
j Marmarabirlik son ödemeleri yapıyor
Marmarabirlik Tarım Satış Kooperatifi Birliği, zeytin alım kampanyasında, ortaklarından -?Marmarabirlik Tarım Satış Kooperatifi Birliği, zeytin alım kampanyasında, ortaklarından
aldığı zeytin ürününün son taksitlerini ödemeye başladı. S.S. 72 Nolu Gemlik 
Marmarabirlik Tarım Satış Kooperatifi, kampanya döneminde ortaklarından aldığı rekolte 
beyannamesinden 7 milyon kilo beklerken, hava koşullarının uygun gitmemesi 
nedeniyle, ancak 4 milyon kilo zeytin alabildi. Kooperatif ilgilileri, alınan zeytinin tümüne 
ödenecek bedelin 7 milyon 617 bin lira olduğunu belirtirken, ortaklara ödenmeyen son 
bölüm paraların 28 Şubat 2012 tarihinde ödenmeye başlandığını bildirdi. Kooperatif 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Peker, kampanyanın son taksiti olarak ortaklara 1 mil 
yon 422 bin lira ödeneceğini, paraların Gemlik Ziraat Bankası’ndaki ortakların hesabına 
yatırıldığını ve ortaklar tarafından alacakların tahsiline başlandığını söyledi.
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I İMİ liwa İIİIHİIMII Mı Vergi Dairesi 
Müdüründen Esnaf

Gemlik Teknik ve 
Endüstri Meslek 
Lisesi, Denizcilik 
Anadolu Meslek 
Lisesi, İŞKUR ve 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası İşbir
liği çerçevesinde

I gerçekleştirilen 
■ Uzmanlaşmış Mes 
I leki Eğitim Kurumu
ll Kursları okula mo 
H\dern Kimya Lahora 
fftuvarı kazandırdı.

pÇ Haberi sayfa 2’de

Odası’na ziyaret

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Son ödemeler
Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış 

Kooperatifi önceki gün 2011-2012 
sezonunda aldığı ürünlerin bedelinin 

I tamamını ödedi.
I Marmarabirlik’in tarihinde belki bu 

' yılki ödemeler en erken ödeme oldu. 
I Hava koşullarının bu yıl da kötü git 
l mesi nedeniyle, Birlik’e bağlı koope 
I ratiflerden beklenen zeytin alımı 
I yapılmadı.
। Marmarabirlik ürün sezonu başla- 

■' madan önce 7 bin kilo zeytin almayı 
[' beklerken, bu rekolte 4 bin kiloda 
rt 1 kaldı.
11 I Ortaklarına ise 7 milyon 617 bin lira 

L ■■ ödendi. Devamı sayfa 4’de

Emin Dingin, 
Karacabey 
Milli Eğitim 

Müdürlüğüne 
atandı

Gemlik Milli 
Eğitim Şube 
Müdürü Emin 
Dingin, Karaca 
bey İlçe Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü’ne 
atandı. Yaklaşık 
4 ay önce Gemlik 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürlü 
ğü’ne atanan 
D ingin’e Milli 
Eğitim camiası 
dün gece Özdilek 
Restaurant’ta 
veda yemeği 
düzenledi.

Bursa 
Cezaevinden 

firar etti calıniı 
otomehille 
yakalandı

Bursa Cezaevi’n 
den firar ettiği anla 
şılan 27 yaşındaki 
şahıs, Çorlu’da 
çalıntı otomobille 
yakalandı. MOBE 
SE kayıtlarından 
çalıntı olduğu anla 
şılan araçta bulu
nan 2 kişi kovala
maca sonunda 
yakalanarak, ceza
evine gönderildi. 
Haberi sayfa 3’de

Vergi Haftası nedeniyle, Vergi Dairesi 
Müdürü ve yetkili personel ilçemizdeki 
kurum ziyaretlerini sürdürüyor. Esnaf ve 
Sanatkarlar OdasTnı ziyaret eden Vergi 
Dairesi Müdürü Mehmet Salih Güzel, Gem 
lik’in ticari aktivitesinin çok yüksek oldu 
ğunu ancak bunun yanında vergi kaçak
larının da bulunduğuna dikkat çekti. 4’de

“Okullar Hayat Bnlacak" 
projesi Bursada başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği işbir
liğinde hazırlanan ‘Okullar Hayat Olsun 
Projesi’ uygulama projesi, Vali Şahabettin 
Harput, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar ve 
Bursa Orman Bölge Müdürü Ahmet Koksal 
Coşkun arasında imzalandı. Haberi syf8’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Will mimi lafı iaıııMı
"Her sağlam kişi potansiyel özürlüdür"

Sakat olması, Shakspeare’i dünyanın en. iyi 
oyunlarını yazmaktan alıkoyamadı. Abraham 
Lincoln'un bedensel engellerinin olması 4 yıl 
boyunca Amerika Birleşik Devletlerini 
yönetmesini engelleyemedi.

Kör olmak, Aşık Veysel'in "Güzelliğin on 
para etmez, şu bendeki aşk olmasa" gibi 
ölümsüz eserler vermesinin önüne geçemedi.

Stephen Hawking gibi sürekli tekerlekli san
dalyede olan birinin 'Hawking Radyasyonu* 
diye bilinen ve evreni daha iyi anlamamızı 
sağlayan teori üretmesini ise hiç 
engelleyemedi.

İleri düzeyde sağır olması Beethoven’i 
şimdiye kadar yapılmış en güzel müziklerin 
birçoğunu bestelemekten alıkoyamadı.

Aslında tarih, çok ciddi özürlü olmalarına 
karşın çok büyük işler başarmış büyük şah
siyetlerle dolu...

Büyük İskender kamburdu.
Ünlü bir ozan olan Homer kördü.
Renoir, en güzel başyapıtlarından bazılarını 

parmakları romatizmadan çarpılmışken 
resmetti, resim fırçası eline kayış ile tutturul
muştu.

Handel en büyük eseri "Hallelujah 
Korosu*'nu bestelediğinde sağ tarafı felçliydi.

Ve Edison, pikabı icat ettiğinde sağırdı 
Terörün acımasız kurşunlarına hedef olan 

Server Tanilli ölünceye dek bağlandığı teker
lekli sandalyeden topluma ışıklar saçtı.

"Tanrı'nın Dokunuşu" adlı şaheserin şairi 
Myra Brooks Welch, tekerlekli sandalyesi nin 
koluna vurarak söyle derdi:"Ve Tann'ya 
bunun için şükredivorum.”

Bir tekerlekli sandalye için şükretmek!
Fakat tekerlekli sandalyeli günlerine kadar 

o muhteşem kabiliyeti saklı kalmıştı.
Ve şimdi şiirleri tüm dünyayı şevke boğu 

yor.
Harvard Üniversitesi'nin en önemli başkan- 

larından biri olan Charles Eliot, doğuştan 
gelen önemli bir yüz çirkinliği nedeniyle, ken-? 
dini delikanlı iken korkunç hissederdi. Ta ki; 
bir gün annesi ona haya tını değiştirecek şu 
öğüdü verene kadar.

Annesi şöyle demişti:
"Oğlum en iyi operatörlere başvurduk.
Hepsi de senin bu özüründen kurtulmanın 

mümkün olmadığını söyledi. Fakat,
Tanrı'nın yardımı ile öyle büyük bir akıl ve 

ruh geliştirebilirsin ki; insanlar yüzüne bak
mayı bile unuturlar! "

Ve Eliot da öyle yaptı.
Bunları başarmak için mutlaka engelli mi 

olmak gerekir?
Elbette ki değil.
Evet, kör, topal, sağır v.s olunabilir.
Anc^k bu var oluşu ve yaşama katılmayı 

engellememeli.
Her insanın dünyaya gelmesinin bir nedeni 

vardır. Neden “BEN” sorusunu sormak yerine 
toplumun size yüklediği normal ve anormal 
kalıplardan kurtularak her birimiz fark
lılığımızı kabullenerek, kendi kendimizle 
barışık bir birey olma yolunu seçmeliyiz.

“Ben bu halimle varım, tıpkı diğer insan
ların kendi halleriyle varoldukları gibi” 
dediğinizde kendinize olan güveniniz artacak, 
yapabileceğiniz şeyler fazlalaşacak ve yaşam 
daha iyi anlaşılacak.

Görme ve işitme engelli olduğu halde 19.yy 
a damgasını vurmuş şahsiyetlerden biri olan 
Helen Keller;

"Yüzünü güneşe çeviren insan, gölge 
görmez, “derken William Shakspeare de;

“İnsanların çoğu duygularını ifade etmekten 
korkuyor, reddedilmekten korktuğuiçin.

Yaşlanmaktan korkuyor, gençliğinin 
kıymetini bilmediği için. Unutulmaktan 
korkuyor, dünyaya iyi birşey vermediği için.

Ve ölmekten korkuyor, aslında'yaşamayı 
bilmediği için..- “

Sınır yok... Engel yok...
Yaşam devam ediyor. Herkes için.

Gemlik Teknik ve 
Endüstri Meslek 
Lisesi, Denizcilik 
Anadolu Meslek 
Lisesi, İŞKUR ve 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası İşbir
liği çerçevesinde 
gerçekleştirilen 
Uzmanlaşmış 
Mesleki Eğitim 
Kurumu Kursları 
okula modern Kimya 
Laboratuvarı 
kazandırdı.
2011 yılı Aralık ayın
da UMEM projesine 
dâhil olan Gemlik 
Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi bu 
proje kapsamında 
Kimya Laboratuva • 
rını kazanırken, 6 
bölüme de toplam 
385 bin lira 
değerinde makine ve 
teçhizat aldı. 
İşsizlere ve meslek
siz kitlelere iş ve 
meslek edindirmeyi 
hedefleyen ve bu 
hedef doğrultusun- 
ua aıı yâpı Çan\Ş* 
malarını teknik lise 
lerden başlatan 
UMEM projesi büyük 
ilgi görüyor. Proje 
kapsamında, tamam
lanan Kimya Labora 
tuvarı açılışını, 
Gemlik Kaymakam 
Vekili Bursa Vali 
Yardımcısı Adnan 
Kayık, Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ve GTSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt 
birlikte yaptılar. 
Açılışa ayrıca Okul 
Müdürü Hüseyin Er, 
Okul öğretmenleri, 
Okul Aile Birliği 
Başkanı İbrahim'

HUl'lt Mil İMİMİ İH Mllffl
Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nde 
Emlak Danışmanlığı 
Kursu açılıyor. 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nden 
yapılan

Karaaslan, Belediye 
Meclis üyesi 
Necmettin Rama ve 
öğrenciler de katıldı. 
Okul Müdürü 
Hüseyin Er, UMEM 
projesi kapsamında 
6 bölümde 4 kursun 
daha devam ettiğini 
belirterek, 2 kursun 
da mülakat aşa
masında olduğunu 
söyledi. Devam 
eden 2 kursta da 
fabrikalarda iş başı 
eğitimine önümüz 
deki hafta başlanıla
cağını kaydeden 
Hüseyin Er, “Bilişim 
Teknolojileri Alanı, 
Elektrik, Elektronik 
Teknolojisi Alanı, 
Metal Teknolojisi 
Alanı, Kimya Tekno 

açıklamada, Emlak 
Danışmanlığı kur
suna katılmak 
isteyenlerin 2 Mart 
2012 tarihine kadar 
HEM’e şahsen 
başvuruda bulun
maları gerektiği 
belirtildi.

lojisi Alanı ve 
Mobilya ve İç Mekan 
Tasarımı Teknolojisi 
alanlarında da 22 
adet bölümde kurs 
tarımız sürüyor. 
Modern Kimya 
Laboratuvarımızda 
da şu anda 60 
öğrencimiz eğitim 
ve öğretim görecek. 
UMEM projesine 
vatandaşlarımız da

Emlak Danışmanlığı 
Kursunun hafta içi 
akşamları saat 
18:00 ile 21:15 
arasında, günlük 4 
saat olarak gerçek
leştirileceği 
öğrenildi.
Kursun toplam süre

yoğun ilgi gösterdi. 
Emeği geçen 
herkese teşekkür 
ediyorum” dedi.
Açılışın ardından 
kurs bölümlerini ve 
UMEM kapsamında 
alınan makine, 
teçhizat ve araçları 
yerinde gezen pro
tokol üyeleri, hayırlı 
uğurlu olması dilek
lerinde bulundular.

si 120 saat olacağı, 
kursa ilgi duyanların * 
nüfus cüzdan 
fotokopileri ile Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’ne "
giderek kayıt yaptır
maları gerektiği 
hatırlatıldı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Çorlu'da çalıntı 
otomobille 
yakalanan cezaevi 
firarisinin 
89ayrı suç kaydı 
bulundu. 
MOBESE karne 
ralarından çalıntı 
olduğu anlaşılan 
06 SCL 17 plakalı 
otomobilin 
sürücüsü,

Bursa'da 15 araç birbirine girdi!
Bursa'da aralıklarla 
devam eden kar 
yağışı, yolları buz 
pistine çevirdi. 
Acemler mevkiinde 
gizli buzlanma 
nedeni ile 15 araç 
birbirine girdi. 
Kazada yaralanan 9 
kişi Bursa'nın çeşitli 
hastanelerine 
kaldırılırken çok 
sayıda vatandaşa 
olay yerinde müda
hale edildi.
Kaza saat 01:00'da 
Izmir-Ankara yolu 
üzeri acemler 
mevkiinde meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, gizli 
buzlanma nedeni ile 
kontrolden çıkan bir 
araca çarpmamak

Kamı tarfeşini tıılnulı icln imlise taşıurılM
Bursa'nın
Karacabey ilçesinde 
2 gündür kız 
kardeşinden 
haber alamayan

Bina Miii'nltıı M wr mm
Bursa Valiliği, bu 
sabah saatlerine 
kadar etkili olması 
beklenen "kuvvetli 
rüzgar” nedeniyle 
vatandaşları ve 
yetkilileri tedbirli 
olmaları konusunda 
uyardı.
Valilikten yapılan 
yazılı açıklamada, 
Marmara'nın da 
aralarında bulun
duğu bazı bölge 
lerde saatteki 

polislerin "Dur" 
ihtarına uymayarak 
Hıdırağa 
Mahallesi'ne girdi ve 
burada kaçmaya 
başladı. Yaşanan 
kovalamaca sonun
da otomobille daha 
fazla kaçamayacak
larını anlayan 2 kişi, 
Atatürk Bulvan'nda 
aracı terk etti.

için frene basan 
yolcu otobüsü de 
direksiyon 
hakimiyetini kaybe
dip bariyerlere çarp 
tı. Arkadan gelen 
fabrika işçilerini 

bir kişi polise 
başvurdu.
Nevin G. (51) isimli 
bayan, daha önce
den rahatsızlığı 

hızı 40-60 kilome
treyi bulan 
kuvvetli rüzgar bek
lendiği belirtildi. 
Açıklamada, 
"Çatı uçması, 
ulaşımda aksamalar 
ve ben zeri meydana 
gelebilecek olum 
suzluklara karşı 
ilgililerin ve vatan
daşların dikkatli ve 
tedbirli olması 
gerekmektedir" 
denildi.

Polis ekipleri, yaya 
olarak kaçan Turgut 
Dikici (23) ve Suat 
Polat'ı (27) kısa 
sürede yakaladı. 
Emniyette yapılan 
sorgulamanın ardın
dan Çorlu 
Adliyesine sevk 
edilen şüpheliler, 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi.

taşıyan otobüslerin 
ve ticari araçlarında 
kontrolünü kay
betmesiyle ile ortalık 
biranda savaş alanı
na döndü. 15 aracın 
karıştığı kazada can 

bulunan kardeşi 
Sevil G.'nin kayıp 
olduğunu belirterek, 
polise başvurdu.
2 gündür kendisin

Öte yândan, 
olayda kullanılan 
otomobilin 
Ankara'dan çalıntı 
olduğu ve Suat 
Polat'ın Bursa 
Cezaevi'nden firar 
ettiği anlaşıldı. Bu 
kişinin ayrıca 
emniyette 89 ayrı 
suç kaydı olduğu 
belirlendi 

kaybı yaşanmazken, 
olay yerine sevk 
edilen 112 Acil 
servis ekipleri 
yaralanan 9 kişiyi 
Bursa'nın çeşitli 
hastanelerine 
kaldırdı. Kazayı 
hafif sıyrıklarla atla
tan yolculara ise 
olay yerinde hazır 
bulunan 112 Acil 
servis ekipleri 
tarafından 
müdahale edildi. 
Kaza nedeni ile 

cadde 2 saat 
trafiğine kapanırken, 
polisin olay yerinde
ki incelemesi ve 
araçlarının kaldırıl
masının ardından 
yol trafiğe tekrar 
açıldı.

den haber 
alınamayan Sevil 
G.'nin bulunması 
için tahkikata 
başlandı.

Kar seteWe luıılan 
mihmm

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, kâr sebe
biyle çınar ağacının 
kırılan dalı altında 
kalan şahıs, has
tanede tedavi altına 
alındı.
Edinilen bilgilere 
göre olay, Alibey 
köyünde meydana 
geldi. Köyde ikamet 
eden Halil Şehirli 
(41), evinin önünde 
odun kesmeye 
çalıştı. Bu sırada 
biriken karı taşına
mayan tarihi çınar 
ağacının 10 metre 
uzunluğundaki dalı 
köylünün üzerine 
düştü. Dalın altında 
kalan Şeherli, 
çevrede bulunan 
vatandaşlar tarafın
dan çıkartılırken, 
yaralıya ilk müda
hale olay yerine 
çağrılan 112 acil 
servis ekipleri yaptı.

82 köy yolu kapalı

Bursa'da 82 köy 
yolu yoğun kar 
yağışı sebebiyle 
ulaşıma kapandı. 
Bursa'da etkili olan 
kar yağışı sebe
biyle 82 köy yolu
nun kapalı olduğu 
bildirildi. Ağırlıklı 
olarak İnegöl, 
Büyükorhan, 
Orhaneli ve 
Mustafakemalpaşa 
ilçelerine bağlı köy
lerin yolları 
kapanırken, İl Özel 
İdaresi ekipleri; 19 
greyder, 5 kar 
bıçaklı kamyon 3

BM ABONE OLDUNUZ MU?
«mil’ll lıı «İnli sinsi uzetesI 

Yapılan ilk müda
halenin ardından 
yaralı köylü, 
112 Acil servis 
ambulansı ile 
İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisine 
kaldırılarak, 
tedavi altına alındı. 
Yapılan ilk müda
halenin ardından 
vücudunun çeşitli 
yerlerinde kırık olan 
Şeherli, tedavi altına 
alınırken, olay ile 
alakalı soruştur
manın başlatıldığı 
öğrenildi.
Alibey köy sakinleri 
ise, köyde yolun 
ortasında 800'er yıl
lık 3 çınar ağacının 
olduğunu ifade 
ederek, Anıtlar 
Kurulunun bu 
ağaçları korumaya 
alarak bakımını yap
masını istediler.

kepçe ile 60 
personel karla 
mücadele 
çalışmalarını ' 
sürdürüyor 
Bursa Meteoroloji 
Müdürlüğünden 
edinilen bilgiye 
göre şehir 
merkezinde kar 
kalınlığı 10 san
timetre ile 25 san
timetre arasında 
değişiyor. Şehir 
merkezinde en 
düşük hava sıcak
lığının ise eksi 4 
derece olarak 
ölçüldüğü bildirildi.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Güne Bakış
Kadri GÜLER

U kadri_guler@hotmail.com

Son Ödemeler
Marmarabirlik Gemlik Tarım Satış Koope 

ratifi yetkilileriyle dün yaptığım görüşmede 
28 Şubat tarihinde ortaklara son ödemeler 
yapılmaya başlamış.

Gemlikli kooperatif ortakları 1 milyon 422 
bin lira ödeme yapılacakmış.

Dün, bugün ve yarın ise ödemeler devam 
edecekmiş.

Zeytin ürünü, tütün gibi meşakatli, bakımı, 
toplaması çok zor bir ürün.

Kış mevsiminde hasadı olan bu ürün bir 
yıl olmasa ikinci yıl mutlaka hava 
koşullarının gazabına uğruyor.

Ürün toplanmadan önce ağaçda kalibresi 
düşüyor, sofralık olacak zeytin, yağlığa ayrı 
lıyor.

Bu yıl olduğu gibi, üreticiye maddi yönden 
de büyük kaybı oluyor.

İş bununla bitmiyor. Çoğu zaman zeytin 
üreticisi, sattığı zeytinini parasını almadan 
masraf yapmak zorunda kalıyor.

Dün, Orhangazi Caddesi’nden merkeze 
doğru gelirken, zeytin üreticilerinin traktör
ler dolusu gübre taşıdığını gördüm.

Hasadın ardından ağaçlara su yürümeden 
gübreleme, ardından bahar aylarında 
budama, kış ilaçlaması, yaz ilaçlaması, 
toprak sürülmesi sırayla geliyor...

Zeytin üreticisi bir eliyle aldığını, diğer 
eliyle veriyor.

Geliri yalnız zeytine dayalı üreticiler, bir yıl 
zeytin ürününü bekleyip geliri ile giderlerini 
karşılıyorlar.

Zeytin üreticisinin Marmarabirlik’e verdiği 
ürünlerin bedelini son kuruşuna kadar aldı.

Üreticilik emek işidir.
Ahnteri ile kazanılan para kutsaldır, 

herşeyden değerlidir.
O nedenle, tüm zeytin üreticileri emek

lerinin karşılığı paraları güzel günlerde har
camalarını dilerim. * * *

İlçemizin zeytin üreticilerinin bir 
bölümünü çatısı altında toplayan Katırh 
Köyü Kalkınma Kooperatifi de bu yıl bek
lediği zeytini alamadı.

Kooperatif Başkanı Hulusi Bayrak, 350 ton 
zeytin aldıklarını ve ücretlerini peşin 
ödediklerini söyledi.

Katırh Köyü Kooperatifi kendi ortakların
dan zeytin aldıkları gibi, Muratoba, 
Hamidiye gibi çevre köylerden de bu yıl 
zeytin aldı.

Bu bölge üreticileri ürünlerini daha iyi 
fiyatla Katırh Kooperatifi’ne sattı ve para 
larını hemen aldı.

Bu yıl zeytin sezonunu böylece kapattık. 
Üreticiler ürünlerinin paralarını aldılar. 
Hem de kendi ihtiyaçları olan zeytini, 

zeytin yağını depolarına stokladılar.
Hayırlı ve uğurlu olsun.
Tanrı senesine çıkarsın.

Vergi Haftası 
nedeniyle, Vergi 
Dairesi Müdürü ve 
yetkili personel 
ilçemizdeki kurum 
ziyaretlerini 
sürdürüyor.
Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürü Mehmet 
Salih Güzel, Gelir 
Şefleri Selvin Çetin, 
Birgül Gerçek ile 
birlikte önceki gün 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası’m 
ziyaret ederek, Oda 
Başkanı İbrahim 
Talan ve yönetim 
kurulu üyesi Osman 
Sivas ile görüştüler.
Vergi Dairesi 
Müdürü Mehmet 
Salih Güzel, 
Gemlik’te yeni 
göreve başladığını, 
Gemlik’in ticari 
aktivitesinin çok 
yüksek olduğunu 
ancak bunun yanın
da vergi kaçak
larının da bulun
duğuna dikkat 
çekerek, bunlarla

mücadelenin hep 
birlikte yapılabile
ceğini söyledi. 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan ise 
Gemlik’te kayıt dışı 
ticaret yapanların 
vergi mükellefi olan 
esnaf ve sanatkarla 
haksız rekabet 
içinde olduğuna 
dikkat çekerek, 
bunun mutlaka 
önlenmesi gerektiği
ni bildirdi.

Talan, "Odamıza 
kayıtlı üyelerimiz zor 
şartlar altında ticaret 
yapmaktadır. Buna 
rağmen devlete 
karşı vergi yüküm
lülüklerini yerine 
getirmeye çalışmak
tadırlar. Türkiye’de 
vergi çeşidinin çok 
olması bilhassa 
küçük esnaf ve 
sanatkarı zora sok
makta ve bu vergi
leri ödemekte sıkıntı 
yaşamaktadırlar. Bu

nedenle, Türkiye’nin 
bir vergi reform una 
ihtiyacı vardır.
Kazanan insanın 
kazancına göre 
vergi alınması esas 
olmalıdır.
Küçük işletmeleri 
ise vergi muafiyeti 
getirilmelidir.” dedi. 
Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürü Güzel, 
Vergi Haftası 
nedeniyle kurum 
ziyaretlerine devam 
edecek.

ÜN MUHASEBE 
DENEYİMİ OLAN, 
25-30 YAŞLARI 

ARASINDA 
MS OFFICE 

PROGRAMLARINI RİLEN 
EN AZ LİSE MEZUNU 

RAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ 

EFENDİOĞLU MEBMER A.$. 
Açmalar Mevkii Gedelek, Orhangazi-BURSA 

TEL: 0-224-586 00 05/06/08/09/10
FAX: 0-224-586 60 07

Aunc'ınBursa 
nrogramına 

hava 
muhaleteti 

engeli
Başbakan Yardım 
cısı Bülent 
Arınç'ın, 29 Şu 
bat-1 Mart tarihle 
rindeki Bursa 
programının hava 
muhalefeti nede 
niyle iptal edildiği 
bildirildi.
Bursa Valiliğin 
den yapılan yazılı 
açıklamada, "Baş 
bakan Yardımcısı 
Bülent Arınç'ın 
29 Şubat-1 Mart 
tarihlerindeki 
Bursa programı 
hava muhalefeti 
nedeniyle iptal 
edilmiştir" denil
di. Arınç'ın, bu 
akşam Bursa 
Atatürk Stadı 'n 
da, A Milli Futbol 
Takımı ile Slovak 
ya Milli Takımı 
arasında oynana 
cak karşılaşmayı 
izleyeceği ve 
sabah Bursa'dan 
ayrılacağı açık
lanmıştı. •

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ani ı imi teli te rt mit mı Im i
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz’ı 
makamında ziyaret 
eden Yardım 
Sevenler Derneği 
Yönetim Kurulu 
üyeleri, yaptıkları 
yardım amaçlı 
sosyal etkinliklerde 
belediyeden destek 
istediler.
Derneğin Başkan 
Yardımcısı Ülker 
Özbek, Yönetim 
Kurulu üyeleri Nimet 
Karataş, Yadigâr 
Güner, Berrin Okay 
Arslan ve Nilüfer 
Tekin tarafından 
gerçekleştirilen 
ziyarette yapılan ve 
yapılacak olan çalış
malar anlatıldı. 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ı çalışmala 
rından dolayı kut
layan dernek üyele 
ri, tanışma ziyaretin 
de, Bursa Büyükşe 
hir, Yıldırım ve 
Gemlik belediyele

CBil'nıle eğilim utmanınılaıı velilere seminer
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi’nin okul kon
ferans salonunda 
Sınav stresi ve baş 
etme yöntemleri 
konulu seminer 
düzenlendi. 
Seminerde, velilere 
ve öğrencileri yöne
lik önemli tavsiye 
lerde bulundu.
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Okul Müdürü 
Nazım Özer, Okul 
Aile Birliği Başkanı 
Ercan Barutçuoğ 
lu’nun da takip ettiği 
seminere öğrenci 
velileri büyük ilgi 
gösterdi.
Psikolojik Danışman 
ve Eğitim Uzmanı 
Emel Baygöl, 
"Eskiden anne 
babaların çocukları
na başka sokak ve 
mahallelere git
memeleri noktasın-. 
da uyardığını hatır
latarak şimdi çocuk
larımız maalesef 
internet başında 
dünyanın en kötü 
mahalle ve sokak
larında tek başlarına 
gezebilmekteler” 
diye konuştu.
Kendi çocukluğunda 
bir çok imkandan 
yoksun velilerin 
çocukların bütün

rine desteklerinden 
dolayı teşekkür 
etmeyi de ihmal 
etmediler.
Yardım amaçlı 
sosyal projelere 
imza attıklarını 
söyleyen Dernek 
Başkan Yardımcısı 
Ülker Özbek, tiyatro, 
festivaller, kermes 
ler ve geziler ile elde 
edilen geliri öğren
cilere burs olarak 
verdiklerini anlattı. 
Şu anda 40 öğren
ciye ayda 100’er lira 

isteklerini yerine 
getirdiğini ve iste
dikleri her şeyi 
aldıklarını belirten 
Baygöl, "Bu durum 
çocuklarımızı 
doyumsuz yapmış 
tır. Ne alırsak alalım 
mutlu olamazlar, alı
nan şeylerin kıyme 
tini de bilmezler. 
Zira uğraş vermeden 
çok kolay bir şekilde 
elde edebilmekteler’ 
dedi.
Psikolojik Danışman 
ve Eğitim Uzmanı 
Emel Baygöl, semi
nerde velilere yöne
lik şu tavsiyelerde 
bulundu 

burs verdiklerini 
ancak yeterli desteği 
göremediklerini 
ifade eden Özbek, 
desteklerin artması 
halinde burs miktarı 
ve öğrenci sayısını 
da artıracakları sözü 
nü verdi. Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’dan ilçe dışı 
etkinliklerde araç 
yardımı da isteyen 
Ülker Özbek, Mart 
ayında da yardıma 
yönelik gelir amaçlı 
kaplıca gezileri

Çocuklarınıza bir 
yaşından itibaren 
güven duygusunu 
verebilirsiniz. 
Bebekler, 15 gün
lükken annelerinin ' 
ayak seslerini 
tanıyabiliyorlar. 
Çocuklarınıza 
sevginizi gösterin 
Onlara sevdiğinizi 
söylemekten çekin
meyin. "Seni seviyo
rum, Sen benim için 
önemlisin” demek
ten kaçınmayın. 
Çocuklarımızı onla 
rın aldıkları nota 
göre değil her 
zaman sevmeliyiz. 
Matamatikten bir 
alsada 5 alsa da 
aynı sevmeliyiz. 
Çocuklarımızı değil 
davranışlarını 
eleştirmeliyiz. 
Çocuğunuza güve 
nih ama kontrol et 
meyi de unutmayın. 
Kesinlikle benim 
çocuğum yapmaz 

organize edecekleri
ni açıkladı.
Ziyaret nedeniyle 
teşekkür eden 
Başkanvekili Refik * 
Yılmaz’da, ortak 
sosyal proje yapma 
önerisini getirerek, 
kültürel ve sosyal 
aktivitelerde birlikte 
çalışmayı teklif etti. 
Araç talebini olumlu 
karşılayan Refik 
Yılmaz, kişisel 
gelişim uzman
larının konferansları, 
tiyatro etkinlikleri 
gibi projelerde de 
derneğe yardım 
sözü verdi.
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
ve dernek yönetici
leri önümüzdeki 
günlerde bir kez 
daha bir araya 
gelerek sosyal ve 
kültürel etkinlikler 
bazında ortak proje 
üretecekler.

demeyin. 
Çocuğunuzun 
arkaçlarının anne ve 
babalarıyla tanışın 
böylece daha 
denetleyebilirsiniz. 
Çocuğunuz ile anne 
arasında bir tartışma 
yaşandıysa onu 
anne ile baba ile bir 
sorun varsa onu 
baba ile çözün. 
Çocuklarınızla sinirli 
anınızda konuşma 
yın sakinleşince 
konuşun.
Çocuğunuz odasın
da yarım saat verim
li olarak ders 
çalıştıysa yarım saat 
mola vermesine izin 
verin. Her akşam üç 
yarım saat çalışan 
bir çocuk başarılı 
olması için yeter- 
lidir’
Psikolojik Danışman 
ve Eğitim Uzmanı 
Emel BAYGÖL 
velilere çocuklarına 
karşı ergenlik döne
minde nasıl davran
maları gerektiği 
yönündeki semine 
rin ardından öğren
cilere sınav stresi ve 
bu stresle baş ede
bilme yöntem ve 
teknikleri hakkında 
da pratik bilgiler 
sundu.

Ziiaevde Hanım
flnaokulu'ndan‘‘Geleceğin 

Doğası Minik Ellere
Emanet" projesi

Anaokulu minikleri, 
“Geleceğin Doğası 
Minik Ellere 
Emanet” projesi 
başlattı.
Zübeyde Hanım 
Anaokulu’ndan 
yapılan açıklamada, 
projenin amacının 
“Yaşadığımız güzel 
dünyayı korumak, 
çevremizdeki hay
van ve bitkilerin 
yaşamlarını 
sürdürmelerine 
yardımcı olabilmek 
ve de çocuklara 
yaşanabilir bir 
dünya bırakabilmek” 
denildi.
Gemlik çapında 
resmi ve özel okul 
öncesi kurumların, 
ilköğretim ve orta 
öğretim kurumunda-

Kız Meslek lisesi’nde “Aile 
I .... .. """ 1 "

Ici Şiddet 'konulu seminer

Milli Eğitim Bakanlı 
ğı’nın Okullar hayat 
olsun projesi kap
samında okulların, 
velilerin, mahalle 
linin ve çevrenin 
hizmetine açılması, 
öğrenciler ve yetiş 
kinler için birer 
“Hayat boyu öğren
me merkezi” ve 
eğlenme ve dinlen
me aktivitelerine 
imkan veren 
“Yaşayan güvenli 
alanlar” haline 
dönüştürülmesi 
amacıyla Gemlik Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi genelinde 

velilerin, öğretmen
ler, esnafın atıl pil 
toplama, geri 
dönüşüm 
malzemelerinin 
toplanması ve mavi 
kapak toplama kam
panyasına katılması 
istendi.
Zübeyde Hanım Ana 
okulu minikleri, 
daha önce de ilçe 
çapında en fazla pil 
toplayan okul olarak 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı tarafından 
ödüllendirilmişti. 
Okul bünyesinde 
toplanan kapakların 
ilçede toplama nok
tası olarak belir
lenen Şehit cemal 
İlköğretim Okulu 
idaresine teslim 
edildiği belirtildi.

etkinlikler planlandı. 
Okul Müdürü Nazım 
Hikmet Seren; 8 
Mart 2012 günü saat 
14.00’da tüm halkımı 
za yönelik “Aile İçi 
Şiddet” konulu semi 
nerin Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi’nde 
düzenleneceğini, 
seminere, Gemlik 
Toplum ve Ruh Sağ 
lığı Merkezi çalışanı 
Sosyal Hizmetler 
Uzmanı Sibel 
Çarkın’ın konuşmacı 
olarak katılacağı 
ve Gemlik halkının 
davetli olduğu 
belirtildi.
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2 ayda 2 bin ceza kesildi
MOBESE karne 
ralarının tespiti ile 
2012'in ilk 2 ayında 
trafik kurallarını ihlal 
eden 2 bin sürücüye 
378 bin lira para 
cezası yazıldı.
MOBESE ağının 11 
ilçede daha kurul
ması için çalışmalar 
sürüyor.
Şehrin önemli nok
talarına yerleştirilen 
MOBESE kamer
aları, trafik kuralları
na uymayanlara göz 
açtırmıyor. Kentin 
giriş ve çıkış nokta
ları ile insan ve araç 
trafiğinin yoğun 
olduğu bölgelere 
kurulan kameralarla 
şehir her an gözetim 
altında tutuluyor. 
MOBESE'yle birlikte 
2011 yılında 45 bin 
261 araca toplam 7 
milyon 978 bin, 2012 
yılı ocak ve şubat 
aylarındâ ise, 2 bin 
araca 378 bin lira 
ceza yazıldı.
Bursa, Kent 
Güvenlik 
Yönetim Sistemi 
Merkezi'nden, 24 
saat süreyle takip 
ediliyor. Şehrin giriş

ve çıkış noktalarına 
kurulan plaka 
okuyucu sistem de 
yakalama kaydı 
bulunan araç 
sürücülerine geçti 
vermiyor. Merkezde 
kurulu bulunan sis
temle kentteki 
gelişmeleri anlık 
olarak takip ettikleri
ni belirten Kent 
Güvenlik Yönetimi 
Sistemi Muhabere 
Elektronik Şube 
Müdürü Bülent 
Kaplan, kentin farklı 
noktalarında 336 
kamera bulun
duğunu ifade etti. 
Kamerların 24 saat 
kesintisiz kayıt yap
tığını aktaran 
Kaplan, "Uygulama, 
çok kısa bir sürede 
trafik başta olmak 
üzere, işlenebilecek 

suçlara kaşı önemli 
bir tedbir unsuru 
oldu. Bunun yanın
da sürücülerin de 
korkulu rüyası oluy
or" dedi.

AĞ GENİŞLİYOR 
Türkiye'deki en 
modern ve teknolo
jik sistemin ilk kez 
Bursa'da kul
lanıldığını ifade 
eden Kaplan, 
MOBESE sisteminin 
ağını genişletecek
lerini kaydetti.
Merkez ilçelerin yanı 
sıra Gemlik ve 
Orhangazi'de de sis
temin kullanıldığını 
dile getiren Kaplan, 
"İnegöl de proje 
aşamasını tamam
ladı. BunUn dışında 
kalan 11 ilçede de 
MOBESE kurul

masını planlıyoruz. 
Görükle ve Gürsu'ya 
da merkeze bağlı 
olarak yeni karne 
ralar eklenecek" 
diye konuştu.

9 NOKTADA 
RADAR 
Şehir merkezinde 6 
kavşakta kırmızı 
ışık ihlali sisteminin 
yanı sıra 9 noktada 
da halk arasında 
radar olarak bilinen 
hız ihlali sistemi 
kamerası bulunuyor. 
Bu noktalardan 
sürücünün kusurlu 
bir şekilde 
geçmesi durumunda 
sistem otomobilin 
fotoğrafını çekiyor. 
Böylece kusur da 
belgelenmiş 
oluyor.
Daha sonra plakası
na göre sistemden 
a’dresi çıkarılan araç 
sahibinin adresine 
.hangi tarih, saat ve 
hangi kusuru 
islediğini gösteren 
fotoğraf ve ceza 
makbuzu posta 
aracılığıyla bir 
hafta içinde ulaşmış 
oluyor.

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

KUŞCDC IKKLCMCK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA

GÜLER AJANS

elm& «sekeri
KREŞLERİ ~—

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

w KURUMU 

»DHL VII
ERKEN KflYIT

HVfiNTflJLflRIMIZDflN 
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 BAĞLI, YARATICI, 
* KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP.

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU DİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

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

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

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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IlıMtesmııtılilhlııııM te»;'M Millili ütf
Davos olması 
konuşulan Uludağ, 
16-17 Mart tarihleri 
arasında ulus
lararası bir organi
zasyona ev sahipliği 
yapacak.
Davos olması 
konuşulan Uludağ, 
16-17 Mart tarihleri 
arasında uluslarara 
sı bir organizasyona 
ev sahipliği 
yapacak. Uludağ'da 
Başbakan Yardım 
cısı Ali Babacan'ın 
da katılımıyla "Burs 
a Uludağ Ekonomi 
Zirvesi" gerçek
leştirilecek. Türki 
ye'nin en önemli 
işadamları nın yanı 
sıra yurt dışından 
da katılımcıların 
yerel alacağı zirve 
iki gün sürecek. 
Düzenlediği basın 
toplantısında zirve 
hakkında bilgi veren 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
zirveye Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan'ın katıla
cağını söyledi. Ali 
Babacan'ın bir 
gün önceden gele
ceğini ve toplantının

ardından öğle saat
lerinde Bursa'dan 
ayrılacağını vurgu
ladı.
İş Bankası Genel 
Müdürü Adnan Bali, 
Çelik Motor Genel 
Müdürü Bora 
Koçak, Capital ve 
Ekonomist Dergileri 
Yayın Direktörü 
Rauf Ateş'in açılış 
konuşması 
yapacağı zirvede 
Türkiye 
ekonomisinin tüm 
detayları ile konuşu
lacağını vurguladı. 
Toplantının Bursa 
ve Uludağ açısından 
çok önemli olduğu
na işaret eden 
Harput, toplantı 
vesilesi ile önemli 
isimlerin burada 
yer alacağını 
kaydetti. Uludağ'ın

Davos olabilmesi 
için bu toplantının 
hayati öneme sahip 
olduğunu dile 
getiren Harput, 
şöyle konuştu: 
"Davos'u Davos 
yapan, Davos'un 
en güzel kayak 
merkezi olması 
değil, Davos'u 
Davos yapan 
dünyanın en 
önemli ekonomi ve 
siyasi liderlerinin 
bir araya gelerek 
yaptığı görüşmeler 
Davos'u dünyanın 
gündemine oturttu. 
Yoksa Davos'tan 
çok daha güzel 
kayak merkezleri 
var. Ekonomi 
zirvesinin Bursa'mn 
ve Uludağ'ın 
tanıtımında çok 
etkili olacaktır."

Tiyatro sanatçısı 
Müjdat Gezen, 
Bursa'da 
katıldığı panel 
de, gücünü 
bağımsız 
olmasından 
aldığı için kim 
senin kendisine 
dokunamadığını 
söyledi.
Tiyatro sanatçısı 
Müjdat Gezen, 
Bursa'da 
katıldığı panelde, 
gücünü bağımsız 
olmasından 
aldığı için 
kimsenin kendisine 
dokunamadığını 
söyledi. Gezen, 
"Mizah muhalefet
ten çıkar" dedi.
Uludağ Üniversitesi 
Atatürkçü Düşünce 
Topluiuğu'nun da 
vetiyle Prof. Dr. 
Mete Cengiz Kültür 
Merkezi'nde 'Siyaset 
ve Mizah' konulu 
panele katılan Müj 
dat Gezen salonu 
tıklım tıklım doldu
ran öğrencilerin 
sorularını cevapladı. 
Daha çok iktidara 
yönelik eleştirilerle 
gündeme gelen

Müjdat Gezen bu 
konuda yaşadık
larını gençlerle 
paylaştı.
Konuşmasında Aziz 
Nesin'den alıntı 
yaptığı için hakkın
da dava açıldığını* 
söyleyen Müjdat 
Gezen, "15 tane 
ÂKP'li milletvekili 
bana dava açtı 
'Bize aptal dedi' 
diye. Ama davayı 
ben kazandım. Aynı 
davayı Başbakan 
bana açtı. Bu kez de 
o kazandı. Öyle, 
hukukta çifte stan
dart falan yok. 
Direkt bir standart 

var. O da oraya 
çalışıyor" 
diye konuştu. 
Daha sonra 
barkovizyondan 
bir televizyon 
kanalında yayın
lanan haber pro
gramı görüntü
lerini gösteren 
ve insan manza 
ralarını yorum
layan Müjdat 
Gezen bir anısını 
da şu sözlerle 
ânlattı: 
"Tiyatroda 
Ateşböceği

Ercan ile birlikte bir 
gün oturuyoruz. 
Ercan, 'Ağlanacak 
halimize gülüyoruz' 
dedi. Ben de bu 
kadar karamsar 
olmamasını, biraz 
beni güldürmesini 
iste dim. DedT ki, 
'Zeki Müren'in ve 
rilmiş sadakası var
mış. Erken öldü 
gitti, iyi oldu.' Ben 
de nedenini sor
dum. Ercan ise 
'Hatırla! Kendisine 
sağlığında hep 
'Paşam' derdik. 
Yaşasaydı o da 
Silivri'deydi' dedi."
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Milli Eğitim 
Bakanlığı, Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı 
ve Türkiye 
Belediyeler Birliği 
işbirliğinde hazır
lanan ‘Okullar Hayat 
Olsun Projesi’ kap
samında önemli bir 
görev üstlenen 
Büyükşehir Beledi 
yesi, merkezdeki 
tüm okulları halkın 
da kullanabileceği 
sosyal mekanlar 
haline getirecek. 
Bugüne kadar 
200’ün üzerinde 
okula kâtkı sağla 
yan, okulların spor 
salonu, spor sahası 
eksikliklerini gide 
ren Büyükşehir 
Belediyesi, şimdi de 
okulları yaşam boyu 
öğrenme merkezi 
haline getirecek. 
Milli Eğitim Bakan 
lığı, Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı ve 
Türkiye Belediyeler 
Birliği işbirliğinde 
hazırlanan ‘Okullar 
Hayat Olsun Projesi’ 
uygulama projesi, 
van şahadettin 
Harput, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Milli 
Eğitim Müdürü Atilla 
Gülsar ve Bursa 
Orman Bölge Müdü 
rü Ahmet Koksal 
Coşkun arasında 
imzalandı. Tarihi 
Valilik binasında

Istanbul-Antalya arası 4 saat olacak
Türkiye'nin kırk yıl
lık hayali hızlı tren, 
Ankara-Eskişehir 
seferlerine başladı. 
Bin 76 kilometrelik 
yeni hat inşa edilir 
ken mevcut demir 
yolu hattının da 
yarısı yenilendi. 
2002'de 111 milyon 
lira olan yatırım har
camaları, 2010'da 2 
milyar 500 milyon 
liraya çıktı.
Ulaştırma Bakanlığı, 
2023'te Anadolu'nun 
birçok şehrine ' hızlı' 
ulaşım planlıyor. 
Hedef, Cumhuri 
yet'in yüzüncü yılın
da 9 bin 978 km hızlı 
tren hattı, 4 bin 997 
km konvansiyonel 
hat olmak üzere 14 
bin 975 kilometre 
yeni demiryolu hattı 
inşa etmek. Bu

imzalanan törende 
konuşan Vali 
Şahabettin Harput, 
ilgili bakanlıklar ve 
Türkiye Belediyeler 
Birliği arasında 
hazırlanan protoko 
lün, taşra ayağını 
uygulamaya 
geçirdiklerini söyle
di. Proje kapsamın
da okulların, eğitim 
öğretim saatleri 
dışında, hafta son
larında ve yaz ayla 
rında halkın kul
lanımına açılacağını 
dile getiren Vali 
Harput, “Okulların 
derslikleri, kütüpha 
neleri, bilgi teknolo
jileri sınıfları, çok 
amaçlı salonları, 
konferans ve şoor 
salonları, bahçeleri 
mahallelinin ve 
çevrenin hizmetine 
açılıyor. Okulların 
sadece çocuklar için 
değil yetişkinler için 
de hayat boyu 
öğrenme merkezi, 
eğlenme ve dinlen
me aktivitelerine 

hedeflerin gerçek
leşmesi halinde 
Cumhuriyet tarihinin 
en büyük demiryolu 
hamlesi hayata 
geçirilmiş olacak. 
Bu arada habere 
göre hükümet bu 
projeye büyük önem 
veriyor. 11 bin kilo
metre olan demiry
olu ağı 12 yıl içinde 
iki katına çıkacak. 
Bakan'a göre, 'kara 
tren gecikir',

imkan veren yaşa 
yan güvenli alanlar 
haline dönüştürül 
mesi amaçlanıyor” 
dedi.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe ise, hayata 
geçirdikleri tüm 
çalışmalarda valilik 
başta olmak üzere 
tüm kamu kurum- 
larıyla koordinasyon 
içinde olduklarını 
belirterek, Milli 
Eğitim Müdürlü 
ğü’nün de en önemli 
proje ortaklarından 
biri olduğunu söyle
di. Son 2,5 yıl içinde 
200’ün üzerinde 
okula çeşitli katkılar 
sağladıklarını hatır
latan Baskan Altepe, 
okulların spor salo 
nu ve spor sahası 
eksiklerinin gideril 
mesi yönündeki 
çalışmalarının da 
halen devam ettiğini 
kaydetti. Kent merke 
zinde 450’in üzerin 
de okul ve bu okul 
larda eğitim gören 

anlayışı yerini' hızlı 
tren yetişir' anlayışı
na bırakacak. Bu 
hedefler, demir yolu 
tarihinin de yeniden 
yazılması anlamına 
geliyor. Demiryolu 
istatistikleri baştan 
sona değişecek gibi 
görünüyor. Çift hat 
uzunluğu yüzde 
9'dan yüzde 50'ye 
yükselecek. Yüzde 
26 olan elektrikli hat 
oranı da tam yüzde

500 binin üzerinde 
öğrenci olduğunu 
hatırlatan Başkan 
Altepe, “Bu projede 
görev almak bizleri 
ayrıca heyecan
landırdı. Gerek okul 
içi gerekse bahçe ve 
çevresine yapacağı 
mız düzenlemelerle, 
okullarımız aynı 
zamanda halkımız 
için de önemli birer 
aktivite merkezi 
haline gelecek. Bu 
protokolün, 
Bursa’nın çağdaş 
kent olması yolunda 
atılan önemli bir 
adım olarak görüyo
rum” dedi.
Proje kapsamında 
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından 
uygulanacak peyzaj 
projelerine gerekli 
ağaç ve bitki örtüsü 
temini Orman Bölge 
Müdürlüğü tarafın
dan ücretsiz 
sağlanacak. 
Okulların tüm 
halkın kullanımına 
açılma sim öngören 
proje, konuşmaların 
aiuııTüciıî v<aı'ı 
Şahabettin Harput, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Milli Eğitim 
Müdürü Atilla Gülsar 
ve Bursa Orman 
Bölge Müdü rü 
Ahmet Koksal 
Coşkun arasında 
imzalandı.

60'a çıkmış olacak. 
Hedefler gerçek
leştiğinde İstanbul, 
Ankara, İzmir, Sivas, 
Bursa gibi şehirlerin 
yanı sıra Yozgat, 
Trabzon, Diyarbakır, 
Malatya illerini de 
içine alan 29 ilden 
yüksek hızlı tren 
geçecek. Bunun 
maliyeti ise yaklaşık 
45 milyar dolar. Bu 
paranın 25-30 milyar 
doları Çin'den 
sağlanacak. 
'Demiryolu İş Birliği 
Anlaşması' gereği 7 
bin 18 kilometrelik 
yüksek hızlı demir 
yolu hattını Çinliler 
inşa edecek. Geriye 
kalan 2 bin 924 kilo
metrelik kısmını ise 
Demiryolları öz kay
nakları ve dış kre 
dilerle yapacak

MlllttMMı 
üii ■ hm hmn ‘
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Rektörü Prof. 
Dr. Kamil Dilek, 
sanayicilerin çok 
ciddi bir araştırma 
gücü ve dinamik
lerinin bulun
duğunu belirterek, 
"Üniversitelerde de 
çok ciddi bir akade 
mik potansiyel, 
araştırma gücü var. 
Sizlerin bu değer
lerinizi üniversitel
erle çakıştırmamız, 
üniversitelere aktar 
mamız gerekiyor" 
dedi.
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) şubat ayı 
meclis toplantısına 
katılan Dilek, üniver 
sitelerin asli görevi 
nin bilgi üretmek ve 
istihdam yaratmak 
olduğunu söyledi. 
Bunun yanında 
üniversitelerin 
bulundukları 
topluma kültürel, 
sosyal ve ekonomik 
olarak da katkı 
sağlaması gerek
tiğini dile getiren 
Dilek, "Tabi bunlar 
içinde öncelik her 
zaman öğrenci 
yetiştirmek olmuş
tur. Bu bakımdan 
Uludağ Üniversitesi 
her zaman görevini 
yapmıştır. Artık, 
üniversitelerden 
beklenti sadece 
öğrenci yetiştirmek 
değil, içinde bulun
duklara toplumlara 
mutlaka katma 
değer katması 
gerekmektedir" 
diye konuştu.
Dilek, üniver
sitelerin araştırma 
alanları olduğunu 
belirterek, şöyle 
devam etti: 
"Akademisyenleri 
miz potansiyel

lerinin çoğunu 
araştırma yapmak 
için harcamaktadır. 
Batı toplumlarda bu 
araştırma talebi da 
ha çok sanayiciler
den, STK'lardan, 
toplumdan gelmek
tedir. Maalesef 
ülkemizde böyle 
olmadığını görüy
oruz. Bizim üniver
sitelerimizdeki en 
önemli eksiklik 
budur diyebilirim. 
Ülkemizin gelişi
mindeki en önemli 
aktörler sanayicil
erdir. Sanayiciler 
olarak sizlerin çok 
ciddi bir araştırma 
gücünüz, dinami 
ğiniz var. Üniver
sitelerde de çok 
ciddi bir akademik 
potansiyel, araştır
ma gücü var. 
Sizlerin bu değer
lerinizi üniversitel
erle çakıştırmamız, 
üniversitelere aktar 
mamız gerekiyor." 
Kendi üniversite 
lerinde 50 bin öğ 
renci bulunduğunu 
vurgulayan Dilek, 
"Bu çok büyük bir 
güç, önemli bir 
potansiyeldir. Bu 
kadar önemli bir 
Güce rağmen 
Bursa'nın üniversi 
teden yeteri kadar 
yararlandığını 
söylemek biraz zor. 
Üniversite olarak 
yılda 10 milyon 
TL'yi araştırmaya 
ayırabiliyoruz. 
Böyle bir gücümüz 
var. Üniversitesi 
sizlerin projeleri ile 
çok daha fazla 
büyüyebilir. Bu kay
nakları beraber yön 
lendirmemiz çok 
önemli bir strateji 
olur diye düşünü 
yorum" dedi.
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Mci güuen endeksintle artış
Tüketici Güven 
Endeksi, Şubat ayın
da bir önceki aya 
göre 0,6 puan 
artarak 94,7 
düzeyine yükseldi. 
Araştırma Kuruluşu 
GfK Türkiye, Tüketici 
Güven Endeksinin, 
Şubat ayında bir 
önceki aya göre 0,6 
puan artarak 94,7 
düzeyine yükseldiği
ni bildirdi. Tüketici 
Güven Endeksi, Ocak 
ayında 94,1 puan 
düzeyindeydi.
GFK Türkiye'den 
yapılan açıklamaya 
göre, tüketiciler 
tarafından Şubat 
ayında, "terör ve 
Uludere'de 35 kişinin 
ölümü" gündemde 
en fazla öne çıkan 
konular olarak 
belirtildi.
Endeksin alt kalem
lerine ve değişim 
oranlarına bakıldığın
da Şubat'ta gelecek 
12 ay için hanenin 
maddi durumuna 
yönelik beklenti 1

SanaWsin Soi 3 İta tit OHeMirrtfi İt M
Sanayicilerin son 3 
aya ait değerlendir 
meleri iç kararttı. 
Üretim hacmi, 
toplam sipariş mik
tarı, rekabet gücü, 
ihracat sipariş ve iç 
piyasa siparişlerinin 
miktarında son 3 
ayda gerilemeye 
dikkat çekenlerin 
sayısı artarken gele
cek 3 aya ilişkin 
beklentiler ise artış 
yönünde.

puan (yüzde 0,9) 
artarak 109,4 puana 
yükseldi. Genel 
ekonomik duruma 
yönelik beklenti 3,1 
puan (yüzde 2,6) 
artarak 121,4 puan 
olarak kaydedildi. 
İşsizlik oranının aza
lacağına yönelik bek
lenti 0,1 puan (yüzde 
0,1) azalarak, 89,9 
puan olarak gerçek
leşti. Tasarruf eğilimi 
ise 1,5 puan (yüzde 
2,5) azalarak 58 
olarak izlendi.
-Hesaplama yöntemi- 
Tüketici Güven

ANKA'nın Merkez 
Bankası Reel 
Kesimin Güven 
Endeksi Şubat ayı 
sonuçlarından yap
tığı belirlemelere 
göre, Şubat ayında 
son üç aydaki üre
tim hacminin art
tığını söyleyenlerin 
sayısı geçen yılın 
aynı dönemine göre 
4.7 puan azaldı. 
2011 yılının Şubat 
ayında her 100 kişi

Endeksi denge yön
temine göre hesa
planıyor. Buna göre 
"hanenin maddi 
durumu", "ülkenin 
genel ekonomik 
durumu", "işsizlik 
oram" ve "hane 
tasarrufları"na yöne
lik beklentilere ilişkin 
sorulara toplam 
cevap verenler 
arasında pozitif ve 
negatif cevap veren
lerin yüzdelerinin 
farkı hesaplanıyor ve 
bu farka 100 
eklenerek çıkan 
değerlerin aritmetik 

den 29'u son 3 
aydaki üretim 
hacminin arttığını 
söylerken bu yılın 
Şubat ayında kişi 
sayısı 24 oldu. Söz 
konusu dönemde 
üretim hacminin 
azaldığını söyleyen
lerin sayısında ise 
7.6 puanlık bir artış 
yaşandı.
Son 3 ayda alınan 
toplam sipariş mik
tarı arttı diyenlerin 

ortalaması alınıyor. 
Endeks 0'dan 200'e 
kadar değer aralığına 
sahip. Endeksin 
100'den büyük 
olması tüketici 
güveni açısından 
iyimser görüşte olan
ların oranının 
kötümser görüşte 
olanlardan fazla 
olmasını, endeksin 
100'den küçük 
olması tüketici 
güveni açısından 
kötümser görüşte 
olanların oranının 
iyimser görüşte 
olanlardan fazla 
olmasını ifade 
ediyor.
Avrupa Komisyonu, 
adına yürütülen 
araştırmanın saha 
çalışması her ayın ilk 
iki haftasında 12 
NUTS1 bölgesini 
temsil eden 26 ilin 
kentsel ve 
kırsal alanlarında 
15 yaş üzeri toplam 
1100 kişi ile 
görüşülerek 
gerçekleştiriliyor 

sayısı bu yılın 
Şubat ayında 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 9 
puan azalırken, 
sipariş miktarın 
azaldı diyenlerin 
sayısı da 9 puan 
artış gösterdi. Söz 
konusu zaman dili
minde rekabet 
gücünün iyileşti 
diyenlerin oranında 
da ciddi bir düşüş 
yaşandı.

Sosyal Güvenlik 
Kurumu, emekli 
maaşının bağ
landığı, sigorta gir
işinin yapıldığını, 
evlenme ve çeyiz 
ödemesini cep tele
fonu mesajıyla 
bildirecek.
Vatandaşların cep 
telefonuyla bilgilen 
dirilmeleri için kayıt 
olmaları gerekiyor. 
Kurum'un internet 
sitesine girip TC 
kimlik numarasıyla 
cep telefonu numa 
rasını eşleştirme 
yenlere bu hizmet 
verilmeyecek. 
SGK'nın hayata 
geçirdiği projeyle 
vatandaşlar, sık sık 
sosyal güvenlik 
merkezlerine gitmek 
zorunda kalmaya
cak. Cep telefonları
na gelecek mesajlar
la sigortalılığın 
başlatılması, sigor
talılığın sonlandırıl- 
ması, maaş bağlan
ması, şahıs 
ödemeleri, iş göre
mezlik ödeneği, 
evlenme yardımı, 
cenaze ödemeleri, 
hizmet borçlanması 
gibi vatandaşın 
yakından 
ilgilendiren bilgiler 
ücretsiz şekilde cep 
telefonlarına gele
cek. 65 milyon cep 
telefonu abonesinin 
bulunduğu 
Türkiye'de on-line 
hizmete kapı arala 
yacak bilgilendir
menin olabilmesi 
için, GSM numar
alarının veri tabanın
da toplanması 
gerekiyor.

Vatandaşlara çağrı
da bulunan SGK 
yetkilileri, 2012 yılı 
içinde söz konusu 
hizmetleri alabilmek 
için 'kayıt yaptırın' 
çağrısı yaptı.

KAYDIN 
YAPILACAĞI ADRES 
Cep telefonuyla söz 
konusu hizmetlerin 
bildirimini almak 
isteyenler http: 
//app2.sgk.gov.tr/lleti 
simBilgileri/jsp/lletis 
imBilgileriSorgula.js 
p adresine giriş yap
mak zorunda. Cep 
telefonu numarasıy
la bilgi girişi 
yapacak kişi ile 
mesaj gönderilen 
cep telefonunun 
kayıtlı olduğu 
kişinin aynı T.C. 
Kimlik numarasına 
sahip olması 
gerekiyor. Sistemde 
her vatandaş için 
bir cep telefonu 
numarası eşleştirile
cek. Birden fazla 
numara taşıyanlar 
bütün numaralarına 
bilgi gelmeyecek. 
SGK'NIN BU YIL 
İÇİNDE CEP 
MESAJIYLA 
HABER 
VERECEĞİ 
HİZMETLER 
Hak sahiplerini 
'acaba benim emekli 
maaşım bağlandı 
mı?, çölyak parası 
yatırıldı mı? 
emzirme yardımı 
verildi mi?' gibi 
sorulardan kurtara
cak cep telefonu 
mesajları kilometre 
lerce yol gitmekten 
de kurtaracak. .

G 
E 
M 
1 
1 
K

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

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

ULAŞIM

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. ' 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. , 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00

•

R 
E 
H

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

Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş *513 16 37
Mogaz 513 75 58

1
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 613 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

________ TAKSİLER_________

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

BELEDİYE

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

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 1O79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK OOnIOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4207 

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)

ıniıdaıtinüi
VENÜS SİNEMASI 

FETİH 1453 
10.45-14.00-17.15- 

20.30-21.45 
KURTULUŞ 

SON DURAK 
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 

13.30-15.06

file:////app2.sgk.gov.tr/lleti
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Doio M Sın MM inrattıi UMUM İmi
Dojo Karate Spor 
Kulübü sporcuları 
27-28 Şubat 2012 
tarihlerinde Bursa 
Gürsu’da yapılan 
olan okullar arası 
Karate 
Şampiyonası’ndan 
başarıyla ilçemize 
döndüler.
Başarılarına bir 
başarı daha 
ekleyen 
Dojo Karate Spor 
Kulübü sporcu
larından Ömer 
Badoğlu 2., Betül 
Bülbül 3., Emre 
Demir 3., Ali Kemal 
Akyıldız 3., S. Utku 
Özoğul 3., Aysu 
Güneş 3.,

Müzeyyen 
Kıhçarslan 3., 
Saadet Ulay 3. 
oldular.
Dojo Karate 
Spor Kulübü 
Antrenörü, 
Gökhan Özler, 
Şampiyonada 
Gemlik’i en iyi 
şekilde temsil ettik
lerini belirterek, 
çalışmalarına 
destek veren maddi 
ve manevi olarak 
desteklerini 
esirgemeyen 
kurum ve kuru
luşlar ile Gemlik 
Belediyesi’ne 
teşekkür ettiklerini 
söyledi.

Aktif Gençlik ve Spor Kulübü karatecileri 
Türkiye Karate Şampiyonası na katılacak
Gemlik Aktif Gençlik 
ve Spor Kulübü 
sporcuları, Bursa İl 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Bursa 
Lig Heyeti tarafından 
düzenlenen okullar 
arası Küçük ve 
Yıldızlar Karate 
Turnuvası 27 Şubat 
2012 pazartesi günü 
Gürsü Kapalı Sspor 
Salonu’nda yapıldı. 
Turnuvada, Gemlik 
Şehit Etem Yaşar 
ilköğretim Okulu 
öğrencisi Buket 
Marangoz, 2001 
doğumlu bayan kata 
seçmelerinde Bursa 
il l.’si Umurbey 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu 
öğrencisi Ezgi 
Girenay, 2002 
doğumlu bayan kata

seçmelerinde 1. - 
Gemlik Şehit Ethem 
Yaşar İlköğretim 
Okulu öğrencisi

Sena Karabayır 2002 
doğumlu bayan kata 
seçmelerinde 2. - 
Ayşe Ziver Karataş

İlköğretim Okulu 
öğrencisi Türker 
Arda Özdemir 2002 
doğumlu bay kata

seçmelerinde 3. - 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu öğrencileri 
Nazlıcan Tunç 1999

doğumlu bayan kata 
seçmelerinde 3. - 
Neslinur Han 2000 
doğumlu bayan kata 
seçmelerinde 3. 
olarak Türkiye 
Karate 
Şampiyonası’na 
katılmaya hak 
kazandılar.
Gemlik Aktif Gençlik 
ve Spor Kulübü 
Antrenörü Murat 
Yaşar Önal, 
“Sporcularımız 
ilçemizi ve okullarını 
başarıyla temsil 
etmişlerdir.
Samsun’da yapıla
cak olan Türkiye 
Karate 
Şampiyonası’nda 
da ilimizi ve 
okullarını gururla 
temsil edeceklerdir” 
dedi.

KflŞEDt 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



Kar neri döndü
Son yılların en etkili kar yağışları devam ediyor. Hafta başından 
beri yurdu etkisi altına alan kar yağışları, hayatı felçe uğratırken, 
ilçemizde de aralıklı olarak yağan kar yağışları etkisini sürdürü 
yor. Hava ısısının -2 lere kadar düşmesi üzerine, dün sabaha karşı 
başlayan kar yağışı, bilhassa yüksek yerlerde trafiğin aksaması
na mahalle aralarında araçların mahsur kalmasına neden oldu. 
Dün sabah, Manastır Bölgesi ile Umurbey’in yüksek noktasında 
kar yağışı nedeniyle, evlerinden çıkanlar araçlarını hareket 
ettiremedi. Manastırda ve Bursa yolunda yolların buzlu ve karlı 
olması nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.

GEmCIK'IN İLK GONtOK SİYASİ GAZETESİ
2 Mart 2012 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Nestle
I 'pur&Lîfe

Kayhan Mah.

ÇOKAL TİCARET GEMLİK
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 52476 77

Mil, “Sosyal projelerde imzamız olmalı"
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın önceki 
gün yapılan Meclis toplantısında konuşan 
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akıt, TSO 
olarak 37 öğrenciye burs verdiklerini 
söyledi. Akıt, “Ticaret ve Sanayi Odaları 
sosyal birer kulüp gibidir. Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası eğitime katkı olarak 12 bin 
dolar bağışta bulundu. Bizlerin de bu tür 
sosyal projelerde imzamız olmalıdır. 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası birçok İl 
Odası’ndan daha büyük ve işlevsel bir 
Odadır.” dedi. Haberi sayfa 2’de

İÖİİ® 
jligııınnngıı|rt|| 
SfiMÎ

Güne Bakış

Amatör ressamlar
Gemlikli amatör ressamlar geçtiği 

m iz günlerde bir atölye açtılar.
Daha önce, birkaç yıldır Halk Eğitim 

Müdürlüğü’nün açtığı resim kursları
na katılan amatör ressamlar, kursların 
kapanması nedeniyle zorunlu olarak 
biraraya geldiler.
Amatör ruhun güzel bir örneği ola 

rak, grup çalışması yapabilmek için 
özel atölye açtılar.

Bu insanların güzel sanatlara olan 
tutkusu, resmi sevmesi sonucu 
birkaç yıl içinde güzel resim yapan 
kişiler oldular.

Ve de Gemlik’te, Bursa’da karma 
sergiler açtılar. Devamı sayfa 4 ’de

Haraç 
istedikleri 
şahsa etek 
giydirdiler
Bursa'da haraç 
alamadıkları için 
silah zoruyla etek 
giydirdikleri şah 
sı sokakta dolaştı 
ran 4 kişi polis 
tarafından yaka
landı. Zanlıların, 
haraç vermeyen 
kişileri falakaya 
yatırıp ailelerinin 
yanında küçük 
düşürdükleri öne 
sürüldü. Syf 3’de

Profesyonel
kalpazan
tılaı

Bursa 'da, 
Orhaneli Meslek 
Yüksek Okulu'n 
da okuyan iki 
öğrenciyle bir 
eczacı kalfası ve 
kahvecinin sahte 
para oyununu 
polis bozdu. 
Yakalanan zan
lıların üzerinden 
çıkan paraların 
sahte olduğu an 
laşılınca adliyeye 
sevk edildi.
Haberi syf 3’de

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine atanan 
Bilal Çelik’e ypğijf ziyaretler sürüyor 

W'liHhsi

Gemlik Kaymakamlığından Bursa İl Özel 
İdaresi Genel Sekreterliği’ne atanan Bilal 
Çelik’e yoğun olarak kutlama ziyaretleri 
sürüyor. Gazetemiz sahibi ve Başyazarı 
Kadri Güler, Emekli Vergi Uzmanı ve 
Karataş Demir Çelik Şirketlerinin Mali 
Danışmanı Canip Alper, Gemlik Tapu Sicil 
Müdürü Önder Ünsal ziyaret ettiler. 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gürhan ÇETİNKAYA 
Ahh siyaset....

“Siyasiler bizi okuyor ama anlıyorlar 
mı?” demiş karikatürist Erdil 
Yaşaroğlu... Sorun da orada zaten...

Ne yazık ki...
Türkiye’de siyaset kurumunda aktif 

rol alanlar genellikle “çıkar sağlama” 
ya da “nüfuz edinme” amacını taşıyor
lar.
Gerçi, siyaset sahnesinin tüm aktör

lerini aynı kefeye koymuyoruz ama...
Aşağıdakiler yukarıdakileri etkileyerek 

ve tetikleyerek siyaset kurumunun 
niteliğini düşürüyorlar.
Öyle olmasa...
Bugün Türkiye’de...
Cumhuriyet’i tartışmazdık...
Türbanla uğraşmazdık...
Laikliği yeniden tanımlama arayışları

na yönelmezdik...
Çağdaş eğitim sisteminden ödün ver

mezdik...
Yurttaş ekonomik açmazın içine 

düşmezdi...
Güzelim tarım alanları ranta kurban 

verilmezdi.,.
Güneydoğu’da barış çiçekleri açar 

kardeşlik türküleri söylenirdi.
Elbette ki:
Siyasal partiler demokratik yaşamın 

vazgeçilmez kurumlan.
"Egemenlik ulusundur" diyen sağlıklı 

demokrasilerde siyasal partiler kalkın
manın ve uygarlaşmanın lokomotifi...

Ne ya?ık ki sistemden kaynaklanan ve 
dahi parti yönetenlerin de işine gelen 
Siyasal Partiler Yasası “lider”e tam 
yetki veriyor.

Koltuk tatlı...
Gücü bir biçimde elde eden 

vazgeçemiyor.
CHP’nin yaşadıkları...
Kavga, gürültü...
Bu durumdan kim ne çıkar umar anla

mak olanaksız.
Umarız ve dileriz ki CHP bu fırtınadan 

güçlenerek çıkar.
Türkiye’nin yığınla sorununa odak

lanır ve çözüm üretir.
Çünkü;
Türkiye'nin gerçekten ulusunu, yur

dunu seven politikacılara gereksinimi 
var.
Ancak;
Siyaseti ahbap çavuş ilişkilerinden 

çıkarıp, ulusal çıkarlara dayalı sisteme 
oturtan politikacılarla Türkiye içinde 
bulunduğu açmazdan çıkabilir.
Aslında temel sorun ülke yönetimini 

"kaos"a sürükleyen Siyasal Partiler ve 
Seçim Yasası

12 Eylül yönetiminin dönemin 
koşullarını gözeterek hazırladığı yasa 
hala geçerli...
Onun mutlak gözden geçirilmesinde 

ve hatta kökten değişmesinde yarar 
var.

Çünkü bu yasayla ancak bu kadar 
oluyor.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
önceki gün yapılan 
Meclis toplantısında 
konuşan Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, “Ticaret 
ve Sanayi Odaları 
sosyal programlara 
da katkı sağlayan 
sosyal birer 
kulüptür” dedi. 
Haşan Sözüneri’nin 
kent dışında olması 
nedeniyle toplantıyı 
TSO Meclis Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Atalar açtı.
Oda Genel Sekreteri 
Agah Arda, Ocak ayı 
gelir ve gider tablo
sunu okudu.
Meclis üyesi Tevfik 
Solaksubaşı’nın 
“Odanın hangi 
Bankalarda paraları 
var?” sorusuna 
genel sekretere 
cevap vermesinden 
sonra, Ocak ayı 
mizanı oybirliği ile 
kabul edildi.

SOSYAL KULÜBÜZ

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
daha sonra yaptığı 
konuşmada, oda 
olarak 37 muhtaç 
öğrenciye burs 
verdiklerini, Olay Tv. 
de yayınlanan “Bir 
İnsan Değişirse” 
programının 
Gemlik’te 
işadamlarından ve 
hayırseverlerden 
burs topladığını, 
kendisinin bu 
toplantılardan birine 
katıldığını ve muh
taç olan öğrencilere 
burs vermekten 

mutluluk duyduk
larını söylediğini 
belirterek,' şöyle 
konuştu: “Bursa İl 
Özer idaresi Genel 
Sekreterliğine 
atanan eski 
Kaymakamımız Bilal 
Çelik, ikinci toplantı
da bizim samimiye 
timize güvenerek, 10 
öğrenciye Odamızın 
daha burs vermesini 
bizim adımıza prog 
ram yapımcısına 
söz vermiş. Biz de 
yönetimde bunu 
görüşerek onay
ladık. Ticaret ve 
Sanayi Odaları 
sosyal birer kulüp 

gibidir. Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Eğitime katkı 
olarak 12 bin dolar 
bağışta bulundu. 
Bizlerin de bu tür , 
sosyal projelerde 
imzamız olmalıdır. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası birçok 
İl Odası’ndan daha 
büyük ve işlevsel bir 
Odadır.-
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın yapmak 
istediği yeni hizmet 
binası konusunda 
belediyeye yapılan 
başvuru konusunda 
bir ilerleme 
sağlanamadığını da 
söyleyen Akıt, 
“Bu dönem sonu 
benim hizmet sürem 
sona eriyor. Bu 
sürede amacım 
Odamızı yeni 
bir binaya 
kavuşturmaktı. 
Ama, yıllardır bu 
konuda ilerleme 
sağlayamıyoruz. 
Belediye ile ortak 
binamızda yapmak 
istediğimiz yenile 
meye izin verilmedi. 
Sosyal Yaşam 
Merkezi önünde bize 
verilmek istenen 
yerle ilgili Belediye 
meclis kararı 
bekliyoruz.
Bu konuda partilerin 
grup üyeleri ile 
görüşmelere yapı 
yoruz.”ded\.
Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis üyesi 
ve AKP Belediye 
Meclis üyesi 
Abdullah Özden de, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın yer / 
konusunda Belediye 
de CHP ve MHP 
gruplarının ile 
görüşmelerinin 
yararlı olacağını 
söyledi.

\ i’ $-■' '■ ■ "  - - -.•••—:: • ■

www.gemlikkorfezgazetesi .com
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Haraç isiertikleri sahsa ıM aMirdil er
Bursa'da haraç ala
madıkları için silah 
zoruyla etek giy
dirdikleri şahsı 
sokakta dolaştıran 4 
kişi polis tarafından 
yakalandı.
Zanlıların, haraç 
vermeyen kişileri 
falakaya yatırıp 
ailelerinin yanında 
küçük düşürdükleri 
öne sürüldü. 
Emniyet 
Müdürlüğüne gelen 
bir kişi, "Aynı 
mahallede otur
duğumuz şahıslar 
borcum olduğu 
gerekçesiyle benden 
zorla para istedi. 
Ancak ben kendile 
rine borcum 
olmadığını söyle 
dim. Bunun üzerine 
başıma silah 
dayadılar ve beni 
zorla arabaya 
bindirip evime 
götürdüler. Evde 
eşim, kaynanam ve 
küçük çocuğum

6 Mel kömürden zehirlenin
Bursa'da aynı 
aileden 6 kişi 
sobadan çıkan 
karbon monoksit 
gazından 
zehirlenerek 
hastaneye kaldırıldı. 
Edinilen bilgiye

Yaslı cifti ölüm hile ayıramadı

vardı. Benden etek 
giymemi istediler, 
giymedim. Bana 
etek giydirmek için 
küçük çocuğumun 
başına silah 
dayadılar. Eşim ve 
kaynanamın yanında 
etek giydirdikten 
sonra beni sokakta 
dolaştırdılar" di 
yerek şahıslardan 
şikayetçi oldu. İddi
aya göre, mağdura 
sadece etek giy
dirmekle kalmayan 
örgüt üyeleri, 
müştekiyi alıp 6 ay 

göre olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Mollafenari 
Mahallesi Bekir 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
Aynı evde kaldıkları 
öğrenilen E.S., 

önce cezaevinden 
çıkan L.E. isimli 
zanlının oto 
tamirci dükkanına 
götürdü. Müşteki 
burada falakaya 
yatırıldı.
Küçükbalıklı 
Mahallesi 
Kemerçeşme 
Caddesi'nde 
oturan mağdurun 
ifadelerinden 
yola çıkan Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele

A.G., B.G., M.G., 
Ö.G; ve Ö.G. akşam 
ısınmak için yaktık
ları sobadan 
zehirlendi.
Olay yerine gelen 
sağlık ekipleri 
zehirlenen

Şube Müdürlüğü 
ekipleri, operasyon 
için düğmeye 
bastı. Zanlıların 
daha önce karıştık
ları asayiş olayların
dan yola çıkan 
organize polisi, 
örgüt üyelerini 3 
pompalı tüfek ve 1 
silahla yakaladı. 
Emniyette ifadeleri 
alınan zanlılardan 
3'ü savcının tali
matıyla serbest 
kalırken, L.E. (39), 
O.N. (24), K.U. (29) 
ve O.B. (25), "suç 
işlemek için silahlı 
örgüt kurmak, kişiyi 
hürriyetinden yok
sun bırakma, kasten 
yaralama, işyeri 
kurşunlama, ölümle 
tehdit, adil yargıla
mayı etkilemeye 
teşebbüs, mala 
zarar verme ve 
6136 Kanun'a 
muhalefet" suçların
dan adliyeye sevk 
edildi.

vatandaşları 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırdı. Hastaneye 
kaldırılan 6 kişinin 
hayati tehlikelerinin 
bulunmadığı öğre
nildi

Profesyonel 
kalpazan çıktılar

Bursa'da, Orhaneli 
Meslek Yüksek 
Okulu'nda okuyan 
iki öğrenciyle bir 
eczacı kalfası ve 
kahvecinin sahte 
para oyununu polis 
bozdu.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğüne gelen 
sahte para ihbarı, 
ekipleri harekete 
getirdi. Pazar yer
lerine gelen iki 
kişinin sahte para 
verdiği ihbarı 
üzerine araştırma 
başlatan ekipler, 
şahitlerin verdiği 
araç plakasını 
incelemeye aldı. 
Polis, verilen 
plakayı Namazgah 
Pazan'nda görünce 
zanlıları aramaya 
başladı. Orhangazi 
Meslek 
Yüksekokulu 
öğrencisi olduğu 
belirlenen E.Ö. (22) 
ve U.K. (22), esnafa 
sahte para bozdur
maya çalışırken 
yakalandı.
Yakalan zanlılar, 

paraları kahvehane 
işleten B.A.'dan 
(31) aldıklarını 
söyledi. Gözaltına 
alınan zanlıların 
verdiği bilgilerden 
yola çıkan ekipler, 
B.A.'yı Alemdar 
Mahallesi'nde bir 
kıraathanede 
gözaltına alınırken, 
eczacı kalfası 
olduğu ve sahte 
para temin ettiği 
iddia edilen O.T. 
(21) de aynı yerde 
yakalandı. 
E.Ö. ve U.K.'nin 
kullandığı araçta 
yapılan aramada 12 
adet sahte 50 TL, 
zanlıların üzerinde 
83 adet sahte 50 
TL, kıraathanede 
gözaltına alınan 
O.T.'nin üzerinde 
de 1 adet sahte 50 
TL ele geçirildi. 
Yakalanan zan
lıların üzerinden 
çıkan paraların 
sahte olduğunun 
anlaşılmasının çok 
zor olduğu ifade 
edilirken, şahıslar 
emniyetteki 
ifadelerinin ardın
dan adliyeye sevk 
edildi.

Bursa'da aşırı 
soğuklar sebebiyle 
doğalgaz sobası ile 
■sınamayınca kömür 
sobası kuran çift 
hayatını kaybetti. 
Olay, 1 Şubat'ta 
merkez Osmangazi 
ilçesi Adalet 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. Sağır ve 
yatalak olan Ömer 
(80) ve Bediriye 
Karayel (78) çifti, 
aşırı soğuklar sebe
biyle doğalgaz 
sobasıyla ısına- 
mayınca kömür 
sobası kurdu. Fakat 
gece yarısı sobadan

sıçrayan kıvılcım 
yüzünden yangın 
çıktı. Alevler arasın
da kalan çifti olay 
yerine gelen itfaiye

ekipleri kurtardı. 
Zehirlenen Bahriye 
Karayel kaldırıldığı 
özel bir hastanede 
hayatını olay günü

hayatını kaybetti. 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Ömer 
Karayel ise uzun 
süre tedavi gördü. 
Ardından yapılacak 
bir şey olmadığı için 
taburcu edildiği 
öğrenilen Ömer 
Karayel, eşinin 
ölümünden bir 
ay sonra hayatını 
kaybetti.
Savcılık olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı. Yaşlı 
adamın cesedi kesin 
ölüm sebebinin 
tespiti için Adli Tıp 
Kurumu'na kaldırıldı

Kar, kazalara
davetiye çıkardı

Gemlik Körfez www.g8mllkkorfezgazetesl.com

Bursa'da 2 gün önce 
başlayan kar yağışı 
dün sabah saatlerin 
de şiddetini artırdı. 
Bursa'da sabah 
saatlerinde başlayan 
ve şiddetini artırarak 
devam ettiren kar 
yağışı kazaları da 
beraberinde getirdi. 
Buzlanan yollarda 
tuzlama yapılmayın
ca maddi ve yara 
lanmalı kazaların 
sayısı çoğaldı. 
Sabah ötkisini 
artıran kar yağışı,

çok sayıda kazaya 
sebep oldu. Özellik
le yokuşlarda 
araçlar kayarken, 
şehir merkezinde 
40'a yakın maddi 
hasarlı ve yaralan
mak trafik kazası 
meydana geldi. 
Yazlık lastiklerle 
trafiğe çıkan 
sürücüler kazalara 
sebebiyet verirken, 
tuzlama çalış
malarının geç yapıl
ması sürücüleri 
isyan ettirdi.

http://www.g8mllkkorfezgazetesl.com
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Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine atanan Bilal Çelik’e yoğun ziyaretler sürüyor

Mil'll HMııttiliiMlıiı tillin'
Amatör ressamlar

Amatör ressamlara olanak sağlayan hayır 
sever bir kişiyi kutlamak gerekir.

Bu insanlar, çalışmalarının sergileneceği bir 
galerinin bulunmamasından şikayetçiler.

Belediyelerin görevleri arasında sanata ve 
sanatçıya destek vermek var.

Geçmiş yıllarda belediyenin altında bulunan 
Meclis Salonu girişi, Sanat Galerisi olarak kul
lanılıyordu.

Buranın Yapı Kredi Ban kası’na verilmesinin 
üzerinden, iki yıl geçti. Gemlik'te galeri görevi 
yapacak bir yer bulunamadı.

Belediye tarafından yaptırılan AVM de sanat 
galerisi olarak bir yerin ayrılmasını 
önerdiğimizde kulak asan olmadı.

Oysa, yandaşımızdaki Bursa'da Ahmet Vefik 
Paşa Tiyatrosu’nun bitişiğinde bir sanat 
galerisi, biraz ilerisindeki Tayyare Kültür 
Merkezi’nde iki tane sanat galerisi var.

Her ikisi de kentin ana merkezinde..
Alışveriş merkezlerinde de sanat sergilerine 

zaman zaman yer veriliyor.
Ama, kalıcı bir sanat galerisi o kentin 

kültürünün sergilendiği yerdir.
Bu nedenle, amatör ressamlar isteklerinde 

haklılar.
Eski Belediye Başkanı Mehmet Turgut 

zamanında yapılan Halitpaşa Mahallesi 
Atatürk İlkokulu karşısındaki tarihi bina, 2.5 
yıldır boş duruyor.

Boş binaların korunmasının zor olduğunu 
biliyoruz. Daha önce duvarlarına yazılar 
yazıldı. Belediye geçtiğimiz günlerde bunları 
yeniden boyatarak temizletti.

Bu binanın devreye ne zamana sokulacağını 
bilemiyoruz.

Oysa, Fatih Mehmet Gülef'in Özel Kalem 
Müdürlüğünü yapan Dilek Ağdemir’in Kültür 
Müdürlüğü’ne getirildiğini duyuyoruz.

Ağdemir, bu işi yürütebilecek yetenekte biri. 
Bu bina Kent Müzesi yapılmak için onarıldı.
Ama, Mehmet Turgut’tan sonra bir adım bile 

atılmadı.
Oysa, Karacabey, İnegöl ilçelerinde Bursa 

Kent Müzesi örneği, Kent Müzeleri açıldı.
Ne bekleniyor bilmiyorum.
Herşey var. Bir adım gerekli.
Mehmet Turgut bununla ilgili Ahmet 

Erdönmez ve Raif Kaplanoğlu gibi profesyo 
nellerle görüştü.

Birçok toplantılar yapıldı.
Bu ilk adımdı.
Bina yapıldı ama, 2.5 yıldır bu binada hizmet 

verilmiyor.
Yapılan masraflara yazık.
Sanat ve kültür kentleri yaşatır ve ileriye 

götürür^..
Herşey unutulur gider, ama sanatsal çalış

malar hep hatırlanır.

Gemlik 
Kaymakamlığı’ndan, 
Bursa İl Özel İdaresi 
Genel 
Sekreterliği’ne 
atanan Bilal Çelik’e 
yoğun olarak kutla
ma ziyaretleri 
sürüyor.
Dün, gazetemiz 
sahibi ye Başyazarı 
Kadri Güler, Emekli 
Vergi Uzmanı ve 
Karataş Demir Çelik 
Şirketlerinin Mali 
Danışmanı Canip 
Alper, Gemlik Tapu 
Sicil Müdürü Önder 
Unsal ziyaret ettiler. 
İl Özel İdaresi’nin 
Genel Sekreteri Bilal 
Çelik’i kutlayan > 
Güler, Alper ve 
Ünsal, Çelik’e yeni 
görevinde başarılar 
dilediler.
Bilal Çelik, İl Özel 
İdaresi’nin büyük 
hizmet alanı olduğu
na dikkat çekerek, 
“Bursa, ilçeleri ve

köylerinin her türlü 
ihtiyacına cevap ver
meye çalışıyoruz. İl 
Öze/ İdaresi olarak 
bugünlerde yaşanan 
zor kış şartlarında, 
köy yollarını açık 
tutmak için var gücü 
müzle çalışıyoruz. 
İlgili birimlerimiz, 
yoğun bir çalışma 
temposunda. Kar, 
yağmur, gece 
gündüz demeden 
vatandaşa hizmet 
için çırpınıyor.”

dedi.
“Benim 17 tane 
Gemlik gibi ilçem 
var” diyen Çelik, 
“Biz hafta sonların
da bile hizmetin 
başındayız.
Bursa Türkiye’nin 
çok önemli bir ili. 
Burada köy yollan, 
okulların yapımı, 
onarımı, su depoları, 
alt yapı hizmetleri 
gibi çok değişik 
hizmetleri Özel İdare 
olarak bakmaktayız.

Önemli bir bütçemiz 
var. Program 
dahilinde bu bütçe 
ile hizmet vermek
teyiz.” dedi.
Gemlik’ten kop
madığını da 
söyleyen Çelik’e 
Emekli Vergi Uzmanı 
Canip Alper ise 
“Artık Bursa’da da 
bir kapımız oldu. Biz 
sizi buradan sonra 
daha yüksek mevki 
lerde görmek 
istiyoruz. ” dedi.

ÖN MUHASEBE 
DENEYİMİ OLAN, 
25-30 YAŞLARI 

ARASINDA 
MS OFFICE 

PROGRAMLARINI RİLEN 
EN AZ LİSE MEZUNU 

RAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

KAYIP
Bursa Acemler 

Trafik Şube 
Müdürlüğünden 

aldığım ehliyetimi 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
NEVİN DAĞCI

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ

EFENDİOĞI.U MERMER fl.S.
Açmalar Mevkii Gedelek, Orhangazi-BURSA

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

KAYIP
Bursa Gümrük 

Müdürlüğünden 
tescilli olan 

12160100IM00332 
3 no’lu 

30.01.2012 tarihli 
beyanname 

kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

MURAT 
KAVGA-MURAT 
TEKNİK OTOMAT 

SANAYİ

İGemlik Körfez

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABQNE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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M İlmili, 'Hu dönemimde
Gemlik'te hiç sn Hım yaşanmadı
HAS Parti Gemlik 
İlçe Başkanlığının 
“Gemlik Konuşuyor 
Söz Sizin” prog 
ramının Çarşamba 
akşamki konuğu 
eski Belediye 
Başkanlarımızdan 
Av. Nezih DİMİLİ 
oldu.
Parti ilçe binasında 
yapılan toplantıya 
İlçe Başkanı Emir 
Kantur'un açılış 
konuşmasıyla baş
landı.
Toplantıda konuşan 
Nezih Dimili, ken
disini tanıttı.
Belediye Başkanlığı 
dönemiyle ilgili yap
tıkları çalışmaları 
anlatan Dimili: 
“1974 yılında 
İbrahim Akıt Adalet 
Partisi’nden 
Belediye Başkanı, 
ben de CHP'den 
Belediye Meclis 
üyesiydim.

I
 Benim partim 

hükümette olmasına 
rağmen, ben Adalet 
Partili bir belediye 
için devreye girip ilk 
asfaltı Gemlik’e

getirttim.
SHP’den Belediye 
Başkanı oldum. O 
günkü şartlarda 
beton parke imal 
ederek, Gemlik'in 
yollarına döşedim. 
Benim dönemimde 
Gemlik'te hiç su 
baskınları yaşan
madı. Bunun sebebi 
de yerlerin parkeyle 
döşenmesidir.
Belediye Başkanlığı 
yaptığım sürece 
Belediye kasasın
dan ne yemek 
yedim, ne de bir 
bardak çay içtim. 
Manastır bölgesinin 
imara açılmasıyla, 

bu bölgenin parsel 
bazında zemin etüd- 
lerini Yıldız Teknik 
Üniversitesine yap
tırdım." dedi.
Daha sonra soru 
cevap kısmında 
Emir Kantur daha 
önceki programlar
da Nezih Bey’e 
yapılan eleştirileri 
dile getirerek, 
Belediyecin 
Gemport’taki hisse 
sini yüzde 25’ten 
yüzde 12.5’e düşme 
sebebini sordu. 
Nezih Dimili bu 
soruya şöyle cevap 
verdi: “ANAP 
hükümetinin 

olduğu, muhalefet 
partili belediye 
başkanlarının boğul
maya çalışıldığı bir 
dönem de çalışan
larımıza maaşlarının 
geciktirmeden zor 
zahmet ödendiği bir 
zamanda, hissemizi 
koruyabilmemiz için 
o günkü parayla 1 
trilyon 800 milyar 
lirayı bulmamız 
imkansızdı.
Burada asıl suçlan
ması gereken o an 
laşmayı yaparken, 
sermaye arttırımı ne 
olursa olsun, 
‘Gemlik 
Belediyesinin hisse 
si yüzde 25’ten aşa 
ğı düşürülemez’ 
maddesini koydurt- 
mayanlardır.” dedi. 
Has Partililere akıcı 
hoş sohbetiyle çok 
renkli ve güzel bir 
gece yaşatan Nezih 
Dimili’ye teşekkür 
eden Emir Kantur, 
“Önümüzdeki 
hafta yeni 
konuklarla Gemlik'i 
konuşmaya devam 
edeceğiz.” dedi.

KONGRE İLANI
GEMLİK KÖRFEZ AVCILIK VE 
ATICILIK İHTİSAS KULÜBÜ

BAŞKANLIĞI
Derneğimizin 10. olağan Genel Kurul 

toplantısı 10 Mart 2012 Cumartesi günü 
saat 20.oo’de Halıtpaşa Mahallesi 
Atatürk Kordonu No: 70 / GEMLİK 
adresinde bulunan Dernek Lokalinde 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde, enel 
Kurul Kongresi, 24 Mart 2012 Cumartesi 
günü aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

GEMLİK KÖRFEZ AVCILIK VE 
ATICILIK İHTİSAS KULÜBÜ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
SELAMİ ATAR

GÜNDEM :
1- Açılış ve açılış konuşması
2- Divan teşekkülü ve saygı duruşu
3- Gelir Gider raporlarının okunması 

ve ibrası
4- Yönetim ve Denetim Kurullarının 

ibrası
5- Yeni yönetim ve denetim 

kurullarının seçilmesi
6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış.

TOMfl ABONE OLDUNUZ MU?
«■ıii'lı lu «tıılı ıi «il umul ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T M a «SUYUNU BOŞA
Sülfl HARCAMA”

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

Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü 
bünyesinde açılan 
Resim kurslarının 
sona ermesi üzerine, 
kursa katılan bir grup 
amatör ressam kur

dukları atölyede bir 
çatı altına toplandı. 
Kursiyer sayısının 
azalması gerekçe 
gösterilerek Şubat 
ayının ortasında 
kurslara katılan Halk 

Eğitim Merkezi’nin 
deneyimli kursiyer
leri, resim tutkularını 
sürdürebilmek için 
atölye açtılar.
Emin Dalkıran Kordo 
nu Kafoğlu

Apartmanı altında bir 
sanatşeverin kendi
lerine tahsis ettiği 
mekanda biraraya 
gelen amatör 
ressamlar, yeni 
çalışmalarını burada 

yapıyorlar.
Gemlik’te, bir 
sergi salonunun 
bulunmaması 
nedeniyle sıkıntı 
çektiklerini söyleyen 
amatör ressamlar, 

bu eksikliğin gideril 
meşini istediler. 
“Belediye ilçemize 
Resim Sergi Salonu 
açmalı. Buna acil 
ihtiyaç var” 
dediler.

www.gemlikkorfezgazetasl.com

http://www.gemlikkorfezgazetasl.com
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Yetenekler Bursa Ha yarıştı
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM), 
yayınlandığı günden 
bu yana büyük ilgi 
gören ve yeni 
yeteneklerin 
keşfedilmesini 
sağlayan ‘Yetenek 
Sizsiniz Türkiye’ 
yarışmasının 
yarı final çekimle 
rine ev sahipliği 
yaptı.
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan işletilen ve 
yönetilen Merinos 
AKKM, Türkiye’nin 
en önemli kültür, 
Sanat ve eğlence 
etkinliklerine ev 
sahipliği yapmaya 
devam ediyor. Acun 
llıcah tarafından 
hazırlanan ‘Yetenek 
Sizsiniz Türkiye’ 
adli programın yarı 
final çekimleri, 
binlerce BursalInın 
katılımıyla Merinos 
AKKM Osmangazi 
Salonu’nda 
gerçekleştirildi. 
Yurtdışından ve 
yurtiçinden gelen

50’ye yakın yarış
macının hünerlerini 
sergilediği çekimler, 
2 gün boyunca 4 
seans halinde 
yapıldı.
Daha önce 2 kez 
daha Merinos 
AKKM’de çekimleri 
yapılan yarışmada, 
yetenekler, Acun 
llıcah, Hülya Avşar 
ve Sergen 
Yalçın’dan oluşan 
jürinin beğenisini 
kazanmaya çalıştı. 
Son kararı ise yine 
salonu dolduran 
BursalIlar verdi. 
Merinos AKKM 
Genel Koordinatörü

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

Mehmet Semih 
Pala, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan işletilen ve 
yönetilen tesisin 
her gün farklı 
etkinliklere ev 
sahipliği yaptığını 

söyledi.
BursalIlar adına 
Merinos AKKM’yi 
en iyi şekilde işlet
tiklerini belirten 
Pala, her gün bin
lerce kişiyi 
tesislerde ağırladık* 
larını hatırlattı.

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

elm& sekeri

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU

EGİTİMDSI3. İli
ERKEN KAYIT

AVANTAJLARIMIZDAN 
YARARLANIN

“Kaliteli bir oku! öncesi eğitim çocuğunuzun hayatında önemli bir fark yaratır" 
KREŞ VE NAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN 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 

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

■h

cansU HALI YIKama
KIŞ GELDİ HALILARIMIZI 

YIKAYAMIYORUZ DİYE ÜZÜLMEYİN!

BİZ, SİZE HİZMET
IIIİTİI1 jçİN VARIZ!

Halılarınızı evinizden alıp, 
aynı gün içinde teslim ediyoruz

LAF DEĞİL, İŞ ÜRETİYORUZ
-n Kredi kartı geçerlidir

■paMfiM i n 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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AYRINTI
Erhan İZGİ

ANLATIM GÜCÜNÜ YİTİRME

Türkçemizin 
anlatım zenginliği 
tartışılmaz. Bu 
alanda gerekli 
kaynakları kul
landığımızda 
amacımıza 
rahatlıkla ulaşabil
iriz.
Yazılı anlatımda 

etkili olmak isti 
yorsak öncelikle 
Türkçenin dilbil
gisini (gramer) 
öğrenmemiz 
gerekli.

Bu da yeterli 
değil; yazım 
kurallarını ve nok
talama işaret
lerinin de işlev
lerini çok iyi 
bilmeliyiz. Bol 

kitap okuyarak 
sözcük dağar
cığımızı zengin
leştirmek de 
önemli bir yoldur. 
Yazma konusunda 
çok özenli 
davranacaksak 
anlatım bozukluk
ları konusunda da 
bilgi sahibi 
olmalıyız. Ancak o 
zaman anlatmak 
istediklerimizi etk
ili, anlaşılır ve 
kusursuz kılabili
riz.
Sözcüklerin 

anlam ilişkilerini 
kavramadan bil
gisayarın başına 
oturup aklımıza 
gelenleri kara 

düzen anlatmak 
marifet değildir. 
Önemli olan 
yazdıklarınızın 
açık, anlaşılır ve 
yalın olmasıdır. 
Herkes anlattık
larımızdan aynı 
anlamı, aynı 
sonucu çıkar
malıdır. Bir 
atasözümüz 
vardır
“Herkes kaşık 

yapar; ama 
Konyalı gibi 
sapını ortaya 
getiremez.” 
Ülkemizde şiir 
yazmayan vatan
daşımız yoktur; 
yani herkes şiir 
yazar; fakat 

gerçek anlamda 
kaç şairimiz 
vardır?

Yazılı anlatımda 
noktalama işaret
leri büyük bir 
işleve sahiptir. 
Onları yerli 
yerinde kullan
mazsak iste
diğimizi anlata
mayız.
Yazdıklarımızdan, 
başka anlamlar 
çıkarılmasına 
neden oluruz. Bir 
virgül cümlenin 
anlamını 
değiştirmeye 
yeter de artar bile. 
Çok bilinen örnek 
“ Oku baban gibi, 
eşek olma. 
Cümlesini şöyle 
yazalım: “Oku, 
baban gibi eşek 
olma.” Ne büyük 
anlam farkı çıkı 
yor ortaya değil 
mi?
A.Kaneviski bu 

konuyu ne güzel 
dile getiriyor,' 
biraz ona kulak 
verelim:

Bir gün insan 
virgülü kaybetti; o 
zaman zor cümlel
erden korkar oldu 
ve basit ifadeler 
kullanmaya 
başladı. Cümleler 
basitleşince 
düşünceler de 
basitleşti.
Bir başka gün, 

insan ünlem 
işaretini kaybetti. 
Alçak bir sesle ve 
ses tonunu 
değiştirmeden 
konuşmaya 
başladı. Artık ne 
bir şeye kızıyor ne 
de bir şeye 
seviniyordu.

Üstelik, hiçbir 
şey onda en ufak 
bir heyecan 
uyandırmıyordu.
Bir süre sonra, 

soru işaretini kay
betti ve soru sora
maz oldu.
Hiçbir şey, ama 

hiçbir şey onu 
ilgilendirmiyordu. 
Ne evren ne 
dünya ne de ken
disi umurundaydı. 

Birkaç sene 
sonra iki nokta 
üst üste işaretini 
kaybetti ve 
davranış sebep
lerini başkalarına 
açıklamaktan 
vazgeçti.
Ömrünün 

sonuna doğru 
elinde yalnız tır
nak işaretleri 
kalmıştı. Kendine 
has tek düşüncesi 
yoktu, yalnız 
başkalarının 
düşüncelerini 
tekrarlıyordu.

Son noktaya 
geldiğinde, 
düşünmeyi ve 
okumayı unutmuş 
vaziyetteydi.” 
Yazarın 
düşüncelerine 
katılmamak 
mümkün değil.

İnsan olarak 
düşünmeyi ve 
okumayı 
yitirdiğimizde 
insan yanımızı da 
yitireceğimizi 
niçin unutu 
yoruz!^

‘Gemlik Körfez’ . www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa her nazarılaıı payını alacak
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
dünyada spor tur
izminin yıllık 250 
milyar dolar, sağlık 
turizminin ise 100 
milyar dolarlık bir 
pazarı olduğunu 
belirterek, Bursa’nın 
bu pazardan payını 
alabilmesi için her 
alanda gerekli çalış
maları hayata ge 
çirdiklerini söyledi. 
Genç İşadamları ve 
Yöneticileri Derneği 
Başkanı Emre 
Varlık, yönetim kuru
lu üyeleriyle birlikte 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’yi ziyaret etti. 
Genç işadamları 
olarak Bursa’nın 
sahip olduğu değer
lerin en iyi şekilde 
tanıtılması ve kente 
daha fazla katma 
değer üretilmesi için 
çalıştıklarını belirten 
Varlık, üzerinde 
çalıştıkları bir proje 
ile Bursa’nın adını 
ulusal platformda 
daha da öne çıkar
mayı amaçladıklarını 
söyledi. Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 
kamuoyuna açık
ladığı ‘çılgın proje’- 
den daha da çılgın 
bir proje üzerinde 
çalıştıklarını kayde
den Varlık, “Bursa’yı 
ulusal platformda

firap Baharı Gendilt Meclisinin aiinıleıııiıııle
Arap Bahan" olarak 
bilinen Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika'daki 
ekonomik ve siyasal 
değişimler, oluştur
duğu fırsatlar ve 
zorluklar, Bursa 
Kent Konseyi 
Gençlik Meçlisi 
Uluslararası İlişkiler 
Çalışma Grubu 
tarafından düzenle
nen konferansta 
Kıbrıs Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler 
Bölümü Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Nur 
Köprülü tarafından 
değerlendirilecek. 
Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi ve 
Uluslararası Kıbrıs 
Üniversitesi işbir- 
liğiyle gerçekleştir
ilecek söyleşide, 
Tunus ve Mısır’da 
başlayan ve kısa

öne çıkaracak pro
jemizle ilgili kur
duğumuz komisyon 
çalışmalarına devam 
ediyor. Özel bir 
proje olduğu için 
detaylarını açık
layamıyorum. Ancak 
19 Mayıs’ta ya da bir 
gün önce veya 
sonra hayata geçire
ceğiz. Projemiz 
Bursa firmalarını da 
ulusal platformda 
öne çıkaracak ve 
onurlandıracak” 
dedi. Varlık, detay
larını açıklamadığı 
projenin, Bursa’nın 
marka değerine 
önemli bir katkı 
sağlayacağını da 
sözlerine ekledi.
“Her pazardan 
payımızı almalıyız” 
Başkan Altepe ise 
Bursa’nın sahip 
oldu değerlerle 
Türkiye’nin en ayrı
calıklı kentlerinden 
biri olduğunu vurgu
ladı. Uludağ, göller, 
kaplıcalar, tarihi 
birikim gibi değer
lere rağmen 

sürede tüm bölgeyi 
etkisi altına alan 
halk hareketleri ele 
alınacak. Özellikle 
gençlerin büyük ilgi 
gösterdiği ayaklan
malar, “Arap 
Bahan'nın, Güney 
Akdeniz ve 
Ortadoğu Siyasal 

Bursa’nın halen bir 
sanayi kenti olarak 
ön plana çıktığını 
ifade eden Başkan . 
Altepe, “Dünya’da 
spor turizminin yıllık 
250 milyar dolarlık 
bir pazarı var. Biz 
bunun yüzde 
yarımını bile alamı 
yoruz. Yine sağlık 
turizminin yıllık 100 
milyar dolarlık bir 
pazarı var. Bizim 
bunlardan payımızı 
almamız gerekli. 
Bunun için de önce^- 
likle gerekli altyapı 
sağlamak gerekir. 
Biz bunun için 
Bursa’ya dünya 
çapında bir stadyum 
yapıyoruz. Eğer 
böyle bir stadyumu 
yaparsanız, Avrupa 
Kupalarında yarı 
finaller, finaller sizin 
kentinizde oynanır. 
İşte geçen dönem 
su kayağı tesisi yap
tık. Avrupa ve dünya 
şampiyonası burada 
yapıldı. Şimdi 500 
bin metrekare alana 
sahip Hüdavendigar

Coğrafyasına 
Etkileri” ana 
temasıyla konuşula
cak. Bursa Kent 
Konseyi Koza 
Salonu’nda 7 Mart 
Çarşamba akşamı 
saat 18.30’da düzen
lenecek olan 
söyleşiye, 

parkına 1 kilometre 
uzunluğunda 100 
metre genişliğinde 
kano sporlarının 
yapılabileceği kanal 
yapıyoruz. Kano 
Federasyonu 
Başkanı ile 
görüştük. Burada 
dünya çapında kano 
yarışmaları yapıla
bilecek. Bu bölge 
Bursa’nın merkezi. 
Önemli olan bu tür 
aktiviteleri geniş 
kitlelere izlettire- 
bilmek. Kentin 40 
kilometre dışında 
böyle bir etkinlik 
yapsanız, sadece 
sporcular ve ilgili 
yöneticiler takip 
ediyor. Ama bizim 
yapacağımız tesis 
her kesimden vatan
daşın kolaylıkla 
gelebileceği bir nok
tada olacak. Bunun 
yanında kapalı atle
tizm pistleri, velo- 
dromlar yapılarak 
spor pastasından 
hak ettiğimiz payı 
almak istiyoruz” 
diye konuştu.

Uluslararası Kıbrıs 
Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler 
Bölümü Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Nur 
Köprülü konuşmacı 
olarak katılacak. 
Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi 
Başkanı Hakan 
Darılmazlar, Gençlik 
Meclisi bünyesinde 
bulunan 
Uluslararası İlişkiler 
Çalışma Grubu 
sayesinde çağın 
değişen koşullarıyla 
ilgili gençleri bil
gilendirdiklerini 
söyledi. Darılmazlar, 
Arap Bahan'nın, 
Güney Akdeniz ve 
Ortadoğu siyasal 
coğrafyasına etki
lerinin paylaşılacağı 
toplantıya tüm genç
leri davet etti.

Vemi şampiyonları 
îliiMıN

Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
2011 yılı kurumlar 
vergisinde l.olan 
Oyak Renault ile 
gelir vergisinde 
l.olan Mehmet 
Celal Gökçen’e 
takdir belgesi verdi. 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
2011 yılı kurumlar 
vergisinde 1. olan 
Oyak Renault ile 
gelir vergisinde 1. 
olan Mehmet Celal 
Gökçen’e takdir 
belgesi verdi. 
Bursa’da gelir ve 
kurumsal vergi 
sıralamasında 
şampiyon olan 
işadamları ödül
lendirildi. Vali 
Şahabettin Harput, 
2011 yılı kurumlar 
vergisi Bursa 
sıralamasında 1. ve 
Türkiye genelinde 
47. olan Oyak 
Renault firması 
adına Genel Müdür 
Ali Tarık Tunalıoğlu 
ile 2011 yılı gelir 
vergisi sıralamasın
da Bursa birincisi 
ve Türkiye genelin 
de 61. olan B-Plas 
Yönetim Kürulu 
Başkanı Mehmet 
Celal Gökçen’i 
plaketle taltif etti.

KAŞCDC 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

Vali Harput, 
Türkiye'nin 100. 
yılında büyük 
hedefleri olduğunu 
kaydederek, 
"Dünyanın ilk 10 
büyük ekonomisi 
içine girmek nasıl 
olacak? Bu 
işadamları 
sayesinde oldu. 
Büyük istihdam ve 
gelir sağlayan bu 
kurumlar bizim için 
çok önemli. Bu 
başarılar tesadüfi 
değil. İşadamları 
mız ve kurum
lanınız bu başarıları 
kendilerini adeta 
otomatiğe bağladı. 
Elbette Oyak 
Renault geçilmez 
değil, Celal Gökçen 
geçilmez değil" 
dedi.
Tarık Tunalıoğlu ise 
bu ödülü almaktan 
gurur duyduğunu 
ifade ederek, "43 
senedir bu işi yap
maktan dolayı çok 
mutluyum.
Bu yolculuğa 

devam edeceğiz. 
Ben hodri meydan 
diyorum. Biz bura
dayız. Burada 
kalmaya devem 
edeceğiz" 
açıklamalarında 
bulundu.
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E» sahipleri kira vernisine JIM
Maliye bu yıl ev 
sahiplerinin ver
gisinin ne kadar ola
cağını hesaplayıp 
internet sitesinden 
yayımlayacak. 
Ancak Maliye kira 
gelirinden düşülecek 
giderleri hesapla
mayacak. Bu nedenle 
ev sahiplerinin kira 
gelirinden düşülecek 
giderlerini Maliye’ye 
bildirmesi gerekiyor. 
Başta konut kredisi 
için ödenen faiz var. 
2011 yılında kira 
geliri (gayrimenkul 
sermaye iradı gelir
leri) elde eden ev 
sahiplerinin bugün
den 25 Mart akşamı
na kadar beyan
namelerini vermeleri 
gerekiyor. Ancak 
Maliye bu yıl banka 
işlemlerinden yola 
çıkarak kimin ne 
kadar vergi ödeye
ceğini kendisi belir
leyip Gelir İdaresi 
Baş kan lı ğı internet 
sitesinden ya yım la 
ya cak. Burada en 
önemli sorun, 
bankadan yapılan 
havale tutarının nihai 
kazanç sayılıp 
indirilecek tutarların 
göz önüne alınma
ması olacak. Bu 
nedenle Maliye’nin 
ev sahiplerine 
bildirdiği gelirin 
verginin üzerinden 
ödeneceği net tutar 
olmadığını kanıtla
mak özellikle önemli. 
Ev sahiplerinin 
Maliye’nin gelir say
dığı tutardan indirile
cek kalemleri belir
leyip bildirmesi 
gerekecek. Peki 
hangi harcamaları 
kira vergisinden 
düşebiliyoruz? Evi 
eğer 2007’den sonra

almışsanız alış 
bedelinin yüzde 5’ini 
5 yıl boyunca vergi
den düşebilirsiniz. 
Diğer bir önemli 
kalem de birçok ev 
krediyle alındığı için 
ödenen faizin be yan 
na me de gelirden 
düşülebilecek 
olması.
-İSTİSNA SADECE 
KONUTTA yAR 
Ev sahipleri 2011’de 
2 bin 800 liranın 
üstünde kira geliri 
sağlamışsa beyan
name vermek zorun
da. Bunun altında 
gelir elde etmişseniz 
beyanname verm
enize gerek yok.
İstisna uygulaması 
sadece konuttan elde 
edilen gelirler için 
söz konusu. Konut 
ve işyeri kira 
gelirinin birlikte 
beyan edilmesi 
halinde, istisna 
sadece konut gelirine 
uygulanır. İşyeri kira 
gelirine istisna yok. 
Kira gelirinin yanı 
sıra başka kazancını 
beyan eden istis
nadan yararlanamaz. 
-ÇOCUĞUN 
OTURUYORSA... 
Eğer çocuğunuz ve 
kardeşleriniz evde 
oturuyorsa beyan- 
neme vermeye gerek 
yok. Ancak çocuk
ların veya kardeşler
den her birinin bir 
den fazla evde 
ikameti görünüyorsa 
sadece bir ev için 

vergi yok. diğer ev 
için emsal kira 
bedelinden beyan
name verilmesi 
gerekiyor. Kardeşler 
evli ise eşlerden 
sadece biri için 
emsal kira bedeli 
hesaplanmaz.
-MAL İLE ÖDENEN 
KİRALAR
Kira gelirinde gelirin 
elde edilmesi, tahsil 
esasına bağlı, tahsil 
esasına göre kira 
gelirinin 
vergilendirilmesi için 
nakden veya ayni 
olarak tahsil edilmiş 
olması gerekiyor. 
Kira bedelinin hiç 
olmaması veya 
düşük olması 
halinde, “emsal kira 
bedeli” esas alınır. 
Evin bedelsiz olarak 
başkalarının kul
lanımına bırakılması, 
kira bedelinin emsal 
kira bedelinden 
düşük olması hal
lerinde emsal kira 
bedeli esası uygu
lanacak. o bina ya da 
arazi için kira takdiri 
veya tespiti yapıl
mamışsa emsal kira 
bedeli, emlak vergisi 
değerinin yüzde 5’i 
olacak.
-BANKADAN 
ÖDEMEYENE CEZA 
Konutlarda her bir 
konut için 500 tL ve 
üzerinde kira geliri 
elde edilmesi 
halinde, işyerlerinde 
ise, miktar sınırla
ması olmaksızın 
kiraya ilişkin tahsilat 
ve ödemelerin banka 
veya posta idaresi 
yoluyla yapılması 
gerekiyor. Buna 
uymayanlara kesile
cek ceza, Vergi usul 
Kanunu’nun müker
rer 355’inci mad

desinin o yıl için 
belirlenen özel usul
süzlük cezası mik
tarından az olmamak 
üzere her bir işlem 
için bu işleme konu 
tutarın yüzde 5’i ola- 
C3 k
-GELECEK YILIN 
VERGİSİNİ ÖDEME 
Gelecek yıllara ait 
olup, peşin tahsil 
edilen kira bedelleri, 
ödemenin yapıldığı 
yılın değil, gelirin 
ilgili olduğu yılın 
hasılatı olarak kabul 
edilir. Örneğin; 2011, 
2012 ve 2013 yılları 
kira gelirleri topluca 
2011 yılında tahsil 
edilirse, her yıla ait 
kira bedeli ilgili yılda 
beyan edilecek.
HANGİ GİDERLERİ 
GELİRDEN 
DÜŞEBİLİRİZ?
-Ödenen aydınlatma, 
ısıtma, su ve asansör 
giderleri.
-İdare giderleri.
-Sigorta giderleri.
-Ev için harcanan 
borçların faiz gider
leri.
-Konut olarak kiraya 
verilen bir adet evin 
iktisap yılından (satın 
alındığı târih) itibaren 
5 yıl süre ile iktisap 
bedelinin yüzde 5’i 
(İktisap bedelinin 
yüzde 5’i, tutarındaki 
indirim, sadece ilgili 
eve ait hasılata uygu
lanacak, indirilmeyen 
kısım gider fazlalığı 
sayılmayacak. 2007 
yılından önce elde 
edilen konutlar için 
indirimden yararlanıl
ması mümkün değil.
-Vergi, resim, harç ve 
şerefiyelerle 
belediyelere ödenen 
harcamalara katılma 
payları.
-Amortismanlar.

Türkiye'de işsizlik 
oranı geçen yıl 
yüzde 9.8'e geriledi. 
İşsizlik 2011'i tek 
hanede tamamladı. 
Türkiye'de işsizlik 
oranı geçen yıl 
yüzde 9.8 olarak 
gerçekleşti. Geçen 
yıl işsiz sayısı 2.62 
milyon kişi oldu. 
İşsizlik oranı

Memorun işini cömn lalimatı
Toplu Sözleşme 
Yasası'nı bekleyen 
milyonlarca memura 
iyi haber var. 
Başbakan Erdoğan, 
maaş zamlarının bir 
an önce belirlen
mesi talimatı verdi. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
milyonlarca memu
run beklediği Toplu 
Sözleşme Yasası'nın 
hızlandırılması için 
talimat verdi. 
Başbakan Erdoğan, 
memurların, Doğu 
ve Güneydoğu'da 
görev yapan öğret
menlere ek tazminat, 
'sosyal denge 
sözleşmesinin' 
tasarıya eklenmesi, 
sivil askeri perso 
nele sendika hakkı 
verilmesi taleplerine 
karşılık, mümkün 
olanları yerine 
getirme sözü verdi. 

geçen yıl yüzde 
11.9, 2009’da yüzde 
14 düzeyindeydi. 
Tarım dışı işsizlik 
oranı geçen yıl 
yüzde 14.8'den 
yüzde 12.4'e 
geriledi. Kentsel 
alanlarda işsizlik 
oranı yüzde 11.9, 
kırsal yarlerde 
yüzde 5.8 oldu.

Başbakan Erdoğan, 
Çalışma Bakanı 
Faruk Çelik’e, "Bu 
talepleri kestirip 
atmayın, tartışın" 
dedi. Başbakan 
Erdoğan, Memur- 
Sen Başkanı Ahmet 
Gündoğdu'yü Önce
ki akşam kabul etti. 
Görüşmede, kamu 
çalışanlarına toplu 
sözleşme hakkı 
veren yasa ve 
memurların beklen 
tileri ele alındı. 
Toplu sözleşme 
masasının kurula
madığını ifade eden 
Gündoğdu, 
"Hizmet kolu 
toplu sözleşmesi, 
tasarıda yer almalı. 
Şu anda fiilen 
gerçekleştirilen 
sosyal denge 
sözleşmesi de 
tasarı ya eklenerek 
yasalaşmalı.
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Otobüs Terminali (18 Hat)
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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 
FETİH 1453 

10.45-14.00-17.15- 
20:30-21.45 
KURTULUŞ 

SON DURAK 
11.45-14.00-16.00- 

18.00-20.00
REZERVASYON 

513 33 21 
CIUS AVM TUTKU 
BERLİN KAPLANI 
11.30-13.30-16.00- 

18.30-21.00
GÖREVİMİZ TEHLİKE 

13.30-15.00
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Üniversiteye giriş sistemi değişiyor!
12 yıl kesintili zorun
lu eğitim yani 
eğitimde 4+4+4 for
mülüne ilişkin yasa 
teklifinin alt korniş 
yonda görüşmeleri 
tamamlandı.
Teklifle sadece 
ilköğretim ve 
ortaöğretime ilişkin 
düzenlemeler yapıl
madı, yükseköğre
time geçişe ilişkin 
de bir dizi değişiklik 
getirildi.
Getirilen en önemli 
değişiklik ise üniver
siteye giriş sınavı 
için yapılan puan 
hesaplaması ile ilgili 
oldu.
İşte ayrıntılar...
Artık üniversiteye 
giriş sınavında, 
öğrencilerin puanına 
okullarının genel 
başarısifetki etmeye

cek, kişisel 
başarıları üzerinden 
puanları hesaplana 
cak. 12 yıl kesintili 
eğitime ilişkin yasa 
teklifi yasalaşırsa... 
Ancak bu yeni karar 
2012'de yapılacak 
sınavda uygulan
mayacak. Çünkü o 
sınavın kılavuzu 
ÖSYM tarafından 
aylar önce yayın
landı. Bu yüzden 
düzenleme 2013 
yılından itibaren 
geçerli olacak. 
Üniversiteye girişte 
uygulanan puan 
hesaplamasında 
daha önce öğrenci
lerin ağırlıklı 
ortaöğretim başarı 
puanı da esas 
alınıyordu...
Yani hem okulda 
kendi başarıları,

hem de okullarının 
ortalama başarı 
durumu sınavlarım 
etkiliyordu. İşte bu 
uygulama kaldırıldı. 
Fen ve Anadolu 
liseleri dezevantajlı 
mı olacak?
Ancak puanlamada 
yapılan bu değişik
lik, eğitim çevrele 

rince eleştiriliyor. 
Fen Lisesi, Anadolu 
Lisesi gibi okullarda 
okuyan öğrencilerin 
dezavantajlı duruma 
geçeceği kaygısıyla. 
Bu kaygının 
gerekçesi, iyi öğren
cilerin toplandığı 
okullarda öğrenci
lerin ders notunu

yükseltmelinin daha 
zor olması...
Eğitim çevreleri, 
geçmişte de ağırlıklı 
ortaöğretim başarı 
puanın uygulan
madığı dönemleri 
hatırlatıyor; o 
dönemlerde öğrenci
lerin, sınav puanları
na olumsuz yansı
masın diye lise son 
sınıfta Fen lisesin
den, Anadolu lis
esinden düz liseye 
yatay geçiş yap
maya çalıştığını 
anımsatıyorlar.
Düz liseye geçiş 
yine başlar mı? 
İşte kaygı, o dönem
lere tekrar dönülme
si, okul başarısı yük
sek olduğu için 
kişisel başarının 
geride kaldığı 
okullardan, Fen

liselerinden, 
Anadolu 
liselerinden, düz 
liselere lise son 
sınıfta yatay geçiş 
taleplerinin yeniden 
başlaması. 
Ama öğrencinin 
okulda gösterdiği 
kişisel başarının 
sınava etkisinde de 
değişikliğe gidildi. 
Üniversite aday
larının okulda gös
terdiği başarı, 
sınavına en az 30, 
en fazla 60 puan ek 
getirecek. 
Önceki sistemde 
okuldaki başarı sına
va en az 12 puan 
olarak yansıyordu. 
Yani bu değişiklik ile 
okulda başarısız 
olan öğrencilere 
avantaj getirilmiş., 
oldu. '

Bursaspor, Kardemir Karabükspor 
maçına lam gaz hazırlanıyor

Ha ract “Doınnın ögrt ı mtHf
Spor Toto Süper 
Lig'in 29. haftasında 
4 Mart Pazar günü 
Kardemir 
Karabükspor ile 
karşılaşacak olan 
Bursaspor, hazırlık
larına devam etti. 
Teknik Direktör 
Ertuğrul Sağlam 
yönetiminde Özlüce 
Tesisleri'nde yoğun 
kar yağışı altında 
gerçekleştirilen 
antrenman yaklaşık 
1 buçuk saat sürdü. 
Isınma koşularıyla 
başlayan çalışma, 
5'e 2 pas pres çalış
ması ile devşm etti. 
Son bölümde ise 
taktik ağırlıklı 
çalışıldı.

Kasığında ağrıları 
bulunan ve bu yüz
den A Milli Takım 
kadrosundan da 
çıkarılan Serdar 
Aziz ve Stanislav ' 
Sestak, sol 
adalesinde ağrıları 
bulunan Sebastian 
Pinto salonda 

çalıştı. Hafif 
sakatlığı bulunan 
Musa Çağıran ise 
takımdan ayrı düz 
koşu yaptı.
Yeşil - beyazlı 
takım, yarın 
yapacağı antren
manla hazırlıklarına 
devam edecek.

Tema Vakfı Onursal 
Başkanı Hayrettin 
Karaca, insanların 
ihtiyacından daha 
fazla tüketmemesi 
gerektiğini belirte 
rek, "Doymayı 
öğrenmeliyiz" dedi. 
Uludağ Üniversitesi 
tarafından düzenle
nen 'Erozyon serti
fikalı eğitim pro
gramı* için Bursa'ya 
gelen Hayrettin 
Karaca, Üniversite 
öğrencileriyle 
buluştu. Uludağ 
Üniversitesi 
Rektörlük A 
Salonu'nda düzenle
nen programda ilk 
olarak konuşan 
TEMA Yönetim 
Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Vahap Katkat, 
vakfın 450 bin

olduğunu belirterek, 
"TEMA alanında en

cusu Hayrettin 
Karaca, gençlere

büyük sivil toplum 
hareketedir.
Hollanda, Belçika ve 
Almanya'da temsil
ciliklerimiz var.
Türkiye için çalışıy
oruz. Unutmayalım 
toprağı kaderine 
terk etmemeliyiz" 
diye konuştu.
Ardından söz alan 

nasihatlerde bulun
du. Dünyanın en 
büyük derdinin 
tüketim dengesizliği 
olduğunu ifade 
eden Karaca, 
Türkiye başta olmak 
üzere birçok ülkede 
insanların tüketime 
adapte ettiğini dile 
getirdi.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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



Kendisine bakmak için evine 
aidini gene kadım taciz etmeye 

kalkınca cezaevini boyladı
Kendisine bakmak için gaze 
telere ilan vererek, bakıcı ka 
din arayan Y.G. adlı şahıs, ya 
nına aldığı genç kadını taciz 
edip, dövünce kadının şika 

yeti üzerine, çıkarıldığı mah 
kemece tutuklanarak ceza
evine gönderildi.
Halitpaşa Mahallesi’nde 
ikamet eden ve Bahkpazarı

Mahallesi yakınlarında telefon 
işleriyle uğraştığı öğrenilen 
Y.G. ameliyat olması sonrası 
evine aldığı bakıcı kadını, bir 
süre sonra dövmeye başladı.

8 aylık bebeği olan genç ka 
din, komşularının yardıinıyla 
polise sığındı. Y. G. emniyette 
yapılan sorgulamasının ardın
dan cezaevini boyladı. 4’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETEŞİ ÇOKAL TİCARET GEMLİK
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 524 76 773 Mart 2012 Cumartesi •www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

il İSMİ llillil Iftlil M
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetici ve Meclis üyeleri, Bütçe 
yemeğinde buluştular.

Man veda eder
Gemlik CİUS Alışveriş Merke 
zi Esnafının organize ettiği 
geleneksel Kutlu Doğum 
Haftası etkinlikleri kapsamın
da pilavlı kutlama yapıldı. 
Kutlama etkinlikleri kap
samında, dün CİUS Alışveriş 
Merkezi’nde geleneksel pilav 
ve ayran dağıtıldı. Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası’nın deste 
ğiyle yapılan pilav gününe 
katılan Oda Başkanı İbrahim 
Talan, AVM esnafını kutladı.
Haberi sayfa 2’de__________

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

AVM’deki küçük esnafın hali
Dün, AVM esnafı Kutlu Doğum Haftası 

nedeniyle pilav ve ayran ikram etti.
Kutlu Doğum Haftasını esnafın erken 

başlattığını, Çarşı Camii İmamı Süley 
man Yedek hatırlattı ama, hayır hayırdır. 
Pilav ve ayran ikramı yapıldı.

Bu işin kahramanı esnaflardan Muham 
med Kambur ancak, o bu organizasyo 
na rahatsızlığı nedeniyle katılamadı.

Esnaf Odası’nın desteği ile pilav ve 
ayran ikramı yerine getirildi.

Bu ikram arasında, AVM’nin alt katın
da küçük bir gezinti yaptım.

Bizim de bir zamanlar işyerimizin 
bulunduğu eski Çarşı Esnafı, Çarşının 
yıkılmasıyla Katlı Otopark altına taşının
ca esnafın işi bitti. Devamı syf4’de

Milsin Mimlisin
ilıMM

Gurubunda birinciliği sürdüren Gemlik 
spor geçtiğimiz hafta kendi sahasında 
oynağı karşılaşmada rakibini 10-1 yen
mesinden sonra bugün saat 14.30 da 
Orhanelispor ile karşı karşıya gelecek. 
Gemlikspor Kulübü Başkanı Orhan Koç, 
Gemlikli sporseverleri bugünkü karşılaş
mada takımlarını desteklemeye çağırdı.

Bibi konuşma

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2012 
yılı bütçesinin kabulü nedeniyle, düzenle
nen yemekte meclis üyeleri biraraya 
geldiler. Oda Yönetim Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt yemekte yaptığı konuşmada, 
“Sizlerle birlikte 24 yıldır GTSO’da birlikte 
hizmet etmekten büyük onur duydum. 
Aramızda beraber yola çıktığımız 
arkadaşlarım var. Sonradan gelenler var. 
Sizler, beni önere ettiniz. Maddi olarak 
değil ama, manevi olarak sizlerle zengi 
nim. Bu benim son dönemim. Geldik, vazi 
temizi yaptık, gidiyoruz” dedi. Sayfa 8’de

"Türkiye’de her sene 
büyüklüğü 6 dan fazla 

3 deprem oluyor"
Bursa İl Afet Acil Durum Müdürü İbrahim 
Tan, Türkiye'de her sene büyüklüğü 6'nın 
üzerinde ortalama 3 deprem olduğunu 
söyledi. Bursa Orman Bölge Müdürü 
Ahmet Koksal Coşkun da fiziki olayları iyi 
anlamak ve ona göre tedbir almak gerek
tiğinin altını çizdi. Haberi sayfa 3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Çözüm üretmek sivillerin işi...
Günlerdir televizyonlarda 28 Şubat 

tartışılıyor. Daha önce de 12 Eylül gün
demdeydi. Her ikisinde de... Tüm faturalar 
askere çıkarılıyor.

Bedel askere ödettirilmek isteniyor.
Hiç Türkiye’yi 12 Eylül’e ve 28 Şubat’a 

taşıyan süreç konuşulmuyor.
Sivillerin yöntem yanlışları hiç konuşul

muyor.
İşin kolay yanına kaçılıyor.
Zaten,
Bir işi yapamayınca hemen suçu bir 

başkasının üstüne yıkmayı iyi beceririz.
Bir başkasının üzerine suç yıkmakta, 

üstümüze kimse yoktur.
Oysa;
Suçlama var olan sorunların çözümünde 

yarar mı sağlıyor.
Dahası;
Karşılaşılan sorunları derinleştirmekte, 

karıştırmakta, işin içinden çıkılmaz hale 
getirmektedir.

Ama;
Suçu kimse kendi üstünde aramaz.
Doğrularının yanlışlarının hesabını yap

maz, kolayı seçerek suçu başkasına yük
ler.

Boşuna atalarımız;
“Suç samur kürk olsa, kimse üstüne 

almaz” dememişler.
Aslında herkes doğrularının yanlışlarının 

hesabını adalet terazisinde tartsa, 
Sorunların kaynağının ve çözümünün 

kendisinde olduğunu görse,
Suçlu aramadan çözüm üretse, 
“Herkes evinin önünü temizlerse, kent 

temiz olur’’ görüşünden hareket etse,
İçine düştüğümüz kısır döngünün içine 

girilir miydi?
Devlet de, toplumun asgari düzeyde 

gerkesinimlerini karşılasa,
Yaşam kalitesini ve verimliliğini arttıracak 

tedbirler alsa,
Günübirlik olmayan kalıcı, bilimsel, çağ- 

I daş, akılcı, demokratik sistemler üretip, 
bunları uygulasa, diğer sistemlerle uyu
munu sağlasa...

Nitekim,
Çağdaş, demokratik, ileri ülkelerde 

sorunlar böyle çözülüyor.
Yıllardır yaşadığımız bu kısır döngüden 

kurtuluşun yolu “kabahat samur kürk 
olmasa da giymek” ve gereğini yapmak
tır...

IKMİI Ml İM M Mill

Gemlik CİUS 
Alışveriş Merkezi 
Esnafı’nın organize 
ettiği geleneksel 
Kutlu Doğum 
Haftası etkinlikleri 
kapsamında pilavh 
kutlama yapıldı. 
Merkez Çarşı Camii 
İmamı Süleyman 
Yedek’in dualarıyla 
başlayan etkinlikte 
esnaf ve davetlilere 
pilavlarını Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan ve İmam 
Süleyman Yedek 
dağıttı.

esnaflarından doğumu esnaf ve
Muhammet Kambur davetliler tarafından
tarafından organize 
edilen ve esnafların 
katılımıyla gerçek
leşen etkinlikte, 
Peygamberimiz Hz.

kutlandı.
Törende konuşan 
Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası 
Başkanı İbrahim

Talan, bu etkinliği 
periyodik hale 
getiren AVM 
esnaflarını kutladı. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’da, AVM 
esnafının sorun
larını bildiklerini 
belirterek, açık bir 
bölümün kapatılıp, 
yürüme parkuru 
yapılacağını, yürü 
yen merdivenlerin 
de yine esnafın 
isteğiyle daha 
geriye çekileceğini 
söyledi. Duaların 
ardından geleneksel 
pilav ve ayran 
dağıtımı yapıldı.

Yapı Kredi den 2 »eni ATM

Bilindik bir Nasrettin Hoca öyküsüyle 
yazıya iki nokta yan yana koyalım..

Bir gün Nasrettin Hoca'nın eşeği çalın
mış. Can sıkıntısı içinde durumu komşu
larına anlatınca her kafadan bir ses çık
maya başlamış.

Birisi :
-Hocam demiş niye ahırın kapısına iyi bir 

kilit takmadın sanki?
Bir başkası:
-Evine hırsız giriyor da senin nasıl 

haberin olmuyor? diye konuşmuş.
Bir diğeri de :
-Hocam kusura bakma ama eşeğin çalın

masına en büyük sebep yine sensin.
Çünkü doğru dürüst bir ahırın bile 
yok.Nerden baksan dökülüyor.

Hoca kızmış:
-Yahu demiş, iyi güzel de kabahatin hepsi 

benim mi? Hırsızın hiç mi suçu yok?

CİUS Alışveriş 
Merkezi içinde bulu
nan Yapı Kredi 
Bankası, iş merke 
zinin girişine iki yeni 
ATM yi hizmete 
soktu.
CİUS Alışveriş 
Merkezi’nin saat 
22.oo’de kapanması 
nedeniyle, AVM 
içinde bulunan 
bankanın ATM’lerin 
den hizmet ala
mayan müşterilere 
daha iyi hizmet ede
bilmek için Banka 
Müdürlüğü, Genel 
Müdürlükten izin 
alarak, 
ilçemizdeki Yapı 
Kredi Bankası ATM 
sayısının 2 yeni 
cihaz koyarak, 
hizmeti güçlendirdi. 
CİUS AVM içindeki 
banka önündeki 
AVM girişine konan 
yeni 2 ATM’nin

yanında Özdilek 
Alışveriş Merkezi, 
İskele Meydanı ve 
Küçük Kumla’daki 
ATM ler ile birlikte 
bankanın ilçemizde 
müşterilerine hizmet 
veren 6 ATM si 
bulunuyor.
Yapı Kredi Bankası 
Gemlik Şube 
Müdürü Erol Çalımlı, 
Gemlik Belediye

Başkaniığı’nın 
istemiyle Manastır 
Bölgesi ile ilçenin 
nüfus va ticareti 
gelişmiş olan 
mahallelerine de 
ATM konması için 
Genel Müdürlüğe 
başvurarak, 
Gemlik’teki Yapı 
Kredi Bankası 
müşterilerine 
daha hızlı hizmet

vermeyi amaçladık
larını söyledi.
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Para vermeyince bıçakladılar
Bursa'd a bir kişi 
abdest almak için 
girdiği cami 
tuvaletinde kimliği 
belirsiz kişilerin 
saldırısına uğradı. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Adnan Menderes

Yolu karıştıran hayan sürücü kaza yaptı
Bursa'da bir bayan 
sürücü yolu 
karıştırınca kaza 
yaptı. Sürücüyle bir
likte bayanın yanın
da bulunan arkadaşı 
da yaralandı.
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez

Adliye binasında kavga
Bursa'da mahkeme 
çıkışında tartışan 
taraflar adliye 
çıkışında kavga etti. 
Olayı ayırmak 
isteyen polisin tel
sizi kırıldı.
Edinilen bilgiye göre

Para için kardeşini dövdü
Bursa'da bir kişi 
aralarında alacak 
verecek meselsi 
bulunan kardeşini 
dövdü.
Edinilen biligye göre 
olay, merkez 
Osmangazi ilçesi

Altın dolu çantayı böyle çaldı
Bursa'da park halin
deki otomobilin için
den altın dolu çan
tayı çalan zanlı, 
güvenlik kameraları
na takıldı.
Hırsızlıktan sabıkalı 
zanlı, çantayı evinin 
yanına gömmesine 

» rağmen polisten 
kaçamadı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Sakarya Mahallesi 
Ulubath Hasan 
Bulvarı üzerine oto
mobilini park eden 
M.K., işlerini hallet
mek için aracının 
başından ayrıldı. Bu 
sırada yoldan geçen

Mahallesi Turgut 
Özal Caddesi 
üzerindeki Merkez 
Cami tuvaletinde 
meydana geldi. 
Abdest almak için 
cami lavabosuna 
abdest almaya 
giden S.Y.'nin 
arkasından

Yıldırım ilçesi 
Şirinevler Mahallesi 
Otosansit 
Kavşağı'nda mey
dana geldi. 16 AAL 
68 plakalı aracın 
sürücüsü R.Y., 
metro çalışması 
sebebiyle yolu 

olay, Bursa Adliye 
Sarayı'nda meydana 
geldi. Daha Önce 
aralarında husumet 
olduğu iddia edilen 
D.A., L.K.jR.K., E.Ş., 
ile Y.K. ve R.K. 
mahkeme çıkışında

Çekirge Mahallesi 
Kadıköşkü Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. İddiaya göre 
E.U. ile kardeşi 
G.U. arasında 
para sebebiyle 
Tartışma çıktı.

Bülent Y, otomo
bilin içinde bayan 
çantası olduğunu 
gördü. Etrafı 
gözetlemeye 
başlayan zanlı, 
aracın park 
edildiği yerdeki iş 
yerinin kapalı 
olmasını fırsat 
bilerek otomobile 
yaklaştı. Cebinden 
çıkardığı demir 
parayı aracın sağ 
ön camına fırlatan 
Bülent Y., camı 
kırıp altın dolu çan
tayı çaldı. Zanlı, 
aldığı çantayı 
yanında getirdiği 
poşete koyup olay 
yerinden hızla uzak

gelen kimliği belirsiz 
iki kişi para istedi. 
Zanlılar, kendilerine 
para vermeyen 
S.Y.'yi yanlarında 
getirdikleri 
bıçakla yarala 
yarak kaçtı.
Sol karın boşluğun
dan yaralanan S.Y.

karıştırdı. Bir anda 
paniğe kapılan 
bayan sürücü 
paniğe kapıldı ve 
direksiyon 
hakimiyetini kaybet
ti. Yol kenarındaki 
direğe çarpan 
sürücünün yanında 

tartışmaya başladı. 
Tartışmanın 
büyümesi üzerine iki 
taraf adliye binası 
içersinde kavga 
etmeye başladı. 
Kavgayı görerek 
olayı yatıştırmak

Ancak parasının 
olmadığını söyleyen 
E.U., G.U.'nun 
saldırısına uğradı. 
Kardeşini döverek 
evden ayrılan zanlı 
bir süre sonra 
abisiyle birlikte geri 

laştı.
16 BH 403 plakalı 
otomobilinin yanına 
gelen M.K., çantanın 
çalındığını fark 
edince polise haber 
verdi. Olay yerine 
gelen Osmangazi 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Büro Amirliği 
ekipleri, aracın park 
edildiği yerdeki iş 
yerine ait güvenlik 
kameralarını incele
di. Kamera kayıtları
na göre, aracın yanı
na gelerek camı 
kıran kişinin hır 
sızhktan sabıkalı 
Bülent Y. (48) 
olduğu belirlendi.

hemen polisi aradı. 
Olay yerine gelen 
ekipler zanlıları 
aramak için çalışma 
başlattı.
Hafif yaralanan
S.Y. ise hastanedeki 
tedavisinin 
ardından taburcu 
edildi.

bulunan G.Y.'de 
hafif şekilde yara
landı.
Yaralılar olay yerine 
gelen sağlık ekipleri 
tarafından Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesi'ne 
götürüldü.

isteyen adliye 
polisinin telsizi 
kırılırken, tarafları 
adliyede bulunan 
diğer vatandaşlar 
ayırdı. Taraflar bir
birlerinden 
şikayetçi olmadı.

geldi. E.U.'yu yine 
darp eden iki 
kardeş paralarını 
alamadan gitti. 
Dayak yiyen E.U. ise 
karakola giderek 
kardeşleri hakkında 
şikayetçi oldu.

Evine yapılan 
operasyonda 
gözaltına alınan 
zanlı, çantayı 
duvarın dibine 
gömdüğünü itiraf 
etti. 6 bin lira 
değerinde altın takı 
seti, taşlı yüzük, 
küpe ve taş işlemeli 
alyansın bulunduğu 
çanta, toprak altın
dan çıkarılarak 
emniyette sahibine 
teslim edildi.
"Evin elektrik, su 
faturasını 
ödeyemedim. Fakir 
olduğum için yap
tım" diyen zanlı, 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi

"Türkiye'de her 
sene büyüttüğü 

6’dan fazla 3 
deprem oluyor"

Bursa İl Afet Acil 
Durum Müdürü 
İbrahim Tan, 
Türkiye'de her sene 
büyüklüğü 6'nın 
üzerinde ortalama 3 
deprem olduğunu 
söyledi.
İl AFAD Müdürü 
İbrahim Tan, Orman 
Bölge Müdürlüğü 
tarafından düzenle
nen 'Fikir Bahçesi' 
programına konuş
macı olarak katıldı. 
Tan, Türkiye'de bir 
deprem gerçeği 
olduğunu ifade 
ederek, insanların 
bu konuda her an 
tedbirli olması 
gerektiğinin altını 
çizdi. Tan, 
Türkiye'de her yıl 
büyüklüğü 6'nın 
üzerinde ortalama 3 
deprem olduğunu 
belirterek, "Bir 
yerde büyük bir 
deprem olmuş ise 
daha sonra aynı 
büyüklükte bir 
başka depremin 
olma ihtimali yük
sek. Depremden 
korunmak için 
sağlam zemin değil, 
zemine uygun bina 
yapılması lazım. 
Türkiye'nin tamamı 
deprem tehdidinde. 
Bursa ise 1. derece 
deprem bölgesinde.

KRŞ€D€ B€KL€AA€K YOK 
KAL.İTEL.İ K «S 
«JYGUN Fİ YAT LAKI-A

GON İÇİNDE TESLİIV1 EDİLİR

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

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

Yapı güvenli olmalı 
ancak yapı dışında 
da eşyalar insan 
hayatını riske atma- 
malı" ifadelerini 
kullandı.
Apartman gibi yük
sek katlı binalarda 
merdiven boşluğu
nun en tehlikeli 
alan olduğunu 
hatırlatan Tan, Van 
depremine görevli 
gittiklerinde 
yaşadığı tecrübeleri 
paylaştı. Tan, 
sarsıntının evde 
geçirilmesi, daha 
sonra binanın 
tahliye edilmesi 
gerektiğini 
vurguladı.
Bursa'da muhtemel 
bir depremde mev
cut 100 kişilik kur
tarma ekibi ile her 
yere ulaşılamaya
cağını, bu sayının 5 
bin olsa da 
değişmeyeceğini 
ifade eden Tan, her 
mahallede 50 kişilik 
mahalle afet gönül
lüsü olması gerek
tiğini savundu. 
Bursa Orman Bölge 
Müdürü Ahmet 
Koksal Coşkun da 
fiziki olayları iyi 
anlamak ve ona 
göre tedbir almak 
gerektiğinin altını 
çizdi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

AVM’deki küçük esnafın hali 
perişan

Katlı otopark altına giden esnafın büyük 
çoğunluğu işi bırakmak zorunda kaldı.

Buraya giden 70‘e yakın esnaf, AVM 
merkezi yapıldığında buraya taşınacaktı.

Ama öyle bir AVM projesi çizildi ki, 
esnafın işyerlerinin bulunduğu giriş katı, 
plansız bir şekilde yapıldığbiçin, çekilen 
kurada arada kalan küçük işyerlerine kimse 
taşınmadı.

AVM’nin açılışı bir yıl olmamasına karşın, 
AVM’nin üst katları dolmadığı gibi, Çarşı 
Esnafı’nın bulunduğu giriş katında da 
birçok işyeri boş.

Burada mekan açan birçok esnaf işyerini 
kapatıp gitmiş.

Mevcutları ise, iş yapamamadaki suçu, 
AVM’ye girişteki yürüyen merdivenlerin 
hatalı yapılmasında arıyor.

Merdivene girişin arka taraftan, yani işyer
lerinin bulunduğu yönden yapılması 
halinde, AVM’ye girenlerin esnafın işyerleri
ni önünden geçeceklerini ve işyerlerini 
göreceklerini, alışveriş yapacağını sanıyor.

Böyle bir şey olmaz.
Bir kişi ihtiyacı olan bir ürünü almak 

isterse, onun nerede olduğunu bilir, gider 
alır.

Çarşı esnafı, çok küçük işyerlerinde 
çalışıyorlar.

Üst kattaki işyerlerinin kiraları ile onların 
kiraları arasında dağlar kadar fark var.

Yürüyen merdiveni değiştirseler de, 
işlerinde farklılık olacağını sanmıyorum.

AVM’nin iş potansiyelinin artması için, 
büyük markalar gelmiyor.

Gelseler küçük esnafa zararı olur.
Süper ve hiper marketleri, büyük 

AVM’lerin sıra sıra açıldığı bir ortamda, 
küçüklerin yaşama şansı zor.

Bunlarla rekabet edecek fiyat, kalite fark
ları olmalı.

Bu konularda şansları olamayacağına 
göre, sıkıntıyı merdivende aramanın alemi 
yok.

Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, dün 
yaptığı konuşmada, AVM de proje değişik
liği yaparak, merdivenin yerini değiştire
ceğini Söyledi.

Bence boşuna bir çabadır bu.
Vatandaşın milyarlarca lirası harcanacak.
Sonuç alınmayacak.
Yüzeysel önlemlerle küçük esnaf korun

maz.
AVM deki boş yerlerin kiracı bulması çok 

zor. Buralara Yılmaz’ın dediği gibi, 
UEDAŞ’m, Belediye Tahsilat servislerinin 
getirilmesi ile belli bir oranda haraketlilik 
kazandırılır.

AVM içinde Yapı Kredi Bankası’nın bulun
ması ise ikinci bir şans.

AVM merkezi projesi bence yanlış bir 
proje idi.

Artık yapılacak birşey yok.
Bu büyük yapıyı iyi işletmek gerekir.
Tekelleşen kapitalist sistemin küçükleri 

yok edeceğini her gün görülüyor ve yaşı 
yoruz.

Kısacası küçük esnafın işi zor.
İş yapısal.
Kabahati merdivende değil, mevcut sis

temde aramak gerekir.

Kendisine bakmak için evine 
aldığı genç Hamın taciz elmeve 

kallımca cezaevini boyladı
Kendisine bakmak 
için gazetelere ilan 
vererek, bakıcı kadın 
arayan Y.G. adlı 
şahıs, yanına aldığı 
genç kadına taciz 
edip dövünce 
kadının şikayeti 
üzerine, çıkarıldığı 
mahkemece tutukla
narak cezaevine 
gönderildi. 
Bahkpazarı 
Mahallesi civarında 
telekominikasyon 
işleri yaptığı öğre
nilen Y.G. Halitpaşa 
Mahallesi 2 Nolu 
Cadde Yeni Mahalle 
kavşağı üzerindeki 
evinde ameliyat 
olduğu için kendi
sine bakacak ve ev 
işlerini yürütecek 
bayan arıyorum diye

nan genç bir bayan 
Y.G. nin evinde 
çalışmaya başladı 
ancaK, nasta olduğu 
için evine bakıcı

gazetelere ilan 
verdiği öğrenildi. 
İlan üzerine, 
Bursa da yaşayan 8 
aylık çocuğu bulu-

kadın alan şahıs, bir 
süre sonra kadını 
taciz etmeye 
başladığı öğrenildi. 
Çocuğunu camdan 
atmakla tehdit 
etmesi ve dövmeye 
başlaması üzerine 
genç bayan apart
mandaki komşular
dan yardım istedi. 
Komşularının 
yardımıyla polise 
sığınan genç 
kadın, başından 
geçenleri anlatınca, 
Y. G polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Emniyette yapılan 
sorgulamadan 
sonra Adliye’ye' 
sevk edilen Y.G. 
tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi.

Başbakan Bursa'ya geliyor
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
22 Nisan'da 
Bursa'da yapılacak . 
'Türk-Arap Turizm 
Buluşması'na 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
da katılacağını 
bildirdi.
Bursa Valiliği ve 
Arap Birliği Turizm 
Teşkilatı tarafından 
tertiplenen buluş
maya; Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın yanı sıra Arap Birliğine üye 

22 ülkenin turizm
bakanları ile Arap 
prensleri katılacak^

Bu buluşma ile 
Bursa'nın Arap 
turizminde gözde 
turizm bölgesi 
olmasının 
hedeflendiği 
belirtildi.
Arap Birliği Turizm 
Teşkilatının 
Bursa'nın 2013 
yılında ana 
desti nasyon 
merkezi olmasına 
karar vermesinin 
ardından, Bursa'da 
şimdiden hazırlıklar 
başladı.
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2011 yılı Milli Eğitim Bakanlığı Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları 
En İyi Ekip Kategorisinde Bursa’yı Türkiye’de temsil edecekler.

INI Bursa birincisi oldu
ntatürk İlköğretim Okulu 

öğrencileri ışıklar 
Askeri Lisesi ni nezdi

Gemlik Anadolu 
İmam-Hatip Lisesi 
“2011.yılı Milli 
Eğitim Bakanlığı 
Toplam Kalite 
Yönetimi 
Uygulamaları En İyi 
Ekip” Kategorisinde 
Bursa’da birinci 
oldu.
Kendisiyle ve çevre
siyle barışık; dünya 
ya ve insanlara 
duyarlı, şahsiyetini, 
kimliğini değerlerle 
şekillendiren birey
lerin yetişmesine 
katkıda bulunmak 
amacıyla yola 
çıkılan proje çalış
ması, 9 Şubat 2010 
tarihinde hayata 
geçirildi.
Proje kapsamında 
cömertlik, saygı, 
sevgi, dürüstlük, 
merhamet değerleri 
çerçevesinde ilçe 
çapında birçok kate
goride yarışmalar 
düzenlendi ve 
sosyal sorumluluk 
projeleri hayata 
geçirildi.
Gemlik Anadolu

İmam-Hatip Lisesi 
Müdürü Mehmet 
Türkmen, başta İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ve 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürleri 
Burhan İnan, Ali 
Osman Cura olmak 
üzere, proje ekibi ve 
tüm öğretmenlerine, 
yarışmalara katılan 
öğrencilerin okul 
müdürlerine, 
öğretmenlerine, 
öğrencilere ve 
projeye katkı 
sağlayan herkese 
teşekkür etti. 
Değerler Eğitimi 
Projesi, 2011

Milli Eğitim 
Bakanlığı Toplam 
Kalite Yönetimi 
Uygulamaları 
En İyi Ekip

Kategorisinde 
Türkiye birinciliğin 
de iddialı bir şekilde 
Bursa’yı temsil 
edecek.

Atatürk İlköğretim 
Okulu 2011 -2012 
Eğitim Öğretim Yılı 
Mesleki Tanıtım 
faaliyetleri 
çerçevesinde 
yapılan etkinliklere 
Işıklar Askeri 
Hava Lisesi 
gezisini de ekledi. 
Cuma günü 30 kişi
lik öğrenci grubu 
ile yapılan gezi 
Okul Rehber 
Öğretmeni Fatma 
Bektaşoğlu’nun 
organizasyonu ile 
gerçekleşti.
Geziye Okulun Sos 
yal Bilgiler Öğret
meni Dilek Sarı ve 
Türkçe Öğretmeni 
Canan Coşkun 
katıldılar.
Askeri Liseye kayıt 
yaptırmak isteyen 
öğrencilere 
rehberlik niteliği

taşıyan seminerde; 
okula giriş 
koşulları, eğitim- 
öğretim faaliyetleri, 
okutulan dersler, 
sosyal, kültürel ve 
sportif etkinler gibi 
çeşitli konular 
hakkında bilgile 
verildi.' 
Program kapsa 
mında; Okul birim
lerinin (Kondisyon 
ve Spor Salonları, 
Kütüphane, Derslik 
ler ve Konferans 
Salonu) tanıtılması, 
Brifing (Askeri 
Hava Lisesi’nin 
genel tanıtım sunu 
mu) ve Askeri Lise 
öğrencilerinden 
oluşan iki müzik 
grubunun ’konseri 
bulunuyordu. 
Bu etkinlikler gezi 
grubu tarafından 
ilgiyle izlendi.

aykenften “Yumurtam Çatlamasın” projesi

Özel Aykent İlköğre
tim Okulu öğrencileri 
“Yumurtam Çatla
masın” projesi kap
samında öğrencilere 
sorumluluk duygusu 
kazandırmayı 
hedefliyor.
Aykent İlköğretim 
Okulu Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler, gazete 
mize yaptığı açıkla
mada, “Yumurtam 
Çatlamasın” projesi 
etkinliği ile öğren

cilere sorumluluk 
duygusunu içselleştir 
meyi hedeflediklerini, 
öğrencilere sorumlu 
olmanın ne kadar 
önemli bir kazanım 
olduğu hakkında 
farkındalık 
sağlayacak bir oyun
dur olduğunu anlat
tıklarını söyledi, 
işler, proje ile ilgili 
açıklamasını şöyle 
sürdürdü: 
“Etkinliğin Birinci 

aşamasında öğrenci
lerimiz, kendi yaşam 
alanlarında taşıdıkları 
yumurtaların yuva 
larını oluştururlar.
Yuvanın oluşturul
ması aşamasında, 
öğrencilerimize 
yumurtanın şeklini 
göz önünde bulun
durarak bir yuva 
oluşturması hakkında 
yönlendirmeler yap
mak önemlidir.
Yumurta geometrik 

bir şekil olarak aslın
da bir tekildir, başka 
bir deyişle öğrenci
lerimizin sorumlu
luğundaki bir obje 
olarak da aslında 
yumurta öğrencinin 
baktığı bir bireydir. 
Bundan dolayı 
yumurtaya uygun bir 
yuva oluşturmak bi 
rinci kazanımımızdır. 
Etkinliğin ikinci aşa
masında öğrencileri 
miz 3 gün boyunca 

evlerinden getirdikleri 
yumurtalarını kırma 
dan taşıyarak 
sınıflarındaki yumurta 
yuvalarına getirip 
götüreceklerdir.
Yumurtanın kırılması 
durumunda yerine 
yeni bir yumurta 
konulmaması gerek
mektedir. 3 gün 
boyunca yumurtayı 
kırmadan taşıyan 
öğrenci Özel Aykent 
ilköğretim Okulu 

tarafından “YUMUR
TAM ÇATLAMADI 
SERTİFİKAST’yla 
ödüllendirildi” 
Projeye katılan 
Elma Şekeri Kreş ve 
Gündüz Bakımevi ve 
Sevgi Bahçesi 
Anaokulu minikleri, 
Aykent’te düzenlenen 
törene katılarak, 
güzel bir gün 
geçirdiler. Projeye 
katılan okullara 
plaket verildi
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Bursa bıçağı nenitlen tasarlannrot
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Bıçakçılar Odası 
tarafından bu yıl 
İkincisi düzenlenen 
‘Bursa Bıçakları 
Tasarım Yarışması’ 
ile geleneksel Bursâ 
bıçaklarının bir 
marka haline getiri 
lerek, dünya vitri
nine çıkarılması 
hedefleniyor. 
Bursa’nın tarihi ve 
doğal güzellikleri 
başta olmak üzere 
tüm değerlerine 
sahip çıkan 
Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
bıçaklarını yeniden 
marka haline getirip, 
dünya vitrinine 
çıkarmak için ilkini 
geçtiğimiz yol yap
tığı tasarım yarış
masını yeniden hay
ata geçirdi. 
Büyükşehir 
Şelediyesi’nin, 
Bursa Bıçakçılar 
Odası ile birlikte 
düzenlendiği yarış
mayla, geleneksel 
Bursa bıçaklarını 
ülke geneline ve

dünyaya tanıtmak ve 
Bursa bıçaklarının 
aranılan bir marka 
haline getirilmesi 
amaçlanıyor.
Tasarım yarışmasıy
la aynı zamanda 
bıçak üretimi yapan 
küçük ve orta ölçek
li üreticilerin destek
lenmesi hedefleniy
or. İkinci tasarım 
yarışması, Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi Orhangazi 
Sergi Galerisi’nde 
düzenlenen basın 
toplantısı ile 
kamuoyuna duyurul
du. Geçtiğimiz yıl 
yapılan yarışmada 
dereceye giren eser
lerin sergilendiği 
galerideki toplantıya 
Büyükşehir Belediye 

Başkanı Recep 
Altepe’nin yanı sıra 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, Yıldırım 
Kent Konseyi 
Başkanı Arif Çelenk, 
Bıçakçılar Derneği 
Başkanı Mülazım 
Gülşen, Kılıç ustası 
ve Devlet Sanatçısı 
Yılmaz Emen ile 
dernek üyesi 
bıçakçılar katıldı. 
Bursa’nın tarihi ve 
doğal güzellikleri 
başta olmak üzere 
tüm değerlerine 
sahip çıktıklarını 
hatırlatan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Bursa’nın en 
önemli el sanatı 
markalarından olan 

bıçakçılığı, yeni 
tasarımlarla dünya 
vitrinine çıkarmayı 
amaçladıklarını 
söyledi. Bursa 
bıçağının zaten bir 
marka olduğunu dile 
getiren Başkan 
Altepe, “Bıçakçılık 
konusunda kalite 
yönünden zaten bir 
markayız. Ancak 
günümüzde teknolo
ji ve tasarım ön 
planda. Bu nedenle 
Bursa bıçaklarını 
yeni tasarımlarla 
yeniden gündeme 
getirmek istiyoruz. 
Diğer taraftan bu 
yarışma ile bıçak 
üretimi yapan küçük 
ve orta ölçekli bıçak 
üreticisine ve tüm 
tasarımcılara destek 
verilmiş olacak. 
Teması ‘Bursa’ olan 
yarışmada ken
timizin değerleri, 
simgeleri de ön 
plana çıkmış olacak. 
Ben şimdiden yarış
maya katılacak olan 
tüm adaylara 
başarılar diliyorum” 
dedi.

Koııseyılen çocuklara 
drama ve resim kursu
Bursa Kent Konseyi 
Çocuk Meclisi 
tarafından organize 
edilen drama ve 
resim atölyelerinde 
çocuklar, gönüllü ' 
öğretmenlerin 
destekleriyle hem 
sanatın inceliklerini 
öğreniyor, hem de 
özgüven kazanıyor. 
Bursa Kent Konseyi 
bünyesinde faaliyet
lerini sürdüren 
Çocuk Meclisi, 
çocukların toplum
sal sorumluluk 
kavramını tanıması
na ve topluma karşı 
olan sorumluluk
larının gelişimine 
yönelik çalışmaları
na devam ediyor. 
Gönüllü öğretmen
lerin katılımıyla 
düzenlenen drama 
ve resim atö
lyelerinde, çocuklar 
yeteneklerini ortaya 
çıkartıyor.
Bursa Kent Konseyi 
ofislerinde gerçek
leşen eğitimlere, 

çocuklar da büyük 
ilgi gösteriyor.
Bursa Kent Konseyi 
Çocuk Meclisi 
Sorumlusu Ayşe 
Zeynep Kılınç, 
çocukların toplum
sal sorumluluk 
değeri taşıyan 
projeleri gerçek
leştirmeleri için 
destek olduklarını 
söyledi. Çocukların 
özgüven ve sorum
luluk duygularını 
kazanmalarını hede
flediklerini belirten 
Kılınç, çocuklara 
yönelik yeni ilgi 
alanları ve beceriler 
oluşturduklarını 
ve çocukların 
yaşadıkları ortamın 
farkına varmalarını 
sağladıklarını ifade 
etti. Kılınç, 8-16 yaş 
grubu arasındaki 
çocukların katıla- 
bildiği eğitim çalış
malarına, sanata ve 
sosyal faaliyetlere 
ilgi duyan tüm 
çocukları davet etti.

elmd, sekeri

ERKEN KAYIT
fiVfîNTfiJLfîRİMIZDfiN

YARARLANIN

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU

IGİMDf 13. VII

“Kaliteli bir okul öncesi eğilim çocuğunuzun hayatında önemli bir fark yaratır’’ 
KREŞ VE NAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARIMIZ VE 

İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE RAĞLI. YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP.

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU DİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

caNSU HALI YIKAMA
KIŞ GELDİ HALILARIMIZI 

YIKATAMIYORUZ DİYE ÜZÜLMEYİN! 
HWWLW7B BİZ’ SİZE HİZMET 
IUKU9 İÇİN VARIZ! 

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

Kredi kartı geçerlidir 

Site,er H'zme* Cad.
Aygün Sitesi 68/B

0 535 815 5711 
KÜÇÜK KUMLA

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com


3 Mart 2012 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 7

Memura 'Nisan' müjdesi!
Sözleşmeyle memur 
maaş artışı 15 Nisan 
tarihine yetişecek. 
Başbakan Tayyip 
Erdoğan, Çalışma 
Bakanı Faruk Çelik 
ile eski Hakİş 
Başkam TBMM İdare 
Amiri Salim Uslu, 
Memur Sen Genel 
Başkanı Ahmet 
Gündoğdu ve Memur 
Sen Toplu Sözleşme 
Sekreteri Hacı 
Bayram Tonbul’u 
makamında kabul 
ederek görüştü.

İntibak yasalaştı
2000 yılı öncesi 
emeklilerin aylıkların
daki farklılıkları 
gidermeyi amaçlayan 
intibak tasarısı 
dün gece 
Meclis’ten geçerek 
yasalaştı.
2013 yılı Ocak 
ayında yürürlüğe 
girecek yasayla, 
yaklaşık 2 milyon 
emeklinin aylıkların
da 10 ile 320 lira 
arasında artış 
olacak. 2000 yılı 
öncesi sigortalı iken 
bu tarihten sonra 
ölenlerin yakınları da 
intibak düzen
lemesinden 
yararlanacaklar.
Biyo metrik 
doğrulama 
Yasayla yüzde 10-20 
olan ilaçtaki katkı 
payı oranı yüzde .1-20 
olarak değiştirildi. 
Yasa, sağlık kurum
lanma gitmediği

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.cpm

Başbakan Erdoğan, 
TBMM’ye 20 Ocak 
2012 tarihinde sunul

masına rağmen alt 
komisyon çalışmaları 
hâlâ tamamlana

halde gitmiş gibi 
gösterilenler 
üzerinden SGK’dan 
haksız çıkar sağlan
masının önüne 
geçilmesi için de 
“biyometrik yöntem
lerle kimlik doğrula
ması” getirildi. İşten 
çıkardıkları personeli, 
10 gün içinde 

mayan memur maaş 
artışlarının toplu 
sözleşmeyle 
belirlenmesine ilişkin 
yasa tasarısı çalış
masının hız
landırılarak, 15 
Nisan’daki maaş 
ödemesine yetiştir
ilmesi talimatını 
verdi. Çelik “Umarım 
nisan ayını geçmeye
cek şekilde bitirilip, 
ocak ayından itibaren 
2012 zamları öden
miş olacak” dedi.

“sigortalı işten 
ayrılış bildirgesi” 
ile bildirmeyen 
işverenlere her bir 
sigortalı için uygu
lanan “asgari ücret 
tutarındaki” ceza, 
“asgari ücretin 
onda 1’i tutarına” 
düşürülürken, 
banka personel

sandıklarının 2 yıl 
olan devir süresi de 
4 yıla çıkarıldı.
Yasayla, vücut dışı 
protez ve ortezler ile 
ayakta tedavide 
sağlanan ilaçlarda 
alınacak katkı 
payını yüzde 1’e 
kadar indirmeye de 
SGK’nın teklifi 
üzerine Çalışma 
Bakanı yetkili 
olacak.
Muhalefet ise 
intibak olmadığı 
gerekeçesiyle yasayı 
eleştirdi, “dağ fare 
doğurdu” diyerek 
emekli aylıklarında 
öngörülen artışın 
yetersiz olduğunu 
belirtip arttırılması 
önerisinde 
bulundu. Muhalefet, 
yasanın yürürlük 
tarihinin 2013 
Ocak’ı olmasını da 
eleştirerek öne 
çekilmesini istedi.

Isverenlerılen çalışanları
korkutacak açıklama

Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfe 
derasyonu (TİSK) 
önümüzdeki 
dönemde işsizliğin 
artabileceğine dair 
uyarıda bulundu 
İşsizlik ödeneğir 
başvuru sayısının 
Aralık 2011’de 41 
binden Ocak 
2012’de 62 bine çık
tığına işaret eden 
TISK, "İşsizlik aşağı 
yönlü iken, işsizlik 
ödeneğine başvuru 
sayısı yukarı yönlü 
hareket ediyor. İşsiz
lik önümüzdeki 
aylarda artabilir" 
dedi.
TİSK tarafından 
yılda bir yayınlanan 
"TİSK İşgücü 
Piyasası Bülteni" 
yayınladı. İşgücüne 
katılma oranının 
yükseliş eğilimini 
2011’de de 
sürdürdüğüne 
dikkat çekilen bül
tende, işgücüne 
katılma oranındaki 
artışta kadınlar ve 
gençlerin önemli rol 
oynadığı belirtildi. 
Kadınların işgücüne 
katılma oranı kriz 
öncesine göre 
5.2 puan yükseldi. 
İşgücüne katılma 
oranı, 2011 yılında 
bir önceki yıla göre 
1.1 puan artarak 
yüzde 49.9’a 
yükseldi.
Kadınlar 1.2 puan, 
erkekler 0.9 puanlık 
artış kaydederken, 
gençlerde artış 1 
puan oldu. İşgücüne 
katılma oranı kriz 
öncesini temsil eden 
2007 yılına göre 
toplamda 3.7 puan, 

kadınlarda 5.2 puan 
arttı.
Bir yıl önce işgücü 
piyasasında bulun
mayan 42 bin "ev 
kadını" ve "iş bulma 
ümidi olmayan veya 
iş aramayan ancak 
bulduğu takdirdi 
çalışmaya hazır" 68 
bin kişi, çalışma 
talebiyle iş aramaya 
başladı. Buna 
karşılık, 97 bin 
"öğrenci", 40 bin 
"emekli" ve 12 bin 
"çalışamaz halde 
olan" kişi işgücü 
dışına çıktı.

İSTİHDAMA EKLE
NEN HER 3 KİŞİDEN 
2’Sİ DÜŞÜK 
NİTELİKLİ 
2011’de istihdam 
oranı yükseldi. İstih
dam artışında tarım 
ve inşaat sektörleri 
ön plana çıktı, 
sanayide ve 
hizmetlerde istih
dam artısı zayıfladı. 
TÜİK’e göre 2011’de 
genç nüfus mutlak 
olarak azalırken, 
gençlerin istihdam 
oranı arttı.
Ücretsiz aile işçiliği 
tarımsal istihdam 
artışının yaklaşık 
yarışını, tarımdaki 
kayıtdışı artışının ise 
yaklaşık beşte 
dördünü oluşturdu. 
İlave kadın 
istihdamının 
yarısı ile ilave 
ücretli istihdamının 
beşte biri kayıtdışı 
ölarak gerçekleşti. 
İstihdama eklenen 
her 3 kişiden 
2’sinin ise düşük 
nitelikli olduğu 
görüldü.

1 GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM

UEPAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. , 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. ' 513 15 07
Tapu Sicl. Müd.. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513,10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

Bursa ’ 256 77 84
Mudanya ') 544 30 60
Yenikâpı (212) 516 12 12

.Yalova (226)811 13 23
İDO imam Aslan 

.Dinlenme Tes. 513 23 94
1

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)D METRO 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

n DAĞITICILAR

E 
H 
B 
E 
R 
i

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 Likitgâz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgâz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 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. s14 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 Mel. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. - 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Akcan Patrol
MAR-PET
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 5-13 0*1 03

Gemlik Körfez
GEÜLİK’İH İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ^

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4209

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)

Hll Silili tllllil
VENÜS SİNEMASI 

FETİH 1453 
10.45-14.00-17.15- 

20.30-21.45 ) 
KURTULUŞ 

SON DURAK 
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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.cpm
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetici ve Meclis üyeleri, Bütçe yemeğinde buluştular.

Afat tan veda eder giüi konuşma
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
2012 yılı bütçesinin 
kabulü nedeniyle, 
düzenlenen yemekte 
meclis üyeleri 
biraraya geldiler. 
Atamer Turistik 
Tesisleri’nde önceki 
gece düzenlenen 
yemeğe, Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
Başkan Vekili Esat 
Coşkun, yönetim 
kurulu üyeleri, Paşa 
Ağdemir, Emrullah 
özaydın, Ergin 
Erenoğlu, Nurettin 
Hoçaoğlu, Salih 
Üngör, Ticaret 
Borsası Meclis 
Başkanvekili Ahmet 
Atalar, üyeler; Tevfik 
Solaksubaşı, Faruk 
Güzel, Osman 
Onsekiz, Duran 
Bıyık, Hasan 
Yıldırım, 
Abdullah özden, 
Ceyhan Yücelen ile 
Ticaret ve Sanayi

Odası Genel 
Sekreteri Ağah Arda, 
ve oda personeli 
katıldılar.

VEDA
KONUŞMASI GİBİ 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın bütçe 
yemeğinde konuşan 
Oda Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
geleneksel hale 
gelen bütçe yemek

lerinde birarada 
olmaktan mutluluk 
duyduklarını 
belirterek, şunları 
söyledi:
“2012 yılı bütçemiz 
Odamıza, TOBB 
camiasına 
hayırlı olsun.
Sîzlerle birlikte 24 
yıldır GTSO'da, 
birlikte hizmet 
etmekten büyük 
onur duydum.

Aramızda beraber 
yola çıktığımız 
arkadaşlarım var. 
Sonradan gelenler 
var. Sizler, beni 
önere ettiniz.
Maddi olarak değil 
ama, manevi olarak 
sizlerle zenginim.
Aramızda çocuk
larım var, kızlarım 
var, arkadaşlarım 
var. Burada, 
babamın 

arkadaşlarıyla 
arkadaşlık yaptım. 
Çok duyguluyum. 
Bu benim son 
dönemim. ’ 
Geldik, vazifemizi 
yaptık, gidiyoruz. 
Bizden sonra gele
cek arkadaşlarımız 
olacak.
Onfar da görev 
yapacaklar.
Allah, bizim mutlu
luğumuzu daim

etsin.
Senelerce yine 
birarada olalım.” 
dedi
Daha sonra, birlikte 
Udi Erdem ve 
arkadaşlarının sanat 
müziği eşliğinde, 
yemek yendi. 
GTSO meclis üyesi 
Haşan YîfcfrrrmJtn---- r
seslendirdiği 
şarkılarla geç saatle 
re kadar sürdü.



Sulu zemin Gemlikspor'u duyuramadı 2-0
Zeminin yağmur nedeniyle futbol oynamayı zorlaştırdığı 
Gemlik İlçe stadında oynanan maçta, lider Gemlikspor, puana 
şiddetle ihtiyacı olan Orhanelispor’u Serkan’in her iki yarıda 
attığı gollerle 2-0 yenerek zirvedeki yerini korudu. Süper 
Amatör B gurubunda oynanan maçta, iki takım futbolcuları da 
sulu zeminde top hakimiyetlerini kaybederken, düşme hattında 
puan arayan Orhanelispor, Gemlik deplasmanından eli boş 
döndü. Gemlikspor’un iki golünü de 16. ve 61. dakikada Serkan 
rakip kaleye gönderdi. Seyfettin Şekersöz’ün haberi 1O’da

50 Kr

GEMLİK’İN İLK GONICK SİYASİ GAZETESİ ÇOKAL TİCARET 2 GEMLİK

NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 524 76 775 Mart 2012 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik ten Mudanya'ya dönüşte feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

Genç balıkçının acı ölümü
Mudanya'da hayatını balıkçı 
lık yaparak sürdüren Ahmet 
Tok (35), 16 JB 027 plakalı 
Anadol marka kamyoneti ile 
yanında babası İbrahim Tok 
ve balıkçı arkadaşıyla birlikte 
Gemlik’e geldi. Tok ve yanın
dakiler, Mudanya’ya geri 
dönüş yolunda karşı yönden 
gelen otomobille çarpıştı. 
Kazada, 35 yaşındaki genç 
balıkçısı hayatını kaybederken, 3 kişi 
de yaralandı. Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış

Bir kış, bir bahar...
Bu yıl, kış uzun sürdü.
Yarım asrı aşan bu yaşımda, böylesi 

yoğun kar yağışı görmedim.
Bitti derken kar yeniden geldi.
Gemlik ender kar yağan yerlerden 

biridir. Ama bu yıl İsmir, Denizli gibi 
batı illerine bile yıllar sonra kar düştü.

Kar, her yerde van
Şarkıdaki sözler gibi;
“Her yerde kar var...’’
Geçtiğimiz hafta içinde bir kar yağdı, 

bir yağmur.
Cumartesi günü aşırı soğuk ve yağış 

vardı.
Ama pazar günü bahardan bir gün 

yaşadık. Devamı sayfa 4’de

Kazada, 35 yaşındaki Ahmet Tok yaşamını 
yitirdi, kamyonet tanınmaz hale geldi.

Levent Kırca 
Azınlık oyunu 
ile Gemlik’e 

geliyor
Ünlü tiyatro oyun 
cusu, komedyen 
Levent Kırca, 23 
Mart 2012 Cuma 
günü Manastır 
Kültür Merkezi’n 
de Azınlık adlı 2 
perdelik politik 
komedi oyunu ile 
Gemlikliler ile 
buluşacak. 
Levent Kırca 
Tiyatrosu oyun
cularının sahne 
alacağı oyunu 
Selim Gül yazdı, 
Levent Kırca 
yönetti.

Belediyeye ait işyerlerinin Meydan Projesi 
kapsamında yıkılması üzerine, özel araç 
sahipleri, bu alana araçlarını park ederek, 
otopark haline getirdiler. Haberi syf 2’de

Belediye Meclisi 
Çarşamba günü 

toplanıyor

Gemlik Belediye Medisi’nin Mart ayı olağan 
meclis toplantısı, 7 Mart 2012 Çarşamba günü 
saat 15.OO’de yapılacak. Mecliste, gündemde 
bulunan maddeler görüşülecek. Sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA 

İnsan hakkı...
Türkiye’de iyi ki hukuk var...
İyi ki adalet var. İyi ki insan hakları var.
Bir anayasa hukuku profesörü çıkıp da 

hakkın, hukukun, adaletin açık seçik çiğ
nendiği bir “dava” ile ilgili olarak ” işi 
hukuksal açıdan çözmek zor... İş felsefi 
yorumlara ve eyleme dökmeye kaldı” diye
bilir mi?

Veya bir düşünce adamı, gazeteci hem de 
hukuka sonuna dek bağlı olduğunu her 
zeminde üzerine basa basa söylediği halde 
yaşamının en verimli yıllarını bir 
metrekarelik hücrelerde geçirir mi? Henüz 
kuvveden fiile dönüşmemiş bir 
“tasarımından” dolayı zindanlara tıkılır mı?

Yeni den “biçimlendirilen” bir kurulun 
atadığı bir kanun adamı 13 yaşından 
itibaren 26 kişiye satılan N.Ç.'nin zorla 
değil, rızasıyla bu kişilerle birlikte olduğu 
yönünde bir karara varabilir miydi?

Suratını astığı için, şiddet ve baskıdan 
yıldığı için kadınlar öldürülür müydü?

Anlaşılabilir isteklerini bir araya gelerek 
yüksek sesle dile getirenler gözaltına alınır 
mıydı?

Bir polis kontrolünde kocasının yanından 
gözaltına kalan kadın karakolda öldürüle- 
siye dayak yer miydi?

Muhalif belediyelere eften püften 
gerekçelerle “saldırılır”ken, iktidar 
belediyelerinin yaptıkları yolsuzluklar 
kanıtlarıyla ortaya konulduğu halde o 
ülkenin cumhurbaşkanı çıkıp da;”ben 
belediye başkanına kefilim” diyebilir 
miydi?

Örnekleri “gazeteler dolusu” çoğaltmak 
olanaklı.

Ne yazık ki; güzel ülkemizde;
Henüz yasalarla tanım altına alınmamış 

bir saltanat hüküm sürmeye başlamıştır.
“Astığım astık, çaldığım düdük” biçi

minde tanımlanabilecek bir düşünce yapısı 
toplumun her katmanını baskı ve etkisi 
altına almıştır.

Gazete sahibi sinmiş,
Sanayici ürkmüş,
Adaleti ve güvenliği sağlamakla yükümlü 

ve görevli olanlar tedirgin edilmiştir.
İnsan Hakları Derneği’nin 2011 yılı için 

tespit ettiği insan hakları ihlalleri söyle
nenleri ve öne sürülenleri belgeleriyle 
teyit ediyor:

Sadece 2011 yılında olan biten bile 
Türkiye’nin hukuk devletinden kaydığının 
somut göstergeleri...

Son,bir yılda;
Çıkan çatışmalarda 330 kişi yaşamını 

yitirmiş, 19 kişi yargısız infaza/faili meçhul 
cinayete kurban gitmiş.

812 işkence vakası tespit edilmiş.
Toplantı ve gösterilere müdahalelerde 6 

kişi ölmüş, 271 kişi yaralanmış, 7 bine 
yakın insan gözaltına alınmış, 4 bine yakın 
tutuklanmış.

Hal ve hazırda 2011 başının verilerine 
göre cezaevlerinde 122 bin 404 kişi 
bulunuyor.

Bunların üçte biri tutuklu... Yani suçu 
sabit görülmemiş, cezası kesinleşmemiş.

Çocuk tutukluların sayısı 2 bin 168. 2 bin 
aşkın çocuğun bin 649'u tutuklu, hakların
da kesinleşmiş bir hapis cezası yok.

Cezaevinde, sağlık sebebiyle acilen 
tahliye edilmesi gereken 251 tutuklu 
bulunuyor.

Tutukluluk hali devam eden gazeteci 
sayısı 71'e, engellenen web sitesi sayısı 1i 
bine ulaşmış.

Belediyenin Meydan 
Projesi kapsamında 
yıktığı eski Minibüs 
Garajı kenarındaki 
işyerleri araç 
otoparkı oldu. 
Eski Belediye 
Başkanlarındah 
Hakkı Çakır döne
minde, Belediye 
Sarayı yapımı için 
yıkılan kapalı pazar 
yerinin çevresinde 
bulunan esnaf için 
yapılan Minibüs 
Garajı kenarında 
bulunan tek katlı 
işyerlerinin boşaltıl
ması için, 
kiracılara duyuru 
yapılmıştı.
Boşalan işyerlerinin 
yıkılmasıyla 
başlayan .işlemler, 
Şubat ayı sonlarma 
doğru tamamen 
işyerlerinin boşal
ması sonucu 
Belediye tarafından 
yıkım gerçekleşti.

OTOPARK 
YAPTILAR 
Belediyeye ait işyer
lerinin yıkılması 
üzerine, özel araç 
sahipleri, bu alana 
araçlarını park 
ederek, otopark 
haline getirdiler.

Belefliıe Meclisi Carsanba riinii loonmnw
Gemlik Belediye 
Meclisi, Mart ayı 
olağan meclis top 
lantısı, 7 Mart 2012 
Çarşamba günü saat 
1 ö.oo’de yapılacak. 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu arkasında 
bulunan Belediye 
Hizmet Binasindaki 
Meclis salonunda 
yapılacak olan 
meclis toplantısında, 
gündemde 
bulunan maddeler 
görüşülecek. 
Çarşamba günü 
yapılacak olan 
Meclis toplantısının 
gündeminde 
Belediyeye ait 
Orhangazi Caddesi 
üzerinde bulunan 
soğuk hava deposu
nun kiralanma iste
mi, Küçük Kumla 
Şükrü Alemdar 
Mahallesi 252 Ada, 
193 parselde bulu

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan kurulan BÜR- 
BAK A.Ş İstiklal 
Caddesi ile 
Orhangazi 

nan alanın 1/1000 
ölçekli imar planı 
değişikliği, 1/1000 
ölçekli Umurbey 
imar planı plan notu 
ilavesi ile ilgili 
görüşme ardından 
İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü’nün 
Hisar Mahallesi 3M 2 
pafta 992 ada parsel 
5 ada 994 4 parsel 
ve çevresindeki 
yapılaşmamış imar 
adalarında çekme 
mesafeleri konusu 
ele alınacak.
Gemlik Belediye 
Meclisi, daha sonra 
komisyonlardan 
gelen evraklar ele 
alınacak.
Halitpaşa Mahallesi 
Muhtarının AVM 
altındaki 7 nolu 
işyerini büro olarak 
kullanma istemi ile 
ilgili rapor katlı 
otopark altında

Caddesi’nde yol 
kenarlarını otopark 
yaparak işletmeye 
açarken, Gemlik 
Belediyesine 
ait eski Minibüs

TEMA Şubesine 
verilen işyerinin tah
sisinin kaldırılması 
ile ilgili komisyon 
raporunun ele 
alındıktan sonra, 
İmar Komisyonu 
nun Orhaniye 
Mahallesi imar 
değişikliği ile ilgili 
raporu, Umurbey 
mevkii 53 pafta 
4308 parsel ile ilgili 
uygulama imar 
değişikliği konusun
daki rapor, Hisar 
Mahallesi 2 K1 pafta 
953 ada 35 parselde 
plan değişikliği ile 
ilgili rapor, imar 
komisyonunun koru
ma amaçlı imar plan
ları ile ilgili raporu, 
Hamidiye Mahallesi 
42 pafta 667 ada 200 
parselde 1/1000 
ölçekli plan değişik
liği ile ilgili rapor, 
Borusan ve Çimtaş

Garajı içindeki 
otopark alanlarına 
araçlarını 
park edenlerden 
park ücreti 
alınmıyor.

A.Ş. ye ilişkin 1/1000 
ölçekli uygulama 
imar değişikliğine 
askı süresince 
yapılan itirazlar ile 
ilgili raporlar, 
Kurşunlu 1803 
parsel ile ilgili 
1/1000 ölçekli uygu
lama imar planına 
komisyonun itirazı 
ile ilgili rapor, İmar 
Komisyonunun 
Hamidiye 
Mahallesi’nde 
Belediye Hizmet 
alanının doğusunda 
bulunan park 
alanının bir 
bölümünde 1/1000 
ölçekli plan değişik
liği yapılarak, sosyal 
ve kültürel alan 
olarak tahsis edilme
si ile ilgili rapor ile 
gündemin imar 
komisyonu ile ilgili 
diğer maddeleri ele 
alınacak.
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Gemlik’ten Mudanya’ya dönüşte feci Kaza: 1 ölü 3 yaralı

Genç ftalıkçının acı ölümü
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde bir otomo
bilin, Anadol marka 
kamyonete çarp
ması sonucu ortalık 
savaş alanına 
döndü.
Kamyonet sürücüsü 
feci şekilde hayatını 
kaybederken, 3 kişi 
ağır yaralandı.
Mudanya Bursa 
Karayolu Siteler 
Mahallesi mevkii 
Kapalı Yüzme 
Havuzu karşısında 
yaşanan kazada 
kamyonet sürücüsü 
hayatını kaybetti. 
Sabah saat 06:45 
sıralarında 
Mudanya'da hayatını 
balıkçılıkla sürdüren 
Ahmet Tok (35) 
idaresindeki 16 JB 
027 plakalı Anadol 
marka kamyoneti ile 
yanında babası 
İbrahim, Tok Ve 
balıkçı arkadaşıyla

Çay ocağına kurşun yağdırdı
Bursa'da bir çay 
ocağında çıkan 
tartışmada iki kişi 
silahla vurularak 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre olay, Duaçınarı 
Mahallesi Lale 
Sokak üzerinde 
meydana geldi. 
İddiaya göre, A.G. 
(35), S.D. (40) ve 
S.K. (38) konuşmak 
için bir çay dcağına 
girdi. Şahıslar 
arasında alacak

tem hız Uzana davetiye çıkardı
Bursa'da, iki aracın 
karıştığı trafik 
kazasında 4 kişi 
yaralandı.
Olay, merkez Nilüfer 
İzmir Yolu gidiş 
Ataevler Mahallesi 
Beşevler Metro İsta
syonu karşısında 
gece 03.30'da mey
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, C. T. 
(24) idaresindeki 16 
HG 714 plakşlı 
otpmobil, aşırı 
hız sebebiyle 
sürücyşünpn direk
siyon hakimiyetini 
kaybetmeşj şonpcu

Gemlik’e geldi. 
Bursa 
istikametinden 
Mudanya yönüne 
gelmekte olan Fatih 
Pektaş (27) yöneti

verecek meselesin- tartışma kavgaya
den dolayı çıkan dönüştü.

S. D. (35) yönetimin
deki 16 GZ 491 
plakalı otomobile 
arkadan çarptı. 16 
GZ 491 plakalı oto
mobil, çarpmanın 
etkjsi ile kaldırımdan 

mindeki 16 K1785 
plâkalı otomobil, 
direksiyon 
hakimiyetini kaybe
dip refüjdentaklalar 
atarak karşı şeritte 

kenardaki tali yola 
geçti. Bir işyerinin 
duvarına çarparak 
duran araçtaki S. D., 
olay yerine gelen 
112 Acil Servis ekip
lerince Çekirge 

normal yolunda 
seyreden Mudanyah 
balıkçının Ahmet 
Tok'un kullandığı 
araca çarptu 
Metrelerce sürük
lenerek takla atan 
kamyonet tanınamaz 
hale geldi.
Kamyonet sürücü 
Ahmet Tok, kazada 
feci şekilde can 
verdi. Kamyonetteki 
diğer 2 kişi ağır 
yaralı olarak Bursa 
Çekirge Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı. Otomobil 
sürücüsü Fatih 
Pektaş'ın ise Uludağ 
üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastane 
sinde tedavi altına 
alındı. Kazada 
hayatını kaybeden 
Ahmet Tok'un evli 
ve bir çocuk babası 
olduğu belirtildi. 
Olayla ilgili tahkikat 
sürdürülüyor.

Kavganın büyümesi 
üzerine silahına 
sarılan
S.K., A.G ve S.D.’yi 
bacaklarından yaral
adı. Olay yerine çok 
sayıda polis ekibi 
sevk edilirken zanlı 
firar etti. Yaralılar 
112 ambulansı ile 
değişik hastanelere 
sevk edildi. Polis 
kaçan zanlının 
yakalanması için 
geniş çaplı soruştur 
ma başlattı.

Devlet Hastanesine 
kaldırılarak tedavi 
altına aldı. 16 HG 
714 plakalı aracın 
içindeki sürücü C. 
T., C. Ö. (24) ye F. B. 
(35) Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Yapılan tetkik sonu
cu yaralılardan S.
D.'nin 300 promil, C. 
Ö.'nün de 264 
promil alkollü 
olduğu Öğrenildi. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Uludağ’da çıkan 
yangın korkuttu

Uludağ'da yaklaşık 
200 kişinin kon
akladığı otelin 
kayak odasında 
çıkan yangın paniğe 
yol açtı.
Yangında can kaybı 
olmazken, 300 bin 
TL'lik kayak takımı 
kullanılamaz hale 
geldi.
Uludağ 1. Oteller 
BÖlgesi'nde faaliyet 
gösteren bir otelin 
kayak deposunda 
sabah karşı 03:30 
sularında yangın 
çıktı. Edinilen bil
giye göre, yaklaşık 
200 kişinin kon
akladığı otelin 
kayak takımlarının 
bulunduğu depoda, 
sebebi henüz belli 
olmayan bir şekilde 
yangın çıktı.
Yangını gören bir 
kişinin itfaiye ekip

14 araç hirhirine girıli
İnegöl-Alanyurt yo 
lu'nda buzlanma 
nedeniyle 14 araç 
birbirine girdi. 
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl- 
Alanyurt yolunda 
saat 21.00 sıraların
da 16 KEF 750 
plakalı otomobil, 
yolun sağında seyir 
halinde olan 16 F 
7257 plakalı otomo
bile çarptı.
Buzlanmasının 
olduğu yolda 16 Y 
8620, 16 PB 307, 16 
KCU 71, 16 PS 351, 
16 F 9927, 16 F 
4916, 16 KDR 49, 16 
CZR 53, 34 YL 7729, 
16 E 6845, 16 Y 
8820 plakalı araçlar 
da birbirine çarptı. 
Olay yerine gelen 
bir basın mensu 
bunun aracına da, 
İnegöl 

lerine haber verme
siyle birlikte 
Uludağ'da bulunan 
nöbetçi itfaiye ekip
leri olay yerine sevk 
edildi. Yangına ilk 
müdahale otelde 
konaklayan müşte 
riler tarafından 
yapıldı.
Bursa merkezden 
istenen takviye 
ekiplerin de olay 
yerine ulaşmasıyla 
birlikte kontrol altı
na alınan yangın, 
itfaiye ekiplerinin 
erken müdahale
siyle söndürüldü. 
Yangının 
söndürülmesinin 
ardından
300 bin TL'lik kayak 
takımı ile depo kul
lanılamaz hale 
gelirken, olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

istikametinden 
gelen 16 CZR 53 
plakalı otomobil 
yolun kaygan 
olması nedeniyle 
duramayarak 
arkadan çarptı. 
POLİS OTOSU 
DA KAZAYA 
KARIŞTI 
Basın aracının 
önüne park eden 
polis ekiplerinin 
aracına ise, yine 
aynı istikamete 
giden 34 YL 7729 
plakalı araç yandan 
çarptı. Maddi hasar
lı trafik kazalarının 
ardından emniyet 
ekipleri, köprü 
üzerinden gelen 
araçları durdurarak 
önlem aldı. Haber 
verilmesi üzerine 
gelen belediye ekip 
leri tuzlama çalış
ması yaptı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Mll'liteı anıw rtinıiı inıMaı
Bir kış, bir bahar...

Pazar sabahı uyandığımda, güneşli bir hava ile 
karşılaşmayı hiç beklemiyordum.
Ama, öylesine güzel bir bahar havası vardı ki 

dışarıda, bahçeye çıkmadan edemedim.
Karın bıraktığı kirliliği temizlemek üç saatimi 

aldı.
Dün, sanki bahar temizliği yaptım bahçede.
Küçük depomdaki avadanlığımı da elden 

geçirdim.
Yeni aldığım aletleri de panoya astım.
Gazeteyi hazırlamak için, Gemlik’e giderken, 

gazetemiz yazarı Erhan İzgi’yi evinin bahçesin 
de görünce durdum.

Erhan Hocamın ve sevgili eşlerinin emeklilik 
yaşamlarında en büyük hobilerinden biri köpek 
beslemek.

O’na ne zaman rastlasam, yanında Yaman’ı ile 
gezerken görüyorum.

Yaman, bizim mahallenin köpeği..
Yeni doğduğunda almışlardı o’nu.
Şimdi 2 yaşında.
Yaman’a bir arkadaş gelmiş.
Adı, "Şıla”!
Şıla, bir aylık bir Rodriver eniği..
Yaman, Şıla geldiğinden beri daha da yaramaz 

olmuş.
Yerinde duramıyor.
Bir o yana, bir bu yana koşup duruyor: 
Hiperaktif bir köpek.
Bizim Barış yanına yaklaştığında, ayaklarını 

hemen onun vücuduna dayadı.
Neredeyse yanaklarından öpecek Barış’ı.
Hoca, iki köpeğe nasıl bakacaksın dediğimde, 

“Yaman’ı sana vereyim" demez mi.
Bizim küçükler hemen atıldılar.
"Al baba al..."
Hayda!..
“Yahu, uzun zamandır, köpek bakımından kur

tulmuştum. Şimdi başımı yeniden derde mi 
sokacaksınız.’’ dedim.
Erhan Hoca, “Bakamazsanız geri getirirsiniz” 

dedi.
Umurbey’de bahçeli bir evimiz olmadan, mat

baada bir Lassie vardı.
Güzeller güzeli Lassie.
Akıllı mı, akıllı bir köpekti.
Bizim fotoğrafçı komşumuz Prestij Mehmet’e 

modellik bile yapmıştı.
Evimizin iş yerimizin bir parçası olmuştu. 
Çaldılar o’nu..
Sonra, Faruk Güzel 2002 seçimlerinde yavru 

bir Dalmaçyalı verdi bize.
O’nu Umurbey’e götürdük.
Adı “Paşa”ydı.
Müthiş güzel bir köpekti. O da evimizin bir 

ferdi olmuştu. Bir sabah bahçe kapısı önünde, 
boylu boyunca yatarken ölüsünü bulduk.
0 günden beri köpeklere uzak durdum.
Ama, bir yandan da onlar gibisini aradım dur

dum.
Paşa’nın ölümünden beri kulübesi boş duru 

yor.
Barış da, Özgür de Yaman’ı istiyorlar.
Kararı Serap verecek, ama bakımı için Barış 

destek verecek.
Bu iş olmuş gibi görünüyor Erhan Hocam. 
Hava güzel mi güzel.
Bahardan kalmış gibi.
Oysa bir gün önce buz gibi bir hava vardı. 
Doğanın dengesi kaçmış.
Orhan Veli şiirinde nasıl yazmış..
“Beni bu güzel havalar mahvetti" 
Böyle havada istifa ettim 
Evkaftaki memuriyetimden. 
Tütüne böyle havada alıştım, 
Böyle havada aşık oldum; 
Eve ekmekle tuz götürmeyi 
Böyle havalarda unuttum; 
Şiir yazma hastalığım 
Hep böyle havalarda nüksetti;
Beni bu güzel havalar mahvetti."
Böyle güzel bir havada, yeniden evimize bir 

köpek almaya karar verdik.

Milliyetçi Hareket 
Partililer, İlçe 
Yönetimi tarafından 
düzenlenen 
“Tanışma, Birlik 
Beraberlik 
Yemeği”nde 
buluştular.
Dün gece, Paşa Otel 
Restaurant’ta 
biraraya gelen 
MHP’liler, seçimli 
kongreden sonra ilk 
kez aileleri ile birlik
te birbirlerini tanıma 
olanağı buldular. 
Bursa İl Başkanı 
Tevfik Topçu’nun da 
katıldığı yemekte, 
İlçe Başkanı Osman 
Durdu, eski İlçe 
Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu, yönetim 
kurulu üyeleri, kadın 
kolları üyeleri, 
Belediye Meclis 
üyeleri ve eşleri ile 
Gemlik Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Mehmet Emin 
Özcanbaz ve 
yöneticiler hazır 
bulundular.
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu, ilçe 
kongresinden sonra 
ailelerle birlikte ilk 
kez biraraya geldik
lerini, bu tür yemek
leri devam ettirmek 
istediklerini söyledi. 
Durdu, "İlçe kongre 
mizde seçilen 
arkadaşlarımız ve 
eşlerinin birbirlerini 
tanıma fırsatı 
doğdu.
Bu toplantıların 
dayanışmamızı 
güçlendireceğine 
inanıyoruz. Bu 
nedenle zaman 
zaman bu tür 
yemekleri tekrarla 
yacağız. ” dedi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

ABONE OLDUNUZ MU?
«■ill’ll m Muit ılım umul ABONE OLUN OKUYUNOKUTUN

T HA ▲ “SUYUNU BOŞA __JfİJrK O HARCAMA”

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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"fiemlill18 lew Wİ' 
konulu İMİMİ Millili

Gemlik Belediyesi, 
“Gemlik ve Deprem 
Riski” konulu kon
ferans düzenliyor.
7 Mart 2012 
Çarşamba günü 
Belediye 11 Eylül 
Hizmet Binası’hda 
saat 18.oö’de 
düzenlenecek olan 
konferansa konuş
macı olarak İnşaat 

Mühendisleri Odası 
Bursa Şube 
Başkanı Necati 
Şahin, Mimârjar 
Odası Bursa Şube 
Başkanı Nizamettin 
Kaya, Jeoloji 
Mühendisleri Odası 
Güney Marmara 
Şube Başkanı Engin 
Er, Şehir Plancıları 
Odası Bursa Şube 

Başkanı Füsun 
Uyanık, Jeofizik 
Mühendisleri Odası 
Bursa Şube 
Başkanı Murat 
Arabacı katılacak. 
“Gemlik ve 
Deprem Riski” - 
konulu konferansa 
tüm Gemlik 
halkının katılması 
istendi.

Ahmet Dural 
Meydanı’nda bulu
nan yunuslu saatin 
arkasında CIUS 
Alışveriş 
Merkezi’nin önünde 
bulunan küçük 
parka gelişigüzel 
asılan bez pankart
lar görüntü kirliliği 
yaratıyor.
Daha çok siyasi par

Gemlik Körfez
MllIl'İN İli SOllOl İlmi GAZETESİ

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

tilerin astıkları bez 
pankartların trafikte 
Pazar Caddesi’nden 
gelen araçları 
görmeye engel 
teşkil ettiği gibi 
parkın içinde 
bulunan antika 
ramazan topu ile 
Ahmet Dural 
Meydanı tabelasının 
da görülmesi

engelleniyor.
Asılan bez pankart 
ların sürelerinin 
geçmesi nedeniyle 
kaldırılmaması da 
dikkat çekiyor.
Araç kullananlar, 
bu bölgeye 
bez pankart 
asılmamasını 
ilgililerden 
istiyorlar.

TEK SEFERDE YAPACAĞINIZ 50 TLVE ÜZERİ 
MARKET ALIŞVERİŞLERİNİZDE ALACAĞINIZ 
III I

indirim kuponu ile restaurantimizda
IZGARA KÖFTE SADECE
İndirim Kuponu Kullanım Koşulları
* İndirim kuponu ile Gemlik Özdilek Restaurantında bir porsiyon 
ızgara köfte 3.50 TL’den satılacaktır.
* İndirim kuponları birleştirilemez.
* İndirim kuponları paket servislerinde geçerli değildir.
* İndirim kuponunun son kullanım tarihi 30 Nisan 2012’dir
* İndirim kuponu sadece Gemlik Hipermarket Restaurantında geçerlidir

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa vol ayrımı 
Tel : O 224 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK

»M HK I
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Okullar totoğrallarla süsleniyor
Bursa Kent Konseyi 
Fotoğraf İmece 
Topluluğu Çalışma 
Grubu’nun "Griye 
Veda Renklere 
Merhaba" projesinin 
24. etap sergisi, 
BTSO Ali Osman 
Sönmez Sosyal 
Bilimler Lisesi’nde 
açıldı.
Fotoğraf tutkun
larının bir araya ge 
lerek Bursa Kent 
Konseyi bünyesinde 
kurduğu Fotoğraf 
imece Topluluğu 
Çalışma Grubu, 
okulların duvarlarını 
renklendirmeye 
devam ediyor. BTSO 
Ali Osman Sönmez 
Sosyal Bilimler 
Lisesi’nde gerçek
leşen sergi açılışına, 
Osmangazi İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mustafa Zeyrek, 
Sosyal Bilimler 
Lisesi Okulu 
Müdürü Erdinç 
Babacan, çalışma 
grubu üyeleri ile 
öğrenciler katıldı. 
Bursa Kent Konseyi

Fotoğraf İmece 
Topluluğu Çalışma 
Grubu Temsilci 
Yardımcısı Serap . 
Yavuz, proje kap
samında 24 okulun 
duvarlarını 
fotoğraflarla 
süslediklerini vurgu
ladı. Toplum 

.üzerinde fotoğraf 
çekme bilincini 
geliştirmek istedik
lerini söyleyen

Yavuz, kentin tarihi, 
kültürel ve doğal 
güzelliklerini 
fotoğraf sanatıyla 
tanıtılması için çalış
malar yaptıklarını 
belirtti. Yavuz, 1. 
Bursa Uluslararası 
Fotoğraf Festivali 
(FOTOFEST) kap
samında düzenlenen 
ulusal ve ulus
lararası yarışmalara 
gelen fotoğrafları 

okullara bağışla
maya devam ede
ceklerini ifade etti. 
A. Elif Kılıçaslan, 
Abit Kullebi, Adem 
Giliz, Adnan Demir, 
Ahmet Turan Kurel, 
Alkan Ergin, Aydın 
Erel, Bahattin Erkol, 
Bahriye Uylaş, Barış 
Unsal, Bülent 
Suberk, Cemal 
Çetin, Erkan 
Kalenderli, Fatma 
Filiz, Gülşah Talay, 
Hadi Arslan, 
Hakan Aydın, Halil 
Dilsiz, Hamit Alış, 
Hasan Kasapoğlu, 
Havva Önder, Kadir 
Çivici, Merve 
Tarhan, Nedim Kara, 
Nejdet Sezer, 
Nurcân Yahşi, Nuri 
Çoban, Osman 
Onder, Özcan Şahin, 
Sabahattin Özveren, 
Sevgi Aksoy, Syliva 
Pietrasch, Tarık 
Zafer Kocabey, 
Tayip Başak; Tuba 
Turan, Yılmaz Topçu 
ve Zeynep Özdal 
fotoğrafları ile 
projeye renk kattılar.

4. UluılaB Öğrenci Kulüpleri 
arası öiyalog kongresi başladı
Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen 
üniversite öğrenci
lerinin katılımıyla 
gerçekleştirilen 
‘Uludağ Öğrenci 
Kulüpleri arası 
Diyalog 
Kongresi’nin 4,’sü. 
Bursa Kent 
Konseyi’nin destek
leriyle Uludağ 
Üniversitesi’nde 
(UÜ) başladı. 
Uludağ Üniversitesi 
Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstri İlişkileri 
Topluluğu (ÇEKO) 
tarafından düzenle
nen ve Büyükşehir 
Belediyesi ile Bursa 
Kent Konseyi’nin 
desteklediği ‘4. 
Uludağ Öğrenci 
Kulüpleri arası 
Diyalog Kongresi’, 6 
farklı üniversiteden 
gelen üniversite 
öğrencilerinin 
katılımıyla Uludağ 
Üniversitesi Prof. Dr. 
Mete Cengiz Kültür 
Merkezi’nde başladı. 
Üniversite 

gençliğinin ülke 
siyasetine, ekonomi
sine ve sosyal poli
tikalarına olan 
duyarlılığını artırmak 
amacıyla düzenle
nen kongreye, 
öğrenciler fikirlerini 
özgür bir şekilde 
dile getirme fırsatı 
buldu.
ÇEKO Topluluğu 
Başkanı Fırat 
Pazarlı, UÜ Çalışma 
Ekonomisi Ana 
Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Yusuf Alper 
ve Nilüfer 
Kaymakamı Ekrem 
Çalık’in açılış 
konuşmalarının 
ardından söz alan 
Bursa Kent Konseyi 
Genel Sekreteri 
Enes Battal Keskin, 
kişilerin kendi
lerinden başka kim
seyi düşünmediği 
bir dünyada genç
lerin toplum adına 
sorumluluk alıp fikir 
üretmesinin örnek 
bir davranış 
olduğunu söyledi.

<zlm& sekeri

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 
w, .KURUMU 

«■)€13, YIL
ERKEN KfiYIT 

fiVfiNTfiJWRIMIZDflN 
YfiRfIRLfiNIN

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim çocuğunuzun hayatında önemli bir fark yaratır” 
KREŞ VE NAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYRI SINIFLARIMIZ VE 

İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP, 

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU DİREYLER 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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WltWliill8itll8liWiWlllll Bursa'da Sanayi 
Batıya Kayıyor

Gemlik Anadolu 
İmam Hatip 
Lisesi'nde Empati 
ve Hoşgörü 
Değerleri Finali 
Yapıldı.
29 Şubat 2012 tari
hinde Gemlik 
Anadolu İmam-Hatip 
Lisesi salonunda 
Değerler Eğitimi 
Projesi Empati ve 
Hoşgörü Değer Ayı 
Final Programı 
yapıldı.
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Burhan İnan, Gemlik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Müdürü 
Mehmet Türkmen, 
okul müdürleri, 
öğretmen ve öğren
cilerin yoğun 
katılımıyla gerçek
leşen final programı 
İstiklal Marşı ve 
saygı duruşuyla 
başladı. Değerler 
Eğitimi Proje tanıtım

filmiyle devam etti. 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Burhan İnan değer
lendirme konuş
malarında “2010- 
2011 ÖğrĞtim Yılı 
Toplam Kalite 
Yönetimi Ödül 
Sürecinde Değerler 
Eğitimi Projesinin 
Bursa birincisi 
olarak Milli Eğitim 
Bakanlığı’nda ilimizi 
temsil ediyor olması 
yapılan çalışmanın 

son derece önemli 
olduğunu göster
mektedir." dedi. 
Yarışmalarda dere 
ceye giren eserlerin 
öğrenciler tarafın
dan okunması ve 
ardından ödül töreni 
ile program sona 
erdi. Program 
sonunda Mart Ayı 
içerisinde 
“Sorumluluk ve 
Güven” değerlerinin 
işleneceği ve katilı 
mın beklendiği 
duyuruldu. 
Yarışmada; Ortaöğ 
retim Kurumlan 
Arası Kompozisyon 
Yarışmalarında: 
I.Tuğba AKKAYA 
(Celal Bayar 
Anadolu Lisesi) 
2.Büşra AKKOÇAN 
(Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi) 
3.Şeyma BALKAN 
(Hisar Anadolu 
Lisesi)

Ortaöğretim 
Kurumlan Arası 
Afiş-Slogan 
Yarışmalarında: 
I.Tuğçe YAVUZ 
(Gemlik Lisesi) 
2.Songül YILDIRIM 
(Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi) 
3.Emine UĞURSOY 
(Gemlik Lisesi) 
İlköğretim Kurumlan 
arası Resim 
Yarışmalarında: 
1.Zeynep POLA 
(Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu) 
2.Didem YILDIZ 
(Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu) 
3.Caner SALMAN 
(11 Eylül İlköğretim 
Okulu) 
Dereceye giren 
öğrenciler ile yarış
maya katılan tüm 
öğrenciler katılım 
belgesi ve çeşitli 
hediyelerle ödül
lendirildi.

İstanbul-Bursa-İzmir 
otobanın geçeceği 
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesi yatırımcıların 
iştahını kabartıyor. 
Bursa'daki organize 
sanayi odalarının 
başkanlar) ve iş 
adamları 
Mustafakemal 
paşa'da bir araya 
geldi. Her ay bir 
Osb'de düzenlenen 
Bursa'daki Osb 
SİAD'lar 
Platformu'nun 
3. toplantısı, 
Mustafakemalpaşa 

Oşb'nin ev 
sahipliğinde yapıldı. 
Bölgedeki yatırım 
imkanlarının ele 
alındığı, Osb 
SİAD'ları arasındaki 
işbirliği ve örtak 
çalışma konularının 
değerlendirildiği 
toplantıya, 
Bursa'daki 13 
Osb bünyesinde 
faaliyet gösteren 
SİAD'ların başkan
lar), 6 Islah Osb'nin 
yöneticileri ve AK 
Parti Bursa 
Milletvekili Önder 
Matlı da katıldı

‘Gemlik Körfez’ wvyw.gemlikkorfezgazetesi.com

wvyw.gemlikkorfezgazetesi.com
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Tekstil ve perakende 
sektörünün
Bursa’dan dünyaya 
açılan ismi Özdilek, 
Bursa’da faaliyet 
gösteren hipermar
ketlerinin beşincisi
ni Özlüce’de açtı. 
2000 m2’lik kapalı 
bir alan üzerine 
kurulan Özdilek 
özlüce Hipermar 
keti, Özdilek’in 
“Müşteri varsa biz 
varız” felsefesini 
benimseyen 70 kişi
lik personeliyle 
BursalIlara hizmet 
verecek.
Açılış töreni, Bursa 
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Bayram Vardar, Eski 
Bursa Valileri ve 
Milletvekilleri ile 
Özdilek Grubu 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin 
özdilek ve Bursa 
halkının katılımıyla 
yapıldı.

BİNLERCE ÜRÜN 
TEK ÇATI ALTINDA 
Açılış konuşmasın
da, Bursa’nın en 
hızlı gelişen böl
gelerinden 
Özlüce’de hizmet 
vereceklerinden 
dolayı mutlu olduk
larını ifade eden 
Hüseyin Özdilek, 
“Özdilek Grubu her 
daim Bursa’ya 
yatırım yapmaya 
devam edecek. 
Bursa’nın hızla

Polisten J lılıı 500 liıalılı ııarısma

gelişmesiyle birlikte 
yeni oluşan yer
leşim merkezleri 
tüm ihtiyaçların 
karşılanacağı hiper
marketlere ihtiyaç 
duyuyor. Bu böl
gelere açtığımız 
hipermarketlerle 
bölge halkının 
alışveriş ihtiyaçlarını 
Özdilek kalitesiyle 
karşılamalarını 
sağlıyoruz. Taze 
gıdadan, unlu 
mamullere, sebze 
meyveden kişisel 
bakım ürünlerine 
kadar yüzlerce 
marka ve binlerce 
ürün, en uygun fiy
atlarla Özlüce 
halkının hizmetine 
sunuldu” dedi.
GIDA 
MÜHENDİSLERİ 
KONTROL 
EDİYOR...
Hüseyin Özdilek 
konuşmasında 
kaliteyi ve lezzeti 
aynı anda sunmanın 
kendileri için çok 
önemli olduğuna 
değinerek, markette 
satılan tüm taze

ürünlerin gıda 
mühendisleri 
tarafından denetlen 
diğini belirtti.
Satılan tüm ürün
lerin en iyi yerlerden 
temin edildiğini 
belirten Hüseyin 
Özdilek, sözlerini 
şöyle sürdürdü:
“Et ve süt ürünle 
rimiz Türkiye’nin 
seçkin yörelerinden 
özenle seçiliyor 
Her mevsim taze ve 
günlük balık 
çeşitlerinin yanı 
sıra her mevsimin 
sebze ve meyveleri 
özenle seçilerek 

reyonlardaki yerini 
alıyor.” 
ÖZDİLEK ÖZLÜCE 
İLE BÜYÜMEYE 
DEVAM EDECEK 
Profesyonel 
hizmet anlayışı ile 
hizmet verecek 
olan Özdilek özlüce 
Hipermarketi Bursa 
- İzmir yolu üzerinde 
yer alıyor.
Nilüfer Belediyesi 
sınırları içerisinde 
kalan Özdilek 
Özlüce, Ertuğrulkent 
Mahallesi, 
Necip Hablemitoğlu 
Caddesi’nde 
bulunuyor.

Internet iizerinılen 
araç alıp satanlar ila 
mâliyenin kıskacında
Genel bütçede 
vergi gelirlerini 
artırmayı planlayan 
Maliye Bakanlığı, 
kira alan ev sahip
lerinin ardından, 
yılda 3 kez otomo
bil alıp satarak 
bunu ticaret haline 
getiren 623 bin 
kişiye de inceleme 
mektubu gönderdi. 
Genel bütçede 
vergi gelirlerini 
artırmayı planlayan 
Maliye Bakanlığı, 
kira alan ev sahip- 
lerinip ardından, 
yılda 3 kez otomo
bil alıp satarak 
bunu ticaret haline 
getiren 623 bin 
kişiye de inceleme 
mektubu gönderdi. 
Bursa Serbest 
Muhasebeci Mali

। Müşavirler Odası 
I (BSMMO) Başkanı 
। Mesut Topçu, 

mâliyenin yılda 3 
kez araba alan 
satan 623 bin kişiye 
inceleme mektubu 
gönderdiğini, 
bunun çok doğal 
bir durum olduğu 
nu belirterek, "Geç 
kalınmış bir uygula
ma. Herkes 
kazancının vergisi
ni ödemeli.
Türkiye'de artık bu 
alışkanlığın oluş
ması gerekir" dedi. 
Yılda 3 kez otomo
bil alıp satan kişi
lerin bu işi ticaret 
haline getirdiğinin 
anlaşıldığını, bu 
işten kazanç 
sağlayanların 
da vergi 

ödemesinin 
mecburi olduğunu 
kaydeden Mesut 
Topçu, "Maliye, 
bu kişilerin vergi 
dairesine kayıt 
yaptırarak 
beyanda bulun
masını istiyor. 
Burada yanlış bir 
şey yok. Bu konu
da, Maliye Bakan 
lığının bugüne 
kadar durması 
bana göre yanlıştı. 
Geç kalınmış bir 
uygulamaydı. Bu 
kayıt dışı 
bir gelir kapısı 
olarak yıllarca 
kullanıldı" diye 
konuştu.
Bu konunun gayri
menkul satışında 
da had safhada 
yaşandığını ifade 
eden Başkan 
Topçu, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Bu, Türkiye'deki 
kayıt dişiliğin en 
önemli kalemleri 
arasında yer alıyor. 
Küçük işletmelere 
bir sürü defter 
tutturulup takip 
yapılırken, 
gayrimenkul alım 
satımından kayıt 
dışı olarak yılda 
birkaç 100 bin 
lira kazananlara 
bir işlem yapılma
ması adil değil. 
O yüzden 
mâliyenin uygula

maları normaldir. 
Herkes kazancının 
vergisini ödemeli. 
Artık Türkiye'de 
bu alışkanlığın 
oluşması gerek.

Türkiye Emekli 
Emniyet Müdürleri 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Derneği tarafından 
"polis" konulu 
şiir yarışması 
düzenlendi.
Türkiye Emekli 
Emniyet Müdürleri 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Derneği tarafından 
"polis" konulu 
şiir yarışması 
düzenlendiği 
bildirildi. Bursa 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı

açıklamada, 
Türk Polis 
Teşkilatı'nın

167. kuruluş 
yıldönümü 
münasebetiyle

düzenlenen ve 
26 Mart tarihinde 
başvuruları 
sona erecek olan 
yarışmaya 
Bursa'dan da 
isteyenlerin katıla
bileceği ifade edildi. 
Açıklamada birin
ciye 7 bin 500, 
İkinciye 5 bin, 
üçüncüye ise 2 bin 
500 lira jüri özel 
ödülü verileceği, 
yarışmayla ilgili 
bilgilerin

www.temudder.org.t 
r adresinden öğre
nilebileceği 
kaydedildi.

KAŞCDC 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

http://www.temudder.org.t
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Yeni simgene yeni banknot! İlaca 15 milyar lira ödedik
Merkez Bankası, Türk 
Lirası için belirlenen 
yeni simgeyi mevcut 
banknotlara değil 
yeni çıkarılacak ban
knotlara basmayı 
planlıyor.
Yeni simge ile birlikte 
paramız da 
yenilenecek. Bugün 
gazetesinin haberine 
göre, simgesine 
kavuşan Türk 
Lirası’nda şimdi de 
yeni banknotların 
basımı gündeme 
geldi.

KESİN KARAR 
VERİLMEDİ 
Merkez Bankası yetk
ililerinden edinilen 
bilgilere göre, halen 
tedavülde olan ve 
YTL’den TL’ye geçiş 
amacıyla basılan E-9 
emisyon grubu ban
knotlara simge basıl
mayacak. Yetkililer, 
simgenin basılmaya 
karar verilmesi 
halinde bunun ancak 
E-10 emisyon grubu 
banknotlarda olabile
ceğini, kesin kararın 
verilmesinin ardın
dan gerekli çalış
malara başlanacağını 
söylediler.

Kiracı ve ev sahipleri dikkat!
Kira geliri olanların, 
içinde bulunduğu
muz mart ayının 25. 
günü akşamına 
kadar, bu gelirlerini 
beyan etmeleri 
gerekiyor. Kira gelir
leri ile ilgili bazı ince 
noktalar var.
Sahibi bulunduğu 
konutu kiraya veren 
bir kişi, kendisi de

TASARIMI 
YENİLENEBİLECEK 
Simgeyle birlikte yeni 
emisyon grubu par
aların basılması, TL 
banknotlarda bir dizi 
değişikliğin de 
önünü açacak. Bu 
durumda halen kul
landığımız banknot
lar bir yıl içerisinde 
tedavülden çıkacak, 
yerine yeni grafik ve 
tasarım anlayışıyla 
yeni banknot grubu 
gelecek. İki para bir 
süre birlikte kul
lanılacak. Üzerinde 
simge olacak yeni 
paralarda yeni resim
ler, farklı boyutlar, 
renk ve güvenlik 
unsurları bulunacak. 
Simgeli parada mev
cut 5 TL’den başlayıp 
200 TL’ye kadar 
giden kupür sayısı 
istenirse artırılabile

başka bir evde kira 
ile oturuyor olabilir. 
Bu durumda olan
lara sağlanan “özel 
bir avantaj” var. 
ÖRNEK: İsmet Bey, 
sahibi olduğu evi 
aylık 1.200 TL ile 
kiraya vermiş.
Kendisi de bir başka 
evde aylık 1.500 TL 
kira ödemektedir. Bu 

cek ya da azaltıla- 
biecek.

9 EMİSYON GRUBU 
VAR
Portre dahil belli bir 
grafik tasarım 
anlayışı ve boyut 
düzeni içinde dolaşı
ma çıkarılan banknot 
serisine emisyon 
grubu deniyor.
Türkiye Cumhuriyeti 
döneminde bugüne 
kadar 9 ayrı emisyon 
grubunda banknot 
basıldı. Örneğin 
8'inci emisyon grubu 
paraların tümü "YTL" 
olmuştu. Emisyon 
grubu değişikliği 
yapıldığında paranın 
üzerindeki portre, 
resimler, renkler 
tasarım, grafik, 
boyutlar tümden 
değişiyor.

durumda; 1- İsmet 
Bey, kira gelirlerini 
vergi dairesine 
beyan etmek zorun
da. 2- Kira gelirini 
beyan ederken, 
ödediği kirayı, aldığı 
kiradan düşüp, hiç 
vergi ödemeyebilir. 
3- Ödediği kirayı, 
aldığı kiradan 
düşmek isteyenlerin 

STERLİN DIŞINDA 
SİMGELİ PARA YOK 
Merkez Bankası’nda 
simgenin banknot
lara basılıp basılma
ması konusunda 
kesin karar henüz 
verilmedi. Simgenin 
banknotlara basıl
ması, tanıtım açısın
dan Önemseniyor. 
Günlük kullanımdaki 
paranın üzerinde 
simgenin yer alması 
halinde hem vatan
daşların hem 
yabancıların simgeyi 
daha sık göreceği ve 
bu sayede daha 
kolay tanıyacağı 
düşünülüyor. Halen 
uluslararası düzeyde 
tanınan para birim
lerinden sadece ster
linin simgesi ban
knotların üzerinde 
yer alıyor.

“gerçek gider” yön
temini seçmeleri 
gerekiyor. 4- Daha 
önce, konut kira 
gelirini beyan eden
ler, “götürü gider” 
yöntemini 
seçmişlerse, iki yıl 
süre ile bu yöntem
den vazgeçemezler 
(GVK Md.74/10 ve 
74/11-3).

Türk insanı 2011’de 
ilaca 15.1 milyar lira 
ödedi. 1 milyar 700 
milyon kutu ilacın 
tüketildiği 
Türkiye’de antibi 
yotik en çok satılan 
ilaç unvanını 
korudu.
Geçen yıl antibiyo 
tiklere 1 milyar 253 
milyon lira, ağrı 
kesicilere ise 939 
milyon lira ödendi 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
Türkiye’deki gerek
siz ilaç harca
malarının azaltılması 
için hastane ve 
eczane bilgi sistem
lerinde reformlar 
yapmasına rağmen, 
ilaç harcamaları art
maya devam ediyor. 
2011 yılında 
Türkiye’de kul
lanılan ilaç miktarı 
2010 yılına göre 
yüzde 9.7 oranında 
artarak 1.7 milyar 
kutuya ulaştı. İlaç 
harcamaları ise 
yüzde 2,7 oranında 
yükselerek 15.1 mil
yar TL’ye çıktı.
IMS Health şirketinin 
verilerine gore, 2011 
yılında satılan 15.1 
milyar liralık ilacın 
7.4 milyar TL’lik 
kısmı, yerli ilaç fir
maları tarafından 
üretilen ilaçlara har
candı. İlaç harca
malarının 7.7 milyar 
TL’lik kısmı da ithal 
ilaçlara ödendi. Yerli 
ilaç harcaması 2010 
yılına göre yüzde 4.1 
artarken, ithal ilaç 
harcaması da yüzde 
1.3 artış gösterdi. 
Türkiye ilaç 
pazan’ndaki ‘ilaç 
ruhsatlı’ ürünlerin 
ecza depolarından 
serbest eczanelere

yapılan satışlarının, 
aylık ve net olarak 
ölçülmesini 
sağlayan IMS 
Health’e göre, 
2011 yılında, 
kutu bazında, en 
çok kalp 
rahatsızlıkları için 
kullanılan kan 
sulandırıcı ilaç 
satıldı. Birinciyi yine 
bir kalp ritm ilacı 
izlerken, ilk 10 
içinde 6 ilacın ağrı 
kesici grubunda yer 
aldığı görüldü. İlk 10 
içinde birer adet 
mide ilacı ile antibi
yotik yer aldı.
İlaç Endüstrisi ış' ’
verenler Sen*^'- ।
yetkilileri. ıiac ; 
hakkında *?.’» u»»yt»u»» ı 
verdiler’. ।
“Tutar ölçtg ’° eı» . 
çok tüketilen ilaçta» 
arasında antibiyotik
ler, pazar payları 
son 5 yılda yüzde 
16’dan yüzde 12.5’e 
düşmesine karşın, 
ilk sıradaki yerlerini 
koruyor. 2011 yılında 
kardiyovasküler, 
sinir sistemi ve 
onkoloji ilaçlarında 
da pazar payı kayı
pları oldu. Diğer 
yandan solunum ve 
antiromatizmal 
ilaçların ise pazar 
paylarını artırdıkları 
görüldü.”

3

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

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 Mü d. 513 10 28

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

I Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç , 512 01 63

HASTANELER

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. sı3 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74 -
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. '513 11 33
Mal Müd. 513-10 95
Nüfus Md. 513 .37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64

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

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

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

OTOBÜS

Şehirle» aıdbi 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz * -513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 5*13 10 79
MAR-RET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 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
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Ksrfez
GEMLİK’İN İLK OONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4210 

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)

Killi SİKUIİIIİİI
VENÜS SİNEMASI 

FETİH 1453 
10.45-14.00-17.15- 

20.30-21.45 
KURTULUŞ 

SON DURAK 
11.45-14.00-16.00- 

18.00-20.00
REZERVASYON 51333 21 

CIUSAVM TUTKU 
FETİH 1453 - 11.30 -14.30- 

17.30-20.30
SEN KİMSİN 12.00 

14.00 -16.00-18.00 -20.30 
BERLİN KAPLANI: 11.30 
13.30 -16.00-18.30-21.00

Rez. Tel: 51415 00
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Sulu zemin tolilıspoı'ıı durduramadı MI

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Zeminin yağmur 
nedeniyle futbol 
oynamayı zor
laştırdığı Gemlik İlçe 
stadında oynanan 
maçta lider 
Gemiikspor, puana 
şiddetle ihtiyacı olan 
Orhanelispor’u 
Serkan’ın her iki 
yarıda kaydettiği 
gollerle 2-0 yenerek 
zirvedeki yerini 
korudu.
Süper Amatör B 
gurubunda oynanan 
maçta iki takım fut
bolcuları da sulu 
zeminde top 
hakimiyetlerini 
kaybederken, düşme 
hattında pqan 
arayan Orhanelispör 
Gemlik deplasman
ından eli boş döndü. 
Maça beklenenin 
aksine Orhanelispör 
hızlı başladı, oyunu 
Gemiikspor sahası
na yıkan yeşil 
beyazhlar yakaladık
ları pozisyonlardan 
faydalanamadı. 
Oyunda dengeyi 
kuran lider

■jl

M® İSBli

Gemiikspor, 8. 
dakikada Serkan’ın 
ayak koyamadığı 
pozisyonda 
Muharrem’in şutu 
dışarı çıktı.
18. dakikada gelişen 
Gemiikspor atağında 
ceza sahası içinde 
topla buluşan 
Serkan düzgün 
vuruşla takımını 1-0 
öne geçiren golü 
attı.
32. dakikada 
Orhanelispör 
kalesinde yaşanan 
karambolda defans 
elemanları topu çizgi 
üzerinden çıkararak 
gole izin vermediler. 
İkinci gol için rakip 
kaleye yüklenen kır

mızı beyazlılar 43. 
dakikada gole çok 
yaklaştı, Burak’ın 
ortasına Serkan 
vuramazken, yanın
da bulunan 
Berkan’ın şutu direk 
ten dönünce ilk yarı 
1-0 Gemlikspor’un

üstünlüğüyle 
sona erdi. 
İkinci yarıya yine 
iyi başlayan 
Orhanelispör atak
larında zorlanan 
Gemiikspor ileri çık
makta zorlanmaya 
başladı. Nitekim

maçın 61. dakikasın
da köşe atışından ön 
direğe gelen topa 
Serkan vurdu, 
Nazif’in de topa çık
masıyla hakimiyetini 
kaybeden kaleci 
Emre’nin tokatladığı 
top direğin dibinden 
ağlarla buluşunca 
Gemiikspor 2-0 öne 
geçti.
75. dakikada 
Berkan’ın atağında 
kaleci ayaklarıyla 
gole izin vermedi. 
79’da ise oyuna ikin
ci yarıda giren Arif 
ceza sahasına 
girdiğinde vurmakta 
gecikince pozis 
yonunu kaybetti. 2-0 
geriye düşmesine

rağmen uzun toplar
la rakip kalede gol 
arayan Orhanelispör, 
78. ve 87. dakikalar
da yakaladığı gollük 
pozisyonlarda kaleci 
Ömer’i geçemeyince 
Gemiikspor sahadan 
2-0 galip ayrılarak 
zirvedeki yoluna 
devam etti.
SAHA : Gemlik 
HAKEMLER : 
Özgür Uçak 6, 
Er san Yapça 7, 
İsmetcan Biltekin 7,

GEMLİKŞPOR : 
Ömer 6, Ümit 6, 
Gafur 6, (Oğuz 3) 
Adil 6, Cihad 6, Nazif 
7, Burak 6, (Mustafa 
4) Muharrem 6, 
Serkan 7, (Arif 3) 
Metin 6, Berkan 6, 
ORHANELİSPÖR : 
Emre 5, İsmail 
Doğan 5, Zaim 5, 
Ruhi 5, Veysel 6, 
Yunus 5, (Seyfullah 
1) Yusuf 5, Ömer 5, 
Cumali 4. (Bayram 2) 
Nezih 5, İsmail 
Yılmaz 5, (Halil 2)

GOLLER : Dk. 16-61 
Serkan, Gemiikspor)



üzdilek Köprüsü genişletiliyor
Özdilek Gemlik Alışveriş Merkezi’ne Hürriyet 
Caddesi’nden girişi bulunan köprü dün araç trafiğine 
kapatıldı. Özdilek Köprüsü’nde genişletme çalış
malarının yapılacağı belirtilirken, Gemlik Belediyesi’ne 
ait traktörler ve araçlarla köprü bitişiğine kalıp tahta
ları ve malzeme çekildiği görüldü. Köprünün geniş 
letilmesiyle yol bağlantılarından sonra trafik akışının 
rahatlaması sağlanacak. Haberi sayfa 2’de
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İİSBİİİIİ
Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, 
Bursa'ya yapılması planlanan bin 500 
yataklı sağlık kompleksinin sadece 
şehrin değil, Güney Marmara'nın ihtiyacı 
olduğunu belirtti. Samanlı bölgesine 
yapılması düşünülen, fakat mahkeme 
kararı ile durdurulan sağlık kampüsünün 
yeni yeri merak konusu olurken, Bursa İl 
Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Bursa'ya 
2015 yılına kadar bu sağlık kampüsünün 
mutlaka inşa edilmesi gerektiğini belir
tirken, “Bursa'nın kanser hastanesine de 
ihtiyacı var. Bu kampüs 5 milyonluk hin
terlandın ihtiyacıdır" dedi. Haberi syf8’de

Halk Eğitim Dünya 
Kadınlar Gıinii’nde 

cam süsleme «e resim 
semisl açacak

8 Mart, Dünya Kadın 
lar Günü nedeniyle, 
Cam Süsleme ve Re 
sim sergisi açma ha 
arlıklarını sürdüren 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü, 
personeline diş sağ 
lığı konusunda semi
ner düzenlendi.
Haberi sayfa 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Erdoğan’ı kızdırmaya gelmez...
TÜSİAD’ın eğitimde 4+4+4 sistemini 

eleştiren açıklamaları Başbakan 
Erdoğan’ı kızdırdı.

Kızdırdı ne demek, Başbakan adeta 
açıklamalarıyla patronların kulübünü 
azarladı, köstek gösterdi, seslerini kıs
masını istedi.

Bu şunu gösteriyor; ya bize biat ede
ceksiniz, yahut gideceksiniz.
Sivil toplum kuruluşlarının iktidarın 

eylemleriyle ilgili görüş bildirmeleri 
demokrasinin vazgeçilmezlerinden 
olmasına karşın, AKP kendilerini el eş 
tirenlere tahammül edemiyor.
Eleştirenlere bütün güçleriyle saldırı 

yorlar. Sonra demokrasiden söz ediyor
lar. Devamı sayfa 4’de

GemlikAnadoluİmam 
Hatip Lisesi nden 
bir üirincilik daha

Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
3.Arapça Etkinlikle 
ri Yarışmasında 
"Arapça Hutbe 
Okuma" dalında İl 
Birincisi oldu. 3 
Mart 2012 tarihinde 
Merkez Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
nin ev sahipliğinde 
Yıldırım Barış Man 
ço Kültür Merkezi’n 
de yapılan 3.
Arapça etkinlik 
lerinde İHL öğren
cisi birinci oldu. 
Haberi sayfa 5’de

Belediyesporlu 
fiitbolcular, Orhangazi 

Gençler Birliği ni 
5-2 mağlup elti

U-14 yaş ligi 6. gurupta lider Gemlik Bele 
diyespor - Orhangazi Gençler Birliği spo 
ru 5-2 mağlup etti. Orhangazi Göl Tesisle 
ri’nde oynanan maçta Belediye sporlu, fut
bolcular üstün oyununu gösterdi. 10’da

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Wei Köpıiisii genişletiliyor
Aydınlanma Devrimleri’nin 

bekçisi ÇEK
3 M art’ta Çağdaş Eğitim Kooperatifi’nin 

ödül töreni vardı.
Bu kez Yerel ve Ulusal düzeyde belirle 

nen eğitim ödüllerinin 6’ncısını verdi... 
Yerel ödüller, Kentin eğitim yaşamına çok 
önemli ve değerli katkılar yapmış olan 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na;

Ulusal Ödül de, Van’da gerçekleşen 
depremde enkazdan kurtulan Gülsüm 
Gün’e, Eğitimci, Yazar, Cumhuriyet Dev 
rimcisi Nadir Gezer’e, öğretmene...

Tümü de ödülleri hak ettiler...
Nadir Öğretmenim yıllara meydan okur

casına sürekli üretiyor...
Ürettikleriyle toplumun aydınlanmasına 

meşale olmayı sürdürüyor.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın Kü 

kürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim 
Okulu’ndan Teknopark’a uzanan çok 
sayıda nitelikli eğitim yatırımı...

Arada da çok büyük alanlara kurulan 
içinde tüm kademelerde okullar, kültürel, 
sportif, sanatsal etkinlik alanları olan 
Eğitim yerleşkeleri var...

Gülsüm Gün öğretmen de Van depre
minde zarar gördüğü halde eğitim-öğreti- 
mini her şeye rağmen sürdürmeye çalı 
şıyor.

Tayini memleketi Eskişehir’e çıkmasına 
karşın durdurmuş ve Van Erciş Atatürk 
Iköğretim Okulu’nda görevine dönmüş.
Oradaki 40 öğrencisine ayrılmak iste 

mediği için...
Aralarında kurulan sevgi bütünleşme

sine kıyamadığı için.
Ödül alanları kutluyorum.
Eğitime ve üretime katkılarının sürme 

sinde ÇEK Ödülü’nün itici bir güç ola
cağına inanıyorum.

Ben kendi adıma. Cumhuriyet’ten. 
Demokrasiden, Atatürk İlke ve Devrim 
lerinden yana olan yurtseverler adına, 
Aydınlanma Ödülünün Çağdaş Eğitim 
Kooperatifi’nin hak ettiğini düşünüyo
rum.
“Dünya görüşünüz, siyasal düşünceniz, 

çözüm önerileriniz farklı olabilir...
Ancak;
Atatürk ilke ve devrimlerine inanıyorsa 

mz, çağdaş, laik ve demokratik bir Türki 
ye istiyorsanız gelin eğitim imecemize 
katılın, birlikte çalışalım...” diyebildikleri 
için...
“Geleceğin aydınlık Türkiye'sine çağ

daş, laik, demokrat, Atatürk ilke ve 
devrimlerine bağlı aydın insanlar, özgür 
düşünen bireyler yetiştirerek katkıda 
bulunmak.

Sosyal ve kültürel etkinlikler düzenle 
yerek toplumun eğitim konusunda bilinç 
lenmesine ve duyarlı duruma gelmesini 
sağlamak” istedikleri için.
“Eğitim Ödülleri’ni Öğretim Birliği 

Yasası’nın kabul edildiği
3 Mart 1924 tarihinin yıldönümlerinde 

açıklamayı sürdürdükleri” için.

ABONE OLDUNUZ MU?
■ıı ıııı mııııııııı ııııııııiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN 

Özdilek Gemlik 
Alışveriş Merkezi’ne 
Hürriyet 
Caddesi’nden 
girişi bulunan 
köprü dün araç 
trafiğine kapatıldı. 
Özdilek 
Köprüsü’nde 
genişletme çalış
malarının yapılacağı 
belirtilirken, Gemlik 
Belediyesine ait 
traktörler ve araçlar
la köprü bitişiğine 
kalıp tahtaları ve 
malzeme çekildiği 
görüldü.
Özdilek giriş 
köprüsünün dar 
olması nedeniyle 
giriş ve çıkışlarda 
kazaların meydana 
geldiği belirtiliyor. 
Şehirlerarası 
Terminali yanında 
bulunan Umurbey 
Köprüsü’nden 
Özdilek Alışveriş 
Merkezi’ne doğru 
imar planında yol 
bulunduğu, bu 
alanın ise Akmanlar 
A.Ş. mülkiyetinde 
bulunduğu 
öğrenildi.
Yolun Özdilek 
yönüne doğru kamu
laştırması sonucu 
Umurbey 
Köprüsü’nden sağ 
ve yeni bir yol 
bağlantısı 
gerçekleştirilecek.

llmurbeıı Diiniin Salonu ile Maryaldi
Istaswna ilıalere crtanMı

Gemlik 
Belediyesi’nin 
mülklerinden olan 
Umurbey Parsbey 
Mahallesindeki 
Tarımsal Amaçlı 
Akaryakıt

İstasyonu ile istas 
yonun bitişiğinde 
bulunan Çok 
Amaçlı Düğün 
Salonu kiralamak 
için ihaleye 
çıkarılıyor.

Gemlik Belediyesi 
İnternet Sitesinde 
kira ihalesi duyu
rusu yayınlanmaya 
başladı.
Akaryakıt istas 
yonunun 7 Mart

2012 Çarşamba 
günü, Çok Amaçlı 
Düğün Salonunun 
ihalesinin ise 21 
Mart 2012 Çarşam
ba günü yapılacağı 
bildirildi.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK
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Kanlı biten kız meselesi 
tartışmasının zanlısı yakalandı
Bursa'da kız mese
lesi yüzünden çıkan 
tartışma sonucu bir 
kişiyi silahla 
yaralayan şahıs 
polisin takibi sonu
cu kıskıvrak yaka
landı.
Bursa'da Altıparmak 
Mahallesindeki bir 
çay ocağında mey
dana gelen silahlı 
yaralama olayının 
şüphelisi olan şahıs 
polisin başarılı tak
ibi sonucu kıskıvrak 
yakalandı. Edinilen

Pazarcılardan kurulu tefeci 
çetesine operasyon: 10 gözaltı
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
tefecilik yaptıkları 
ileri sürülen çete 
üyelerine yönelik 
düzenlediği 
operasyonda 10 
kişiyi gözaltına aldı. 
3 adet runsatsız 
tabancanın ele 
geçirildiği operas 
yonda gözaltına alı
nan çoğu pazarcı 
olan zanlıların, yük
sek faizle para 
verdikleri çiftçi ve 
esnafların ev ve ara
balarına zorla ey 
koydukları öne 
sürülüyor.
Bursa'nın Gürsu 
ilçesinde ikamet 

Tralilı kaası yanan süriicii alkollii tıktı

bilgiye göre, Salih 
A. (37) isimli bir 
kişinin, sevgilisini 
mesaj ile rahatsız 
ettiğini ileri süren 
Tugay A. (32), Salih 
A.'nın çalıştığı çay 
ocağında gitti. 
Çıkan tartışmanın 
ardından belindeki 
silaha sarılan Tugay 
A., Salih A.'ya bir el 
ateş etti. Salih A. 
kasığından 
yaralanırken, Tugay 
A. olay yerinden 
yaya olarak kaçtı.

eden bazı vatan
daşlar Bursa Em 
niyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Or 
ganize Suçlarla Mü 
cadele Şubesi Or 
ganize Büro Amirli 
ği'ne müracaat ede 
rek, sabıkalı bazı 
pazarcı kişilerin çete 
halinde tefecilik yap
tığını ileri sürdü. 
Olayla ilgili yaklaşık 
bir yıl süren çalışma 
yürüten polis, soruş 
turma kapsamında 
13 mağdurun ifade 
sini aldı. Özellikle 
esnaf ve çiftçilere 
yüksek faizle para 
verip, tahsilat için 
vatandaşların işyer

Yaralı şahıs Salih A. 
ise yarasını tedavi 
ettirmek için yürüy
erek gittiği bir iş 
hanındaki 
jinekoloğun kapısını 
çaldığı sırada, 
vatandaşların ihbarı 
üzerine gelen polis 
ekiplerince olay 
yerine çağırılan 
ambulansla 
hastaneye 
kaldırıldı.
Muradiye Devlet 
Hastanesinde tedavi 
altına alınan Salih 

lerinin kasasına çö 
küp haşılata el koy
dukları iddia edilen 
10 kişilik çete, bir 
yıllık hazırlığın 
ardından düzenle
nen operasyonla 
çökertildi. Zanlıların 
para verdikleri 
vatandaşların ev ve 
arabalarına zorla el 
koyup, boş senet 
imzalattırdıkları ileri 
sürüldü.
Çetenin liderliğini 
çevresinde 'Baba 
Hakkı' olarak bilinen 
pazarcı Hakkı 
Ç.'nin(35) yaptığını 
belirleyen polis, 
Hakkı Ç., Salih E. 
(45), Oktay F. (34),

A.'nın durumunun 
iyi olduğu 
öğrenilirken, Salih 
A.'nın ifadesi üze 
rine Tugay A.'nın 
peşine düşen polis 
ekipleri çok geçme
den Tugay A.’yı 
yakaladı. Osmangazi 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Ekiplerince 
yakalanan Tugay A. 
ifadesinin alın
masının ardından 
adliyeye sevk 
edildi

Nevzat B. (36), 
İbrahim T. (37), 
Hasan A. (24), 
Cemal K. (42), Faruk 
Ş. (35), Sedat B. (40) 
ve Mustafa Ü.'yü 
(45) gözaltına aldı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
sorgulamaları 
tamamlanan 10 
zanlı, "Suç işlemek 
amacıyla örgüt kur
mak, kurulan örgüt 
kapsamında nitelikli 
yağma yapmak, tefe
cilik yapmak, silahla 
tehdit, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar 
Kanunu'na muhale
fet etmek" iddiasıyla 
adliyeye sevk edildi.

Dogalnaz sobası 
çekmeyince 
facia geldi

Bursa'da yalnız 
yaşayan oğlunu 
ziyarete gelen baba 
karbonmonoksit 
gazından zehirle 
nerek hayatını kay
betti. Oğlu ağır 
yaralanırken, geceyi 
ablasında geçiren 
anne kurtuldu.
Olay, merkez Yıldı 
rım ilçesi Demirmen 
likızık Mahallesi 
Aydın Sokak üze 
rinde meydana gel 
di. Üç katlı binanın 
giriş katında yalnız 
yaşayan Ahmet 
Akcan'ın (29) 
ziyaretine, Yenişehir 
Çelebi Köy'de otu
ran babası Mehmet 
Akcan (48) ile 
annesi Ayşe Akcan 
geldi.
"GECEYİ 
ABLASINDA 
GEÇİRİNCE, 
KURTULDU" 
Baba, geceyi oğlu
nun evinde geçirir 
ken anne Ayşe 
Akcan ise yakındaki 
ablasının yanına 
gitti. Sabah eşi ve 
oğlunun yanına 
gelen Ayşe Akcan, 
içeri girdiğinde acı 
durumla karşılaştı. 
Oğlu ve eşini 

baygın halde bulan 
Ayşe Akcan 112 acil 
servise haber verdi. 
Olay yerine gelen 
112 ekipleri, baba 
Mehmet Akcan'ın 
hayatını kaybettiği
ni tespit etti.
Durumu ağır olan 
Ahmet Akcan ise 
ambulansa hastan
eye sevk edildi. 
Eşini kaybeden 
Ayşe Akcan evin 
önünde sinir 
krizleri geçirdi. 
Ambulanstp sakin
leştirici verilen acılı 
kadın, yere yığıldı. 
Komşula rının 
yardımıyla sakin
leştirilmeye 
çalışılan kadına süt 
içirildi.
"DOĞALGAZ 
SOBASINI 
ÇEKMEYİNCE 
FACİA GELDİ" 
Olayın, doğalgaz 
sobasının çek
memesinden kay
naklandığı öğrenil
di. Olay yerine 
çağırılan Bursagaz 
ekipleri evde 
incelemelerde 
bulundu.
Polis, olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Bursa'da aynı öne 
giden iki otomobilin 
çarpışması sonucu 
meydana gelen 
trafik kazasında 4 
kişi yaralandı.
Kazaya karışan oto
mobillerden birinin 
sürücüsü olan 35 
yaşındaki Seyhan 
Demirkol'un alkollü 
olduğu belirlendi.
Kaza, dün gece saat

03.30'da merkez 
Nilüfer İlçesi 
Beşevler Metro İsta
syonu karşısında 
meydana geldi. Cem 
Toy yönetimindeki 
16 HG 714 plakalı 
otomobil seyir 
halindeyken Seyhan 
Demirkol yönetimin
deki 16 GZ 491 
plakalı otomobile 
arkadan çarptı.

Demirkol yönetimin
deki otomobil 
yoldan çıkıp, bir işy
erinin duvarına 
çarparak durabildi. 
Kazada otomobil 
sürücüleri ile Cem 
Toy yönetimindeki 
otomobilde bulunan 
Cem Özağa ve Fatih 
Böhbeş yaralandı. 
Yaralılar kaza yerine 
gelen 112 Acil

Servis ambu
lanslarıyla Muradiye 
ve Çekirge Devlet 
Hastanelerine 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Otomobil sürücüsü 
Seyhan Demirkol'un 
yapılan tontrolde 
alkollü olduğu belir
lendi.Kazayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

mm ABONE OLDUNUZ MU?
«»ill'll III Ctlltl Hull MHTIIİ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

KAŞ€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

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

Erdoğan’ı kızdırmaya gelmez...
TÜSİAD AKP’nin aniden ortaya çıkardığı 

yasa tasarısını eleştirmeyip, alkışlasaydı, 
acaba Başbakan ne yapacaktı?
İktidar, 9 yıl içinde kendileriyle uyumlu, 

işveren dernekleri, odalar, sendikalar ve 
medya yarattı.
Bunlar iktidarın her türlü eylemini yalnız 

alkışlıyorlar.
Eleştirenlere ise ateş püskürüyorlar.
Erdoğan, TÜSİAD’nın 4+4+4 eğitim düzen

lemesine eleştirisi karşısında kürsüden
“Ey TÜSİAD!” diye sesleniyor.
Ve yükleniyor TUSİAD’a..
AKP Grup Başkanvekili Canikli’nin açıkla

ması ise daha ilginç.
“TÜSİAD’ın Sayın Başkanı böyle çok ağır 

bir siyasi konuda kanaatini belirterek adeta 
ringe çıkmıştır. Bir de yumruk atmıştır.
Ringe çıktığınızda yumruk atmak kadar 

yumruk yemeği de göze alacaksınız.”
Yani, iktidarı eleştirdiğinizde, siyasi konu

larda kanaat belirtmiş oluyorsunuz. Böylece 
iktidara karşı savaş açmış oluyorsunuz.
Bunu ringe çıkmakla özleştiren Canikli, 

“Ringe çıktığınızda yumruk atmak kadar, . 
yumruk yemeği de göze alacaksınız” diyor.

Barolar, öğretmen sendikaları, Tabipler 
Odaları, TMMOB, TOBB gibi kuruluşlar da 
eğitim sistemiyle ilgli yasaya karşı görüş 
bildir ve tasarıyı eleştirmiş olsalardı, yan
mışlardı.
İktidar, sesi kısılmış bir toplum istiyor.
İleri demokrasiden, demokratik Anayasa 

dan söz edenler, bu kafa ile böyle bir Ana 
yasa’yı yapamazlar.
Böyle olursa, hiçbir sivil toplum kuruluşu 

hazırlanan anayasa ile ilgili görüş de bildi 
remez.
Ardından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’n 

de, Başbakan ile TÜSİAD Başkanı’nın katıla
cağı panel erteleniyor.
Bu da ikitidarın TUSİAD’a tepkisi...
TÜSİAD cezalandırılıyor.
Bununla da kalmayabilirler...
Başbakan daha önce de TÜSİAD’ı azarla 

m işti.
Bu İkincisi.
Allah üçüncüsünden korusun!...
Başbakanı kızdırmaya gelmez.
Hasta yatağından kalkıp, kendine gelir 

gelmez başta CHP Genel Başkanın/, ardın
dan TÜSİAD’ı fırçaladı.
Sırada kim var bilinmez ama bir ülkeyi 

yöneten liderin böylesine önüne geleni 
azarlaması, ancak totoliter rejimlerde görü 
lür.

Türkiye nereye gidiyor.
Demokrasiyi yalnız sandıkla özleştiren bir 

siyasi yapıya demokrasi denmiyor.
Demokrasi, iktidarıyla, muhalefetiyle, parti

leriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, yargı 
sıyla bir bütündür.
Demokrasi çok sesliliktir.
Yalnız iktidarın sesinin duyulduğu rejim

lere ne dendiğini iktidarlar bilir.
Sesi çıkaranlara, “Yumruk yemeyi göze 

alacaksınız” denen rejimin adı demokrasi 
değildir. _______________________

Halk [illim Dünya Kadınlar Günii'nde 
cam süsleme ve resim seraisi açacak

8 Mart, Dünya 
Kadınlar Günü 
nedeniyle, Cam 
Süsleme ve Resim 
sergisi açma hazır
lıklarını sürdüren 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü, 
personeline diş 
sağlığı konusunda 
seminer düzenlendi. 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi Diş Tabibi 
Bahar Çokal Ustay 
tarafından dün saat 
I3.oo de Halk Eğitim

Müdürlüğü’nün ve kursiyerine, ağız 
ıno’e yakın personel ve diş sağlığı

Gemlik Özdilek AVM’de 
görevlendirilmek üzere; 

KURU PASTA 
Alanında deneyimli, 

Askerlik hizmetini tamamlamış, 
BAY ELEMAN ARANIYOR
Mûracaatlann 1 adet fotoğraf ile 

şahsen aşağıdaki adrese 
yapılması rica olunur. 

Başvurular gizli tutulacaktır.

övctVitek
“ALIŞVERİŞTE SIMSlCAK BİR GELENEK”

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa vol ayrımı 
Tel: O 224 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK

semineri verildi. 
Seminere katılanlar, 
sağlıklı bir ağız ve 
diş yapısına sahip 
olmak için nelere 
dikkat etmeleri 
gerektiğini 
öğrendiler.
Seminer sonunda 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Rüveyde 
Kılıçlar, Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi Diş 
Tabibi Bahar Çokal 
Ustay’a teşekkür 
ederek, çiçek verdi.

YETfl TORALAR 
AÇILIYOR
Öte yandan, Gemlik 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü 
Konfeksiyon Makina 
Ustası yetiştirme 
kursundan sonra, 
şimdi de Emlak . 
Danışmanlığı kursu 
açacağını duyurdu. 
Halk Eğitim 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
kursa katılmak 
isteyenlerin şahsen 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’ne 
başvuruda bulun
maları gerekiyor.

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TEMA!
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik ftnadolulmam Hatip 
Lisesi nden bir birincilik daha

Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi 
3.Arapça Etkinlikleri Yarışmasında 
"Arapça Hutbe Okuma" dalında İl 
Birincisi oldu. 3 Mart 2012 tarihinde 
Merkez Anadolu İmam Hatip 
Lisesi’nin ev sahipliğinde Yıldırım 
Barış Manço Kültür Merkezi’nde 
yapılan 3. Arapça etkinlik 
lerine Okul Müdürü Mehmet 
Türkmen, müdür yardımcıları, yarış
ma koordinatör öğretmenleri 
Mustafa Özel ve Yusuf Şahin, öğret
menler ve 35 kişilik bir öğrenci 
grubu katıldı. Arapça Hutbe Okuma 
Yarışmasında Gemlik Anadolu İmam 
Hatip Lisesi'ni meslek dersi öğret
menlerinden Yusuf Şahin'in rehber
liğinde hazırlanan 12.sınıf öğrenci
lerinden Salih Güneş başarıyla tem
sil etti.
Yarışmalar Arapça Bilgi Yarışması, 
Arapça Şiir Okuma Yarışması, 
Arapça Hutbe Okuma yarışması 
olmak üzere üç kategoride gerçek
leştirildi. imam Hatip Liseleri arasın< 
da Arapça Hutbe Okuma 
Yarışmasında Gemlik Anadolu 
imam Hatip Lisesi (Salih Güneş) bir 
inci oldu. Birinci olan Salih Güneş 
14 Nisan 2012 tarihinde İzmit’te 
yapılacak olan 3. Arapça Etkinlikleri 
Bölge Finali'nde Bursa’yı 
temsil edecek.

»ılnlıı tini Oalıı 
MİM

Bursa Kent Konseyi 
ofislerinde düzenle
nen seminere, Kadın 
Meclisi yürütme 
kurulu üyeleri ve 
AÇEV gönüllü eğit
menleri katıldı. 
Funda Özgidiş 
tarafından verilen 
eğitimlerde, katılım
cılar etkili ve doğru 
konuşma konusun
da bilgilendirildi. 
Beden dilini en iyi 
şekilde kullanmanın

püf noktalarını da 
örnekleyen Özgidiş, 
konuşmanın en 
önemli enstrümanı 
olan ses ve nefesi 
doğru kullanmanın 
tekniklerini uygula
malı olarak katılım
cılara anlattı. 
Seminerin çok fay
dalı geçtiğini 
söyleyen kadınlar, 
bu tür toplantıların 
düzenli bir şekilde 
yapılmasını istedi.

HH3B33 ABONE OLDUNUZ MU?
«Kirli lu «kik ılıul «umu ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik Trafik Şube 
Müdürlüğünden aldığım 

ehliyetimi kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

HASAN HÜSEYİN BÜKÜLMEZ

■

OztliVek
“ALIŞVERİŞTE SIMSICAK BİR GELENEK”

İl

lillllMIIBIBl

TEK SEFERDE YAPACAĞINIZ 50 TL VE ÜZERİ 
MARKET ALIŞVERİŞLERİNİZDE ALACAĞINIZ 
İNDİRİM KUPONU İLE RESTAURANTIMIZDA

IZGARA KÖFTE SADECE
İndirim Kuponu Kullanım Koşulları
* İndirim kuponu ile Gemlik Özdilek Restaurantında bir porsiyon 
ızgara köfte 3.50 TL’den satılacaktır.
* İndirim kuponları birleştirilemez.
* İndirim kuponları paket servislerinde geçerli değildir.
* İndirim kuponunun son kullanım tarihi 30 Nisan 2012’dir
* İndirim kuponu sadece Gemlik Hipermarket Restaurantında geçerlidir

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel: O 224 513 68 OO - 513 32 46 GEMLİK

»BE■
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VGS sonuçları daha erken acılılanacak
ÖSYM Başkanı Prof. 
Dr. Ali Demir, 
sınavlarda yeni 
güvenlik önlemleri 
alınacağını, yeni bir 
uyuglamayla da 
YGS sonuçlarını çok 
daha erken duyura
caklarını açıkladı. 
ÖSYM Başkanı Prof. 
Dr. Ali Demir, 
sınavlarda güvenlik 
önlemleri kapsamın
da el dedektörü kul
lanmaya devam ede
ceklerini, cep tele
fonuyla iletişimi 
kesmeye yardımcı 
olan jammer 
konusunda ise 
maliyetleri nedeniyle 
arayış içinde olduk
larını açıkladı. 
Prof. Demir, yaptığı 
açıklamada, sınava 
girişte adayın yokla
masını yapmaya 
yardımcı olan 
barkod sisteminin 
Ankara'da pilot 
uygulamasının 
yapıldığını 
belirterek, "Onun 
değerlendirmesini 
hala yapıyoruz.

Barkod okumanın 
güvenlik adına bir 
katkısının 
olmadığını düşünü 
yoruz. Bu yapılan 
elektronik 
yoklama" dedi. 
Barkod sisteminin, 
sınava kaç adayın 
girdiği, kaçının 
girmediği konusun
da bilgi sağladığını 
belirten Demir, 
"Onun dışında 
güvenlik adına çok 
fazla bir katkısının 
olmadığını görü 
yoruz. Devam edilip 
edilmeyeceği 
konusunu o bakım
dan değerlendin 
yoruz" dedi.
Diğer güvenlik ted
birlerinden sınav 

sırasında tuvalete 
çıkmama yasağı, 
sınavın belli bir 
bölümünde dışarı 
çıkmama yasağı, 
salondan çıkanın 
geri sınava alınma
ması yasağı uygula
masının devam 
ettiğini vurgulayan 
Demir, bunlardan 
asla taviz vermeye
ceklerini belirtti. 
"Jammer konusun
da arayıştayız" 
Prof. Dr. Ali Demir, 
güvenlik tedbiri 
olarak uygulanan ve 
cep telefonuyla 
iletişimi kesmeye 
yardımcı olan jam
mer kullanımının 
sınavlarda uygu
lanıp uygulanmaya

cağı sorusu üzerine 
şunları söyledi: 
"Bir hesap yap
tığımızda bunun çok 
da uygulanabilir 
olmadığını görüy
oruz. Sınavın yapıla
cağı 98 bin salonun 
her birine bir jam
mer koyduğunuzu 
düşünün, çok ciddi 
bir maliyeti var ve 
sadece 160 dakika 
kullanıyorsunuz. 
Böyle bir yatırım 
yapıyorsunuz ve 160 
dakika kullanıyor
sunuz. Binalarda 
yapalım dediğinizde, 
o zaman ne kadar 
etkin olduğu tartış
ması söz konusu.
Bu konuda hala 
arayış içerisinde 
yiz." 
Demir, adayların 
yasak eşyaları sına
va getirmemelerini 
sağlayacaklarını, 
emniyet güçleri ile 
ortaklaşa çalışarak 
adayların el dedek
törü ile üst ara
malarına devam 
edileceğini bildirdi.

'Çocukları internet 
kaleden kurtaracak’
Milli Eğitim Bakanı 
Ömer Dinçer, 
okullardaki bilgisa
yar laboratuarlarını 
ve kütüphaneleri bir
leştirerek daha kul
lanışlı salonlar ya 
pacaklarını söyledi. 
Çocukları internet 
kafeden 'çok amaçlı 
salon' kurtaracak 
Dinçer, “Hafta son
ları da eğer istiyor
larsa velilerimiz de 
öğrencilerimizle bir
likte buralardan 
yararlanabilecek. 
Başka bir ifadeyle 
biz bilgisayarları ve 
kütüphaneleri halkın 
en yakınına getiriy
or, adeta halk 
kütüphanelerini 
yeniden kurduruy
oruz. Böylece 
çocuklarımız, inter
net kafelerden kur
tulmuş olacak.” 
dedi.
Bakan Ömer Dinçer; 
Milli Eğitim 
Bakanlığı, Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı, 
Türkiye Belediyeler 

Birliği ve gönüllü 
belediyeler işbir- 
liğiyle düzenlenen 
“Okullar hayat 
olsun” projenin 
imza törenine 
katıldı. Programa 
Bakan Dinçer’in yanı 
sıra; İstanbul Valisi 
Hüseyin Avni Mutlu, 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı 
Kadir Topbaş, ilçe 
belediye başkanları 
ve milli eğitim 
müdürleri katıldı. 
Okulların, halkın ve 
çocukların daha 
rahat kullanmasını 
sağlayan projeyi 
Ömer Dinçer, 
Hüseyin Avni Mutlu 
ve Kadir Topbaş 
imzaladı.
İmza töreninde 
konuşan Ömer 
Dinçer, bilgisayar 
laboratuarları ve 
kütüphaneleri bir
leştirerek çocukların 
ve halkın kullanımı
na açık salon haline 
getireceklerini 
söyledi

sekeri
— KREŞLERİ ■'■'UJüiüitmimHimnnHin

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU 

(ĞİTİMDi13. VII
ERKEN KAYIT 

fiVfiNTflJLfiRIMIZDfiN 
YARARLANIN

"Kaliteli bir okıd öncesi eğitim çocuğunuzun hayatında önemli bir farkyaratır” 
KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYRI SINIFLARIMIZ VE 

İKİ BİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI. YARATICI. 
KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP.

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU BİREYLER 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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Emniyetspor Kulübü 
yönetimi hava muhale
feti nedeniyle ertelenen 
ve daha sonra Gemlik 
stadında oynanan 
Gemlikspor- 
Emniyetspor karşılaş
masının Türkiye Futbol 
Federasyonu “Ertelenen 
karşılaşmaların 
sonuçlan” ile ilgili tali
matının 19. maddesinin 
Gemlikspor tarafından 
ihlal edildiğini yazılı bir 
şekilde gerekli mercilere 
gönderirken 
Gemlikspor’un hükmen 
3-0 mağlubiyetini istedi.

Emniyetspor Kulübü 
yönetimi 19. maddenin 
2. fıkrasında yer alan 
“Erteleme tarihindeki 
tescilli futbolcular 
erteleme maçında 
oynayabilir” ibaresinin

KAIE
ADVACI GEMLİKSPOR’UN 3 HnllHul PUANI SİLİNECEK Mİ?
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

karşılaşma esnasında 
Gemlikspor’lu oyuncu 
Muharrem Vardar’ın 
erteleme tarihinde 
kulüpte kayıtlı 
olmadığını iddia ederek 
yazılı şekilde itirazda 
bulundular.

Maçların oynanacağı 
hafta kar yağışı nedeniy 
le İl Tertip Komitesi 
tarafından yapılan açık
lama şöyle:

TÜM YEREL 
MÜSABAKALAR 
İPTAL EDİLMİŞTİR 
18-19 Şubat 2012 gün

lerinde tüm müsabaka 
lar ileri bir tarihe erte
lenmiştir.

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ 
CEM GENÇOĞLU VE 
TERTİP KOMİTESİNİN

ALMIŞ OLDUĞU KARAR 
DOĞRULTUSUNDA;

18 ŞUBAT 2012 
CUMARTESİ VE 19 
ŞUBAT 2012 PAZAR 
GÜNLERİNDE 
OYNANACAK TÜM 
YEREL AMATÖR FUT
BOL MÜSABAKALARI 
HAVA MUHALEFETİ 
NEDENİ İLE İLERİ BİR 
TARİHE 
ERTELENMİŞTİR.

Yapılan duyurulara rağ
men Gemlikspor’un 
Gemlik sahasının 
açılışında Emniyetspor 
ile oynadığı ve 10-1 skor 
la sahadan galip 
ayrıldığı maçın ikinci 
yarısında oyuna dahil 
olan Muharrem Vardar’ın 
transferin ertelemeden 
sonra yapılması ve fut

bolcunun oynatılması 
ihlal olarak sayılıyor.

Türkiye Futbol 
Federasyonu’nun ilgili 
talimatları aynen şöyle:

MADDE 19- 
MÜSABAKANIN 
ERTELENMESİNİN 
SONUÇLARI

1- TFF ertelenen 
müsabakaların uygun 
gördüğü bir tarihte 
oynanmasına karar 
verir.

2 - Erteleme müsa 
bakalarına, ertelenen 
müsabakanın ertelendiği 
gün kulüplerde tescilli 
olan, futbolcular ve 
sahaya girebilecek kişi 
ler katılabilir.

3- Erteleme tarihinde 
cezalı veya idari tedbirli 
olup da, müsabakanın 
oynanacağı tarihte ceza
sı infaz edilmiş olan 
kişiler, erteleme müsa 
bakasına katılabilirler.

4- Erteleme tarihindeki 
müsabakaya hakkı olan 
kişiler erteleme müsa 
bakası tarihinde cezalı 

veya idari tedbirli ise 
erteleme müsabakasına 
katılamazlar.

Bu durumda en geç 
Çarşamba gününe kadar 
verilecek ceza açıklanır. 
Muhtemelen 
Gemlikspor’un skor 
hanesinden 3 puan ve 
goller silinerek 
Emniyetspor’un 3-0 hük
men galibiyeti onay
lanacaktır.

Gözünü BAL ligine 
diken bir Gemlikspor’a 
bu iş bilmezlik yakıştı 
mı?

Çok iyi takım kura
bilirsiniz, ancak büyük 
takıma da futbol 
kurallarını iyi bilecek 
yöneticiler gereklidir.

Şeref tribünü 
denilen yerde kasıla 
kasıla oturmak ve 
hava atmak ma rifet 
değil, Gemlikspor’un 
10-1 galibiyetinin fatu 
rasını 3 puanları 
silinecek olan takım mı 
ödeyecek.

Büyük takım olma 
yolunda hedefleri olan 
Gemlikspor’un bu hale 
düşürülmesi çok ayıp 
oldu.

PMKEÎ - KUM VE MADALYA ÇE|İTIERİ İLE Hİ2METİNİ2UEVİZ

felajans

■
MATMAOUK ■ ffiUKUK • 0RWIKV0N VE WIN
İstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı Ho: 3/ B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 85 Fax: (0 224) 515 55 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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lajlıi telisi trnMt İM ıtrt
Bursa İl Sağlık 
Müdürü Özcan 
Akan, Bursa'ya 
yapılması planlanan 
bin 500 yataklı 
sağlık kompleksinin 
sadece şehrin değil, 
Güney Marmara'nın 
ihtiyacı olduğunu 
belirtti.
Bursa yeni sağlık 
kampüsüne 
kavuşuyor. Samanlı 
bölgesine yapılması 
düşünülen, fakat 
mahkeme kararı ile 
durdurulan sağlık 
kampüsünün yeni 
yeri merak konusu 
olurken, Bursa İl 
Sağlık Müdürü Dr. 
özcan Akan, 
Bursa'ya 2015 yılına 
kadar bu sağlık 
kampüsünün mutla
ka inşa edilmesi 
gerektiğini vurgu
ladı. Sağlık 
Bakanlığı tarafından 
TOKİ aracılığıyla 
inşa edilecek kam- 
püsün bin 500 yatak 
kapasiteli olacağının 
altını çizen Akan, 
kampüsün mutlaka

3 milyon 26 hin kişinin 
sağlık primini devlet ödeyecek
Yeşilkartı tarihe 
gömen genel sağlık 
sigortası uygula
ması rakamları 
gelmeye devam 
ediyor.7 milyon 980 
bin 40 kişinin gelir 
testi yapıldı.3 milyon 
26 bin 534 kişinin 
aylık Kazancı 295 
liranın altında çıktı. 
Yeşilkartı tarihe 
gömen genel sağlık 
sigortası uygula
ması rakamları 
gelmeye devam 
ediyor. 7 milyon 980 
bin 40 kişinin gelir 
testi yapıldı. 3 mil 
yon 26 bin 534 
kişinin aylık Kazancı 
295 liranın altında 
çıktı. Bu kişilerin 
sağlık primini devlet 
ödeyecek. G-0 
grubuna girenler, 
hastanelerden ücret
siz tedavi, eczanel
erden de parasız 
ilaç alacak.
Yeni yıldan itibaren 
başlayan genel 
sağlık sigortası kap
samında gelir testi

yapılması 
gerektiğini vurgu
ladı. Kampüsün 
deniz, hava ve kara 
ulaşımı konusuda 
stratejik mevkide 
olması gerektiğini 
dile getiren Akan, 
''Bunlar bilgi ve 
birikim içerikli konu 
lar. Şehrin her yer
ine bu kampüs 
yapılamaz. Ben 
Samanlı'yı asla 
savunmadım. 
Bakanlık olarak biz 
sağlık işleriyle 
uğraşıyoruz. Bizim 
için orası burası 

çalışmaları sürüyor. 
9 milyon 100 bin 
yeşilkartlıyı, 1 mil 
yon 700 bin herhan
gi bir sigorta kaydı 
bulunmayanları kap
sayan gelir testi 1 
Ocak-5 Mart 2012 
sonuçlarına göre 
yaklaşık 8 milyon 
müracaat geldi.
Öğleden sonra söz 
konusu rakamlara 
76 bin hane gireceği 
belirtildi. Aile ve 
Sosyal Politikalar 
Bakanlığı ile Sosyal 
Güvenlik 
Kurumu'nun takip 

önemli değil. Bizim 
için bin 500 yatak 
kapasiteli bir sağlık 
kampüsünün yapıl
ması önemli" dedi. 
Sağlık kampüsünün 
sadece şehrin değil, 
bölgenin bir ihtiyacı 
olduğunu vurgu
layan Akan, "Bursa 
Entegre Sağlık 
Kampüsü'nde Bursa 
sağlığına önemli bir 
yatırım olacak. 300 
yataklı onkoloji, 100 
yataklı akıl ruh ve 
sinir, 100 yataklı 
yüksek güvenlikli 
adli psikiyatri 

ettiği sistemde, 
asgari ücretin üçte 
birinden az geliri 
olanların primini 
devlet ödüyor. 
Gelen sönuçlara 
göre aylık geliri 
295 liranın altında 
çıkan 738 bin 158 
hanedeki 3 mil 
yon 26 bin 534 
kişinin sağlık 
sigortasını Hazine 
ödeyecek.
1 MİLYON 239 BİN 
655 KİŞİ 35,46 LİRA 
YATIRACAK 
Daha önce devletin 
primini karşıladığı 

hastaneleri de yer 
alacak. Her ilin 
kendine göre 
ihtiyaçları var. 
Osmangazi'nin 
kadın, doğum, 
çocuk ve devlet 
hastanesine ihtiyacı 
var. Bu Yıldırım için 
de geçerli. Bursa'nın 
kanser hastanesine 
de ihtiyacı var. Bu 
kampüs 5 milyonluk 
hinterlandın ihtiy
acıdır" şeklinde 
konuştu.
Akan, yapılan bu 
sağlık kampüsü 
ve hastanelerin 
20 yıl sonra yine 
yetmeyeceğini 
söyleyerek, 
"Bursa'nın her sene 
nüfusu artırıyor. 
Hızlı bir büyümemiz 
lazım. Her sene bir 
hastane yapsak 
ancak yetiyor. 
Makro bakmak 
lazım. Bursa nereye 
gidiyor? Bunu 
görmeliyiz. Bursa 
2015 yılında daha 
güzel olacak" 
ifadelerini kullandı

336 bin 989 hanede 
oturan 1 milyon 239 
bin 655 kişinin geliri 
295 liranın üzerinde 
çıktı. Bu kişiler has
tanelerde muayene 
olabilmek ve ilaç 
alabilmek için aylık 
35,46 lira prim 
ödeyecek. Testler 
sonucunda geliri 
888 lira ile bin 773 
lira arasında belir
lenen ve G-2 
grubuna giren 38 
bin 888 hanedeki 
149 bin 684 vatan
daş ise her ay 
Ziraat Bankası'na 
106 lira yatıracak. 
Yeşilkartlı ya da hiç 
kaydı olmadığı için 
sağlık primi yatır
mayan 32 bin 652 
kişi kişinin geliri ise 
yapılan testler sonu
cunda 1.773 liranın 
üzerinde çıktı. Bu 
kişiler her ay 212 
lira genel sağlık 
sigortası primi 
yatırarak tedavi ve 
ilaç yardımlarından 
faydalanacak._____

Üniversiteli öğrenciler 
Görükle'nin

karanlığına mum yaktı

Üniversitesi öğren
cileri, Görükle yer
leşiminde yeterli 
aydınlatma olma
ması nedeniyle 
mum yakarak 
eylem yaptı.
Uludağ Kadın 
Kolektifi üyeleri, 
Görükle'nin mum
larla yürüyüş yaptı. 
Görükle Yerleşim 
Meydanı'nda 
toplanan üniversite 
öğrencileri, 
yaşadıkları bölgede 
sokakların karanlık 
olduğunu, istedik
leri gibi gezemedik- 
lerini belirterek, 
sözlü tacizlere

İdari Para Cezaları 
Yüzde 10 Arttı

İdari para cezaları 
2012 yılı için yüzde 
10,26 oranında 
artırıldı. Maliye 
Bakanlığı'nın belir
lemelerine göre 
emre aykırı davra 
niş 154 TL'den 169 
TL'ye çıkarıldı, 
dilenmenin cezası 
82 TL oldu. 
5326 sayılı 
Kabahatler Kanunu 
çerçevesinde çeşitli 
kabahatlere ilişkin 
2012 yılında uygu
lanacak idari para 
cezaları şöyle: 
Kumar 169, sarhoş 
luk 82, gürültü 
gerçek kişi 82 iken 
tüzel kişi bin 722 ile 
bin 622 TL arası, 
rahatsız etme 82, 
kaldırımları işgal 
eden veya mal 
satışı yapan kişilere 
82, kaldırımlara izin 
olmaksızın inşaat 

uğradıklarını 
söylediler.
Geceleri sokakta 
yürümekten 
korktuklarını ve 
sürekli tedirgin 
olduklarını dile 
getiren Uludağ 
Kadın Kolektifi 
Üyesi Elif Soydan, 
"Artık yeter.
Kadınlar karanlığa 
sessiz kalmayacak. 
Herkesi Görükle'nin 
karanlığına mum 
yakmaya davet 
ediyoruz.
Bu sokakları kadın 
düşmanlarına, 
tacizcilere bırak
mayacağız" dedi 

malzemesi yığan 
kişilere 169-857 TL; 
kamu hizmet 
binalarında toplu 
taşıma araçlarında 
umuma açık yerler 
de tütün mamül- 
lerinin tüketilmesi 
82 TL, kimliği 
bildirmeme 82, 
çevreyi kirleten 
kişiye 28 TL, işlet
meye 857- 8 bin 622 
TL, hayvan kes
imine tahsis edilen 
yerleri dışında 
kesim yapanlara 
veya kesilen hay
van atıklarını soka 
ğa veya kamuya ait 
sair alanlara 
bırakanlara 83 TL; 
tüzel kişinin ve 
toplatma yüküm
lülüğüne aykırı 
hareket edilmesi 
halinde kişilere afiş 
asması 169-5170, 
silah taşıma 82 TL.
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Erken ödemeye ceza kalktı
Konut kredisini erken 
kapatmak isteyenler 
dikkat! Mahkeme, 
bankaların talep 
ettiği erken ödeme 
cezasını haksız 
buldu...
Konut kredisini erken 
kapatan bir tüketici, 
bankanın, 'ödeme 
planı değişiklik 
ücreti' ve 'erken 
ödeme ücreti* adı 
altında aldığı paranın 
iadesi için açtığı 
davayı kazandı. 
Konya 2. Asliye 
Hukuk Mahkemesi, 
Ereğli Tüketici 
Sorunları Hakem 
Heyeti'nin 'konut kre
disini erken ödediği

İşte memurun zamlı maaş tarihi!
2,5 milyon memur 
ile 1,8 milyon 
memur emeklisinin 
beklediği zamlı 
maaşların 
ödeneceği tarih 
netleşti. Ödemeler 
mayıs ayında yapıla
cak. Zam farkı da 
toplu verilecek. 
Toplu sözleşmeye 
ilişkin kanun çık
madığı için geciken 
memur ve emekli 
maaşı zamları mayıs 
ayına yetiştirilecek. 
Konuyla ilgili düzen
lemenin bu hafta 
Meclis alt komisy
onuna gelmesi, ay 
sonuna kadar 
Meclis'ten geçmesi 
bekleniyor. Nisanda 
yapılacak toplu 
görüşmenin ardın
dan ödemeler mayıs 
ayında yapılacak. 
5,5 aylık zam farkı

için tahsil edilen 871 
lira tutarındaki erken 
kapama ücretinin 
müşteriye iadesi* 
yönündeki kararını 
haklı buldu.
HAKSIZ ŞARTLAR... 
Kararda, "Tek taraflı 

da toplu olarak 
verilecek.
2,5 milyon memur 
ile 1,8 milyon 
memur emeklisinin 
dört gözle beklediği 
zamlı maaşların 
ödeneceği tarih 
netleşti. Ödemeler 
15 Mayıs'ta yapıla
cak. Normalde 15 
Ocak'ta yapılan 
zamlar, toplu 
sözleşme kanunu 
çıkmadığı için gecik
mişti. Memur-Sen 
yetkilileri, Başbakan 
Tayyip Erdoğan'ı 
ziyaretlerinde 
yaşanan gecikme
den yakındı. 
Başbakan da Çalış
ma Bakanı Faruk 
Çelik'e yasanın hız
landırılması tali
matını verdi. Tasarı 
bu hafta alt 
komisyondan Plan 

olarak sözleşmeye 
konulan, tüketici 
aleyhine dengesizliğe 
neden olan sözleşme 
koşulları haksız şart
tır. Haksız şartlar 
tüketici için bağlayıcı 
değildir" denildi.

ve Bütçe 
Komisyonu'na, 
oradan da genel 
kurula gelecek. 
Nisanda toplu 
sözleşme süreci 
başlayacak. Zamlı 
maaşlarla birlikte 
geriye dönük 5,5 
aylık zam farkı da 
toplu ödenecek.
12 Eylül Anayasa 
referandumu ile 
toplu sözleşmenin 
yerini toplu görüş
menin alması, 
memurun ve emek
linin zamlı maaşında 
belirsizliğe yol açtı. 
Referandumun 
ardından toplu 
sözleşmeye imkân 
veren yasal düzen
leme yapılmadığı 
için zam miktarı 
belirlenemedi. Bu 
sebeple her yıl 15 
Ocak'ta zamlı maaş

Ankara Tüketici 
Mahkemesi de, ben 
zeri bir davada vatan 
daşın yapılandırmada 
ödediği bin 930 
liranın iade edilme
sine karar verdi.

AYDA 43 BİN KİŞİ 
Türkiye Bankalar 
Birliği verilerine 
göre; ayda 43 bin kişi 
konut kredisi kul
lanırken, 30 bini ise 
borcunu kapatıyor. 
Aylık kullandırılan 
kredi tutarı 3 milyar 
liraya ulaşırken, 
kapanan ve ödenen 
konut kredisi taksit
leri tutarı da 1.5 mil
yar lirayı buluyor.

alan memur ve 
emekli, yeni yıla 
zamsız girdi. Ancak 
yasanın hızla 
Meclis'ten geçirile 
rek zamlı maaşların 
şubata yetiştirilmesi 
bekleniyordu. Araya 
giren şike yasası, 
milletvekillerinin 
emekli maaşına zam 
ve MİT yasası gibi 
düzenlemeler sebe
biyle memurun 
yasası gecikti. Bu 
gecikmeye rağmen 
zamlı maaşların en 
geç nisana yetiştir
ileceği beklentisi 
hakimdi. Hükümet 
yetkilileri de yaptık
ları açıklamalarda, 
zamlı maaşların 
gelecek aya yetişe
ceğini vurgulamıştı. 
Fakat yasanın 
Meclis süreci bir 
kere daha gecikti.

İMİğlMİ

Enflasyon Şubat'ta 
TÜFE'de beklendiği 
gibi yüzde 0.56 
artarken, ÜFEde 
yüzde 0.09 geriledi. 
Yıllık enflasyon 
yüzde 10.43'e indi. 
Enflasyon Şubat'ta 
TÜFE'de yüzde 0.56 
artarken, ÜFE'de 
yüzde 0.09 geriledi. 
Yıllık enflasyon 
yüzde 10.43'e indi. 
Yıllık enflasyon 
TÜFE'de yüzde 
10.43'e, ÜFE'de 
yüzde 9.15'e 
geriledi.
Ocak'ta 3 yılın zirve
sine çıkan enflasyon 
Şubat'ta inişe geçti. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun verile 
rine göre, enflasyon 
Şubat'ta TÜFE'de 
yüzde 0.56 artarken, 
ÜFE'de yüzde 0.09 
düştü. TÜFE için 
yüzde 0.56, ÜFE için 
yüzde 0.54 artış 
bekleniyordu.
TÜFE'de ana harca
ma grupları itibariyle 
bir ay önceye göre 
en yüksek artış 
yüzde 2.08 ile gıda 
ve alkolsüz içecek- 
ler grubunda

gerçekleşti.
Şubat ayında endek
ste yer alan gruplar
dan ev eşyasında 
yüzde 1.04, sağlıkta 
yüzde 0.66, konutta 
yüzde 0.60, lokanta 
ve otellerde yüzde 
0.46, çeşitli mal ve 
hizmetlerde yüzde 
0.37, ulaştırmada 
yüzde 0.33, eğitimde 
yüzde 0.11 artış 
yaşandı.
Haberleşmede 
yüzde 0.19, eğlence 
ve kültürde yüzde 
0.34, giyim ve 
ayakkabıda yüzde 
4.07 düşüş oldu. 
Alkollü içecekler ve 
tütün grubunda ise 
değişim gerçek
leşmedi.
Yıllık bazda TÜFE’de 
en yüksek artış 
yüzde 18.51 ile 
alkollü içecekler ve 
tütün grubunda 
görüldü. Onu çeşitli 
mal ve hizmetler 
(yüzde 17.10), ev 
eşyası (yüzde 11.79), 
ulaştırma (yüzde 
11.30), gıda ve 
alkolsüz içecekler 
(yüzde 11.17) 
izledi.

! 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 işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95.
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 -f -f 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42

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

VAPUR - FEBİBOT

L KAYMAKAMLIK
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

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

O

OTOBÜS

K rS-»ol İH Mri *1K A7
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM uzeı ıa. ıvıu. o 10 lo ur
TapuSicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

R DAĞITICILAR

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

I 

1

•

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağ. 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 30 88

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

TAKSİLER

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

Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Ksrfez
GEHLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4211 

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)

■lıslııuiUlil
VENÜS SİNEMASI 

FETİH 1453 
10.45-14.00-17.15- 

20.30-21.45 
KURTULUŞ 

SON DURAK 
11.45-14.00-16.00-

18.00-20.00
REZERVASYON 5133321 

CIUSAVM TUTKU
FETİH 1453- 11.30 -14.30- 

17.30-20.30
SEN KİMSİN 12.00 

14.00 -16.00-18.00-20.30 
BERLİN KAPLANI: 11.30 
13.30-16.00-18.30-21.00

Rez. Tel: 51415 00
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BelediyesBorlu futbolcular. Orhangazi 
Gençler Birliği ni 5-2 mağlup etti
U-14 yaş ligi 6. 
gurupta lider Gemlik 
Belediyespor - 
Orhangazi Gençler 
Birliği sporu 5-2 
mağlup etti. 
Orhangazi Göl 
Tesisleri’nde 
oynanan maçta 
Gemlik Belediyespor 
baştan sona üstün 
bir görüntü çizdi. 
İlk gol sahanın 
yıldızı Furkan Özpo- 
lat’tan 10. dakikada 
uzaktan atılan şutla 
geldi.
25. dakikada 
Mustafa skoru 2-0 
getiren golü yerden 
plaseyle yaptı.

29 dakikada Murat 
can kaleciden seken 
topu çok iyi takip 
ederek skoru 3-0 
yaptı.
İlk yarı rakibin son 
dakika golü ile 3-1 
kapandı.
İkinci yarı Furkan 
soldan getirdiği topu 
kalecinin sağından 
filelere göndererek 
skoru 4-1 yaptı.
Sağdan atılan frikiğe 
ayağıyla dokunan 
Akif Emre maçı 5-1 
getirdi. Maç böyle 
bitecek derken rakip 
bir gol daha attı ve 
maç 5-2 galibiyet 
le bitti.

Bursaspor 5. vitese taktı SBS başvuruları haşladı
Spor Toto Süper 
Ligi'nin 29. haftasın
da evinde 
Karabükspor'u 
mağlup eden 
Bursaspor bu sezon 
ilk kez 4 maç üst 
üste kazandı. İlk 8 
içine giren 
Bursaspor'da ilk 
dört hayali tekrar 
canlandı.
Spor Toto Süper 
Ligi'ne iyi başla
masına rağmen 
şanssız yenilgiler 
ile kötü bir grafik 
çizen Bursaspor ligi 
bitmesine az bir 
süre kala eski kim
liğine büründü.

İLK KEZ DÖRT 
MAÇ ÜST ÜSTE 
Öte yandan 
Bursaspor, 
Karabükspor gali
biyeti ile bu sezon 
ilk kez dört maç üst 
üste kazandı. Yeşil- 
beyazlı takım sezon

başından bu yana 
iki maç üst üste 
kazanmış ancak bu 
seri daha fazla 
devam etmemişti. 
Bursaspor, ligin 
bitmesine kısa bir 
süre kala dörtte 
dört yapmış oldu.

YENİ HEDEF İLK 
DÖRT 
Belirledikleri ilk 8 
hedefine Karabük 
spor maçı ile ulaşan 
BurSasporlu futbol

cularda, ilk 4 
umudu tekrar yeşer
di. Yeşil-beyazlı 
takım kalan maçlar
dan galip gelip, 
rakiplerinin kay
betmesi durumunda 
şampiyonluk yarışı
na ortak olacak. 
Bursaspor Teknik 
Direktörü Ertuğrul 
Sağlam, maç sonu 
bu yöndeki bir 
soruya, "Matematik 
sel olarak şansımız 
var" cevabını verdi.

Seviye Belirleme 
Sınavı'na (SBS) 
başvurular başladı. 
Adayların kılavuza 
"www.meb.gov.tr" 
ve "http://oges. 
meb.gov.tr" adres
lerinden ulaşabile- 
ceklerleri açıklandı. 
MEB'in sınav takvi
mi ne göre, SBS 
sınavı 9 Haziran 
Cumartesi günü 
yapılacak. Sınav 
için başvurular 
bugünden itibaren 
23 Mart tarihine 
kadar yapılacak. 
Sınav giriş bel
gesinin internette 
yayımlanma tarihi 
28 Mayıs, sınav 
sonuçlarının 
ilanıysa 12 Temmuz 
olacak. İlköğretim 8. 
sınıf Parasız Yatılılık 
ve Bursluluk Sınavı 
(PYBS) da 9 Haziran 
Cumartesi günü 
yapılacak. İlköğre
tim 5, 6, 7. sınıflar

ile ortaöğretim 9, 10 
ve 11. sınıflar için 
düzenlenen PYBS 
ise 10 Haziran'da 
gerçekleştirilecek. 
SBS, PYBS ve 
Polis Koleji Sınavı 
ile ilgili tüm iş ve 
işlemler e-Okul 
sistemi üzerinden 
gerçekleştirilecek. 
Başvurular 12-23 
Mart tarihleri arasın
da yapılacak. 
Sınav sonuçları 3 
Ağustos'ta 
açıklanacak. 
Öğrencilerin 

klavuzda belirtilen 
banka lara TC 
Kimlik Numarası'm 
söyleye rek, 10 TL 
sınav ücretini yatır
maları başvuru İçin 
yeterli olacak. SBS 
ücretini yatıran ve 
Polis Kolejine 
başvurmak isteyen 
adaylar da yine aynı 
tarihlerde 
Bakanlığın internet 
adreslerinde yer 
alan Polis Koleji 
Başvuru 
Kılavuzu'na göre 
yapılacak.

KflŞ€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

http://www.meb.gov.tr
http://oges
meb.gov.tr


Kumsaz yolları ilgi bekliyor
Gemlik Belediyesi sınırları içinde olan Kumsaz 
Mahallesi’ndeki yollar bakımsızlıktan köstebek yuvasına 
döndü. Daha çok yaz aylarında yazlıkçıların oturdukları 
Kumsaz Mahallesi’nde kış aylarında da evlerinde kalan 
vatandaşlar, yolların bakımsızlığa.Jan şikayetçiler.
Gemlik’ten uzak kaldıkları için mahallelerine belediye 
hizmetlerinin yeterli gelmediğinden yakınan Kumsaz sahil
leri bozuk olan yolların biran önce onarılmasını istiyorlar.

7 Mart 2012 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr
ÇOKAL TİCARET 2 N0İGEMLİK

NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 524 76 77

Belediye Başkanvekili 
Refik Yılmaz’ı makamın
da ziyaret eden Bursa 
Şehir Plancıları Odası 
Başkanı Füsun Uyanık ve 
Yönetim Kurulu üyeleri, 
ilçenin sağlam zeminli 
bölgelere taşınması için 
yapılacak her türlü çalış
manın yanı sıra planlama 
çalışma larına da destek 
olacaklarını söylediler. 
Haberi sayfa 2’de

Terminal Köprüsü 
genişletme 

çalışmaları başladı

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gazeteler Silivri'den geri döndü..
23 Şubat günlü Gemlik Körfez’d eki 

köşemde “Mapushane Günleri..”adlı bir 
yazı yazmıştım.

Bu yazımı Silivri Cezaevlerinde yatan 
gazateciler Nedim Şener, Ahmet Şık, 
Tuncay Özkan, İP Genel Başkanı Doğu 
Perinçek ve CHP Milletvekili Mustafa 
Balbay’a gönderdim.

Dün, Ahmet Şık, Nedim Şener ve 
Tuncay Özkan’a yolladığım gazeteler, 
“Silivri Cezaevinde birden fazla cezaevi 
bulunduğundan Bilinmiyor’’ diye 
gazeteler geri gönderildi.

Mustafa Balbay ve Doğu Perinçek’in 
gazeteleri geri gelmedi.

İnşallah, ellerine ulaşmıştır. Dev. 4’de

Merkez Solaksubaşı Camii Din Görevlisi 
Sabri Aslan ve Manastır Yu nus Emre 
Camii Din Görevlisi İbrahim Ayışık'ın hazır
ladığı kafile dün gece yola çıktı. Kafile, 
Mekke ve Medine’de ziyaretlerini tamam
ladıktan sonra 26 Mart 2012 tarihinde 
ilçemize dönecek. Haberi sayfa 5’de

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Hürriyet Caddesi’nden ilçeyi Şehirlerarası 
Otobüs Terminali’ne bağlayan Karsak Deresi 
üzerindeki köprüde genişletme çalışmaları
na dün başlandı. Köprü yanına şantiye kuran 
yapımcı müteahhit firma, mevcut Terminal 
Köprüsü’nün denize doğru yönündeki 
korkuluk demirlerini keserek, genişletilecek 
alanın kalıp ve demir çalışmalarını başlattı. 
Kent içinden ve derenin iki yönünden gelip 
terminale girmek isteyen araçlar, Ter 
minalden çıkan otobüslerin çıkışı sırasında 
zor anlar yaşıyordu. Gemlik yönünden gelen 
araçların Bursa asfaltına da bağlantısının 
bulunduğu Terminal Köprüsü’nün genişletil 
mesiyle, ilçeye Umurbey Köprüsü'den gelen 
ve Bursa’ya çıkış yapan araçlar, kolaylıkla 
giriş çıkış yapabilecekler.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma Şehir plancılannılan Yılmar'a destek
Gürhan ÇETİNKAYA

Sokaktaki çocuklarımız...
Türkiye ekonomisi bilmem kaç oranında 

büyümüş... Elmalarla armutları toplayıp, 
çarpıp, bölen istatistikî verilere göre; Kişi 
başına düşen ulusal gelir üç sıfırlı dolarlara 
yükselmiş. Gerçek yaşama yansıyor mu 
yansımıyor mu?

Asıl büyük fotoğraftaki yüzleri görmek 
gerek...

Nasıl bakıyorlar, neyi hissediyorlar...

Kırmızı ışık yanıyor.
Otomobiller duruyor.
Murat, Adnan, Enver, Songül, Meryem hep 

birlikte akın ediyorlar...
Kiminin elinde kâğıt mendil...
Kiminin elinde sakız...
Umut...
Belki bir ekmek parası...
Belki de çikolata...
Gün geceye dönmüş.
Hava soğuk...
Ayaz insanın iliklerini donduruyor.
Çocuklar...
Çocuklarımız...
Salıncakta sallanamamış.
Parka gidememiş.
Şeker alamamış.
Oyuncağı olmamış, uçurtma uçurmamış 

çocuklarımız...
Sokaktaki çocuklarımız...
Sosyal gerçeğimiz...
İyileşmeyen yaramız...
Tahminlere göre 9 milyon çocuğumuz yok

sulluk sınırının altında. Beş yüz bin kadar 
sokak çocuğumuz veya sokakta çalışan 
gencimiz var.

Sokağın sınırsız ve sorumsuz özgür
lüğünü seçme gerçeği, sokakta çalışan 
çocukları sokak çocuğu olmaya doğru 
yöneltiyor.

Çocuk politikalarımız onlara güvenli bir 
gelecek sağlamıyor.

Sağlamadığı gibi dışlıyor.
Dışlanan, itilen, kakılan çocuk doğal 

olarak suça yöneliyor.
Kırılıyor...
Dökülüyor...
Sevgiye aç yürekte kin tohumlanıyor...
Büyüyor...
Büyüyor...
Suç makinesine dönüşüyor.
Eline geçen ilk fırsatta da kendisine 

kötülük eden herkesten intikamını alıyor.
Annesinden, babasından, arkadaşından, 

kardeşinden dahası toplumdan...
Bir sokak çocuğunun yüreğinden 

dökülenler...
Kulak vermek, dinlemek, gereğini yapmak 

üzerimize düşen!
"Ben sokak çocuğuyum!
Fakat siz sokak çocuğu deyip de 

geçmeyin, beni bir dinleyin
Bu sokaklar yaralı bilinçlerin, kör vicdan

ların eseridir.
Sizler sıcak yataklarınızda sabahlarken, 

biz uzandık soğuk taşlara...
Yüreklerimiz hep korkuyla tetikte bekledi 

gecenin ayazında
Kalmaz size de köşkler, saraylar, kâşane 

ler ve süslü hanlar.:.
Suçlusunuz ey insanlar!...
Suçlusunuz ey insanlar!..."

Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ı makamında 
ziyaret eden Bursa 
Şehir Plancıları 
Odası Başkanı 
Füsun Uyanık ve 
Yönetim Kurulu 
üyeleri, ilçenin 
sağlam zeminli böl
gelere taşınması için 
yapılacak her türlü 
çalışmanın yanı sıra 
planlama çalışma 
larına da destek ola
caklarını söylediler. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, İmar ve 
Şehircilik Müdürü 
İlyas Yüce, Jeoloji 
Mühendisi Sebiha 
Yıldızalp ve Şehir 
Plancısı Müge 
Gürsoy ile birlikte 
Cihattı Köyü, 
Taşocakları Mevkii, 
Cumhuriyet 
Mahallesi Manastır 
Mevkii, Osmaniye ve 
Hamidiye 
Mahallelerinin yanı 
sıra Umurbey 
Mahallesinde de 
incelemelerde 
bulunan Bursa 
Şehir Plancıları 
Odası yöneticileri, 
daha sağlam zeminli 
bölgelerde inşa 
edilmesi düşünülen 
yeni Gemlik için

Kaza Mam aence akiilü araha veriltli
24 Haziran 2011 ta 
rihinde Çelik Kapı 
takmak için gittiği 
Mudanya’dan döner 
ken trafik kazası 
geçirip, felç kalan 
Gemlikli genç işçi 
Tekin Aydın’a (25) 
akülü araba verildi. 
Kaza kurbanı talih
siz genci evinde 
ziyaret eden 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Aydın ailesine 
geçmiş olsun dilek
lerini sunarak, 
Tekin Aydın ile soh
bet etti. Gemlikli bir 
PVC ve Çelik Kapı 
imalat firmasında 
çalışan Tekin Aydın, 
24 Haziran’da 
Mudanya’ya çelik 
kapı takmak için 
gitti. Buradan 
dönüşte Kurşunlu

oda olarak her türlü 
desteği vereceklerini 
vurguladılar.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik
Yılmaz, Bursa Şehir 
Plancıları Odası 
yöneticilerine, 
Cihatlı Köyünün 
yanı sıra Taşocakları 

yakınlarında aracı 
kullanan arkadaşıy
la trafik kazası geçi 
ren Aydın, felç 
geçirdi.
Emekli işçi Hıdır 
Aydın ve ev hanımı 
olan Hülya Aydın’ın 
2 çocuğundan birisi 
olan Tekin Aydın, 
uzun süreçteki 
tedavi çalışmalarına 
rağmen felç kaldı. 

mevkiinde yapılması 
düşünülen toplu 
konut alanları böl
gesini, bölge has
tanesi yerini, yeni 
belediye binası 
arazi si ile 
Manastırdaki yeni 
gelişme alanlarını 
gezdirdi.

Sigortasız olarak 
çalıştığını öne 
süren ve firmanın 
kendisini sahiplen
mediğini iddia eden 
Tekin Aydın, 
malulen emekli 
olmak istediğini 
ancak hukuk 
mücadelesi verecek 
maddi imkânlara 
sahip olmadıklarını 
söyledi. Kazanın iş 

Oda temsilcilerine 
bilgiler sunan 
Refik Yılmaz, 
Osmaniye, 
Hamidiye ve Umur 
bey mahallelerinde 
de incelemelerde 
bulunup, plan çalış
maları hakkında 
bilgiler sundu.

kazası olduğunu ve 
özürlü maaşı almak 
istediğini anlatan 
Tekin Aydın’a des 
tek sözü veren 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
hukuki destek 
sağlamak amacıyla 
Bursa Barosu Baş 
kanı Zekeriya Bir 
kan’dan yardım 
istedi.
Acılı ailenin sorun
larını bir nebze 
olsun hafifletmek 
istediklerini belirten 
Refik Yılmaz, 
belediyenin daha 
önce de 8 vatan
daşa akülü, 1 vatan
daşa da normal 
araç verdiğini 
belirterek, Tekin 
Yılmaz ve ailesine 
geçmiş olsun dilek
lerinde bulundu.
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Mezarlıltta yan haltına kavgası İhsanca
Bursa'da 
mezarlıktan geçerek 
evine gitmeye 
çalışan bir kişi, 
tanımadığı iki kişi 
yan bakma meselesi 
yüzünden bıçaklı 
saldırısına uğradı. 
Edinilen bilgiye

Şifreli şebekeye oy çokluğuyla 18 tahliye
Tutuksuz 

yargılanan bir zabıta 
komiserinin de 
bulunduğu 39 kişi
den 18’i tahliye 
edildi.
Bursa'da maddi 
durumları iyi 
olmayan küçük kız 
çocuklarını arkadaş 
ve sevgili maske
siyle kandırıp uyuş
turucuya alıştırarak 
fuhşa sürükledikleri 
iddia edilen ve 
aralarında tutuksuz 
yargılanan bir zabıta 
komiserinin de bu 
lunduğu 39 kişiden 
18'i tahliye edildi.
3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
"uyuşturucu ve 
uyarıcı madde 
ticareti yapmak veya 
sağlamak, çocuğun 
nitelikli cinsel 
istismarı, çocukları 
fuhşa teşvik etmek

Belediyenin su sayaçlarını çaldılar
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde işyerine 
giren hırsızlar, 
belediyeye ait su 
sayaçlarını çaldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Lalaşahin

Adliye önünde saç kesen öğrencilere ceza
Hopa Davası'na 
destek vermek 
amacıyla Bursa 
Adiiyesi önünde saç 
kesme eylemi yapan 
Uludağ Universite- 
si'nin 4 öğrencisine 
26'şar lira çevreyi 
kirletme cezası 
kesen merkez Os 
mangazi Belediyesi, 
açıklama yaptı. 
Belediyeden yapılan 
yazılı açıklamada, 
basında yer alan 

göre, İnegöl 
ilçesi Turgutalp 
Mahallesi 
Kemalettin 
Samipaşa 
Caddesi'ndeki kent 
mezarlığından 
geçerken evine 
giden Okan E. tanı

veya fuhşa aracılık 
etmek, suç işlemek 
için örgüt kurmak, 
kurulan örgüte üye 
olmak" suçlarından 
haklarında dava 
açılan 18'i tutuklu 
toplam 39 sanık, ilk 
kez hakim karşısına 
çıktı. Şebekenin 
lideri olduğu iddia 
edilen ve üyelerini 
çektiği özel video 
görüntüleriyle tehdit

Mahallesi Yenibursa 
Caddesi üzerinde 
Selim E.'nin 
işyerine giren 
hırsızlar, Tatkavakh, 
Tepecik ve Yalıntaş 
belediyesine ait 
158 adet su 

ceza kesme haberi 
hatırlatılarak, 
toplumu döğru bil
gilendirme adına 
uygulama hakkında 
bilgi verildi. Cezanın 
gerekçelerinin 
sunulduğu açıkla
mada, şöyle denildi: 
"Bursa Valiliği 
Emniyet 
Müdürlüğü'nün, 
14 Aralık 2011 
tarih ve (91244) 
(6)/2011 sayılı 

madığı iki kişi ile 
yan bakma 
meselesi yüzünden 
tartışmaya başladı. 
Alkollü oldukları 
belirtilen zanlılar 
yanlarında 
bulunan bıçakla 
Okan E.'yi karın 

etmekle suçlanan 
B.Ş. duruşmada, 
emniyette alınan 
ifadesini Kabul 
etmediğini söyledi. 
Yaşı küçük çocuklar 
sebebiyle gizli 
yapılan duruşmada 
B.Ş., "Benim ortada 
fuhuş amaçlı suç 
örgütü olduğundan 
haberim yoktur. Bu 
tamamen emniyetin 
kurgusudur.

sayacını çaldı. 
Sayaçları tamir 
etmek için işyerine 
bırakan Selim E. 
sabah işyerine 
geldiğinde 
sayaçların 
olmadığını fark etti.

Osmangazi Belediye 
Başkanlığı'na gön
derdiği 'Adliye 
binası önünde Hopa 
olaylarında tutuk
lanan bir öğrencinin 
cezaevinde 
saçlarının kesilmesi
ni protesto etmek' 
amacıyla toplanarak 
etkinlik düzenlemiş, 
etkinlik bitiminde 4 
bayanın saçlarının 
temsili olarak 
kesildikten sonra 

boşluğundan 
yaraladı.
Telefonla polisi 
arayan yaralı, 
zanlıların eşkalini 
verdi. Polis, 
zanlıları yakalamak 
için çalışma 
başlattı.

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

Mağdurlardan 
bazılarını tanıyorum. 
Bunları kesinlikle 
para karşılığı erkek
lere pazarlamam 
söz konusu 
değildir.
Ben uzun süredir 
bar ve kafe işlet
meciliği yapmak
tayım. Hiçbir mağ
dura karşı zor ve 
tehdit uyguladığım 
doğru değildir. 
Ayrıca kimsenin 
uygunsuz görüntü
lerini çekip, şantaj 
da yapmadım. Bana 
iftira atılıyor. Ayrıca 
ben hiçbir mağdura 
uyuşturucu temi
ninde de bulun
madım. Hakkımda 
bunu iddia eden 
kimse de yoktur. 
Neden böyle bir 
dava açıldığını da 
bilmiyorum" 
dedi.

Polisi çağıran 
müşteki, 158 
adet su sayacının 
çalındığını belirtti. 
Polis, zanlının 
yakalanması 
için çalışma 
başlattı.

Çığlık çığlığa!...
Bursa Atatürk Stadı’nın tribünleri 

ikinci kez kadın ve çocuk çığlıklarıyla 
inledi. Hem de ne çığlık...
Sadece rakip Karabük’ün filelerini 

havalandıran 3 gol nedeniyle değil, 
Pinto’nun, Sestak’ın kaçırdıkları da 
adeta stadı inletti. O fırsatlar da 
değerlendirilebilseydi eğer, 
Bursaspor farkı büyütecek, bu sonuç 
da muhtemelen “kadınların uğuru” 
ile ilişkilendirilerek, belki de erkek
lerin maça gitmesi yasaklanacaktı!
Futboldaki başarı ya da başarısızlığı 

kadınların uğuru, erkeklerin uğursu
zluğu ile açıklamak yersiz elbette... 
Lig başından beri taraftarına sıkıntılı 
günler yaşatan Bursaspor, şampiyon 
takım unvanının gereğini yerine 
getirmeli, bu sezon ligi en azından 
Avrupa kupalarına gidecek sırada 
bitirmeliydi. Bunun için de kazan
ması gerekiyordu.

Son dört haftada 4.galibiyet... 3- 
1 ’lik Manisa, 2-1’lik İstanbul BŞB, 3- 
O’hk Samsun ve bu hafta da yine 3- 
O’hk Karabük galibiyetleri, gardı 
düşük Bursaspor’u canlandırdı.
Ancak bu sonuçlara bakarak, 

Bursaspor’un çok iyi top oynadığını 
söylemek olanaksız... Karabük 
karşısında alınan 3-0’lık galibiyet de, 
bu doğrultudaki görüşümüzü 
değiştirmiyor. Takımın bir bütün 
olarak gol yollarında sıkıntıları var. 
Rakip ceza alanına gönderilen sağlı 
sollu hava toplarında başarı yüzdesi 
sıfır desek yeridir.

Hal böyleyken bu üç gol nasıl 
bulundu peki? ***
Tabiri hoşgörün, ite kaka!
Her şeye rağmen Bursaspor’un, 

kadın çığlıkları eşliğinde 3 golle 
aldığı 3 puan sevindirici...
Bursaspor’un, üstündeki iki takım

dan biri olan İstanbul BŞB’nin dün 
Antep’te farklı yenilmesiyle bir 
basamak yükselmiş olması da iyi...
Ancak önümüzdeki hafta Eskişehir 

maçının önemi büyük...
Galibiyet serisinin Eskişehir’de de 

sürmesi gerek...
Çünkü bu kente heyecan lazım...

kağıt üzerinde 
bırakarak çevresini 
kirlettiğinden, 
şahıslar hakkında 
5326 sayılı 
Kabahatler 
Kanunu'nun 41. 
maddesince gerekli 
işlemlerin yapılması 
konulu yazıya isti
naden, 4 şahıs 
hakkında 5326 sayı 
kanunun 41 madde
si uyarınca işlem 
yapılmıştır."

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

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

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

Gazeteler Silivri’den geri döndü..
Türkiye Cezaevlerinde 2010 yılı Eylül ayı 

resmi verilerine göre 120 bin 360, 2011 
sonuna göre ise, 127 bin 042 kişi yatmakta. 
2002 yılında bu sayı 39 bin 429 imiş.

2000-2001 yıllarındaki aflar nedeniyle, 
cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısın
da azalma olmuş.
Ancak, 2002 de sonra ve son yıllarda ceza

evleri doluluk oranı dünya standartalarının 
üzerine çıkmış.
Bunda siyasi davalar önemli rol oynamış.
Adalet Bakanı Sadullah Ergin, geçenlerde 

yaptığı bir açıklamada cezaevlerindeki dolu
luk oranının yüzde 110 olduğunu açıkladı.

Türkiye'deki cezaevlerinin kapasitesinin 
115 bin kişi olduğu biliniyor.
Demek 12 bin tutuklu ve hükümlü diğer 

tutuklu veya hükümlülerle bir yatakta kah 
yor.

Veya bunlar hiç yatmıyorlar...
Türkiye'de tutuklu ve hükümlü sayısının 

son 9 yılda kaç kat arttığnı bu veriler gös
teriyor.
9 yılda artan tutuklu ve hükümlü sayısı 87 

bin 613 kişi!
Bu oldukça önemli bir sayı.
Türkiye’de AKP iktidarı döneminde suç 

işleme oranı çok artmış, aramaya da devam 
ediyor.
Bunun ekonomik ve siyasi nedenleri var. 
Bunları araştırmacılara bırakalım.
Yine Bakan Sadullah Ergin'in açıklama 

larından, Adliyelerde bir yılda 3 milyon 
ceza, 3 milyon da hukuk davalarının açıl 
dığını öğreniyoruz.

Yani yılda 6 bin yeni dosya..
Peki bunlara bakacak hakim ve savcılar 

yeterli mi?
Biz de 100 bin kişiye 10.1 hakim düşerken, 

gelişmiş ülkelerde bu sayı 100 bin kişiye 20 
hakim olarak belirtiliyor.

Yani Adliyelerde davalara bakacak yeterli 
hakimimiz yok.
Hakim ve savcıların sayısal oranı, dava 

sayısına ve suç sayısına göre yeterli 
olmadığı gibi, Adliye binalarımızın durumu 
da içler acısı..
Gemlik Adalet Sarayı olarak bildiğimiz 

bina, bir saraya benzemiyor.
Bir apartman katı.
Yıllar önce Gümrük binası olarak yapılmış 

bir binada, Adliye hizmetleri verilmeye çalı 
şıhyor.
Davaların görüldüğü mahkeme salon

larının bulunduğu katlarda davalı ile davacı 
daracık koridorda karşılıklı oturuyor.
İmar Planlarının bir yıldır askıya alındığı 

ilçemizde, imar hareketleri kaplumbağa 
hızıyla yürüyor.
Aslında yürümüyor.
Eski yönetimin her işlemin altında yolsuz 

luk arayan zihniyet ilçede imar hareketlerini 
ve planları kilitledi.
Bunlardan biri de Adliye Sarayı’nın yapıla

cağı bölgenin planları..
Adaletin işini zorlaştıran, biraz da temelsiz 

açılan davalar olmuyor mu?

Girit ve Rumeli Türkleri Derneği 
üyeleri MHP’yi ziyaret etti

Gemlik’te faaliyet 
gösteren Girit ve 
Rumeli Türkleri 
Kültür ve 
Dayanışma Derneği, 
yeni oluşturulan 
MHP Gemlik İlçe 
yönetimini ziyaret 
ettiler.
Ziyarette, Girit ve 
Rumeli Türkleri 
Derneği Başkanı 
Ahmet Çakmak, 
Gemlik için yapılan 
her hizmetin 
arkasında olacak
larını, önceliklerinin 
Gemlik olduğunu 
söyledi.
Dernek olmalarında
ki amaçlarının hem 
hemşehrileriyle 
daha yakın ilişkiler 
kurmak, hem de 
sosyal yardımlaş
mayı daha üst 
seviyelere taşımak 
olduğunu sözlerine 
ekleyen Çakmak, 
MHP’nin iyi gidişatı
na yeni yönetimin

de katkıda bulu
nacağını dile getire 
rek, hayırlı olsun 
dileklerinde bulun
du.
Ziyarette konuşma 
yapan MHP Gemlik 
İlçe Başkanı Osman 
Durdu, “Gemlik’te 
faaliyet gösteren 
çeşitli sivil toplum 
örgütlerinden yöne
timimize olan tevec
cüh bizleri fazlasıyla 
memnun etti.

Girit ve Rumeli 
Türkleri ile de ortak 
acılanmız ve önce
liklerimiz var.
Anadolu dünyanın 
en büyük açık arke
oloji müzesidir. 
Kurulan onlarca 
devletin mirası ve 
sentezi Türkiye Cum 
huriyetidir. Türk mil
leti olarak birlikteliği 
esas almalıyız. 
Milletimiz 30 yıldır 
adı konulmamış

ayrılık ve ihanet 
hareketi ile karşı 
karşıyadır.
Gemlik de bu konu
da mayınlı bölge 
sayılabilir, Gemlik 
olarak bu hadise 
lerde birlik ve be 
raberliğimizi öncelik 
alarak hareket et 
meli ve aramıza 
nifak sokmaya 
çalışanlara fırsat 
vermemeliyiz.” 
dedi.

KAYIP

Gemlik Özdilek AVM’de 
görevlendirilmek üzere;

KURU PASTA 
Alanında deneyimli, 

Askerlik hizmetini tamamlamış, 
BAY ELEMAN ARANIYOR

Giresun Dereli 
Nüfus 

Müdürlüğünden 
almış olduğum 

nüfus cüzdanımı 
kaybettim.

Yenisini 
çıkaracağımdan 

eskisinin 
hükmü yoktur.

ÇİĞDEM 
ÇAKMAK

Müracaatların 1 adet fotoğraf ile 
şahsen aşağıdaki adrese 
yapılması rica olunur. 

Başvurular gizli tutulacaktır.

TEMA A
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel: O 224 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Umre kafilesi yola çıktı
Merkez Solaksubaşı Camii Din Görevlisi 

Sabri Aslan ve Manastır Yunus Emre Camii 
Din Görevlisi İbrahim Ayışık'ın hazırladığı 

kafile dün gece yola çıktı.
Diyanet İşleri 
Başkanlığı 
organizasyonu ile 
normal grup 2. 
kafile ümrecileri Salı 
günü sabah 05.00 te 
2 otobüs halinde 
toplam 90 kişi kut
sal topraklara yola 
çıktılar.
Kafile başkanlık
larını Merkez 
Solaksubaşı Camii

İİniııersiieııe ulaşımda hat değişikliği
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
kaliteli ve ulaştıran 
ulaşım hedefiyle 
sürdürülen çalış
malar kapsamında 
Uludağ Üniversite
sine ulaşımda 
BursaRay’a paralel 
olarak kullanılan 51, 
47 ve B/45 hatlı özel 
halk otobüslerinin 
işletimine UKOME 
kararı ile son verildi. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin hafif 
raylı sistemi Uludağ 
Üniversitesi’ne 
ulaştırmasıyla birlik
te otobüs hatlârında 
da yeni düzenleme 
ler yapıldı.
Kent Merkezinden 
Görükle bölgesine 
ulaşımda çalışan 51, 
47 ve B/45 numaralı 
özel halk otobüsleri, 

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

0 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

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. ERSİN GÜLÜM

Din Görevlisi Sabri 
Aslan ve Manastır 
Yunus Emre Camii 
Din Görevlisi 
İbrahim Ayışık'ın 
yaptı+ğı kafile 10'ar 
gün Mekke ve 
Medine de görev 
ve ziyaretlerini 
tamamladıktan 
sonra 26 Mart 2012 
günü ilçemize 
dönecekler.

UKOME kararı ile 
hattan kaldırıldı. 
Kaldırılan bu hatta 
çalışan 13 otobüs, 
B/17, B/24, B/20-B 
başta olmak üzere 
batı bölgesinde

Din Görevlisi Sabri Aslan ve Manastır 
Yunus Emre Camii Din Görevlisi

yoğunluk yaşanan 
diğer hatlara 
aktarıldı.
UKOME tarafından 
alınan kararlar 
çerçevesinde trafik 
te yapılan yeni 

düzenlemelere göre, 
Uludağ Üniversite
si’ne giden vatan
daşlar, BursaRay ile 
rahatça yolculuk 
yapabilecek.
Kent Meydam’ndan 
hareket eden 47 
nolu hattı kullanan 
vatandaşlar, 
BursaRay, B/45 nolu 
otobüsü kullanan 
vatandaşlar da 
BursaRay ve 
sonrasında da 
B/8 ve B/9 nolu 
besleme hatlarını 
kullanabilecekler.
Vatandaşlar, 
BursaRay 
Üniversite İstas 
yonu’ndan kampüs 
içine de 35/U ve 
35/G besleme hat
larından ücretsiz 
olarak yararlanıla
bilecekler.

Pianalitik 
Dershanesinde 
tanıtım dersleri 

haşladı

Geçtiğimiz gün
lerde, Ahmet 
Dural Meydam’nda 
Gemlik Şubesi 
açılan Pianalitik 
Dershanesi’nde 
tanıtım dersleri 
başladı.
Öğretmen kadro
sunu tanıtmak 
amacıyla yapılan 
tanıtım derslerinde 
öğrencileri 
öğretmenlerini

Hangi ilin m Mı
Borcu var?

Türkiye'de 2011 
yılında 691 milyar 
469 milyon 25 bin 
liraya ulaşan 
toplam nakdi kredil
erde bir önceki yola 
göre en fazla artış 
Doğu ve Güneydo 
ğu illerinde 
kaydedildi.
Türkiye'de 2011 
yılında 691 milyar 
469 milyon 25 bin 
liraya ulaşan 
toplam nakdi 
kredilerde bir önce
ki yola göre en 
fazla artış Doğu ve 
Güney doğu 
illerinde kaydedildi 
Bankacılık Düzenle 
me ve Denetleme 
Kurumu'nun 
(BDDK) internet 
sitesinde yer alan 
Finansal Türkiye 
haritasındaki ver
ilere göre, nakdi 
kredi hacmini 
nüfusa oranla en 
fazla arttıran şehir 
493 milyon 945 bin 
lirayla Muş oldu. 
Muş kredi hacmini 

tanıyor, bilgi 
edinmek istedikleri 
konuları 
öğreniyor ve 
meraklarını 
gideriyor.
Dershane Kurucusu 
Adil Güngör, 
eğitimde kalite 
sloganı ile yola 
çıktıklarını ve bunu 
herkese göstermek 
istediklerini 
söyledi.

306 milyon 895 bin 
liradan 493 milyon 
945 bin çıkardı.
Muş'u sırasıyla 755 
milyon 962 bin 
liralık nakdi kredi 
hacmini 1 milyar 
202 milyon 673 bin 
liraya yükselten 
Batman, 
1 milyar 82 milyon 
173 bin liradan 
1 milyar 664 

milyon 490 bin 
liraya çıkaran 
Mardin, 202 milyon 
903 bin liradan 308 
milyon 652 bin 
liraya çıkaran 
Hakkari ile 454 
milyon 306 bin 
liradan 679 milyon 
894 bin liraya yük
selten Bitlis izledi. 
En az nakdi kredi 
hacmine sahip il ise 
kredi hacmi 
geçtiğimiz yıl 183 
milyon 473 bin lira 
olan bu yıl ise kredi 
hacmini 250 milyon 
457 bin liraya 
çıkaran Bayburt 
oldu
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Berter Platlormu 2 bin 58 çocuğu seMinairJi Kamu kreşleri özel 
sektöre de açılacak

Merter Platformu 
kapsamında Türkiye 
genelinde toplam 2 
bin 58 çocuğa 
kitap ve kırtasiye 
yardımında bulundu. 
Merter 
Platformu’ndan 
gazetemize yapılan 
açıklamada, 
“Dünyada çocuklara 
özel günlerde kitap 
hediye edilmesi 
sıralamasında 
Türkiye 180 ülke 
içinde 140. sırada 
yer almaktadır. 
Türkiyede ortalama 
bir bireyin yıllık 
yaşamak ve eğlen
mek için 250 
parçadan oluşan bir 
ihtiyaç listesi vardır. 
Kitaplar bu sırala
mada 235. sıradadır. 
Bu ve bunun gibi 
önemli konulara 
dikkat çekmek için 
oluşturulmuş bir 
platformdur, Merter 
Platformu. Cengiz 
Acar başkanlığında 
tekstilciler bir araya 
gelerek Merter 
Platformunu kurdu.” 
denildi.

Merter Platformu 31 
Mart 2011 tarihinde 
Tekstilci İş adamları 
tarafından kurul
duğu belirtilirken, İş 
adamlarının yapmak 
istedikleri ve yaptık
larının amacı top 
lumda geliştirilebilir 
örnek kültürünü 
oluşturma çabası 
olduğu bildirildi. 
Bilgi almak isteyen
lerin www. m erte r- 
platfromu.com inter
net sitesine girebile
ceği belirtildi.
Merter Platformu 
internet sitesine 
yaklaşık 4 ay da 
3.000 köy okulu ve 
öğretmenleri üye 
oldu. Platformun 

sitesi yaklaşık 8 
ayda 5.000.000 kişi 
tarafından ziyaret 
edildi. Platform yak
laşık 3.337 köy oku
luna yaklaşık 
3.300.000 adet kitap, 
defter ve kırtasiye 
malzemesi 
desteğinde bulundu. 
Kitaplar M.E.B 
onaylı 100 temel 
eserden seçildi. 
Platform Van Erciş 
de ki depremle ilgili 
projeler geliştirdi.
Erciş’e 250 adet pre
fabrik evden oluşan 
Merter Platfromu 
Öğretmenler 
Mahallesinin yapımı
na başladı ve bitirdi. 
Ayrıca bir milyon tl 

değerinde tekstil 
ürünlerini Kızılay ve 
diğer yardım kuru
luşlarıyla ortak 
hareket ederek 
ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırdı. Yaklaşık 48 
ile yaklaşık 3.337 
okula üç milyon 
üçyüz bin adet kitap 
ve kırtasiye 
desteğinde bulundu. 
Merter Platformu 
başkanı Cengiz 
Acar, 2013 yılın 
sonuna kadar 81 il 
de ki yaklaşık 10.000 
köy okuluna ulaşa
caklarını taahhüt 
etti. Merter 
Platfromu nun hede
fi 10.000 köy okulu
na on milyon adet 
kitap bağışında 
bulunmaktır.
Merter Platformu 
Genel 
Koordinatörlüğünde 
n yapılan açıklama
da, projeden yarar
lanmak isteyenlerin 
0 212 637 71 03 nolu 
telefondan bilgi 
almaları ve müra
caat etmeleri isten
di.

Kadınların iş gücüne 
katılım oranı ve isti
hdamını artırmaya 
yönelik tedbirler 
kapsamında özel 
sektör çalışanlarının 
kamu kurumlarında- 
ki kreşlerden eşit 
şartlarda faydalan
ması sağlanacak. 
Kamu kurumlarına 
ait kreşlerde yer 
olmaması durumun
da özel sektör kreş
lerinde belli bir kon
tenjan ayrılarak 
kadınlara destek 
verilecek.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlı 
ğınca hazırlanan 
Ulusal İstihdam 
Stratejisi taslağının 
eylem planından 
derlenenbilgilere 
göre, özel politika 
gerektiren grupların 
istihdamının artırıl
ması kapsamında 
bazı tedbirler öngö 
rülüyor. Bu çerçe 
vede, kadınların 
üzerindeki bakım 
yükümlülüklerini 
azaltmaya yönelik 
tedbirler kapsamın
da, çocuk bakım 
evlerinin sayısı 

artırılacak. Yaşlılar 
için gün boyu ev 
dışında sosyal 
aktivitelerde bulun
abilecekleri hobi 
evleri kurulacak. Bu 
amaçlara yönelik 
olarak yerel idareler 
ve merkezi idarenin 
taşra teşkilatı 
bütçelerinin tam ve 
etkin kullanımı 
sağlanacak, dış kay
naklı projeler 
desteklenecek ve 
özel sektöre yatırım 
desteği verilecek. 
Çocuk bakım hiz 
metlerinin yaygın
laştırılması konu 
sunda bürokratik 
engeller bu yıl 
içinde kaldırılacak. 
Kamu kururlarında
ki kreşlerin etkin 
şekilde kullanılması 
ve özel sektör çalı 
şanlarının da eşit 
şartlarda bu kreşler
den faydalanması 
sağlanacak. Kamu 
kurumlarına ait 
kreşlerde yer olma
ması durumunda 
özel sektör kreşle 
rinde belli bir kon
tenjan ayrılarak 
destek verilecek.

etme!, sekeri
—...- kreşleri ... ■■■ "

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim çocuğunuzun hayatında önemli bir fark yaratır”
KREŞ VE NAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYRI SINIFLARIMIZ VE

İKİ BİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI. YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP, 

DOĞAYA YE İNSANA SAYGILI MUTLU BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

platfromu.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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KALE 
ARKASI 
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

GEMLİKSPOR’A 
ÇELME TAKMAK 
İSTEYENLER!..

Yaklaşık 6-7 sezondan 
bu yana Süper Amatör 
ligde pek varlık göstere
meyen ve her yıl 
düşmemek için mücadele 
veren Gemlikspor, bu 
sezon Kulüp Başkanı 
Orhan Koç’un maddi 
desteği ve özverili çalış
malarıyla zirvede rakip
lerini korkutmaya 
başladı.

Başladı ama, bu yük
seliş ve başarı Gemlik 
dışında bazı kişileri de 
tedirgin etmeye başladı.

Bursa ve çevresinde 
yaşanan hava muhalefeti 
nedeniyle maçların tehir 
mi? yoksa bir hafta 
geriye kaydırma mı 
olduğu net biçimde açık
lanmayınca Gemiikspor’a 
çelme takmak isteyenler 
de harekete geçti.

Aslında burada en 
büyük yanlışlığı İl Tertip 
Komitesi yaptı.

Yapılan açıklamada; 
“18 ŞUBAT 2012 

CUMARTESİ VE 19 
ŞUBAT 2012 PAZAR 
GÜNLERİNDE OYNANA 
CAK TÜM YEREL 
AMATÖR FUTBOL

MÜSABAKALARI HAVA 
MUHALEFETİ NEDENİ 
İLE İLERİ BİR TARİHE 
ERTELENMİŞTİR.” denil
di. “Ertelenmiştir” yerine 
“Kaydırılmıştır” şeklinde 
bir cümle düşünülseydi 
Gemlikspor ismi şaibe 
altında kalmazdı.

İl Tertip Komitesi 
Emniyetspor’un itirazını 
görüşerek itirazı kabul 
etmedi. Yani maçların 
ertelenmediğini, ileriye 
kaydırıldığını belirterek 
itirazı ret etti.

Keşke bu tatsız olay 
yaşanmasaydı.

Gelelim Gemlikspor’un 
bu günkü ve gelecekteki 
konumuna.

Bursa futbol camiasın
da herkes hangi futbol
cunun kaç para ettiğini 
çok iyi bilir.

Başka bir takıma, ‘atıyo
rum’ 15 liraya alınmak 
istenen futbolcu 
Gemiikspor’a 10 liraya 
isteyerek geliyorsa 
bunun bir nedeni olmalı 
diye düşünelim.

Ben geçtiğimiz yıl 
Bursa’daki futbolcu 
piyasasının bazı kulüpler 

tarafın yanlış transferler
le yükseltildiğini 
yazmıştım.

Şu an ise zirvenin 
tepesinde yer alan 
Gemlikspor’da pahalı 
transferler yerine kaliteli 
transferler yapılıyorsa bu 
Başkan Orhan Koç’un 
meziyetidir.

Pahalı yapılan transfer
lerin geçen yıl bazı takım
ları nasıl kötü yönde etki 
lediğini ve onları halen 
borç batağından nasıl 
çıkacağız düşüncesine 
getirdiğini gördük.

Orhan Koç, çevresinden 
yeteri desteği bulamayan 
bir başkan, Gemlikspor 
şimdi hedefine yaklaş
makta.
BAL ligine çıkabilecek 

güçte bir takım.
Peki sonra ne olacak.
Futbolda geleceğini 

garanti altına alamayan 
kulüplerin üçüncü ligden 
nerelere düştüğünü hep 
birlikte görüyoruz.

Yanımızda bulunan ve 
Gemlik’in Nahiye’si olan, 
şimdi ise Yalova’nın ilçe
si Armutlu’da bulunan ve 
BAL liginde yer alan

Armutlu Belediyespor 
takımının kaç liraya 
kurulduğundan kimin 
haberi var.

Gemlikspor bu takımlar
dan daha iyi ve kaliteli.

BAL liginde çok rahat 
Gemliği temsil edebile
cek bir kadroya sahip.

Başkan Orhan Koç, 
kendi deyimiyle “Hadi 
eyvallah” diyerek istifa 
ederse ne olacak?

Nüfusu yüz bini aşan ve 
sanayisiyle, sivil toplum 
örgütleriyle adeta dev bir 
ekonomiye sahip 
Gemlik’in takımı 
Gemlikspor ne olacak?

İlçede Sanayi ve Ticaret 
Odası başta olmak üzere 
Zeytin Borsası, Esnaf 
Odası, sivil toplum örgüt
lerinin yanı sıra halen ne 
yaptıklarını anlamamış 
olsam da Gemlik’te 
yaşayan ve geçimini 
sağlayan, çoluk 
çocuğunu geçindiren 
birçok işveren ve 
hemşeri dernekleri var.

Özellikle sanayi böl
gesinde yatırım yapan 
kuruluşlar neden 
Gemiikspor’a gereken 
desteği vermezler, 
içlerinde maddi destekte 
bulunanlar hariç.

Evet... Gemlikspor 
Başkanı Orhan Koç, 
yoruldum derse ne ola
cak. Bugün kendisini 
şakşaklayanlar, yarın 
nerede olurlar.

Her insanın bir gücü 
vardır.

Sonra iş işten geçmiş 
olur.

Hani Gemlik’te yaşayan 
herkes Gemlikliydi.

Konuşunca mangalda 
kül bırakmayanlar, “Biz 
Gemlikli olduk” diyenler 
nerede.

Başkanı olan, takımı 
başarılı olan, ama gele
ceği garanti altına alın
mayan bir Gemlikspor ne 
işe yarar.

Eğer BAL liginin nasıl 
bir yer olduğunu bilmi 
yorsanız Merinos sahası
na giderseniz Bursa 
dışından gelen takımları 
da izleme olanağınız olur.

BAL liginde nasıl takım
lar var, gelirleri olmayan 
ancak giderlerinin nasıl 
karşılandığını takımları 
yöneticileriyle konuşup 
takımları izlemenizi iste 
rim.

O zaman Gemlikspor’un 
bu takımlardan daha 
kaliteli ve güçlü 
olduğunu gördüğünüzde 
Orhan Koç’un başarısını 
da, çektiği zorlukları da, 
maddi sıkıntının ne 
olduğunu da daha iyi 
anlarsınız.

Gemlikspor madem ki 
Gemlik’in takımıdır, 
sanayisiyle, odalarıyla ve 
esnafıyla bu takıma sahip 
çıkmalıyız, kulüp başkanı 
Orhan Koç’a destek 
olmalıyız.

Çünkü, Gemiikspor’a 
çelme takmak isteyenler 
tetikte bekliyor.

Bunu asla unutmayalım.

PLAKET ■ KUM VE MADALYA ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

MATBAACILIK - REKLAMCILIK ■ 0RGATİİZA5Y0F1 VE TANITIM
istiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı Ho: 3/ B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 85 Fax: (0 224) 515 35 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
şehirlerin yarıştığı 
günümüzde Bursa’yı 
bir adım öne çıkar
mak için üniversite 
başta olmak üzere 
toplumun tüm kat
malarıyla işbirliği 
yaptıklarını söyledi. 
Uludağ Üniversitesi 
Kent Tarihi ve 
Araştırmaları 
Merkezi (KETAM) 
tarafından İkincisi 
düzenlenen 
‘Kentimizi yöneten
lerle kent söyleşi
leri’ programının 
konuğu olan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Bursa’yı 
geleceğe taşıyacak 
projeler hakkında 
üniversitelilere bilgi 
verdi. Rektörlük A 
Salon’da düzenle
nen ve Uludağ 
Üniversitesi Rektörü 
Prof.Dr. Kamil Dilek, 
KETAM Müdürü 
Prof.Dr. Hasan 
Ertürk ile öğretim 
üyelerinin de 
katıldığı söyleşide 
konuşan Başkan 
Altepe, kendi 
mesleklerinde ideal
lerine ulaşan tüm 
insanların yaşadık
ları şehre, topluma 
ve ülkelerine karşı 
sorumlulukları 
olduğunu belirterek, 
bu amaçla uzun yıl
lar siyasetin içinde 
olduğunu vurguladı. 
Uzun yıllar muhale
fet sözcülüğü yap
tığı mecliste bugün 
Başkan olarak

bulunduğunu kayde
den Başkan Altepe, 
her zaman ortak 
payda olan Bursa 
için çalıştıklarının 
altını çizdi.
“Hedef: Bursa’yı 
ileriye taşımak” 
Farklı siyasi görüşte 
olmalarına rağmen 
muhalefet 
sözcülüğü yaparken 
bile hiçbir zaman 
sert ve kırıcı eleştir
iler yapmadığını 
kaydeden Başkan 
Altepe, “Bir konuyu 
eleştirdiğiniz zaman, 
öneri getirmelisiniz. 
Ben hep öneriler 
sunarak, eleştirdim 
ve çoğu önerim 
kabul gördü. Çünkü 
yerelde siyasetin 
temel hedefi bu 
kente hizmet etmek
tir. Şimdi de aynı 
düşünce içindeyim. 
Seçim çalışmaların
da eski başkan- 
larımızdan Erdoğan 
Bilenser ile çalıştım. 
Yine eski Başkan 
tarımız Erdem Saker 
ve Ekrem Barışık ile 
çeşitli projelerde bir
likte çalışıyoruz. 
Çünkü günümüzde 
artık kentler yarışı 
yoruz. Bu yarışta

Bursa’yı bir adım 
öne çıkarmak için 
bu kente katkı koya
cak üniversite başta 
olmak üzere tüm 
kurumlar sivil top 
lum kuruluşlarıyla 
birlikte projeler üret
meye çalışıyoruz”, 
diye konuştu.
“Kendi markalarını 
üreten şehir; Bursa 
Turizmden spora 
kadar Bursa’nın 
sahip olduğu değer
leri en iyi şekilde 
dünya vitrinine 
çıkarmaya çalıştık
larını ifade eden 
Başkan Altepe, 
Bursa’nın kendi 
markalarını üreten 
bir şehir olduğuna 
vurgu yaptı. Bu 
doğrultuda 
Bursa’nın sanayi 
gücünü de en iyi 
şekilde değer
lendirdiklerini kayd
eden Başkan Altepe, 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
danışmanlığında 
Bursa sanayicisi 
tarafından üretilen 
ilk yerli tramvayın 
belgelendirme çalış
malarında son aşa
maya gelindiğini 
söyledi. Kentin tur

izm potansiyelini 
harekete geçirmek 
için de yoğun bir 
çaba içinde olduk
larına değinen 
Başkan Altepe, “Bir 
kongre merkezi yap
makla kongre kenti 
olunmuyor. Öncelik
le bu alanda kentin 
altyapısının hazır
lanması gerekiyor. 
Tarihi ve kültürel 
mirasımızı ayağa 
kaldırmak için üret
tiğimiz projeler, yine 
Uludağ’ın eski caz
ibesine kavuşturul
ması ve Uluabat’ın 
turizme açılması gibi 
projelerle turizmin 
altyapısı hazırlıy
oruz” dedi.
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof.Dr. 
Kamil Dilek ise, 
Büyükşehir 
Belediyesi ile bir 
çok projede ortak 
çalıştıklarını 
belirterek, bu tür 
toplantılarla 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin pro
jelerini yakından 
görme fırsatı bul
duklarını söyledi. 
KETAM Müdürü 
Prof.Dr. Prof.Dr. 
Hasan Ertürk de 
kenti yönetenlere 
eleştiri ve önerilerde 
bulunmak amacıyla 
düzenledikleri 
söyleşilerin kentin 
gelişimi açısından 
önem taşıdığını vur
guladı.
Rektör Kamil Dilek, 
söyleşinin sonunda 
Başkan Altepe’ye 
günün anısına 
plaket verdi.

Çocuklarınız Madde 
Bağımlısı Olmasın

Toplumun kanayan 
yaralarından biri 
olan madde bağım
lılığının engellen
mesi ve gençlerin 
bu tür zararlı 
alışkanlıklardan 
korunması amacıy
la Osmangazi Kent 
Konseyi, Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
ve KADER Bursa 
Şubesi'nin işbir- 
liğiyle düzenlenen 
panelde ailelere 
bilgi verildi. 
Ördekli Kültür 
Merkezi'nde anne 
ve babalara yönelik 
düzenlenen pan
elde konuşan 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Müdür Yardımcısı 
Murat Sarı, madde 
bağımlılığı ile ilgili 
genel bilgilerin 
ardından ailelere bu 
alışkanlıklara karşı 
duyarlı olmalarını 
ve çocuklarını kon
trol altında tut
malarını önerdi. 
Anne babaların 

çocukları için iyi 
isteklerde bulun
masının onları 
günümüz şartların
da kötülüklerden 
korumaya 
yetmediğini anlatan 
Sarı, çocukların 
korunmasında 
ebeveynlere büyük 
sorumluluklar 
düştüğünü kaydet
ti. Sarı, "Taşın altı
na elinizi değil 
bedeninizi 
koymanız 
gerekiyor.
Çocuğunuz sabah 
evden çıkarken ve 
rilen öğütler maale
sef bugünün şart
larında yeterli değil. 
Elbette çocuk
larımıza öğüt vere
ceğiz, onlara 
tavsiyelerde bulu
nacağız, onları 
kötülüklerden koru
mak içinde bazı bil
imsel çalışma ve 
formüllerden yarar
lanacağız. Asıl olan 
çocuklarımızı bu 
alışkanlıklardan ve 
kötülüklerden uzak 
tutmaktır" dedi.

SBS kalkıyor
Yeni düzenlemede 
köklü değişiklikler 
var. SBS kalkıyor, 
liselere geçiş 
sınavsız ancak not 
başarısı ve yetenek 
ön plana çıkıyor. 
Liseler 3 ana grupta 
toplanıyor. Fen 
liseleri azaltılıyor, 
her ile bir Fen lisesi 
kuruluyor.
Eğitimde 4+4+4 sis
temi ile birlikte okul 
türleri ve sınav sis
teminde de köklü 
değişikliğe gidile
cek. Okul türleri 3'e 
indirilecek, sınavsız 
geçiş 

sağlanacak.Yeni 
düzenlemeye göre 
seviye belirleme 
sınavları da (SBS) 
kaldırılacak. Öğren
ciler ders notları ve 
yeteneklerine göre, 
liselere geçiş 
yapacak. Her ile bir 
fen lisesi kurulacak. 
HAZİRAN'DA 
TAMAMLANACAK 
Milli Eğitim 
Bakanhğı'nıca 4+4+4 
formülü ile 12 yıla 
çıkartılan tasarı kap
samında 3 kadem
eye ayrılan sis
temde, sınavlar ve 
okul türleri yeniden 

düzenleniyor. Çalış
manın haziran ayın
da tamamlanması 
planlanıyor. Genel 
lise, fen lisesi, 
anadolu öğretmen 
lisesi, sosyal bilim
ler lisesi, güzel 
sanatlar ve spor lis
esi türleri böylece 
tek bir çatı altında 
birleştirilecek. 
Öğrenci seçmeli 
dersler yoluyla 
ekstra fen, mate 
matik, sosyal bilim
ler, güzel sanatlar 
derslerini alabilecek. 
Ancak bu alternatife 
fen lisesi, sosyal

bilimler lisesi gibi 
nitelikli liselerin yeri 
doldurulamaz 
endişesiyle çok da 
sıcak bakılmıyor. 
OKUL TÜRLERİ 3’E 
İNİYOR
Bakanlığın üzerinde 
çalıştığı ikinci alter
natif lise türlerini 3'e 
indirmek. Buna göre 
tüm düz liseler 
anadolu lisesine 

dönüştürülecek. Fen 
liseleri ile sosyal bil
imler liseleri bir
leştirilecek. Bir de 
güzel sanatlar ve 
spor liseleri sis
temde yerini koru
maya devam ede
cek. Meslek liselerin 
tamamı da mesleki 
ve teknik lise ile 
imam hatip lisesi 
olarak ikiye

indirilecek.
SBS yok not ve 
yetenek var 
Peki bu liselere nasıl 
girilecek? işte bu 
sorunun yanıtı da 
bakanlığın çalış
masında. O çalış
maya göre, seviye 
belirleme sınavları 
kaldırılacajc. SBS 
kalkınca çocuklar, 
okuldaki notlarına ve 
yeteneklerine göre 
aile ve öğretmenleri 
tarafından yeni 
belirlenen lise 
türlerine yön
lendirilecek. Yeni 
sistemde, fen 
liselerinin sayısı 
azaltılırken, her ile 
bir fen lisesi, 
toplamda 81 fen 
lisesi planlaması 
var.
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Mt lUlllM MIMİIİIİİ Iffill 6.5 milyon kart
nakite kapalı

Yaşlı ve özürlü 
yakınına baktığı için 
çalışamayanlar 
"sosyal güvenlik" 
kapsamına alınacak. 
Üzerinde çalışılan 
taslağa göre evde 
bakım yardımı alan 
362 bin kişinin sigor
ta primlerini devlet 
yatıracak ve emekli 
olmaları sağlanacak. 
Uygulama en 
geç 2013'te 
Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, 
özürlü ya da yaşlı 
olması gibi nedenler
le anne, baba, çocuk, 
eş gibi yakınlarının 
bakımını üstlenen 
kişilerle ilgili önemli 
bir çalışmayı gün
demine aldı. Taslağa 
göre, yaşlı ve özürlü 
yakınına kendisinden 
başka bakacak kim
sesi olmayan, bu 
nedenle başka bir 
işte çalışamayan ve 
evde bakım yardımı 
alanlar "sosyal 
güvenlik" kapsamına 
alınacak. Bu kişilerin 
sigorta primlerini 
devlet yatıracak ve 
emekli olmaları 
sağlanacak. 
Uygulamadan evde 
bakım parası alan 
362 bin kişinin yarar
landırılması hede
fleniyor. Özürlü ve 
yatalak yaşlısına 
bakanları ilgilendiren 
taslak uygulamanın 
detaylarına ulaştı. 
Aile Bakanlığı'na 
bağlı Özürlü ve Yaşlı 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü'nün hazır

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

lıklarını yaptığı yeni 
mevzuatla öncelik 
yakınlarına baktığı 
için maddi yardım 
alan ve sosyal 
güvence kapsamında 
olmayan kişilere ve 
rilecek. Aile Bakanlı 
ğı, mevzuata son 
şeklini verdikten 
sonra Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı'na sunacak 
ve söz konusu kişi
lerin mağduriyet
lerinin giderilmesi 
yönünde ortak çalış
ma başlatılacak.

BAKANA SOSYAL 
GÜVENCE 
Özürlü ve Yaşlı 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü'nün ana 
hedefini, 2007'de 
başlatılan "evde 
bakım hizmeti" uygu
lamasından sonra 
özürlü yakınlarının 
sosyal güvence kap
samına alınması 
oluşturuyor. Yeni 
mevzuatla, özrü, 
kalıcı hastalığı olan 
eş, çocuk, anne ve 
baba gibi yakınlarının 

bakımını üstlenen ve 
"evde bakim yardımı" 
alan vatan- daşların 
sosyal güvenlik sis
temine dahil edilmesi 
yoluyla emeklilik 
hakkından faydalan
maları sağlanacak.
Genel Müdürlük, 
maddi durumu yeter
siz olan ve yakınları
na baktığı için çalış
ma yaşamına gire
meyen bu kişilerin 
sigorta primlerinin 
devlet tarafından 
yatırılmasını 
öngörüyor.

362 BİN KİŞİYE 
YANSIYACAK 
Hali hazırda özürlü 
veya kronik hastalığı 
olan yaşlı yakınlarına 
bakan 362 bin kişiye 
evde bakım hizmeti 
veriliyor. Özürlü 
yakını olan bir kişinin 
söz konusu evde 
bakım parasından 
yararlanabilmesi için 
hane halkı toplam 
gelirinin kişi başına 
düşen kısmının 
asgari ücretin üçte 
ikisinin altında 

olması şartı aranıyor. 
Örneğin, 7 kişilik bir 
ailenin toplam geliri 
7'ye bölündüğünde 
rakamın 521 lirayı 
geçmemesi gereki 
yor. 2012 itibariyle 
ağır özürlü raporu 
olan ve bu şartları 
taşıyan kişilerin 
yakınlarına aylık 
634,65 lira ücret 
ödeniyor. Bu yardım
lardan faydalanan
ların aynı zamanda 
maddi durumunun 
yetersizliğini ve iş 
yaşamına katıla- 
mayışını ön plana 
alan Bakanlık, sosyal 
güvenceye yönelik 
çalışmasını da 362 
bin kişi için başlata
cak.

UYGULAMA 
EN GEÇ 2013’TE 
BAŞLAYACAK 
özürlü ve yaşlılar 
için hazırlanan 2011- 
2013 yıllarını kap
sayan eylem planın
da 9 milyon özür
lünün "ağır özürlü" 
olma şartı aranmak
sızın "bakım sigor
tası" sistemine geçir
ilmesine yönelik 
başlatılan çalışma 
kısmi olarak 
sürdürülürken, 
sosyal güvence mod
elinin çok daha acil 
bir öncelik olduğun
da karar kılındığı 
öğrenildi. Mevzuatın 
tamamlanmasının 
ardından uygula
manın en geç 2013'te 
hayata geçirilmesi 
planlanıyor.

BDDK'nın kredi kart
ları ile ilgili düzen
lemesi, bir ayda bor
cunun en az yarısını 
ödemeyen 6.5 mily
on karta limit artış 
ve nakit çekim yol
unu kapattı.
Borcunu ödeyen
lerin kartı nakit 
çekime açılacak 
Bankacılık Düzenle 
me ve Denetleme 
Kurumu'nun (BDDK) 
harcamaları kontrol 
altına almayı hede
fleyen kredi kartı 
düzenlemesi, hem 
bankalar hem de 
tüketiciler açısından 
riskleri azaltmaya 
başladı. Kredi kartı 
borcunun en az 
yarısını ödemeyen 
6.5 milyon karta 
limit artış ve nakit 
çekim yolu kapatıldı. 
Borcunun tamamını 
kapatanların kartları 
nakit çekimine 
yeniden açılacak, 
limitleri de orantılı 
olarak yükseltilecek. 
BDDK verilerine 
göre, Türkiye'de ek 
kartlarla birlikte yak
laşık 50 milyon kredi 
kartı bulunuyor.
Toplam 18 milyon 
kişi cüzdanında 
kredi kartı taşıyor. 
Ek kartlarla beraber 
kişi başına ortalama 
2 kart düşüyor.

Bunun yaklaşık 10 
milyonu kredi kartı 
borçlarında yalnızca 
asgari tutarda 
ödeme yaparak 
günü kurtarıyor. 
3.5 YILDA 
KAPATIYOR 
Bir tüketici bin 
liralık kredi kartı 
borcunun asgari 
tutarını ödeyerek 
borcunu 3.5 yılda 
kapatabiliyor. 
Toplam kredi kartı 
büyüklüğü 53.8 mil
yar lirayı aşarken, 
kredi kartı ile 
yapılan alışverişler 
sektördeki krediler 
arasında üçüncü 
sırada yer alıyor.
BDDK, Eylül 2011'de 
yürürlüğe giren 
düzenlemeyle bir 
yılda en fazla 3 kez 
dönem borcunun 
yarısından daha az 
ödeme yapan tüketi
cilere nakit para 
çekme yasağı getir
di. Şubat 2012 sonu 
itibariyle bu düzen
leme kapsamında 
borcunun en az 
yarısı ödenmeyen 
6.5 milyon kart limit 
artış ve nakit çekime 
kapatıldı. Kapatılan 
bu kartlar, borcun 
tamamı ödeninceye 
kadar limit artış ve 
nakit çekime açıl
mayacak.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

itfaiye 110
Polis imdat 155
Jandarma imdat 15®
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 5'13 10 51
C.Savcı lığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 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. Ş13 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 3İ

OTOBÜS

Şehirlerarası ; 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol s13 1o 79
MAR-PET s,13 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 O~9

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 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4212 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

aiiiuüıiü
VENÜS SİNEMASI 

FETİH 1453 
10.45-14.00-17.15- 

20.30-21.45 
KURTULUŞ 

SON DURAK
11.45-14.00-16.00- 

18.00-20.00
| REZERVASYON 513 33 21 

. CIUSAVM TUTKU
i FETİH 1453 - 11.30 -14.30- 

17.30-20.30
SEN KİMSİN 12.00 

! 14.00 -16.00 -18.00 -20.30 
i BERLİN KAPLANI: 11.30 
I 13.30 -16.00-18.30-21.00

Rez. Tel: 51415 00

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Üniversite gençliğine destek surutfor
a

Gemlik Belediye 
si’nin Uludağ 
Üniversitesi (U.Ü.) 
Gemlik Yerleşkesine 
yönelik alt yapı ve 
spor tesisi yatırım
ları sürüyor.
Yaklaşık 2 ay önce 
Yerleşke içindeki 
Hah Saha Tesislerini 
hizmete açan Gemlik 
Belediyesi, öğrenci
lerin spor malzemesi 
taleplerine de ivedi
likle yanıt verdi 
Forma, şort, tozluk, 
eldiven, krampon, 
spor ayakkabısın 
dan oluşan 20’şer 
takım futbol, basket
bol ve voleybol 
malzemesi öğretim 
görevlileri ve üniver
site öğrencilerine 
teslim edildi.
Yerleşke içindeki 
hah saha tesislerin 
de organize edilen 
törene, Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu 
Müdürü Prof. Dr. 
Ilhan Turgut, Gemlik 
Üniversite Yaptırma 
ve Yaşatma Derneği 
Başkanı Hasan 
Başaran, Belediye 
Meclis Üyesi 
Abdullah Özden, 
Belediye Fen İşleri

Muduru Ahmet 
Turan, Eğitim 
Görevlileri, Öğret
menler ve öğrenciler 
katıldı. Törende 
konuşan Okul 
Müdürü Prof. Dr. 
İlhan Turgut, U.Ü. 
Gemlik Yerleşkesi’ne 
Belediye tarafından 
yapılan yatırım ve 
yardımların yoğun
luğuna dikkat 
çekerek, bu konuda 
her türlü yatırım ve 
yardımdan kaçın
mayan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a teşekkür 
etti. Prof. Dr. İlhan 
Turgut, Belediyenin 
alt yapı ve yol çalış
malarının tamamlan
mak üzere 
olduğunu, Hah Saha 
Tesisleri’nin dışında 
mini toprak futbol 
sahası ile basketbol 
ve voleybol 
sahasının düzen
leme çalışmalarını 
da devam ettirdiğini 
kaydetti.
Öğrencilerin yoğun 
iigisi ne karşıtaşan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’da, "Sîzleri 
evinizdeymiş gibi 
rahat ettirmek için

Kg

elimizden geleni 
yapıyoruz" dedi. 
Eğitimin yanı sıra 
sosyalleşme ve 
sportif tesislere de 
önem verdiklerini 
anlatan Refik 
Yılmaz, yatırım ve 
yardımların devam 
edeceğini vurgula
yarak, "Sizler 
isteyin, bizler de 
imkânlarımız 
ölçüsünde yerine 
getirelim” diye 
konuştu.
Gemlik Üniversite 
Yaptırma ve Yaşat 
ma Derneği Başkanı

Hasan Başaran’da, 
Gemlik’in yanı sıra 
Gemlikli üniversite 
gençliğinin de 
şanslı olduğuna 
dikkat çekerek, 
"Gerçekten gençliği, 
futbolu, sporu 
seven bir Belediye 
Başkanve kilimiz 
var. Alt yapıdan, 
spor tesislerine, 
malzeme yardı mın- 
dan yatırımlara 
kadar çalışmalarını 
büyük bir hız ve 
şevkle sürdürüyor. 
Kendisine teşekkür 
ediyoruz” dedi.

Of J

Öğrencilerle ve 
öğretim görevlileri 
ile sohbet eden 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz, 
hah saha da maç

yapan öğrencilerle 
de konuşarak, 
hem derslerinde 
hem de sportif 
alanda başarılar 
diledi.

22 Nisan, Bursa için milat»
Bursa, 22 Nisan'daki 
Türk-Arap Turizm 
Buluşması'na ev 
sahipliği yapacak. 
Vali Şahabettin 
Harput, 22 Nisan 
tarihinin Bursa turiz
mi için bir milat ola
cağını söyledi. 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, İl 
Genel Meclisi Mart 
ayı olağan toplan
tısında 2011 yılı tur
izm faaliyetleri 
hakkında bilgi verdi. 
Vali Harput, 22 Nisan 
tarihinin Bursa için 
çok önemli 
olduğunu söyledi. 
Harput," 22 Arap 
ülkesinin yanı sıra 
Filistin, Endonezya 
ve Malezya onur 
ülkesi olarak davet 
edildi. Bunun dışın

da İslam Kalkınma 
Bankası, İslam 
KonferansLÖrgütü, 
Arap Birliği 
ayrıca katılımcılar 
arasında yerini ala
cak ve hepsini 
Bursa'da misafir 
edeceğiz" dedi. 
Bursa'da turizmi 
sürekli gündemde 
tuttuklarını kayde
den Harput, "Artık 
bundan sonra 
Bursa'nın lokomotif 
sektörü turizm. 
Bursa, turizmde 
marka olmakta ve 
milyonları kendine 
çekebilmektedir. 
Ama Bursa şehrin 
de bu özelliklerin 
yanında denizi 
şelale ve gölleri, 
gastronomi, fuarı, 
çeşitli müze ve mo

dern kongre merkez
leri ile olâğanüstü 
zenginliklere sahip 
bir il olmasına rağ
men turizm alanında 
bulunması gereken 
yerin çok gerisinde. 
Son Artık Bursa'nın 
sahip olduğu 
büyük potansiyeli 
değerlendirme 
vakti geldi.

Küçük şehirler bizi 
geçiyorlar, Ayağa 
kalkma zamanı 
geldi. Özellikle 
sürekli artan nüfusla 
beraber yeni istih
dam alanları oluştur
mak sanayiye doyan 
ilimizde artık tarım 
ve yeşil alan işgaline 
son vermek duru
mundayız" diye

konuştu.

"22 NİSAN BURSA 
İÇİN MİLATTIR" 
Arap Birliği Turizm 
Teşkilatı ile yapılan 
protokol ile 2013 
yılının Bursa Arap 
ülkeleri için turizm 
başkentinin Bursa 
olmasına karar ver
ildiğini hatırlatan 
Harput, "Bu karar 
Ürdün'deki turizm 
bakanları toplan
tısında kabul edildi. 
Bu kararın Bursa 
için büyük başarı 
olduğunu herkesin 
kabul etmesini istiy
orum. Bunu bir fırsat 
olarak görmesini 
istiyorum. İki gün 
önce sayın 
Başbakanımız beni 
aradıkların 22 Nisan 

2012 tarihinde 
Bursa'da olacak
larını söylediler ve 
bu tarih itibarıyla da 
programı başlata
bileceğimizi 
ifade ettiler. 
Biz bugünden 
itibaren hep birlikte 
büyük bir sınava 
giriyoruz. Türkiye ile 
beraber 23 ülke artı 
biz, Bursa'yı bu 
standa da çok iyi 
tanıtmak çok iyi 
anlatmak çok iyi 
sunmak kafalardaki 
olumlu olan Bursa 
imajını çok iyi temsil 
etmek zorundayız, 
22 Nisan, Bursa tur
izminin geleceği 
açısından bir 
milat olacak" 
açıklamalarında 
bulundu.



Marmarabirlj^ Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, çiftçinin bu sezon zorda olduğunu söyledi

İSI; İtti imsillt Wil
Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Bu yıl 
zeytinde tane, su kaybı ve buruşma sonucu, zeytinin ince ve orta kalibrede oluşmasıyla üreticiler 
mağduriyet yaşadı" dedi. Çiftçinin bu sezon zorda olduğunu dile getiren Asa, 8 yıl aradan sonra 
ortaklarına destek olmak adına gübre ve ilaç desteği verme kararı aldıklarını belirterek, "Marma 
rabirlik olarak üreticilerimizin haklarını korumak ve iyileştirmek amacıyla Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç'a ve Bursa Valiliği Tarım Komisyonu'na bir rapor sunduk. “ dedi. Haberi sayfa 2’de
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Gemlihsııor’a soğuk dus HEM’in resim, cini ue cam 
süsleme sergisi açıldı

Liderlik koltuğunda Play- 
Off hesapları yapan 
Gemlikspor, ikinci yarıda 
oynadığı süper futbolunu 
sergileyemeyince Ing. 
Yenicespor’a evinde 3-2 
yenilerek sürpriz yaşadı. 
Süper Amatör B gurubu 
lideri Kırmızı Beyazlılar, 
ilk yarısını 2-0 önde 
kapadığı maçın ikinci 
yarısında durunca arka 
arkaya yediği gollerle 
sahadan 3-2 yenik 
ayrıldı. Haberi syf 10’da

Gemlik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 
tarafından açılan Resim, Çini ve Cam 
Süsleme Sanatları kurslarına katılan kur
siyerlerin çalışmaları CİUS AVM Merke 
zi'nde sergilendi. Haberi sayfa 5’de

Gine Bakış Dünya Kadınlar Günü kınlanıyor
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Dünya Kadınlar Günü
Bugün tüm dünyada “Dünya Kadınlar" 

günü etkinliklerle kutlanacak.
Kadın; anamız, avradımız, bacımız, 

kızımız, ninemiz, teyzemiz, halamız...
Bu günü Nazım ’m ‘şiirleriyle ben de kutla

mak istiyorum:
“Kimi der ki kadın
Uzun kış gecelerinde 
yatmak içindir.
Kimi der ki kadın yeşil bir 
harman yerinde dokuz zilli 
köçek gibi oynatmak içindir. 
Kimi der ki ayalimdir, 
Boynumda taşıdığım ve halimdir. 
Kimi der ki hamur yoğuran, 
Ne o, ne bu, ne döşek, ne köçek, 
Ne ayal, ne vebal
O benim kollarım, bacaklarım 
Yavrum, annem, kız kardeşim, 
Hayat arkadaşımdır." Devamı 4’de

8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü tüm dünyada 
etkinliklerle kutlanıyor. 
CHP ilçe, Kadın ve 
Gençlik Kolları dün 
Dünya Kadınlar Günü 
nedeniyle bayanlara kır 
mızı-beyaz karanfil 
dağıttı.
CHP İlçe örgütü ise ya 
zıh bir bildiri yayınladı. 
Bildiride toplumsal iler
lemenin en büyük şart
larından birinin kadına 
değer vermek ve hak
larını tanımak ve uygu
lamak olduğu bildirildi. 
Kadın haklarının tarih 
çesinin anlatıldığı bil 
diride, Türkiye’nin 10 
yılda kadın-erkek eşit 
liğinden 21 sıra gerile 
diği vurgulandı. Kadın 
ların okur yazarlıktaki 
oranının bizi örnek alan

ülkelerin çok gerisinde 
kaldığı bildirildi. Son 
yıllarda ise kadına şid
det olaylarının 7 yılda 
yüzde 1400 arttığına 
dikkat çekildi. Yazılı 
bildiride şu görüşlere 
yer verildi. “Bugün 
kadın olmanın getirdiği 
sıkıntılarla yaşayan, 
şiddet mağduru kadın
ların hakkı ve ayrım

cılığa karşı mücadele 
günüdür. 8 Mart’ı tek 
güne indirmeyeceğiz. 
Bu onurlu mücadelede 
atacağımız her adım, 
kadınlarımızın hak 
ettiği yarınları şekil
lendirecektir." 
Öte yandan, İşçi 
Emeklileri Derneği’n 
den yapılan yazılı açık
lamada da, “Bir ulusun 

ve ailelerin oluşumun
da çok kutsal olan anne 
terimiz ve bacılarımız 
aynı zamanda bireyin 
yetişmesindeki uğraş 
ve gayretler hiç bir 
şeyle ölçülmeyecektir. 
8 Mart Kadınlar Günü 
nü kutluyor, kadınları 
miza sağlık, huzur ve 
mutluluk diliyoruz." 
denildi.
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Buluşma
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, çiftçinin bu sezon zorda olduğunu söyledi

II

Gürhan ÇETİNKAYA 
Bakmak ve görmek...

Birbirine çok yakın görünen ancak çok 
önemli farklılıklar içeren iki kavram. 
Ortaokulda bakmak ve görmekle ilgili ilk 
dersimi rahmetli Halil Uğur Öğretmen’im- 
den almıştım. Öğretmenimin, belki de bak
makla görmek arasındaki farkı öğretmesi 
bizi gazetecilik mesleğine yöneltti.

Onun için benim dönemimden 
arkadaşlarımla görüştüğümüzde değerli 
eğitimci

Halil Uğur’u hep saygıyla anarız.
Işıklar içinde yatsın.
Onun için bakmak tek başına yetmiyor. 
Önemli olan görmek...***
Eski zamanların birinde bir adam yaşamın 

anlamının ne olduğunu kendi kendine sor
maya başlamış.

Bulduğu hiçbir cevap ona yeterli 
gelmemiş ve başkalarına sormaya karar 
vermiş... Ama aldığı cevaplar da ona yet
memiş. “Fakat mutlaka bir cevabı olmalı” 
diyormuş.

Ve herkese bunu sormaya karar vermiş... 
Köy, kasaba, ülke dolaşmış yanıt aramış... 
Bu arada zaman da durmuyor tabi ki.

Tam umudunu yitirmişken bir köyde 
konuştuğu insanlar ona;

"Şu karşıki dağları görüyor musun, orada 
yaşlı bir bilge yaşar istersen ona git belki o 
sana aradığın cevabı verebilir? " demişler.

Çok zorlu bir yolculuk sonunda bilgenin 
yaşadığı eve ulaşmış adam. Kapıdan içeri 
girmiş ve bilgeye “yaşamın anlamının ne 
olduğunu" sormuş...

Bilge; “sana bunun cevabını söylerim ama 
önce bir sınavdan geçmen gerekiyor 
“demiş...

Adam kabul etmiş... Bilge bir çay kaşığı 
vermiş adamın eline ve içine de silme bir 
şekilde zeytinyağı doldurmuş. “Şimdi çık ve 
bahçede bir tur at tekrar buraya gel... Yalnız 
dikkat et kaşıktaki zeytinyağı eksilmesin, 
eğer bir damla eksilirse kaybedersin..”

Adam gözü çay kaşığında bahçeyi turlayıp 
gelmiş.

Bilge bakmış “evet” demiş “kaşıkta yağ 
eksilmemiş, peki bahçe nasıldı(?)” Adam 
şaşkın...
“Ama” demiş”ben kaşıktan başka bir yere 

bakmadım ki...”
“Şimdi tekrar bahçeyi dolaşıyorsun kaşık 

yine elinde olacak ama bahçeyi inceleyip 
gel” demiş bilge...

Adam tekrar bahçeye çıkmış gördüğü 
güzelliklerden büyülenmiş. Çünkü bahçe 
muhteşemmiş... Geri geldiğinde bilge, 
adama “bahçe nasıldı ?”diye sormuş...

Adam gördüğü güzellikler karşısında 
büyülendiğini anlatmış...

Bilge gülümsemiş, “ama kaşıkta hiç yağ 
kalmamış” demiş ve eklemiş:

’’Yaşam senin bakışınla anlam kazanır ya 
sadece bir noktayı görürsün yaşamın akıp 
gider sen farkına varmazsın... Ya da göre
bileceğin tüm güzelliklerin tam ortasında 
yaşarsın akıp giden zamanın anlam kazanır. 
Yaşamının anlamı senin bakışlarında gizli” ***

Yani nasıl bakarsak, nasıl görürsek ya da 
nasıl görmek istersek yaşam öyle biçim
leniyor. Bakmak değil ama belki görmek 
istediğimizde.

Sevgiyi, sevdayı, dostluğu, anlayışı ve 
daha çoğunu sayamadığımız belki de fark 
etmediğimiz güzellikleri gördüğümüzde 
anlamı oluyor yaşamın.

Oysa görmek istememek ya da yaşama at 
gözlükleriyle bakarak kaşıktaki zeytinyağını 
dökmemekse amaç bakmak gerekli bir şey. 
Ama sadece bir şey...

Ne var ki yaşamdan istediklerimiz “çok 
şey” ■

Gülen gözlerle başlanan bir günle birlikte, 
paylaşmaya, sevgiye, dostluğa dair ne 
varsa yaşamak.

Kaşıktaki zeytinyağını dökmek pahasına 
güzelliklerin farkına vararak doyasıya yaşa
mak...

Yaşam aslında bakmakla görmenin ayırtı
na varabilmek...

Marmara Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği 
(Marmarabirlik) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, "Bu yıl 
zeytinde tane, su 
kaybı ve buruşma 
sonucu, zeytinin 
ince ve orta kali
brede oluşmasıyla 
üreticiler mağduriyet 
yaşadı" dedi.
İznik Zeytin 
Kooperatifini ziyaret 
eden Asa, burada 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada, 
Marmarabirlik olarak 
ortaklarına en iyi 
hizmeti sunmak ve 
sıkıntılarını çözmek 
amacıyla çalış
malara ara verme
den devam ettikleri
ni söyledi.
Çalışmalar hakkında 
bilgi veren Asa, 
"Aldığımız zeytin
lerin ödemelerini 
Mayıs ayı sonunda 
ödemeyi plan
lamıştık. Fakat 
çiftçimizin içinde 
bulunduğu durum 
göz önüne alınarak

Üc Biie lıımilli yaiiıs uyarısı
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nün son 
verilerine göre böl
gelerde hava duru
mu şöyle olacak. 
Hava sıcaklığı, 
ülkenin iç ve doğu 
kesimlerinde 2 ila 4 
derece artarken 
yağış da bekleniyor. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nün 
değerlendirmelerine 
göre yağışların 
genellikle yağmur 
ve sağanak, Doğu 
Anadolu, İç 
Anadolu'nun 
doğusu ile Doğu 
Karadeniz'in iç 
kesimlerinde karla 
karışık yağmur ve 
kar şeklinde olması 
bekleniyor. Ülkenin 
iç ve doğu kesim
lerinde buzlanma

28 Şubat tarihi 
itibarıyla hiçbir 
ortağımıza bir kuruş 
borcumuz kalmadı. 
Bu ödemeleri de 
hiçbir borç altında 
kalmadan yaptık" 
dedi.
Çiftçinin bu sezon 
zorda olduğunu dile 
getiren Asa, 8 yıl 
aradan sonra ortak
larına destek olmak 
adına gübre ve ilaç 
desteği verme kararı 
aldıklarını belirtti. 
Marmarabirlik olarak 
üreticilerin mağ
duriyetini gidermek 
adına yağlık zeytin 
fiyatına 35 kuruş 
ilave ettiklerini ve 16 
bin 815 kilo yağlık 
zeytin aldıklarını ve 

Karadeniz'de 
kuzeyli yönlerden 
hafif, ara sıra otta 
kuvvette esmesi 
bekleniyor.

ve don olayı 
bekleniyor. 
Rüzgarın genellikle 
güney ve güneybatı, 
Marmara, Ege ve

bir nebze de olsa 
ortaklarının mağ
duriyetini giderdik
lerini anlatan Asa, 
şöyle konuştu: 
"Marmarabirlik 
olarak üreticilerim
izin haklarını koru
mak ve iyileştirmek 
amacıyla Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç'a ve Bursa 
Valiliği Tarım 
Komisyonu'na bir 
rapor sunduk. Bu 
dosyada bölgede 
yasanan sıkıntılar 
sebebiyle bölgenin 
afet kapsamına alın
ması ve sofralık zey
tine kilo başına 
destek verilmesini 
talep ettik. Sonuç 
olarak üzerimize 

düşen görevi yaptık. 
Bursa milletvekiller- 
imiz Bülent Arınç ve 
İlhan Demiröz ile 
yaptığımız 
görüşmelerde de 
olumlu sonuçlar 
aldık.”
Ortaklarının menfaa
tini düşündüklerine 
ve tüm ortaklarını 
sigorta konusunda 
yönlendirmeye 
çalıştıklarına deği
nen Asa, "Afet 
Allah'tan gelen bir 
doğa olayı, bunun 
önüne geçilmesi 
söz konusu değil. 
Zeytin üreticimiz, 
mutlaka sigorta 
yaptırmalı. Sigorta 
konusunda biz de 
üreticilerimize 
yardımcı oluyoruz. 
Yaptırdıkları sigorta 
ücreti bir sonraki 
dönemde verdikleri 
zeytinin ücret
lerinden kesiliyor. 
Ayrıca hiçbir 
bankanın uygula
madığı kredi 
ücretlendirmesi 
yaparak üreticimizi 
zor duruma sokmu 
yoruz" diye konuştu

BUZLANMA VE 
DON UYARISI 
Ülkenin iç ve doğu 
kesimlerde buzlan
ma ve don olayı 
beklendiğinden, 
meydana gelebile
cek olumsuzluklara 
karşı (ulaşımda 
aksamalar vb.) 
ilgililerin ve vatan
daşların dikkatli ve 
tedbirli olması 
gerekiyor. 
ÇIĞ UYARISI 
Karadeniz'in iç 
kesimleri ile Doğu 
Anadolu'nun kuzey 
ve doğusunda 
eğimin fazla olduğu 
alanlarda oluşabile
cek çığ tehlikesine 
karşı ilgililerin ve 
vatandaşların 
dikkatli ve tedbirli 
olması gerekiyor.
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Kur an Kursunu soydular İhsanca
Bursa'da, bir cami 
nin kız Kur'an kur
suna giren hırsız ya 
da hırsızlar, içeride
ki sadaka kutusu ile 
elektrik sobası ve 
bir kursiyerin diz 
üstü bilgisayarını 
çaldı.
Olay, gece geç 
saatlerde merkez 
Osmangazi ilçesi 
Gazcılar Caddesi'n 
deki Bedir Camii'n

Kaytmlan şahıs dactla donmuş haHe tmluıdu
Bursa'nın Orhangazi 
ilçesinde 6 gündür 
kayıp olan bir kişi, 
Gürle Dağı'nın zirve
sine yakın bir 
bölgede karlar 
arasında donmuş 
olarak bulundu.
Edinilen bilgiye 
göre, Orhangazi'ye 
bağlı Gölyaka köyü 
sınırları içinde Gürle 
Dağı zirvesine yakın 
bir bölgede ava 
çıkan vatandaşlar, 
yol kenarında karlar 
arasında sadece 
yüzü görünen bir 
erkek cesedi fark 
etti. Avcılar durumu 
Orhangazi Jandar 
ma Komutanlığına 
bildirdi. Olay yerine 
varan jandarma 
ekipleri, karlar 
içinde donmuş 
vaziyette 45-50 
yaşlarındaki erkek 
cesedine ulaştı.
Durumun

Hırsızlık zanlısı kendi etti kendi buldu
Mudanya ilçesi 
Zeytinbağı beldesin 
de bir GSM şirketine 
ait baz istasyonun
dan hırsızlık 
yapıldığı ihbarı üze 
rine, jandarma ekip
leri geniş çaplı 
operasyon başlattı. 
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde bir baz 
istasyonundan hır 
sizlik yaparken 
yakalandığı jandar
ma devriyesine ateş 
açan zanlı, yaralı 
olarak getirildiği 
hastanede hayatını 
kaybetti. Şahsın 
kesin ölüm sebebi, 
otopsinin ardından 
belli olacak.
Mudanya ilçesi 
Zeytinbağı 

de meydana geldi. 
Sabah erken saatler 
de kursu açmaya 
gelen Gülsüm Bü 
keç, camın açık 
olduğunu fark etti. 
Bükeç, durumu 
hemen polise haber 
verdi. Kur'an kur
suna gelen olay yeri 
inceleme ekipleri, 
sert bir cisimle açı 
lan camlarda ve 
diğer bölümlerde

Cumhuriyet 
Savcılığına 
bildirilmesinin ardın
dan yola çıkan 
savcı, jandarma 
ekiplerine ait dört 
çeker araçla cesedin 
bulunduğu alana 
yakın bir bölgeye 
kadar varabildi. 
Daha sonra traktöre 
binip bir süre de 
yürüyen savcı, İlçe 
Garnizon Komutanı 
Jandarma Yüzbaşı 
Ahmet Uzun ile bir

beldesinde bir GSM 
şirketine ait baz 
istasyonundan hır 
sizlik yapıldığı ihbarı 
üzerine, jandarma 
ekipleri geniş çaplı 
operasyon başlattı. 
Gece 01.00 sıraların
da jandarmayı görüp 
baz istasyonunun 
direğinden inen 

parmak izi araştır
ması yaptı. Yapılan 
araştırmada, soygu
nun birkaç gün önce 
gerçekleştiği ve 
içeriden 6 TL'nin 
yanı sıra, yaklaşık 
100 lira bulunan 
sadaka kutusu, bir 
adet elektrik sobası 
ile bir kursiyerin 
dizüstü bilgisa
yarının çalındığı 
anlaşıldı.

likte olay yerine 
ulaştı. Üzerinden 
herhangi bir kimlik 
çıkmayan cenaze, 
olay yerinde 
inceledikten sonra 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi morguna 
kaldırdı.
Orhangazi Jan 
darma Komutanlığı 
ekipleri, donmuş 
halde bulunan şah
sın kimliğini tespit 
etmek üzere çalışma 
başlattı. Bölgede 

zanlı Hasan Y. (36), 
kaçarken devriye 
ekiplerine ateş açtı. 
Ekipler tarafından 
etkisiz hale getirilen 
zanlı, ambulansla 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı ancak tüm 
müdahalelere rağ

Önlüğünün cebini 
kontrol eden kurs 
hocası Gülsüm 
Bükeç, 20 TL’sinin 
de çalındığını 
anlayınca şaşkınlık 
yaşadı. Kursun 
geçici olarak cami 
girişinde hizmet 
verdiğini belirten 
Bükeç, "Bu nedenle 
fazla tedbir almadık 
ama ikinci kez soyu
luyoruz.” dedi.

yapılan soruştur
madan sonra kayıp 
başvuruları incelen
di. Bu sırada 
Orhangazi Emniyet 
Müdürlüğüne 1 Mart 
günü yapılan sözlü 
kayıp başvurusu 
dikkat çekti. 
Jandarma, başvuru 
sahiplerine ulaşıp 
Devlet Hastanesi 
morguna gelmelerini 
istedi. Burada 
yapılan teşhiste 
Gürle Dağı'nda don
muş halde bulunan 
cesedin, 6 gün önce 
kaybolan 50 yaşın
daki şizofren hastası 
Lütfü Altınel'e ait 
olduğu belirlendi. 
Gerekli 
incelemelerin ardın
dan ceset otopsi 
için Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na gönde 
rilirken, olayla ilgili 
soruşturma devam 
ediyor.

men kurtarılamadı. 
Olay yerinde zan
lının yanında başka 
kişilerin de bulun
duğu öğrenilirken, 
sabıkalı şahsın 
kesin ölüm sebebi 
otopsinin ardından 
netlik kazanacak. 
Hasan Y.'nin 
üzerinde ruhsatsız 
silah, pense, tor
navida ve suçta kul
lanılan malzemeler 
de ele geçirildi. 
Jandarma olay yer
ine Hasan Y. ile bir
likte gelen diğer 
kişilerin yakalan
ması için çalışma 
başlatırken, 
savcılığın olayla 
ilgili soruşturması 
sürüyor.

İhsan BÖLÜK 
posta@ihsanboluk.com.tr

Ey, orasını burasını bükenler 
ve bükülenler!

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) 
Bursa Şubesi’nin pazar günü gerçek
leştirilen genel kurulu, bir siyasi parti 
kongresi kadar heyecanlıydı. Salonda 
konuşmalar yapılırken, birkaç masa 
etrafında toplanmış genç ADD üyelerinin 
liste çalışmalarına tanık oldum. Basılı bir 
liste üzerinde taktiksel(!) çalışmalar 
yapıyor, binlerini çiziyor, başka binlerini 
yazıyorlardı.

Aralarına giremediğim için duyamadım 
konuşmalarını ama muhakkak, çizdikleri 
ve yerine yazdıkları kişilerin “ne kadar 
Atatürkçü* olduklarını sorgulamıyor
lardı. Aradıkları sanıyorum, “Kim, kimin
le daha uyum içinde çalışır. Atatürkçü 
düşünce nangi kadroyla daha iyi 
korunur, geliştirilir ve yaşatılır?” sorusu
nun yanıtıydı!

Birkaç liste vardı elde, hepsinde de 
başkan Zeki Kahraman’dı. Divan 
başkanlığını Nejat Vardar’ın yaptığı 
genel kurulda seçimin çarşaf listeyle 
yapılması kararlaştırıldı. Aday olmak 
isteyenler adlarını yazdırdı. 24 isim aday 
oldu. 139 oy kullanıldı. Bursa Barosu 
önceki Başkanı Avukat Zeki Kahraman, 
132 oyla başkan seçildi. Yönetim kuru
lunda da yine eski baro başkanlarından, 
eski milletvekili Yahya Şimşek ile 
Hüseyin Gürkan, Aynan Demirhan, 
Gülez Arıkan, Idrsi Kalender, Halil 
Sabah, Turan Türker ve Kemal Alton yer 
aldı.

ADD secimi ve Zeki Kahraman’ın 
başkanlığına en sade bilgi böyle... 
Bursa Barosu Başkanlığından istifa 
ederek CHP’den milletvekili aday adayı 
olan, ancak listeye bile konulmayan Zeki 
Kahraman’ın ADD başkanlığına dudak 
bükenler var. Dahası, ADD başkanlığını 
önemsiz gösterip, küçümseyenler var. 
Üstelik de sol cenahtan...

Ey orasını burasını bükenler ve 
bükülenler!

Bugün Türkiye’de bir rejim sorunu 
yaşanıyorsa, Atatürk ilke ve devrimleri 
hakarete uğruyor, Cumhuriyet değerleri 
göz göre göre adeta frezeyle aşındırmıy
orsa, bilin ki sebebi sizsiniz!

Ve böyle yaptıkça, karşıdevrimcilerin 
ekmeğine yağ sürmektesiniz, farkında 
değil misiniz ey gafiller!

Kahraman’ın, ADD Bursa Şubesi 
Başkanı seçildikten sonraki ilk açıkla
masında altını çizdiğim bir cümle var. 
Diyor ki;
“Toplumumuzun tamamına yakın kesi

minin Atatürk devrim ve ilkeleri ile 
yoğrulduğunu, değerleri içine sindirdiği
ni, insanlık alemi içinde onurlu bir duruş 
ve yer istediğini biliyoruz.”

Bugün Atatürkçülük sadece bir kes
imin tekelinde değil... Kahraman’ın tarif 
ettiği gibi, toplumun her kesiminde 
Atatürk ilke ve devrimlerine inanmış 
kimseler çoktur. İnanıyoruz ki, 
Kahraman’ın başkanlığı döneminde 
ADD, farklı platformlarda yer alan ve 
şimdiye kadar sessiz kalmış 
Atatürkçüleri de bünyesine katacaktır.

GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ
TL’nin kaderini çizdi Tülay Lale 
Kuruşu olmayandan yayılıyor nale 
Yazıyorlar her şeyin üstüne “for sale” 
Düşmeyelim sonra acınacak hale!

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr


Güıe Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Dünya Kadınlar Günü..
Ayın altında kağnılar gidiyordu.
Kağnılar gidiyordu Akşehir üstünden

Afyon'a doğru.
Toprak öyle bitip tükenmez, 
dağlar öyle uzakta, 
sanki gidenler hiçbir zaman 
hiçbir menzile erişmiyecekti.
Kağnılar yürüyordu yekpare meşeden tek

erlekleriyle.
Ve onlar
ayın altında dönen ilk tekerlekti.
Ayın altında öküzler
başka ve çok küçük bir dünyadan 

gelmişler gibi
ufacık, kısacıktılar, 
ve pırıltılar vardı hasta, kırık boynuzlarında 
ve ayakları altından akan
toprak, 
toprak 
ve topraktı. 
Gece aydınlık ve sıcak 
ve kağnılarda tahta yataklarında 
koyu mavi humbaralar çırılçıplaktı.
Ve kadınlar
birbirlerinden gizliyerek 
bakıyorlardı ayın altında 
geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek 

ölülerine.
Ve kadınlar, 
bizim kadınlarımız: 
korkunç ve mübarek elleri, 
ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle 
anamız, avradımız, yârimiz 
ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen 
ve soframızdaki yeri 
öküzümüzden sonra gelen 
ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yatığımız 
ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki 
ve karasabana koşulan 
ve ağıllarda 
ışıltısında yere saplı bıçakların 
oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan 

kadınlar, 
bizim kadınlarımız.
şimdi ayın altında
kağnıların ve hartuçların peşinde
harman yerine kehribar başaklı sap çeker 

gibi
aynı yürek ferahlığı, 
aynı yorgun alışkanlık içindeydiler.
Ve on beşlik şarapnelin çeliğinde 
ince boyunlu çocuklar uyuyordu.
Ve ayın altında kağnılar 
yürüyordu Akşehir üstünden Afyon'a 

doğru.
Büyük usta Nazım, Kuvayi Milliye Destanı 

7. babında kadınlarımızı yukarıdaki satırlar
la anlatır.
Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Mustafa 

Kemal, kadınlara seçme seçilme haklarını, 
medeni kanunda yapılan değişikliklerle 
sosyal yaşamda ve erkeğiyle eşitliği 
sağladıysa da kadınların toplumdaki 
statüsü hala erkeklerden çok gerilerde.
Kadına şiddet ise bütün gücüyle sürüyor. 

Böyle bir ortamda Kadınlarımızın Gününü 
kutluyorum.

Gemlik Körfez

Sili 1li Illi iMWMtllMBliWl
Gemlik’te faaliyet 
gösteren 145 nolu 
Tır Kooperatifi ve 66 
Nolu Taşıyıcılar 
Kooperatifi başkan- 
ları, Milliyetçi 
Hareket Partisi İlçe 
Yönetim Kurulu’na 
ziyarette bulundular. 
145 Nolu Tır 
Kooperatifi Başkanı 
Recep Ergün; “Her 
yeni yönetim heye
can yaratır. Bizler 
Gemlik için yapıla
cak olumlu işlerde 
parti gözetmeden 
desteğimizi vere
ceğiz. Hizmet açısın
dan en göz önünde 
olan yerel yönetim
lerdir. Gemlik’in 
daha iyi hizmeti hak 
ettiğine inanıyoruz, 
bir an önce de hak 
ettiği yönetime 
kavuşmasını umut 
ediyoruz.” dedi.
66 Nolu Taşıyıcılar 
Kooperatifi Başkanı 
Fehmi Arslan; “Şu 
anda yapılan çalış
malar her ne kadar 
gecikmeli olsa da

TEMA ı/akfı tarafından oaşlatılan
Suyunu Boşa Harcama' 

kampanyasına su tüketiminin 
jönlenmesi için sız de Katılın

Gemlik’te gerçek
leşiyor olması umut 
verici, daha güzel 
şeylerin Gemlik’e 
kazandırılacağına 
eminiz.” Şeklinde 
konuştu.
Ziyarette söz alan 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu; “Türkiye’nin 
ve Gemlik’in kurtu
luşu sadece siyase
tle mümkün değildir. 
Gemlik plansız şehir 
leşme ve plansız 
büyümenin sıkın
tısını yaşıyor. Liman 
kenti olan Gemlik bu

gün nerede ise 
İstanbul’un yükünü 
çekiyor. Ve bu sek
törde de namuslu ve 
vatanını seven 
insanların bulun
ması bizim için 
önemlidir.
Nakliyeci esnafımı 
zın altyapı sorun
larının farkındayız. 
Bu konuda üzerime 
düşeni yapacağız. 
MHP Milletinden 
gücünü alan bir 
harekettir. Gemlik’te 
de kongre sonrasın
da gördüğümüz 
teveccüh ve Gemlik

halkının güveni 
ortadadır. Helal 
oylarla Belediyeyi 
alan CHP, kendile 
rine oy veren insan
ların güvenine layık 
olamamıştır. Şu 
anki yönetimde ise 
transferler ve 
siyasal ahlak ’a 
yakışmayan durum
lar gözden kaçma
maktadır. Son olarak 
da aldığımız duyum
lara göre dışarıdan 
bir başkan yardım
cısı transferine git
mişlerdir. Bu yapılan 
Yüz bini aşkın 
nüfusu olan ve 
halkın seçmiş 
olduğu meclis 
üyeleri bulunan 
Gemlik’e karşı 
büyük bir hakaret
tir.” diyerek sözleri
ni sonlandırdı.

T_J|A ı
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

Gemlik Ozdilek AVM’de görevlendirilmek üzere; KURU PASTAAlanında deneyimli, Askerlik hizmetini tamamlamış BAY ELEMAN ARANIYORMüracaatların 1 adet fotoğraf ile şahsen aşağıdaki adrese yapılması rica olunur. Başvurular gizli tutulacaktır.
OzeViVelc .

“ALIŞVERİŞTE SIMSICAK BİR GELENEK”

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel: 0 224 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK

ABONE
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ 
mgemlitkoıkz^i»

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlü 
ğü tarafından açılan 
Resim, Çini ve Cam 
Süsleme Sanatları 
kurslarına katılan 
kursiyerlerin çalış
maları CİUS AVM 
Merkezi’nde 
sergilendi.
7 Mart ile 10 Mart 
tarihleri arasında 
izlenebilecek olan 
serginin dün saat 
10.oo yapıldı. 
Serginin açılışını 
Bursa Vali 
Yardımcısı Gemlik 
Kaymakam Vekili 
Adnan Kayık, Gemlik 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya

Beyazıt ve Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdüresi Rüveyde 
Kılıçlar birlikte yaptı. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Emniyet 
Müdürü Kenan

Kerdiğe, İlçe 
Jandarma Komutanı 
Yüzbaşı Mustafa 
Özdemir, İl Genel 
Meclisi Üyesi Ercan 
Barutçuoğlu, Gemlik 
Lisesi Müdürü 
Ertuğrul Kılıçlar’ın 

yanı sıra çok sayıda 
daire müdür ve amir, 
davetli, siyasi parti 
ve sivil toplum 
örgütü yöneticisi ile 
kursiyerlerin de 
katıldığı sergi açılışı 
vatandaşlardan da 

yoğun ilgi gördü. 
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdüresi 
Rüveyde Kılıçlar, 8 
Mart Dünya Kadınlar 
Günü nedeniyle 
organize edilen 
etkinliğe katılanlara 

teşekkür etti.
Kılıçlar, el emeği 
göz nuru eserlerini 
sergileyen 
kursiyerlerini de 
kutlayarak, etkinlik
lerin devam edeceği
ni müjdeledi.
Halk Eğitimi Merkezi 
Kursiyerlerinin 
eğitim öğretim döne
mi boyunca ürettik
leri el emeği göz 
nuru ürünlerin bir 
bölümünün yer 
aldığı sergi 10 Mart 
Cumartesi günü 
akşamına kadar açık 
kalacak.

Tüm dünyada, kadınların eşitlik, 
kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini ve 

isteklerini dile getirdikleri, birlik ve 
beraberlik günü olarak kutlanan bu günde tüm 

kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.,.

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla 
Bursa vol ayrımı GEMLİK 

Tel: 0 224 513 68 00- 513 32 46
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8iiıiiMiı ıMMıe Mili m İlimi Şiddet mağduru 
Kadınlar güvencede

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi nin üst 
düzey yöneticilerine, 
Liderlik ve Yönetici 

lik Becerileri' eğitimi 
verildi. Kişisel 
Gelişim Uzmanı ve 
Yönetici Koçu Nuran 
Boyraz tarafından 
verilen eğitim, Tay 
yare Kültür Merke 
zi nde gerçekleşti. 
Büyükşehir 
Belediyesi İnsan 
Kaynakları Daire 
Başkanlığı tarafın
dan organize edilen 
eğitime; daire 
başkanlar), şube 
müdürleri, şef ve 
birim amirleri katıldı. 
Eğitimin açılış 
konuşmasını yapan 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Necmettin Şenocak, 
liderlik ve yöneticil
iğin insanlık tarihi 
kadar eski olduğunu 
söyledi. Gelişen 
teknolojik ortam ve 
nüfus yoğunluğu
nun liderlik ve 
yöneticiliğin daha 
da derinlemesine

araştırılmasını 
ihtiyaç haline 
getirdiğini belirten 
Şenocak, düzenle
nen organizasyon
dan dolayı İnsan 
Kaynakları Daire 
Başkanlığını kutladı. 
Yönetici ile 
yönetilen arasındaki 
diyaloğa da değinen 
Şenocak, kenti 
yönetenlerin kişisel 
gelişim çalışmalarını 
takip etmek ve 
kendilerini 
geliştirmek zorunda 
olduğunu vurguladı. 
Şenocak, "Bizim 
yöneticilikten 
anladığımız temel 3 
esas vardır.
Bunlardan birincisi 

adalettir. Hakkı hak 
sahibine teslim 
etmektir, haksızlığa 
engel olmaktır. İkin
cisi kolektif aklı 
oluşturmaktır. 
Alabildiğine işin 
ehliyle istişare 
etmektir. Üçüncü ve 
olmazsa olmaz şart 
ise, kamu hukuku
nun bireyin hukuku 
önünde olduğunu 
anlayabilmek ve 
bunu ortaya koy
maktır. Bu açıdan 
bakıldığında, yöneti
ci ile yönetilen 
arasındaki diyalog 
ne kadar başarılı ise 
çalışma ve perfor
mans da o kadar 
verimli olur" dedi.

Daha sonra kürsüye 
gelen Kişisel 
Gelişim Uzmanı ve 
Yönetici Koçu 
Nuran Boyraz, 

Lider ve Yönetici
Kimdir, Görevleri ve 
Sahip Olması 
Gereken Becerileri 
Nelerdir, Bu 
Beceriler Nasıl 
Kazanılır' konu 
başlıklarıyla sunum 
yaptı. Üst düzey 
yöneticilerin soru ve 
katılımlarıyla hayli 
hareketli geçen 
sunumda, hedef 
koyarken nasıl viz 
yoner olunacağı, 
insanı insan yapan 
değerler ve bu 
değerlerdeki tat- 
minkarlık örneklerle 
anlatıldı. Kişisel 
Gelişim Uzmanı 
Nuran Boyraz, 
yöneticilikte geri 
bildirim sihrine, din
lemenin önemine, 
performans ve 
aidiyet duygularının 
nasıl sağlanacağına 
kadar pek çok konu
da önemli açıkla
malarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı 
tarafından yürütülen 
ve Avrupa Birliği ile 
Birleşmiş Milletler 
den sağlanan 12 
milyon Euro’luk fon 
ile Türkiye genelin 
de 7 kente yaptırılan 
sığınma evlerinden 
biri olan Bursa’daki 
kadın sığınma evinin 
işletimi Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yapılıyor. 
İnşaatı yaklaşık altı 
al önce tamamlanan 
ve eksikleri de 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan giderilen Kadın 
Sığınma Evi’nin 
resmi anlamda 
hizmete girmesi ile 
ilgili protokol 
Valilikte düzenlenen 
törenle imzalandı. 
Vali Şahabettin 
Harput, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Uludağ Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı 
Prof.Dr. Ahmet Saim 
Kılavuz, Baro 
Başkanı Zekeriya 
Birkan ve BTSO

Meclis Başkanı İlhan 
Parseker arasında 
imzalanan pro
tokolle hukuken 
güvence altına alın
ması gereken şiddet 
mağduru kadınların 
hayatları güvence 
altına alınmış oldu. 
İçişleri Bakanlığı 
tarafından yürütülen 
proje kapsamında 
sığınma evi için 
gerekli arsayı 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
temin ettiklerini dile 
getiren Başkan 
Recep Altepe, AB ve 
BM fonlarından 
sağlanan gelirle 
inşaatında tamam
landığını söyledi. 
Yaklaşık 6 ay önce 
binanın kullanıma 
açıldığını ve güven
lik açısından yerini 
açıklamadıklarını 
dile getiren Başkan 
Altepe, “Şiddet mağ
duru olan ya da risk 
gurubunda bulunan 
kadınlarımız burada 
çocuklarıyla birlikte 
de kalabiliyorlar” 
dedi.

elm& sekeri
KREŞLERİ ..... .

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 
w, .KURUMU 

€GITIMD€ 13. VII
ERKEN KflYIT 

AVANTAJLARIMIZDAN 
YARARLANIN

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim çocuğunuzun hayatında önemli bir fark yaratır” 
KREŞ YE HAZIRUK 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 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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Ürer KONAK- (E)Tarih Öğretmeni

TÜRK KADINI VE 
KADIN HAKLARI...

Her toplumun yapısına 
bakıldığında yarısının 
kadınlardan oluştuğu 
görülür. Buna rağmen 
bizim toplumumuzda özel
likle OsmanlI Devleti’nin 
son yıllarına bakıldığında, 
toplumda kadınların yer
lerinin hemen hemen yok 
denecek kadar az olduğu 
görülür. Özellikle büyük 
şehirlerde yaşayanlar 
zamanla evlerine kapanıp, 
sosyal ve ekonomik 
yaşamdan çekilmişlerdir. 
Kırsal alanda, köylerde 
kadınlarımız eskisi gibi 
tarlada, bağda, bahçede 
erkeklerle birlikte yan 
yana çalışmayı sürdür
müşlerdir.

Ancak OsmanlI döne
minde kadınının kamu 
görevleri ne girme, eğitim 
yapma hakları olmadığı 
gibi, miras hakkı erkeğin 
yarısı kadardı. Eş seçme 
hakkı olmadığı gibi çok 
eşliliğin getirdiği sıkın
tılara da katlanmak zorun
daydı. Hukukta bile ancak 
iki kadının tanıklığı bir 
erkeğinkine eşit sayılıyor
du. O dönemlerden birkaç 
örnek verirsek yaşadıkları 
sıkıntıları daha iyi anlaya
biliriz.

1603 te çıkarılan bir fer
manla dükkanlara 
girmeleri, 1610 da yayın
lanan fermanla erkeklerle 
sandala, arabaya bin
meleri, piknik yerlerine 
gitmeleri yasaklanırken; 
sokağa bile haftada kaç 
gün çıkabilecekleri, 
kıyafetleri de yine ferman
la düzenleniyordu. 
Tanzimat ve Meşrutiyet 
dönemlerinde bazı okullar 
açılmışsa da hukuksal ve 
sosyal alanda hiçbir yeni
lik getirilmemiştir.

1. Dünya Savaşıyla bir
likte erkeklerden boşalan 
yerlerde kadınlar çalışma 
hayatına yavaş yavaş da 
olsa, zorunlu olarak gir 
meye başlamışlardır. 
Ancak tüm bunlar bile, 
onların hukuk alanında 
yeni haklar kazanmalarını 
sağlayamamıştır.

Atatürk, daha 1913 yıl
larında Sofya’da askeri 
ateşe olarak görev 
yaparken, şöyle demiştir: 
’’Türkiye’yi modern bir 
ülke yapmalı... peçe 
kaldırılmalı, çok eşliliğe 
son verilmelidir.”

Kurtuluş Savaşı’nda 
erkeğiyle omuz omuza 
çalışan, gerektiğinde 

çarpışan, ordusuna 
cephane taşıyan, 
yaralarını saran Türk 
kadınlarının bu fedakar
lığını Atatürk, “Dünyada 
hiçbir milletin kadını ben 
Anadolu kadınından daha 
fazla çalıştım... milletimi 
kurtuluşa ve zafere 
götürmekte Anadolu 
kadını kadar emek verdim 
diyemez” sözleriyle 
övmüştür....

Cumhuriyetimizin 
ilanıyla birlikte yüzyıllardır 
hakları verilmeyen kadın
larımıza 1924 
Anayasasıyla eşitlik, 
kamu özgürlükleri ve 
kadınların çalışma hakları 
düzenlendi. 1924 de yine 
Tevhid-i Tedrisat (Eğitim- 
Öğretimin Birleştirilmesi) 
Yasasıyla kız ve erkek 
çocuklarına eşit, bir arada 
ve çağdaş eğitim yapma 
olanağı sağlandı.

1926’da Medeni Kanun 
kabul edildi. Benzersiz bir 
devrimdi bu... Kadın-erkek 
eşitliğini, evlenme, boşan
ma, miras, tek eşlilik, 
medeni nikahla kurulan 
bir aile tipi getirildi. Türk 
kadınını ikinci sınıf insan 
gören düşünce yıkıldı 
Türk Kadını kişiliğine

kavuştu...
1930 da belediye 

seçimlerine katılma, 
1934’de milletvekili seçme 
ve seçilme hakları tanındı. 
“Şuna inanmak lazımdır 
ki, dünya yüzeyinde 
gördüğümüz hir şey 
kadının eseridir” diyen 
büyük Atatürk her alanda 
kadını erkeğin hayatta 
arkadaşı, ortağı, yardım
cısı ve destekleyicisi 
yaptı...

1922’de Haydarpaşa 
Tıp Fakültesi’nde 7 kız 
öğrenci varken, 1999-2000 
öğretim yılında Tıp alanın
da okuyan öğrencilerin % 
53 ü kız öğrencilerimizden 
oluşmaktadır.

Daha dün peçe ve 
kafes arkasından dünyaya 
bakabilen Türk kadını; bu 
gün uluslar arası, bilim
sel, sosyal, düşünsel, 
sosyal kültürel alanlarda 
ilk sıralarda yer almak
tadır. Bunun arkasında 
hiç şühe yoktur ki Atatürk 
vardır...

Şimdi Türk toplumuna 
düşen görev; kadınıyla- 
erkeğiyle Atatürk’e olan 
bağlılığımızı sürdürmek, 
devrimlerine sahip çık
maktır...

Aştılar 
yarışacak
Güney Marmara 
Aşçılar Derneği 
tarafından Ulu 
dağ'da hafta sonu 
aşçılar şöleni 
düzenlenecek. 
Uludağ Beceren 
Otel Cafe'de, 11 
Mart 2012 pazar 
günü gerçekleşti 
rilecek organizas 
yonda, Türkiye'nin 
çeşitli illerinden 
Türkiye Aşçılar 
Federasyonu 
(TAFED)'na bağlı 
17 aşçı derneğinin 
başkan ve yöneti
cileri ile Bursa'da 
ki aşçılar katıla
cak. Programda 
dans, lazer, havai 
fişek ve kayak 
hocalarının gös
terileri yapılacak. 
Turizmciler, yatı 
rımcılar, yemek 
sanayicilerinin 
temsilcileri de 
programa davet 
edildi. Uludağ'ın, 
2010-2011 kış 
sezonunda verimli 
bir yıl geçirdiğini 
dile getiren GÜ 
MASDER Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Reşat Kahrıman, 
bu yıl ilki düzenle
nen aşçılar şöleni
ni geleneksel hale 
getirmeyi hedefle 
diklerini ifade etti.

PLAKET ■ KUPA İLE MAPALTA fEf/TLEfl İLE HİZMETİNİZDETİZ

MATBAACILIK - REKLAMCI UK - 0RWB5OI VE TAKITIM
istiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı Ho: 3/ B GEMLİK 

Tel: (0.224) 515 96 83 Fax: (0 224) 513 35 95

Madalya ve Ödül kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
■
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Ulaşımda konfor artıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi iştirak
lerinden BURULAŞ, 
vatandaşlara konfor
lu toplu ulaşım 
imkanı sağlayan 
projelerine özel halk 
otobüslerini de ekle
di. Kentin farklı nok
talarında özel halk 
otobüsleri ile hizmet 
veren Yaztur firması, 
eski otobüslerini 
son teknoloji ürünü 
çevreci araçlarla 
değiştirdi.
Bursaray, tramvay 
ve lastik tekerlekli 
toplu taşıma araçları 
ile günde yaklaşık 
600 bin kişinin kent 
içi ulaşımını 
sağlayan BURULAŞ, 
yeniliklerine bir 
yenisini daha ekledi. 
Kendi araçlarının 
yanı sıra özel oto
büslerle de hizmet 
veren BURULAŞ, 
standartlarını en üst 
seviyeye çekiyor. Bu 
anlamda ilk olarak 
BURULAŞ'a bağlı 
hizmet veren Yaztur 
firmasının toplu taşı
ma otobüsleri 
yenilendi. Yaztur fir

Vergi gelirleri tahsilatı arm
Türkiye genelinde 
2010 yılında 210 mil
yar 532 milyon 315 
bin lira olan net 
vergi tahsilatı 
2011'de yüzde 20,5 
artışla 253 milyar 
765 milyon 370 bin 
liraya çıktı.
Büyük Mükellefler 
Vergi Dairesi 
Başkanlığı (BMVDB) 
2011 yılı Aralık ayı 
bültenine göre, 2011 
Aralık ayı sonu 
itibariyle BMVDB 49 
milyar 769 milyon 
470 bin 508 lira, 
İstanbul Vergi 
Dairesi Başkanlığı 
40 milyar 886 milyon 
362 bin 657 lira, 
İstanbul 
Defterdarlığı 20 mil
yar 646 milyon 414 
bin 326 lira, Ankara 
27 milyar 511 milyon 
54 bin lira, Bursa 5 
milyar 731 milyon 91 
bin lira, İzmir 27 mil
yar 567 milyon 417 
bin lira ve Kocaeli 
33 milyar 666 milyon 
927 bin lira, diğer 
iller de 47 milyar 
986 milyon 633 bin

masının çeşitli hat
larda hizmet veren 
otobüsleri son 
teknolojinin kul
lanıldığı çevreci yeni 
araçlarla değiştirildi. 
Yeni araçlarını tes
lim alan Yaztur fir
ması Genel Müdürü 
İbrahim Yazıcı alçak 
tabanlı ve modern 
otobüslerle şehir içi 
yolculuğun daha 
konforlu olmasına 
katkı koyacaklarını 
belirtti.
BURULAŞ'a bağlı 
özel otobüslerin 
yakın zamanda 
tamamen 
yenileneceğini 
belirten BURULAŞ 
Genel Muduru

675 lira net vergi 
tahsilatı yaptı. 
Böylece Türkiye 
genelinde 253 milyar 
765 milyon 370 bin 
167 lira vergi tahsi
latı yapılmış oldu. 
Buna göre 2001 
yılında Türkiye 
genelinde toplanan 
vergiden 111 milyar 
302 milyon 247 bin 
491 lirası İstanbul'
dan toplandı. 
BMVDB'nin tahsil 
ettiği verginin 
Türkiye toplamı için
deki payı yüzde 
19,61, İVDB'nın 
yüzde 16,11, İstan
bul Defterdarlığının 
yüzde 8,14, 
Ankara'nın yüzde 
10,84, Bursa'nın 
yüzde 2,26, İzmir'in 
yüzde 10,86, 

Levent Fidansoy ise 
sırada Bursabeyi fir
masına bağlı olan 
otobüslerin 
olduğunu söyledi. 
Fidansoy, Bursabeyi 
firmasının yönetici
lerinden Sabahattin 
Beyaz ile 
görüşmelerin 
tamamlandığını ve 
yakın zamanda bu 
firmaya ait otobüs
lerin de modern 
araçlarla değiştirile
ceğini ifade etti. 
Şirketleşmiş olan 
işletmecilerin çok 
daha kolay 
dönüşüm yapa
bildiğinin altını çizen 
Levent Fidansoy, 
"Diğer özel işlet

Kocaeli'nin yüzde 
13,27, diğer illerin 
de yüzde 18,91 oldu. 
İstanbul Türkiye 
genelinde toplanan 
verginin yüzde 
44'ünü toplayarak 
vergi tahsilatında ilk 
sırada yer alırken, 
Kocaeli yüzde 13,27 
ile ikinci, İzmir ise 
yüzde 10,86 ile 
üçüncü sırada yer 
aldı.
Türkiye genelinde 
2011 sonu itibariyle 
net vergi gelirlerinin 
ana vergi türleri 
içindeki dağılımına 
bakıldığında da, 
Özel Tüketim 
Vergisi 64 milyar 
185 milyon 781 bin 
162 lira ve yüzde 
25,29 pay ile ilk 
sırada yer alırken, 

mecilerin Yaztur ve 
Bursabeyi firmaları 
gibi şirketleşmesini 
bekliyoruz. Bu onlar 
için de bizim için de 
çok daha yararlı ola
caktır." dedi.

BURULAŞ Genel 
Müdürü Levent 
Fidansoy, 
Büyükşehir 
Belediyesi Özel 
Toplu Taşıma 
Araçları 
Yönetmeliği'ne 
uygun olmayan tüm 
araçların zaman 
içerisinde değiştir
ileceğini ifade 
ederek, yeni 
araçların yüksek 
standartlarda ola
cağına vurgu yaptı. 
Yeni araçların alçak 
tabanlı, klimalı, 
engelli rampalı, 
güvenli, konforlu ve 
son teknoloji ile 
donatılmış olduğu 
vurgulayan 
Fidansoy, eskimiş 
otobüslerin 
değişmesi 
konusunu çok 
önemsediklerini 
belirtti.

çalışanların 
maaşlarından 
kesilen Gelir Vergisi 
Tevkifatı da 44 
milyar 323 milyon 
lira ve yüzde 17,47 
pay ile ikinci, 
Katma Değer Vergisi 
de 29 milyar 955 
milyon 882 bin 
698 lira ve yüzde 
11,80 pay ile 
üçüncü sırada 
yer aldı.
Listede Kurumlar 
Vergisi 26 milyar 
992 milyon 683 bin 
505 lira ve yüzde 
10,64 pay ile 
dördüncü, Özel 
İletişim Vergisi 4 
milyar 418 milyon 
993 bin 626 lira ve 
yüzde 1,74 pay ile 
beşinci, Banka ve 
Sigorta Muameleleri 
Vergisi 4 milyar 288 
milyon 330 bin 240 
lira ve yüzde 1,69 
oran ile altıncı sıra
da yer aldı. Diğer 
vergiler ise yüzde 
31,37 pay ile 79 mil
yar 599 milyon 832 
bin 728 lira olarak 
listede yer aldı.

Çelik, “Bu makama 
sere! vermeli 

niyetiyle geldik”
Geçtiğimiz şubat 
ayında Gemlik 
Kaymakamlığı 
görevinden İl Özel 
İdare Genel 
Sekreterliği’ne 
atanan Bilal Çelik 
kurum içindeki 
incelemelerinin 
ardından İl Genel 
Meclisi Mart ayı 
olağan toplantısın
da 2011 yılı İl Özel 
İdare Faaliyetlerini 
anlattı. Çelik Meclis 
Üyelerine “Bu 
makama şeref ver
mek niyetiyle 
geldik” dedi. 
II Özel İdare Genel 
Sekreteri Bilal Çelik 
18 Şubat 2012 tari
hinde göreve başla
masından sonra ilk 
defa İl Genel 
Meclisinin toplan
tısına katılarak Özel 
İdarenin 2011 yılı 
faaliyetleri hakkın
da bilgiler verirken 
kendisi hakkında 
ise “22 yıllık Mülki 
İdare mesleğim var, 
23. yılda Bursa İl 
Özel İdare Genel 
Sekreterliğine 
gelmek kısmetmiş. 
Türkiye’nin çok 
çeşitli yerlerinde 
kaymakam olarak 
görev yaptım. 
Kaymakam adayı 
olarak başladığım 
mesleğime üç ayrı 
yerde vekil 
Kaymakam olarak 
görev yaptım, son
rasında Rize- 
Güneysuyu, Elazığ- 
Karakoçan, Sivas- 
Divriğ, Denizli- 
Buldan, Ankara- 
Kızılcahamam ve 
son olarak 
Bursa’nın Gemlik 
ilçesinde 1,5 yıl 
görev yaptım. Bu 
süre zarfında sizler- 
le yakından tanış
ma görüşme 
imkânımız oldu 
zannediyorum, 
çalışmalarımı orada 
da az çok sizler 
takdir ettiniz, 
gördünüz, bildiniz. 
Umarım bu çalış
malar, burada 
yapacağımız çalış
malarla sizin görüş
lerine bilgilerinize

katkıda olacak sizin 
bilgilerinize teyit 
edecek doğru güzel 
işler yaparız ve hep 
birlikte Bursa’ya 
faydalı projelere 
imza atarız. 
İlimize yararlı 
hizmetler yapa
bilirsek bu da bizim 
için bir onur ola
caktır. Bu konuda 
her zaman sizlerin 
yakın ÜQİ ve deste 
ğini yanımda hisse 
debileceğimi umu 
yorum. Valimizin 
destekleri ve 
öngörüleriyle birlik
te inşallah Bursa 
gelecekte çok daha 
güzel yaşanılır ve 
gelişmiş kent olur. 
Görevimiz başta 
Bursa’ya hayırlı 
olsun sonra bizlere 
de hayırlı olsun 
inşallah, bu maka
ma şeref vermek 
niyetiyle geldik 
makamdan şeref 
almak için değil, bu 
makamı yükseltme 
niyetiyle geldik bu 
amacımız doğrul
tusunda çalışmalar 
yaparız. Temel 
prensibimiz şef
faflık ve hesap ver- 
ilebilirlik kamuda 
olmazsa olmazlar
dandır. Sizler her 
istediğiniz zamanda 
bizden Özel idare 
nin uygulamaları 
işlemleri He ilgili 
bizden her aşama
da her zaman bilgi 
alabilirsiniz.
Biz Özel idarede 
son derece hukuka, 
yasaya ve objektif 
akla uygun kararlar 
almaya çalışacağız, 
hatalarımız olursa 
sizin eleştirileriniz 
bizim için çok 
değerli olacaktır” 
dedi
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Wemur lıem zam hem tie lark alacaH TBMM, yatırımlara KDV 
muafiyetini tartışıyor

Toplu sözleşme 
yasasındaki 4 aylık 
gecikmenin 
memurlara gelir 
kaybı yaşattığını 
söyleyen sendikalar, 
bu kaybı pazarlık 
masasında isteyecek. 
Memurların dört 
gözle beklediği toplu 
sözleşme yasa 
tasarısı Meclis Plan 
ve Bütçe 
Komisyonu'nun alt 
komisyonunda bek
lerken, yasanın 
çıkışındaki gecik
menin, memurlar için 
gelir kaybına yol 
açtığı bildirildi. 
Yasanın bu ay 
sonunda Meclis'ten 
geçerek Nisan'da 
sözleşme görüşmele 
rinin başlaması, 
anlaşma sağlanırsa,

Halkın yüzde 43'ii ftu yıl tatil planlıyor
Kriz içerisindeki 
AB’de halkın dörtte 
üçü bu yıl tatil yap
mayı planlarken bu 
oran Türkiye’de 
yüzde 43’de kaldı. 
Eurobarometer anke
tine göre, Türklerin 
yüzde 8O’ı, tatillerini 
yurt içinde geçirecek. 
Avrupa Birliği’nde 
kamuoyunu nabzını 
tutan Eurobarometer 
anketleri, son olarak 
Avrupa’daki ciddi 
krize rağmen halkın 
dörtte üçü gibi büyük 
bir bölümünün bu yıl 
tatil yapmayı plan
ladığını ortaya 
koydu. Bu oran, 
Türkiye’de ise yüzde

sıkıntı yaşadıklarını 
belirtiyor.

memurların zamlı 
maaşlarına 15 
Mayıs'ta kavuşması 
bekleniyor. Yasanın 
gecikmesi nedeniyle 
5.5 aylık bir rötarla 
maaş zamlarını ala
bilecek olan 
memurlar, bu süre 
zarfında ekonomik 

43 düzeyinde kaldı. 
Ocak ayında AB 
üyesi 27 ülke ile 
aralarında Türkiye ve 
İsrail’in de bulun

duğu 7 üye olmayan 
devlette gerçekleştir
ilen “Eurobarometer, 
AvrupalIların 
Turizm’e Yönelik

MAAŞA EKLENİR 
Yasanın çıkmaması 
yüzünden yılbaşın
dan bu yana 
ihtiyaçlarını ertele-, 
mek zorunda kaldık
larını anlatan 

memurlar, borçlarını 
ödeyemediklerini, 
faturalarının faize 
girdiğini ifade ediyor. 
Piyasada geçerli 
kamu alacaklarına 
uygulanan yasal 
faizin kendilerine de 
uygulanmasını, bu 
süre içinde kaybettik
leri miktarın vade 
farkı olarak veril 
meşini isteyen 
memurlar umudunu, 
pazarlık masasına 
bağladı. Memur 
sendikaları, 
gecikmeden dolayı 
uğradıkları gelir 
kaybını zammın 
görüşüldüğü 
pazarlık masasına 
getirecek.
Anlaşma sağlanırsa, 
faiz kaybı maaşlara 
ilave edilecek.

Tutumları” 
başlıklı anketi, 
AvrupalIların tatile 
düşkünlüğünü bir 
kez daha gözler 
önüne serdi. 
Türkiye’den bin, 
toplamda 30 bin 594 
kişinin katıldığı 
ankete göre, 
Avrupa’daki ciddi 
krize rağmen AB 
ülkelerinin vatan
daşlarının dörtte üçü 
bu yıl tatil yapmayı 
planlıyor.
Danimarka’da yüzde 
89, Almanya’da ise 
yüzde 87’ye çıkan bu 
oran, Türkiye’de 
yüzde 43 olarak 
hesaplandı.

TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyo 
nunda, bazı yatırım
larda KDV muafiyeti 
öngören kanun tek
lifinin görüşülme
sine başlandı. 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanı Binali 
Yıldırım, bazı 
yatırımlarda Katma 
Değer Vergisi (KDV) 
muafiyeti öngören 
kanun teklifine 
ilişkin, "KDV’den 
vazgeçmek kamu
nun alacağından 
vazgeçmek anlamı
na gelmiyor" dedi. 
TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonun 
da,"Katma Değer 
Vergisi Kanunu ile 
Bazı Yatırım ve 
Hizmetlerin Yap- 
Işlet-Devret Modeli 
Çerçevesinde 
Yaptırılması 
Hakkında Kanun ve 
Kamu İhale 
Kanununda Değişik 
lik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi"nin 
görüşülmesine baş
landı.
Bakan Yıldırım, tek
lifin tümü üzerindeki 
görüşmeler devam 
ederken, bir mil

letvekilinin sorusu 
üzerine söz aldı. 
Yıldırım, teklifte kap
samlı bir düzenleme 
yapılmadığına 
dikkati çekti. 
Milletvekillerinin 
"alt komisyon" öner
ilerini yerinde bul
madığını belirten 
Yıldırım, "Alt 
komisyonu gerek
tirecek bir çalışma 
değil. İlgili kurumlar- 
la 1,5-2 aya varan 
bir çalışma 
yapılmıştır, kanunun 
getirisi götürüşü 
konusunda" dedi. 
Bazı milletvekil
lerinin kanun yapma 
tekniğine yönelik 
eleştirilerine de 
yanıt veren Yıldırım, 
"Kanun yapma usul
leri belli. Bakanlar 
Kurulu üzerinden de 
gelir, teklif şeklinde 
de gelir. Teklif 
olarak geldiğinde, 
'bizi ilgilendirmiyor* 
diyecek halimiz yok, 
ülkeyi ilgilendiriyor 
konu" diye konuştu. 
Kanun teklifiyle, 
bazı projelerin 
yapılması sırasında 
KDV muafiyeti 
getirildiğini 
anımsatıldı.

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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md.
Halk Kütüphane

186
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53

KAYMAKAMLIK______ Askerlik Şb. 513 10 57
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd.
Emniyet Müd.

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

Karayolları 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd.

■ Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.
LJalU Pnifim Müd

513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

. 513 18 46
513 71 66

ULAŞIM
METRO
Aydın Turizm 
Süzer Turizm 
Kanberoğlu-Esadaş
Anıtur
Kamil Koç

51312 12
513 20 77
512 10 72
514 45 49
514 47 71
512 01 63

HASTANELER
ndlK CyiıHIl IVIUVI
İŞ-KUR _______

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 RELEDİYE_________

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Uzmanlar Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
514 80 88

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
BUSKİ

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32
514 57 96TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

itfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 23 25 
513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ

Akcan Petrol s13 10 7g
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

VAPUR - FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihişar

(226) 814 10 20
(226) 363 43 19
(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

Gemlik Karfez
GENLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ SAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4213 

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)

mumMü
VENÜS SİNEMASI 

FETİH 1453 
10.45-14.00-17.15- 

20.30-21.45 
KURTULUŞ 

SON DURAK 
11.45-14.00-16.00-

18.00-20.00 
REZERVASYON 5133321 

CIUSAVM TUTKU 
FETİH 1453- 11.30-14.30- 

17.30-20.30
SEN KİMSİN 12.00 

14.00 -16.00 -18.00-20.30 
BERLİN KAPLANI: 11.30 
13.30 -16.00-18.30-21.00

Rez. Tel: 51415 00
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Gemlikspor’a soğuk duş 2-3

SİHŞİl

M

hy GfMLiKSPOlt'A 
İkı’lAS Ûititl

İSİİ iK»

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Liderlik koltuğunda 
Play-Off hesapları 
yapan Gemlikspor, 
ikinci yarıda 
oynadığı süper fut
bolunu sergileye- 
meyince Ing. 
Yenicespor’a evinde 
3-2 yenilerek sürpriz 
yaşadı.
Süper Amatör B 
gurubu lideri Kırmızı 
Beyazhlar, ilk 
yarısını 2-0 önde 
kapadığı maçın ikin
ci yarısında durunca 
arka arkaya yediği 
gollerle sahadan 3-2 
yenik ayrıldı. 
Maça çok iyi 
başlayan oyunu 
rakip sahaya yıkan 
Gemlikspor 2. 
dakikada geliştirdiği 
atakta Mustafa’nın 
şutu kaleciden 
döndü. 17. dakikada 
sağdan başlatılan 
atakta önüne gelen 
topu kovalayan 
Burak, kalecinin de 
öne çıktığını 
görünce yanından 
yaptığı plase vuruşla 
Gemlikspor’u 1-0 
öne geçirdi.

25. dakikada 
Serkan’ın aşırtma 
vuruşu üstten dışarı 
giderken 30. dakika
da yine Serkan’ın 
ceza alanı içinde 
vurduğu şut kale
cide kaldı. 
Gemlikspor 
kalesinde tehlikeli 
atak yapamayan 
Yenicespor 45+2 
dakikada ikinci golü 
kalesinde gördü. 
Ofsayt diye durak
layan Yenice defan
sını müdahale 
edemediği topu alan 
IVJehmet kalecinin 
yanından ikinci kez 
ağları sarstı ve ilk 
yarı bu skorla bitti.

İkinci yarıya başla
ma vuruşuyla birlik
te oyunu rakip 
sahaya yıkan 
Yenicespor 47. 
dakikada farkı bire 
indirdi, yaşanan 
karambolda Murat 
kafayla attığı golle 
takımını umut
landırdı. Yenicespor 
ataklarında orta 
sahada çok pas 
hatası yapan ve 
oyundan düşen 
Gemlikspor, 70. 
dakikada beraberlik 
golünü yedi. Oyuna 
yeni giren Gaffur’un 
ceza alanı içinde 
topu elle oyna
masında orta hakem 

penaltı noktasını 
gösterdi. Atışı kul
lanan Mehmet 
takımının beraberlik 
golüne imza attı. 
2-0 üstünlükten 
beraberliğe gelen 
Gemlikspor’da panik 
yaşanırken 
yakalanan pozisyon
lardan da gol sesi 
gelmedi. 70. dakika
da soldan ani 
gelişen Yenicespor 
atağında penaltı 
noktası üzerine 
çıkarılan topu 
Cengiz ağlara gön
dererek takımını 
yenilgiden galibiyete 
taşıdı. 73. dakikada 
ceza alanında vur

makta geciken 
Mustafa pozisyonu 
kaybedince takımını 
beraberlikten etti. 
Yenik duruma düşen 
kırmızı-beyazhlar’da 
yapılan oyuncu 
değişiklikleri 
pozisyon yaratması
na rağmen gol 
getirmeyince lider 
Gemlikspor ikinci 
yarı ilk mağlubiyetini 
evinde Yenice spor’- 
dan aldı.
SAHA : Gemlik 
HAKEMLER: 
Gürkan Kınay 5, 
Cihan Doğanay 5, 
Alican Özşen 5, 
GEMLİKSPOR : 
Orçun 3, Ümit 4,

Berkan 4, (Gafur 1, 
Arif 2) Adil 5, Cihad, 
Nazif 4, Burak 5, 
Metin 5, Serkan 4, 
Mustafa 4, Mehmet 
5, (Muharrem 3) 
İNG. YENİCESPOR : 
Süleyman 4, 
Fıratcan 5, 
Gökhan Savaşçı 3, 
(Ali 2, Sercan 2) 
Selçuk 6, Murat 6, 
Levent 5, Cengiz 5, 
Serhat 4, Mehmet 5, 
Savaş 5, 
GOLLER : Dk. 17. 
Burak, Dk. 45+2 
Mehmet, 
(Gemlikspor) Dk. 47. 
Murat, Dk. 70. Pen. 
Mehmet, Dk. 74. 
Cengiz, (Yenicespor)
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Uludağ Üniversitesi’ne bağlı Yüksek Okul Yöneticileri Gemlik’te toplandılar

Yüksek okul yöneticileri TSO’da
Uludağ Üniversitesi’ne bağlı Yüksek Okul Yöneticileri, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ettiler. Uludağ Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Müfit Parlak başkanlığındaki yüksek okul 
yöneticileri, dün saat 11.30’da, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
yönetimini ziyaret ederek, kendilerine destek oldukları için teşekkür 
ettiler. Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Müfit Parlak, 
“Üniversitemize bağlı 17 Meslek Yüksek Okulu Müdürleriyle her ay 
yaptığımız toplantıları artık her ay ayrı bir ilçede yapıyoruz. Bugün 
yapacağımız toplantı nedeniyle Gemlik’teyiz.” dedi. Haberi syf2’de

Kuruluş: 1973

■ ■ ■ ■ & İTİ ^1Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Kayhan Mah. 
2 Nolu Cadde 

GEMLİKÇOKAL TİCARET
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 524 76 779 Mart 2012 Cuma www.gemlikkorfezgazctesi.com 50 Kr

Isım Mnıh fahri Hemşehrilik Beratı yerildi
Borusan Holding Onursal Başkanı Asım Kocabıyık’a 
Gemlik Belediye Meclisi tarafından alınan kararla, dün 
İstanbul’daki Holding binasında “Gemlik Belediyesi 
Fahri Hemşehrilik Beratı” verildi. Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz ile 15 Belediye Meclis üyesi dün 
sabah Kocabıyık’a berat vermek için İstanbul’a gitti. 
Ortaköy’deki Borusan Holding binasında Asım 
Kocabıyık tarafından karşılanan heyet düzenlenen 
törenle Hemşehrilik Beratı’nı Asım Kocabıyık’a verdi. 
Öğle yemeğinde Asım Kocabıyık’ın konuğu olan 
Gemlik heyeti dün akşam geç saatler de ilçeye döndü.

Gine Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

3. Başkan Yardımcısı..
Gemlik Belediyesi’ne sürpriz bir Başkan 

Yardımcısı atandı.
Atama yapılmadan bir hafta önce, 

tesadüfen atanacak kişi hakkında bilgim 
olmuştu.

Yıldırım Belediyesi’nde Zabıta Müdürlüğü 
ve Yazı İşleri Müdürlüğü yapan bir kişinin 
tanımadığı bir ilçede Başkan Yardımcılı 
ğı’na atanması, bir üst görevdir.

Bu görevi, Gemlik’te yapacak kimse bula
madılar mı da, Bursa’dan bir kişiyi 
Gemlik’e kaydırdılar?

Nüfusu 100 bini geçen ilçe belediye 
lerinde bir kamu görevlisinin belediye 
başkanvekilliğine atamasında sakınca 
bulunmuyor.

Bence, Gemlik Belediyesi’ne atanacak 
kişi Gemlik’ten bir olmalıydı. Ayrıca teknik 
donanıma sahip olmalıydı. Devamı 4’de

Yıldırım Belediyesi’nde Zabıta ve Yazı İşleri 
Müdürlüğü yapan Nazmi Koçak, 

3. Belediye Başkan Yardımcısı oldu.

ItlilftiMllIİBI
Gemlik Belediyesi’ne 3. 
Başkan Yardımcısı 
atandı.
Yıldırım Belediyesin 
de Zabıta ve Yazı İşleri 
Müdürlüğü görevlerin 
de bulunan Nazmi 
Koçak, Gemlik Beledi 
yesi’nde göreve 
başladı. Ardağan 
Posof ilçesi Yen i köy 
doğumlu olan Koçak’ın 
Gemlik Belediyesi’nde 
Teknik Başkan 
Yardımcılığı yapacağı 
öğrenildi.
Belediye Başkanvekili 
Refik Yılmaz’ın atadığı 
İki siyasi Belediye 
Başkan Yardımcısının 
bulunduğu ilçemizde, 
3. belediye başkan 
yardımcısının atan

masının, diğer başkan 
yardımcılarının bazı 
görevlerinin elllerinden 
alınacağı belirtilirken, 
neden ilçe dışından bir 
kişinin bu göreve geti 
rildiği ilçede konuşul
maya başlandı.

ADD den Kuvay-ı Milliye 
Kadınları Tiyatrosu

yanında yer aldıklarını, 
yazarın gözünden 
anlatılan bir oyun. 
ADD tarafından ilçe 
mize getirtilen oyunun 
biletleri 10 liradan 
satılıyor. Sayfa 5’de

8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar 
Günü nedeniyle, 
Gemlik Atatürkçü 
Düşünce 
Derneğince bu 
akşam Manastır’da 
bulunan Belediye 
Kültür Merkezi’nde 
“Kuvay-i Milliye 
Kadınlan” adlı 
oyun sahne
lenecek.
Nezihe Araz’ın 
yazdığı oyun, 
Kurtuluş 
savaşımızın isimsiz 
kahramanları kadın
larımızın, savaş 
sırasında yaşadıkları 
acılara karşın, vatan 
aşkı ile nasıl erkeklerin

http://www.gemlikkorfezgazctesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA 

Sokaktaki çocuklarımız...
Türkiye ekonomisi bilmem kaç oranın

da büyümüş... Elmalarla armutları 
toplayıp, çarpıp, bölen istatistik? ver
ilere göre; Kişi başına düşen ulusal 
gelir üç sıfırlı dolarlara yükselmiş. 
Gerçek yaşama yansıyor mu yansımıy
or mu?
Asıl büyük fotoğraftaki yüzleri görmek 

gerek...
Nasıl bakıyorlar, neyi hissediyorlar...

Kırmızı ışık yanıyor.
Otomobiller duruyor.
Murat, Adnan, Enver, Songül, Meryem 

hep birlikte akın ediyorlar...
Kiminin elinde kâğıt mendil... Kiminin 

elinde sakız...
Umut...
Belki bir ekmek parası... Belki de çiko

lata:. .
Gün geceye dönmüş.
Hava soğuk...
Ayaz insanın iliklerini donduruyor.
Çocuklar...
Çocuklarımız...
Salıncakta sallanamamış.
Parka gidememiş.
Şeker alamamış.
Oyuncağı olmamış, uçurtma uçur

mamış çocuklarımız...
Sokaktaki çocuklarımız...
Sosyal gerçeğimiz.
İyileşmeyen yaramız...
Tahminlere göre 9 milyon çocuğumuz 

yoksulluk sınırının altında. Beş yüz bin 
kadar sokak çocuğumuz veya sokakta 
çalışan gencimiz var.

Sokağın sınırsız ve sorumsuz özgür
lüğünü seçme gerçeği, sokakta çalışan 
çocukları sokak çocuğu olmaya doğru 
yöneltiyor.

Çocuk politikalarımız onlara güvenli 
bir gelecek sağlamıyor.

Sağlamadığı gibi dışlıyor.
Dışlanan, itilen, kakılan çocuk doğal 

olarak suça yöneliyor.
Kırılıyor...
Dökülüyor...
Sevgiye aç yürekte kin tohumlanıyor...
Büyüyor...
Büyüyor...
Suç makinesine dönüşüyor.
Eline geçen ilk fırsatta da kendisine 

kötülük eden herkesten intikamını alıy
or.

Annesinden, babasından, arkadaşın
dan, kardeşinden dahası toplumdan...

Bir sokak çocuğunun yüreğinden 
dökülenler...

Kulak vermek, dinlemek, gereğini yap
mak üzerimize düşen!

"Ben sokak çocuğuyum!
Fakat siz sokak çocuğu deyip de 

geçmeyin, beni bir dinleyin
Bu sokaklar yaralı bilinçlerin, kör vic

danların eseridir.
Sizler sıcak yataklarınızda 

sabahlarken, biz uzandık soğuk 
taşlara...

Yüreklerimiz hep korkuyla tetikte bek
ledi gecenin ayazında

Kalmaz size de köşkler, saraylar, 
kâşaneler ve süslü hanlar...
Suçlusunuz ey insanlar! ...

Suçlusunuz ey insanlar! ..."

Uludağ Üniversitesi’ne bağlı Yüksek Okul Yöneticileri Gemlik’te toplandılar

ÜMiilllillttilMil
Uludağ Üniversite
si’ne bağlı Yüksek 
Okul Yöneticileri, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nı 
ziyaret ettiler.
Uludağ Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Müfit Parlak 
başkanlığındaki yük
sek okul yöneticileri, 
dün saat 11.30’da, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası yöneti
mini ziyaret ederek, 
kendilerine destek 
oldukları için 
teşekkür ettiler. 
Uludağ Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı 
Prof. Müfit Parlak, 
“Üniversi temize 
bağlı 17 Meslek 
Yüksel Okulü 
Müdürleriyle her ay 
yaptığımız toplantı 
ları artık her ay ayrı 
bir ilçede yapıyoruz. 
Bugün yapacağımız 
toplantı nedeniyle 
Gemlik’teyiz.
Bu arada, Yüksek 
Okullar ile üniver
sitemize maddi ve 
manevi desteklerini 
esirgemeyen, resmi 
kurum ve sivil 
toplum kuruluş 
larını da ziyaret 
ederek, teşekkür 
ediyoruz.
Bu nedenle, 
Kaymakam vekilimi 
zi, Cumhuriyet 
Başsavcımızı ve 
Odanızı ziyaret edi 
yoruz. ” dedi. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt 
ise, “Sahaya çıkmak 
çok güzel. Bu saye 
de biz de hocaları 
mızı tanıma fırsatı 
bulduk. Biz, bu 
ziyaret için teşekkür 
ediyorüz.“ dedi. 
Daha sonra, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nı ziyaret 
eden Yüksek okul 
yöneticilerine, 
Yönetim Kurulu 
üyeleri Oda Başkanı 
Kemal Akıt tarafın
dan tanıtıldı.
Kemal Akıt tanıtım
dan sonra mem

nuniyetini bildirerek, 
Hayatta önem 

verdiğim iki meslek 
var. Bunlardan biri 
doktorluktur.
Doktorlar, hayat kur
tarır, öğretmenler 
ise çocuğa yön 
verir.” şeklinde 
konuştu.
Gemliklilerin geçim 
kaynaklarının 
temelinde zeytincilik 
bulunduğuna dikkat 
çeken Kemal Akıt, 
Gemliklilerin 
balıkçılığı kendi 
elleriyle yok ettiğini 
söyledi.
GTSO’nun Körfez’de 
kaybolmaya yüz tut
muş olan balık tür
lerinin aratması için 
bir proje geliştirdik
lerini, bu projenin 
Körfez’in uygun yeri 
ne bir batık gemi 
bırakmak olduğunu 
anımsatarak, “Bu 
konuda teklifimiz 
üniversitenize kadar 
geldi. Görüş istedik 
ama sonuç alına

madı.” dedi.
Prof. Dr. Müfit Parlak 
ise, balık türlerinin 
çoğalmasının yalnız 
balık ile gerçekleş 
meyeceğini, 
Körfez’e salınan 
evsel atıkların, 
sanayi atıklarının 
devam etmesi 
halinde balık tür
lerinin çoğalmasının 
mümkün olmadığını 
söyledi.
Akıt ise, bu konuda 
BUSKİ’nin arıtma 
tesisi projesinin 
yaptığını, gerekli 
kredinin bulun
masıyla Gemlik ve 
Orhangazi’nin evsel 
ve sanayi atıklarının 
Körfez’e temiz atıla
cağını söyledi. 
Gemlik Denizcilik 
Yüksek Okulu’nun, 
Bursa’ya açılmasına 
karar verilen Teknik 
Üniversite’nin bünye 
sinde Denizcilik 
Fakültesi’nin 
olmasının kötü 
etki yaptığına

dikkat çeki lerek, 
“Bir ilde iki tane 
Denizcilik Fakültesi 
veya Yüksek 
Okulu’nun bulun
ması mümkün değil. 
Bu konuda çalış
malar devam 
ediyor” dendi. 
Gemlik TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, “Biz, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak 
Üniversitemize elim
izden geldiğince 
destek olmaya 
çalışıyoruz. Çalış
maya da devam ede
ceğiz. Bizlerin de 
sorunları var. Üç 
yıldır, Gemlik e 
yakışır bir hizmet 
binası yapmak için 
çaba harcıyoruz. 
Ama, bu konuda 
yerel yönetimlerden 
gerekli desteği 
göremiyoruz. 114 yıl
lık geçmişi olan bir 
Odayız, Diğer odalar 
dan yer konusunda 
geri kaldık” dedi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


9 Mart 2012 Cuma Gemlik K Sayfa 3

Eıiıt aMtıito M salflın» Milli
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde evine 
giderken silahlı 
saldırıya uğrayan bir 
kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere 
göre, saat 21.30 
sıralarında 
Alanyurt 
Mahallesi'ndeki 
evine yürüyerek 
giden Habib 
Çelik (40), silahlı 
saldırıya uğradı. 
İki bacağından 
vurulan Çelik 
kanlar içerisinde 
yere yığılırken,

Kasayı boşaltıp attılar
Bursa'da bir iş 
yerinden çalman 
çelik kasa, içindeki 
para ve altınlar 
alındıktan sonra oto
ban kenarına atıldı. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Kavaklı Mahallesi 
Yerkapı Caddesi'nde 
bir iş yerinde mey
dana geldi. Dün 
akşam saat 19.00'da 
dükkanını kapatarak 
evine giden Mehmet 
S. (58), aynı akşam 
saat 22.30'da iş 
yerinin önünden 
geçerken kapının 
açık olduğunu

IlIlHMtlilllİIIİ!
Bursa'da bir tekstil 
firmasına Gazian 
tep'ten malzeme 
getiren şahıs, park 
halindeki kamy
onun arkasında 
ölü halde bulundu. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, 
merkez Demirtaş 
Dumlupınar 
Organize Sanayi 
Bölgesi Lale 
Caddesi'nde 
meydana geldi. 
Gaziantep'ten 
arkadaşıyla birlikte 
tekstil malzemesi 
getiren Osman 
Ozcan, malzemeleri 
teslim ettikten 
sonra kamyonun 
arkasında 
arkadaşını bekle 
meye başladı.

saldırıyı gerçek
leştiren kişi veya 
kişiler otomobille

olay yerinden kaçtı. 
Arkadaşına telefon 
açarak silahlı

gördü. Dükkanına 
hırsız girdiğini fark 
eden Mehmet S., 
çelik kasanın 
yerinde olmadığını

görünce polis ekip
lerine haber verdi. 
Olay yerine gelen 
ekipler parmak izi 
alırken, polis çevre

Firma muhasebe
sine fatura bırakan 
Özcan'ın arkadaşı, 
geldiğinde Özcan'ın 
yerde baygın 
halde yattığını 
fark etti.
Olay yerine gelen 
112 ekipleri 
Özcan'ın hayatını 
kaybettiğini tespit 
etti. Polis, Özcan'ın 
arkadaşını karakola 
götürerek ifadesine 
başvurdu.
Olay yerinde 
inceleme yapan 
savcı, Özcan'ın 
ölümünü şüpheli 
bularak cesedin 
Adli Tıp Kurumu'na 
kaldırılmasını iste
di. Olayla ilgili 
soruşturma devam 
ediyor.

Milli lıllılıı nli
Bursa'da kalabalık 
oldukları iddia 
edilen bir grup 
hırsız, ellerindeki 
kazmalarla depo 
duvarını delmeye 
çalıştı, 
sakinlerinin 
görmesi üzerine 
hırsızlar depoya 
giremeden kaçtı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Nilüfer ilçesi İstiklal 
Mahallesi Mehmet 
Akif Ersoy 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
Murat A.'nın 
dükkanına girmeye 
çalışan kabalık 
bir grup, ellerindeki 
kazmalarla 
depo duvarını 

saldırıya uğradığını 
bildiren Habib 
Çelik, arkadaşının 
otomobiliyle 
Özel Medice 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı buradan da 
Bursa Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'ne sevk 
edildi. Yaralı şahıs, 
saldırıyı gerçek- 
leştirenleri 
göremediğini 
söylerken, polis 
olayla ilgili soruştur
ma başlattı.

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

deki vatandaşların 
ifadelerinden yola 
çıkarak şüphelileri 
yakalamak için 
çalışma başlattı. 
Kasada 9 milimetre 
çapında tabanca, 
100 adet tabanca 
fişeği, 40 adet 
çeyrek altın, 10 adet 
cumhuriyet altını, 
200 TL para, 1 adet 
inci ve 3 adet burgu
lu bilezik olduğu 
öğrenildi. Bursa- 
İstanbul otobanında 
yol kenarına atılmış 
olarak bulunan 
kasadaki para ve 
altınların çalındığı 
tespit edildi 

delmeye çalıştı. 
Sesler gelmesi 
üzerine uyanan 
bir vatandaş, depo 
duvarının kimliği 
belirsiz kişilerce 
delinmek istendiği
ni gördü. Hırsızlar, 
mahalle sakin
lerinin kendilerini ’ 
fark ettiğini 
anlayınca 
kaçmaya başladı. 
Mahalleli ise 
polise haber verdi. 
Olay yerine gelen 
güvenlik güçleri, 
vatandaşların 
verdiği eşkal 
doğrultusunda 
zanlıları aramaya 
başladı.
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

Gemlik Körfez iMiMw.gemllkkorfezgazetesl.com

Allah’ım sen bu ülkeyi 
muhalefetsiz bırakma!

Üç dönemdir AKP iktidarda... Yargı 
başta olmak üzere devletin her aşaması 
“AKP’lileşti”... Karşısında, eksik veya 
fazla, sert ya da yumuşak muhalefet var. 
Var ama etkisiz, ...mi acaba? Etkisiz ise 
eğer bu sonuca nasıl varıyoruz? Elbette 
sindirilmiş, zorla AKP’lileştirilmiş medya 
aracılığıyla yürütülen planlı programlı bir 
yönlendirmenin sonucuna bakarak...

Bursa İl Örgütü’nün organizasyonuyla, 
Bursalı gazeteciler olarak CHP Genel 
Merkezi’ne yaptığımız ziyaret sırasında, 
genel başkan Kemal Kıhçdaroğlu’nun 
defalarca vurguladığı da “yanlı medya” 
oldu. Kıhçdaroğlu’nun deyimiyle medya 
“tutsak”tı.

Bu nedenle belki de CHP’nin tarihinde 
bir ilk gerçekleştiriliyor, bir ilin medya 
mensupları, Ankara’da genel başkanla 
buluşturuluyordu. Yaygın yanlı medya 
muhalefetin hiçbir dediğine yer ver
mezken, CHP’deki bu açılım belki de 
medya üzerinden Anadolu ihtilalinin ilk 
kıvılcımı olabilirdi.

Kılıçdaroğlu da biliyordu, medyanın 
yerelinin de yaygınından farklı 
olmadığını ama jest yapmış ve “umudu
muz yerel basında” demişti...

Kılıçdaroğlu, her zaman dinlediğimiz, 
öncekilerden çok da farklı olmayan parti 
hedeflerini anlattı. Daha fazla özgürlük, 
insan hakları, demokrasi... Parti poli
tikasının temelini bunlar oluşturuyordu, j 

...da, partideki iç kavgalardan zaman 
bulup da, partinin enerjisini böylesine 
önemli hedeflere ulaşmak için kullanmak 
nasıl mümkün olacaktı?

CHP’nin tarihine bakıldığında Atatürk 
ve İsmet İnönü dönemleriyle, 1980 
askeri darbesiyle birlikte kapatılma 
süresini düştüğümüzde, geriye kalan 
zamanda 34’ü olağan toplam 48 kurultay 
yapılmıştı. Bu da CHP’de 8 ayda bir1 
kurultay toplanması demekti. Bu tespiti 
soru haline getirip dillendirdiğimizde, 
Kılıçdaroğlu’dan aldığımız yanıt ilginçti:
“Kongre yapmazsak, o zaman halka 

daha yakın oluruz algısı çıkmasın. Parti 
içinde disiplini sağlayacağız mutlaka...”

Şu sıralar gene kazan kaynıyor. CHP 
cephesinde yeni bir şey yok anlaya
cağınız...

CHP’nin Meclis’teki varlığının da bir 
anlamı yok doğrusu... Zira TBMM 
muhalefet kulisinde, doçent unvanını da 
yeni alan genç Bursa Milletvekili Aykan 
Erdemir’le sohbet ederken, “Meclis 
açıldığından beri daha bir cümle yasa 
geçmedi” demesine şaşırmadık 
doğrusu... Biliyorduk ki AKP Hükümeti, 
yasamayı devreden çıkarmış, mem
leketin kaderini derinden etkileyecek 
konuları bile kanun hükmünde karar
namelerle çözmeye başlamıştı. Yargı da 
siyasallaştığına göre, muhalefetin yap
ması gereken toplumsal uyanışı sağlay
acak atılımlar yapmasıydı ki, onun da bu 
CHP’yle olmayacağını biliyoruz.

O nedenle yazımızı, başlığa da 
taşıdığımız duayla tamamlayalım:
Allah’ım bu ülkeyi muhalefetsiz bırak

ma!
GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ
Muhalefete ediliyor zillet 
Toparlan artık diyor millet 
Alternatif olmalı muhakkak 
Tüm ülke olmadan illet

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

Dünya Kadınlar Günü kutlandı

3. Başkan Yardımcısı...
Bu atamanın nedenini bilmiyoruz.
Bir torpil mi, yoksa Başkanvekilin hemşeh 

risi olmasından mı yapıldı bu atama?
Bu konuda Gemlik halkı bilgi edinmek 

istiyor.
Yoksa başka nedenler mi var.
Sayın Koçak’ın belediyecilikten önceki 

görevleri neydi mesela?
Fatih Mehmet Güler'in görevden uzaklaş 

tırılmasından sonra, yapılan Başakanvekilli 
ği seçimlerinde nelerin yaşandığını artık 
Gemlikliler değil, tüm Türkiye biliyor.
Belediyede bundan sonra kadrolaşma 

başladı.
Seçimlerden sonra işten çıkarılan personel 

yerine alınan kişiler bunun örneği.
Yeni atama, şaibelere neden oldu.
Başkan Yardımcılığı seçimlerinde partileri 

ne ihanet ederek, koltuk sahibi olanları bili 
yoruz.

Onlara, verdikleri oya karşılık, -rüşvet ola 
rak- Gemlik Başkan Yardımcılığı görevi ve 
rildi.

Yetenek aranmadı, bilgi aranmadı, temsil 
gücünün bulunup bulunmadığına bakılma 
dı.

Tek istenen şey, 1 oydu.
O, oyun karşılığı makamlar dolduruldu, 

ellerine yetki verildi.
0, oylar olmasa, koltuğa hiçbiri oturamaz 

dı.
Acaba, Başkanvekili, Başkan Yardımcıları 

ara sında bir sıkıntı mı yaşanıyor?
Bilmiyoruz.
Ama yetkilerin önemli bir kısmı bir kişinin 

elinde.
Şimdi bu yetkilerin bir bölümü başkasına 

geçecek.
Bu, personel ile mi olur, yoksa teknik işler

le ilgili mi olur, bilmiyoruz,.
Yakında göreceğiz.*********
Gemlik Belediyesinde uzun bir zamandır, 

para sıkıntısı çekiliyor.
Küçüklü büyüklü bir çok kişi, para diye 

belediyenin kapısını aşındırıyormuş.
Ama elleri boş dönüyorlar.
Hesapsız kitapsız bir gidiş mi var?
Eski yöneticilere demediğini bırakmayan 

bu yönetim, neden bütçesini denk getiremi 
yor?
Planlamanı dikkatli yapacaksın, bütçene 

göre de harcama yapacaksın.
Bu en basit ticari kuraldır.
Bize gelen bilgilere göre, aylardır belediye 

den parasını alamayanlar olduğu şeklinde.
Eğer böyle giderse, belediye tedarikte 

sıkıntı yaşar.
Hizmetleri aksar.
Piyasada kimse belediyeden zengini ve 

varlıklı değil.
Herkes gibi, Belediye de ayağını yorganına 

göre uzatmasını bilmeli.
Alacaklıları kapısında bekletmemen.

8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü nedeniyle kutla
malar sürüyor. Saadet 
Partisi İlçe Başkanı 
Sedat Özmen, Kadınlar 
Günü nedeniyle yap
tığı basın açıklamasın
da kadına yönelik şid
detin önüne geçilebil 
mesi için kanunların 
değil, vicdanların 
değiştirilmesi gerek
tiğini söyledi. 
Özmen, "Bizim 
inancımız, değil bir 
insanı, bir karıncayı 
bile incitmeyi yasak
layan bir inançtır. 
İslam dini, "cennet 
anaların ayakları altın
dadır” diyerek kadına 
en büyük değeri ver
miştir. Elbette kadına 
yönelik şiddeti engel
leyici tedbirler alın
malıdır. Elbette her 
türlü yasal düzenleme 
gerçekleş tirilmelidir.

Gemlik Özdilek AVM’de 

görevlendirilmek üzere;
KURU PASTA 

Alanında deneyimli, 
Askerlik hizmetini tamamlamış, 

BAY ELEMAN ARANIYOR
Müracaatların 1 adet fotoğraf ile 

şahsen aşağıdaki adrese 
yapılması rica olunur. 

Başvurular gizli tutulacaktır.

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel: O 224 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK

Ancak, bizce bunlar 
yeterli olmaz. Çünkü 
şiddeti kanunla bir 
yere kadar önleyebilir 
siniz. Asıl olan kanun
ları değil, vicdanları 
değiştirmektir. Bunun 
yolu da önce ahlak ve 
maneviyat diyerek vic
danlara manevi değer
leri yerleştirmektir. Biz 
bunun için Müslüman 
çocuklarına, Yüce 
Kitabımız Kuran-ı 
Kerim’in seçmeli ders 

olarak okutulmasını 
istiyoruz. Toplumun 
temelini aile, ailenin 
temelini ise kadınlar 
oluşturur. Kadının 
ihmal edildiği, hak
larının gasp edildiği, 
ikinci sınıf muamele 
gördüğü, şiddet ve 
ayrımcılığa maruz kal 
dığı bir toplumun sağ 
lıkh gelişebilmesi müm 
kün değildir.” dedi. 
Özmen açıklamasına 
şöyle devam etti: 
"istiklal mücadelemi 
zin kadın kahraman 
lan Nene Hatun ve 
Kara Fatma Anadolu 
kadının efsane örnek
leridir. “Onların 
fedakarlıklarını anla 
dığımız ve mücade 
lelerini örnek aldı 
ğımız ölçüde, bizim 
için 8 Mart anlam 
kazanacaktır. Aksi 
takdirde basit kutla

malar, rutin sloganlar
dan öteye geçemeye
cektir”

MHP DEN KUTLAMA 
Ote yandan, MHP 
Kadın Kolu üyeleri de 
parti binasında toplan
tı düzenlediler.
Toplantıya Verem 
Savaş Derneği üyeleri, 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Rüveyde 
Kılıçlar ile şehit aileleri 
katıldı. Toplantıda 
yapılan konuşmalarda 
şu görüşlere yer veril
di: “Ülkemizde de 
1984’den beri her yıl 
kutlanmaya devam 
ediyor.
İşte bu günde ülke 
mizdeki kadına bak
tığımızda, yaşamın her 
alanında kadın
larımızın sıkıntılarla 
mücadele ettiğini ve 
bizi yönetenlerin 
duyarsızlığını, kadına 
karşı işlenen Suç larda 
alınan önlemlerin 
caydırıcı olmadığını, 
yetersiz kaldığını 
görmekteyiz.
En başta kadına şiddet 
hız kesmiyor. İnsan 
Hakları Derneği İstan
bul Şubesinin yapmış 
olduğu araştırmalar 
sonunda çıkartılan 
rapora göre, Türkiye 
gene linde son 7 yılda 
4190 kadının, erkekler 
tarafından öldü 
rüldüğü tespit edildi. 
Yine bu rapora göre 
2011 yılının ilk 8 ayı 
içinde 143 kadın 
cinayete kurban gitti. 
Ülkemizde kadınların 
ancak %16’sı istih
dama katkı sağlaya
biliyor, Zina suç 
olmaktan çıkarılarak 
kadının onuru ayaklar 
altına alındı. Şimdi de 
4+4+4 eğitim sis
temiyle, kadının özgür 
eğitim hakkının kısıt
lanmasının yolları 
açılıyor. Ayrıca bu sis
tem de tamamı kadın 
olan okul öncesi eğiti
mi ve öğretmenlerinin 
akıbetinin ne olacağı 
belli değil.”

ÖZDİLEK KARANFİL 
DAĞITTI
Ayrıca, Özdilek Gemlik 
Alışveriş Merkezi 
yönetimince alışveriş 
merkezine gelen tüm 
kadınlara karanfil veri 
lerek, günleri kutlandı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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MemiilırelM Isınma'kcnferansı ftOO'den Kuvay-ı Milliye
Eğitimci Yazar 
Sevgi Balcı, Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu öğrencilerine 
“Küresel Isınma ve 
Doğal Felaketler” 
konulu konferans 
verdi.
“Türkiye Okuyor 
Kampanyası” kap
samında Türkiye’nin 
çeşitli illerindeki 
ilköğretim okulların
da sunumlar yapan 
ve 12 kitabı yayın
lanan Sevgi Balcı, 
Aykentli öğrencilere 
Küresel Isınma ve 
İklim Değişikliğinin 
nedenleri ve yol 
açtığı doğal afetlerle 
(deprem, sel, tsuna
mi, kuraklık, yangın, 
hortum, buzulların 
erimesi) bağlantısıy
la ilgili sunumlarını 
müzik eşliğinde 
anlattı.
Sunumların ardın
dan okul salonunda 
imza günü düzen
lenirken. öğrencilere 
kitap satışı da 
yapıldı.

KadmlarıTiyatrosu
8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar 
Günü nedeniyle 
düzenlenen tiya
tro etkinliği 9 
Mart 2012 Cuma 
günü Kültür 
Merkezinde sah
nelenecek.
Erkan Yücel Halk 
Tiyatrosunun 
bünyesinde, 
Nezihe Araz"ın 
yazdığı, Özlem 
Dede’nin 
sergilediği tek 
kişilik oyunda, 
"Ölmeyi esarete 
tercih eden"

[v | 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ ne Atfen 

Erkan Yücel Halk Tiyatrosu 
T E K Kİ Şİ L İ K OYUN

Ölmeyi esarete tercih ettiler 
KUVAY-İ MİLLİYE 
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9 Mart Akşamı Saat: 2000 de Kültür Merkezinde (Manastır;

kahraman 
Kuvay-ı Milliye 
kadınlarının ulusal 
kurtuluş savaşında
ki öneminin vurgu
landığı tiyatro gös
terimi saat 20.00 de 
izlenebilecek.
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi’nden 
yapılan açıklamada, 
tiyatroyu izlemek 
isteyenler için 
İskele

Meydanı’ndan araç 
kaldırılacağı ve 
tiyatroyu izlemek 
isteyenlerin 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği’nin Gürle İş 
hanındaki bürosun
dan irtibat kurabile
cekleri ve ayrıca 
0.541 391 18 91 
numaralı telefondan 
bilgi alınabileceği 
bildirildi.

OztfİMc
“ALIŞVERİŞTE SİMSICAK BİR GELENEK” Â

I
■

5 MART - 25 MART TARİHLERİ ARASINDA
TEK SEFERDE YAPACAĞINIZ 50 TLVE ÜZERİ 
MARKET ALIŞVERİŞLERİNİZDE ALACAĞINIZ
İNDİRİM KUPONU İLE RESTAURANTIMIZDA

IZGARA KÖFTE SADECE
İndirim Kuponu Kullanım Koşulları
* İndirim kuponu ile Gemlik Özdilek Restaurantında bir porsiyon 
ızgara köfte 3.50 TL’den satılacaktır.
* İndirim kuponları birleştirilemez.
* İndirim kuponları paket servislerinde geçerli değildir.
* İndirim kuponu 5 Mart - 25 Mart 2012 tarihleri arasında geçerlidir
* İndirim kuponu sadece Gemlik Hipermarket Restaurantında geçerlidir

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel: O 224 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK
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Butsa, »angın oranı düsen tek il
Türkiye’nin en 
büyük metropol 
kentlerinden ve 
dördüncü büyük 
şehri olan Bur 
sa’nın, artan nüfus, 
işyeri ve bina sayısı
na rağmen yangın 
oranı düşen tek il 
olduğu bildirildi. 
Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanhğı’nın 
‘Tanker 
Operasyonlarında 
Acil Durumlar’ konu
lu meslek içi eğitim 
semineri, İtfaiye 
Daire Başkanlığı’nın 
Beşevler’deki yer- 
leşkesinde yapıldı. 
TMMOB Makine 
Mühendisleri 
Odası’ndan Makine 
Mühendisi Mehmet 
Dağ’ın verdiği semi
nere, İtfaiye Daire 
Başkanı Orhan 
Doğan’ın yanı sıra 
acil müdahale ekip
leri katıldı.
Seminer 
çerçevesinde açıkla
malarda bulunan 
İtfaiye Daire Başkanı 
Orhan Doğan,

Bursa’nın
Türkiye’de artan 
nüfus, bina ve işyeri 
sayısına rağmen 
yangın oranı düşen 
tek il olduğunu 
söyledi. Doğan, 
sağlanan başarının 
temelinde taviz ver
ilmeden alınan 
önlemlerin, yapılan 
denetimlerin, halka 
verilen konfer
ansların, stratejik 
konularda verilen 
personel eğitim
lerinin ve vatandaşı 
bilgilendirmek için 
basılan broşürlerin 
yattığını vurguladı. 
Doğan, “İtfaiye Daire 
Başkanlığı’nın hede
fi, binalarda ve diğer 

alanlarda çıkan 
yangınları en aza 
indirmektir. Bunu 
başardığımıza 
inanıyorum. 17 farklı 
bölgede acil müda
hale istasyonları 
kurarak, muhtemel 
olaylara anında 
müdahale ediyoruz. 
Son iki yılın örneğini 
verecek olursak, 
yangın olaylarında 
2011 yılında 2010 
yılına nazaran 
düşme olmuştur. 
2010 yılında 941 
olan yangın sayısı, 
artan faktörlere 
rağmen 2011 
yılında 850’ye 
düşmüştür” 
dedi.

Yangınlara müda
halede salt 
tecrübenin yeterli 
olmadığını, person
elin akademik bil
gilerle de donatıl
ması gerektiğine 
inandıklarını 
söyleyen Doğan, 
‘Tanker 
Operasyonlarında 
Acil Durumlar’ konu
lu eğitimin de bu 
çerçevede düzen
lendiğini ifade etti. 
Doğan, “Personeli 
en iyi şekilde 
eğiterek, yangın 
olaylarına müdaha
leyi bilinçli hale 
getirmek, can ve 
mal kaybını en aza 
indirgemek istiy
oruz. Son 5 yıl 
içerisinde, 
mesleğimizi 
ilgilendiren 35 
denekte eğitimler 
tamamlandı.
Karayolunda seyre
den tanker patla
malarına yönelik 
eğitimimiz de bugün 
ve yarın 3 grup 
halinde devam ede
cek” diye konuştu.

ELEMAN
GOLDSTAR YEMEK 

ÜRETİM SANAYİ 
LTD.ŞTİ. DE 
ÇALIŞACAK 

BAY VEYA BAYAN 
GIDA MÜHENDİSİ 

ARANIYOR

524 84 17

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

elmd* «sekeri
—“ KREŞLERİ

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU 

€ĞİTİMD€13.Yll
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 SINIFLARIMİZ YE 

İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE: BAĞLI. YARATICI. 
KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP.

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU DİREYLER YETİŞTİRİYOBUZ 
info@elmasekerikres.com veya ww.elmasekerikres.com 

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

mailto:info@elmasekerikres.com
ww.elmasekerikres.com
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Serbest Kürsü _ _ _ _ _ _ _ _
Necdet ZAMBAK

AYRIŞMA

Birbirlerinin ortak değerleri 
ne saygı gösteren,

“Birlikte yaşama” kültürünü 
oluşturmuş toplumları bölmek, 
ayrıştırmak, planlı ve sürekli 
bir propaganda ile eylem 
sonucunda gerçekleşebilir.

1950 yılında Türkiye çok 
partili sisteme geçmiş, 

Demokrat Parti her 
mahallede bir zengin yaratarak

“Küçük Amerika” hülyası 
ile iktidara gelmişti.

Yaptıkları ilk eylemlerden 
biri;

CHP nin HALK EVLERİ 
karşısına

“VATAN CEPHESİ”’ni kur
mak olmuştu.

İşte ondan sonra olanlar 
oldu.

Koy kahveleri ikiye çıktı.
CHP ‘tilerin çıktığı DP’liler, 
DP lilerin kahvesine

CHP'liler girmez oldu.
Yılarca kapı komşuluğu 

yapmış kişiler birbirine küstü.
Camiler de aynı safta dur

mamaya < zen gösterdiler.
Birder fazla cami olan yer

lerde bırt> Herinin camisine 
bile gitmez oldular.

Daha sonra rahmetli 
Erbakan Hoca ve partisi, 

“İmam Hatipler bizim arka 
bahçemizdir” dedi.

Deyiş, o deyiş, patladı gitti. 
30 yıldır davası bitmedi, bite
ceğe de benzemiyor.

Geçenlerde Başbakan 
“Tabii ki dindar bir gençlik 
yetiştireceğiz” diyerek

Başla kuyruğun ayrı ayrı 
yerlere gitmeyeceğini ispata- 
yarak konuyu pekiştirdi.

Tesadüf bu kadar olur ki bu 
söylemin hemen ardından 
imam hatip kökenli bir dernek 
Milli Eğitim Bakanı’nın eline, 
adına 4+4+4 denilen, zorunlu 
eğitim sistemi ile ilgili bir yasa 
tasarısı tutuşturdu.

Yasa tasarısı meclis 
komisyonlarında görüşülüp 
yasalaşmayı beklerken, 

Konu, Gemlik Merkez 
Solaksubaşı Camii’nde 02 Mart 
2012 tarihli Cuma vaazında, 
vaiz tarafından halka arz edil
di.

Camide kendisinin de imam 
hatip kökenli olduğunu 
söyleyen vaiz bal gibi AKP 
propagandası yapıyordu.

İşte bizim itirazımız tam da 
buna idi!

Atatürk bunun için “Aklı 
hür, fikri hür, vicdanı hür” bir 
nasıl istiyordu.

Camiyi terk ettim.
Yanımda duran, hiç tanı

madığım bir vatandaş tepkisini 
“Memleketin çivisi çıkmış!” 

diyerek dile getirdi.
Vaiz, yasa tasarısını 

Tv’lerde olumsuz eleştiren 
profesör ünvanlı kişilere “kelli 
felli” adamlar tanımlaması ile 
hakaretler yağdırıyor, konuya 
imam hatipler boyuntunda 
yaklaşarak haklılık kazandır
maya çabalıyordu.

Biz, cuma vaazlarının 
valiliklerce onaylanarak cami 
lerde halka arz edildiğini 
bilirdik.

Başbakan tek partili 
dönemde “Valiler CHP il 
başkanları gibi görev yapıyor
lardı” demişti.

Peki şimdiki valiler bu tip 
vaazlara onay vererek aynı 
şeyi yapmış olmuyorlar mı?

Bursa ve Gemlik Diyanet 
sitelerine girdim, 2 Mart 2012 
Cuma vaaz larına rastlaya
madım Herhangi bir açıklık 
yoktu. Vaazlar konusunda 
neler dönüyor bilmiyorum ama 
2 Mart 2012 Gemlik 
Solaksubaşı Camii’nde verilen 
Cuma vaazı, valilikçe onay
landıysa söyleyeceğimiz çok 
şey var.

Yok, hayır cami vaizi kendi 
kafasından böyle bir şey yaptı 
ise söyleyeceğimiz tek şey 
var.

Bunlar adamı dinden iman
dan çıkartır!

Yerel Yönetim 
Reformuna Destek
16 belediyede yürütülen "Yerel 
düzeyde katılımcı stratejik yöneti 
min geliştirilmesi projesi', 'vatan
daş katılımı' temasıyla Bursa'daki 
yöneticilere anlatıldı.
Avrupa Birliği ve Türkiye Cum 
huriyeti ortak finansmanıyla, VNG 
International (Hollanda) liderliğin
deki TEPAV, VVYG International, 
WYG Türkiye ve Habitat için Genç 
lik Derneği ortaklığında, İçişleri 
Bakanlığı Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü tarafından yürütülen 
proje, 27 ay boyunca 10 büyükşe- 
hir ve 16 belediyede uygulanacak. 
Kamu hizmetlerinde şeffaflığın ve 
vatandaş katılımının artırılmasına 
katkı amacıyla yürütülen proje, 
Bursa Kent Konseyi’nin ev sahipli 
ğinde Atatürk Kongre Kültür Merke 
zi'nde (Merinos AKKM) düzenlenen 
toplantıyla BursalI yöneticilere de 
anlatıldı. 'Vatandaş katılımı' konu 
sunun ele alındığı toplantıya, Bü 
yükşehir Belediyesi yöneticileri, 
Bursa Kent Konseyi üyeleri, mahal 
le muhtarları, Belediye Meclisi ve İl 
Genel Meclisi üyeleri, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 
Bursa Kent Konseyi Genel 
Sekreteri Enes Bat tal Keskin, 
toplantıya katılan kent konseyleri 
üyelerine, belediye yöneticilerine 
ve sivil toplum kuruluşlarının tem
silcilerine teşekkür etti. Katılımcı 
mekanizmaların temsili demokra
side yaşanan krizlerin sonucunda 
ortaya çıktığını belirten Keskin, 
"Katılımcı mekanizmalar, denetim 
sürecini sıklaştıran ve ka muyu 
denetime tabi tutan araçlar dır. Bu 
bağlamda ülkemizde katı lımcı 
mekanizma olarak kent konsey
lerinin kurulması şanstır.” denildi
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Süreni «az saathygulaniasi olacak mı?
Enerji Bakanı 
Yıldız'ın önerisi bu 
ay Bakanlar Kurulu 
gündemine geliyor. 
Yaz saati uygula
masının sürekli 
olması, yüzde 20 
oranında enerji 
tasarrufu için mesai 
saatlerinin ayarlan
ması yeniden gün
demde.
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız'ın 
önerisi bu ay 
Bakanlar Kurulu 
gündemine geliyor. 
Yıldız, Rusya'da 
benzer uygulamalar 
olduğunu, 
Türkiye'de de 
geçmişte kamuda

Sanayide üreiim Ocalı ayında arttı
TUİK, 2012 yılı Ocak 
ayında sanayi üre
tim endeksinin, bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 1.5 
arttığını açıkladı.
Bir ülkenin teknoloji 
ve ekonomi alanın
daki gelişmişlik 
seviyesini en net 
biçimiyle ortaya 
koyan sanayi üretim 
endeksi, Türkiye'de 
yükselişini 
sürdürüyor.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TUİK), 
2012 yılı Ocak ayın
da genel sanayi üre
tim endeksinin bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 1.5 
arttığını açıkladı.
Sanayi üretim 
endeksini genelden 
özele indirdiğimizde 
2012 yılının Ocak ayı 
içerisimde imalat 
sanayi sektörü 
endeksi yüzde 0.4

KfiŞ€D€ BCKLBEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM
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cumartesi günleri 
yarım gün mesai 
yapıldığını anlattı. 
"1980'li yıllardan bu 
yana Türkiye'nin 
refahı mı arttı ki, 
yarım gün cumartesi 
mesaisi kalktı?" 
diye konuşan Yıldız, 

ve elektrik, gaz, 
buhar ve iklim- 
lendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü 
endeksi de yüzde 
9.6 arttı.
Bu artışın yanı sıra 
Ocak ayı içerisinde 
madencilik ve taş 
ocakçılığı sektörü 

erken mesai uygula
masının trafikten 
hizmetler sektörüne 
kadar tüm alanlarda 
yaratacağı sonucun 
tartışılmasını iste
diklerini söyledi.
Yıldız, elektrikte 
kayıp-kaçak oran

güç kaybetti. Söz 
konusu sektör Ocak 
ayı içerisinde yüzde 
2.2 oranında güç 
kaybetti. 
Takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi 
üretim endeksi ince
lendiğinde ise 2012 
yılının Ocak ayında 

larını düşürecek 
yeni adımlar atacak
larını da açıkladı. 
Ön izlemeli ve uzak
tan kumandalı elek
trik sayacının İstan
bul'da kullanılmaya 
başlanacağını anla
tan Yıldız, personel 
kullanımını azalta
cak olan uygulamay
la faturası öden
meyen sayacın 
uzaktan müdahale 
ile kesileceğini 
belirtti.
İlk uygulamayla 
İstanbul'da 10 bin 
sayaç kullanılacak. 
Böylece İstanbul'un 
elektrik tüketiminin 
yüzde 3O'u uzaktan 
takip edilecek.

bir önceki aya göre 
yüzde 3.1 azalış 
olduğu görüldü.
Ayrıca 2011 yılının 
Ocak ayı ince
lendiğinde ise 
takvim etkilerinden 
arındırılmış 
endeksin yüzde 1.3 
azalmış olduğu 
gözlendi.

TAKVİM 
ETKİSİNDEN 
ARINDIRILMIŞ NE 
DEMEK?
Bir verinin takvim 
etkisinden arındırıl
ması, mukayese 
edilen bir önceki 
dönemle mevcut 
dönem arasındaki 
hafta sonu tatili, 
resmi ve hareketli 
(bayram) tatil gün
leri gibi sebeplerle 
oluşan çalışma 
günü farklılıklarının 
ortadan kaldırılması 
anlamına geliyor.

İnternet Üzerinden 
Araç Alırken Kanora 

Göndermeyin
Bursa Oto 
Galericileri Odası 
Başkanı Hakan 
Yanık, internet 
üzerinden araç 
satan bazı kişilerin 
kapora aldıktan 
sonra vatandaşı 
gerçek olmayan 
adreslere hatta 
mezarlıklara gön
derdiğini söyledi. 
Türkiye genelinde 
45 bin kayıtlı galeri
ci esnafı olduğunu 
belirten Yanık, 
vatandaşların aldık
ları aracı servislere 
göstererek ve gör
erek almalarını 
tavsiye etti. 
İnternetteki araç 
ahm ve satımların
da yaşanan 
dolandırıcılık olay
ları son zamanlarda 
büyük artış göster
di. Çeşitli internet 
sitelerine verdikleri 
ilanlarda araçları 
piyasanın altında 
fiyatlarla satan bazı 
kişiler, kapora 
aldıkları vatan
daşları mağdur 
ediyor.
Bu kişilere fırsat 
verilmemesi gerek
tiğini dile getiren 
Bursa Oto 
Galericiler Odası 
Başkanı Hakan 
Yanık, kapora alan 
kişilerin aracı 
almaya giden 
vatandaşı yanlış 
adreslere gön
derdiğini öne 
sürdü.
Yakın bir 
arkadaşının başına 
gelen olayı hatırla
tan Yanık, "İzmir'
den bir arkadaşım, 
internet üzerinden 
bulduğu aracın 
sözde sahibiyle 
anlaşmış, kapora 
göndermiş. Sonra 
arabayı almak iste
diğinde ise 
arkadaşımı 
mezarlığa gönder
mişler.
Vatandaşlarımız 
gerçek olmayan

GemlikKfrfez
; «Eldril ili tünül EİHIİ CUEIEIİ 

adreslere gönder
ilmek istenmiyorsa, 
her yere kapora 
göndermesinler.
Vatandaşlarımız 
aracı her zaman 
görerek, servise 
göstererek ve yeri 
belli olan kişilerden 
alsınlar. Aksi halde 
yapılan bu 
dolandırıcılık sonu
cunda mağdur 
olunduğu gibi 
hukuksal olarak hiç 
birsey yapılama
maktadır. Çünkü 
ortada imzalanmış 
sözleşme olmadan 
gönderilen paradan 
bahsediliyor" diye 
konuştu.
İnternet üzerinden 
yapılan satışlarda 
çok sayıda mağ
duriyet yaşanması
na rağmen dene
timlerin yeterli 
olmadığını savunan 
Yanık, internet 
üzerinden satış 
yapanların vergiden 
muaf tutulduğunu 
hatırlattı.
İkinci el araç almak 
isteyenlerin oda 
kayıtları vasıtasıyla 
iş yerinin ruhsat
larını ve vergi lev
halarını 
incelemeleri gerek
tiğini vurgulayan 
Yanık, şöyle devam 
etti: "Her gün 
odamıza onlarca 
ihbar geliyor.
Vatandaşlar araba 
almak isterken 
mağdur oluyor. 
Kapora aldıktan 
sonra ortadan kay
bolan sahte galeri
ciler hem bizi hem 
de vatandaşı mağ
dur ediyor. Kendi 
adına bastırdığı 
kartvizitlerle göz 
boyayan bu 
dolandırıcılara karşı 
herkes uyanık 
olsun. İnternet 
üzerinden satış 
yapılmasına karşı 
değiliz, ancak sahte 
galericilere önlem 
alınsın.”

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUTUN CKJTJh

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gül, İnli bak Yasası'nı onayladı
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, 
kamuoyunda ’’intibak 
yasası” olarak bili
nen Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu’n 
da Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun'u onayladı. 
Cumhurbaşkanlığı 
Basın Merkezinden 
yapılan açıklamada, 
Gül’ün, yasayı 
yayımlanmak üzere 
Başbakanhk’a gön
derdiği bildirildi. 
Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigor 
tası Kanunu’nda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun, 2000 yılı son
rası gösterge esaslı 
sistemden, gelişme 
hızından pay alınan 
bir sisteme geçilme
siyle gelişme hızın
dan pay alamayan

SGK testten karlı çıkacak!
Yoksullara ücretsiz 
sağlık hizmeti 
götürmek amacıyla 
yapılan gelir testi, 
milyonlarca varlıklı 
vatandaşın devletin 
sırtına yük olduğunu 
ortaya koydu.
Yeni sistem 
sayesinde SGK yılda 
1,9 milyar lira ilave 
prim toplayacak.
Yaklaşık 20 yıldan bu 
yana uygulanan yeşil 
kart sistemine son 
veren "gelir testi" 
büyük vurgunu 
ortaya çıkardı. 
İlk gelen sonuçlara 
göre 4,4 milyon yeşil 
kartlıdan 1,4 mil 
yonunun gerçek

emeklilerin intibakını 
düzenliyor.
İntibak düzen
lemesinden emeklin
in yanı sıra malullük 
ve ölüm aylığı alan 
kişiler de yarar
lanacak.
2000 yılı öncesinde 
gösterge sistemine 
göre bağlanan malul
lük, yaşlılık ve ölüm 
aylıklarıyla bu tarih 

yoksul olmadığı 
ortaya çıktı. Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(SGK) milyarlarca 
liralık ücretsiz sağlık 
hizmetinden kurtul
du, üstüne de yıllık 
800 milyon liralık 
prim gelirini garan

ten önce malullük 
veya yaşlılık aylığı 
almaktayken bu tari
hten sonra ölen sig
ortalıların ölüm aylık
ları, asgari aylık kon
trolü yapılmaksızın, 
gayrisafi yurt içi 
hasıla sabit fiyatlarla, 
gelişme hızı kul
lanılarak yeniden 
hesaplanacak.
Aylıklar, Aralık 

tiledi. Test sonuçları 
tamamlandığında 
SGK'nın varlıklı yeşil 
kartlılardan yılda yak 
laşık 1,9 milyar lira 
prim toplaması 
bekleniyor.
3 MİLYON GERÇEK 
YOKSUL

1999’da yürürlükteki 
gösterge ve üst 
gösterge tablosun
dan sigortalı için 
belirlenen mevcut 
gösterge rakamı ile 
aynı dönemde yürür
lükte bulunan memur 
aylık katsayısı esas 
alınarak hesap 
lanacak.
Malullük aylığında; 
gösterge tablosun
dan aylık hesaplanan 
için yüzde 60, sigor
talının başkasının 
bakıma muhtaç 
olması halinde yüzde 
70, üst gösterge 
tablosundan aylık 
hesaplanan için ise 
Aralık 1999’da yürür
lükte bulunan ve 
gösterge rakamına 
göre yüzde 59,9 ile 
yüzde 50 arasında 
belirlenen taban aylık 
bağlama oranı esas 
alınacak.

Ülke genelindeki 9,1 
milyon yeşil kartlı ile 
sigortada kaydı 
bulunmayan 1,7 
milyon kişiye uygu
lanan gelir testi 
üzerindeki çalışmalar 
devam ediyor. Son 
verilere göre, gelir 
testi başvurusu 
yapan 8 milyon 
yeşil kartlıdan 3 
milyon 26 bin kişinin 
aylık geliri 295 liranın 
altında çıktı. Gerçek 
yoksul oldukları 
anlaşılan bu vatan
daşların sağlık 
primi eskiden olduğu 
gibi yine devlet 
tarafından 
karşılanacak.

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, kamu
da mesai düzen
lemesini öngören 
teklifi, Bakanlar 
Kurulu’na getirecek, 
eklifle memurun 

mesai saatleri 07.00- 
16.00 arasında ola
cak, cumartesi de 
yarım gün çalışıla
cak.
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, bu ayın 
sonunda saatlerin 
bir saat ileri alı
nacağını, gün ışığın
dan daha fazla fay
dalanmak için 
bunun sürekli 
olmasıyla alakalı 
Bakanlık olarak bir 
çalışma yaptıklarını 
söyledi. Bakanlar 
Kurulu’na sunulacak 
çalışmanın kabul 
edilmesi durumunda 
yaz saati uygula
ması sürekli hale 
gelecek.
Ankara'da bir basın 
toplantısı gerçek
leştiren Bakan 
Yıldız, çalışmanın 
Bakanlar/ Kurulu’na 
sunulacağını ve 
konuya enerji sek
törü açısından bak
tıklarını, yapılacak 
düzenlemeyle gün 
ışığından daha fazla 

yararlanılarak enerji 
tasarrufu sağlana 
cağını belirtti.
Yıldız, Bakanlar 
Kurulu’nun uygun 
görmesi halinde 
yapılacak olan yasal 
düzenlemenin mesai 
saatleri, ulaşım sek
törü, finans sektörü 
gibi çeşitli konuları 
da ilgilendirdiğini bu 
nedenle konuyla 
ilgili bakanların da 
görüşlerinin alın
ması gerektiğini 
ifade etti. Yıldız, 
konuyu tartışmaya 
açmak istediğini de 
söyledi.
Normal şartlarda 25 
Mart'ta saatler 1 
saat ilen alınarak 
yaz saati uygula
masına geçilecek. 
Bakanlar Kurulu'n 
dan tersine bir karar 
çıkmaması duru
munda ise saatler 
28 Ekim'de yeniden 
bir saat geri 
alınarak kış saati 
uygulamaya 
konulacak.Enerji 
Bakanlığından 
yapılan açıklamada 
konunun mesai 
saatlerini ilgilendi 
ren kısmıyla ilgili 
kararın yine ilgili 
bakanlık tarafından 
verileceğine özellik
le vurgu yapıldı.

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. 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. 51'3 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
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

OTODÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
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
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otögaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 o-ı 03

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

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4214

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)

HiılıMıtMÜ
VENÜS SİNEMASI 

FETİH 1453 
10.45-14.00-17.15- 

20.30-21.45 
KURTULUŞ 

SON DURAK 
14.00-16.00-18.00-20.00

REZERVASYON 513 33 21 
CIUSAVM TUTKU 

FETİH 1453- 11.30 -14.30- 
17.30-20.30

SEN KİMSİN 12.00 
14.00 -16.00-18.00 -20.30 
BERLİN KAPLANI: 11.30 
13.30 -16.00-18.30-21.00

Rez. Tel: 51415 00
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Orhangazi Componenta ile bugün Göl Saha Tesisleri’nde yapılacak karşılaşmada şampiyon belirlenecek

Gemlik Belediyespor U-14ün 
şampiyonluk maçı Gemlik'te oynanman
U-14 Yaş Ligi 6. 
Grup şampiyonluğu 
son maça kaldı. 
Gemlik Belediyespor 
14 maçlık lig 
periyodunun 13. 
maçını oynadı. 
Gemlik 
Belediyespor- 
Componenta arasın
da 9 Mart 2012 
Cuma günü saat 
16.00’da Orhangazi 
Göl Tesisleri’nde 
oynanacak son 
maçla grup maçları 
tamamlanıyor. 
Son haftaya 
takımımız Gemlik 
Belediyespor - 
Componenta sporla 
kafa kafaya girdi. 
Beraberlik rakibe 
yarıyor. 
Antrenör Haydar 
Yiğit ve futbolcular 
normalde bu maçı 
Gemlik’te oynan
ması gerektiğini 
belirtiyorlar. Yiğit, 
“Gemlik’teki 
sahaların hazır 
olmamasından 
dolayı iki maç

Orhangazi’de 
oynandı.
Bu hafta sonu 
başlayacak olan 
Ü-16 liginde de 
iddialı olduklarını 
belirten Haydar 
Yiğit, avantajın biraz 

olsun kendilerinde 
olması için kendi 
sahalarında maç 
yapılması gerektiğini 
belirtiyor.
Alt yaş liglerinde de 
6 takımı bulunan 
Gemlik Belediyespor 

sistemli ve doğru 
çalışmalarından 
dolayı tüm gruplar
da şampiyonluk 
hedefliyor.
Gemlikspor A 
takımının bu hafta 
maçı yok.

U-14 şampiyonluk 
maçı çim sahaya da 
verilebilirdi.
Bu durum bizi daha 
da hırslandıracak. 
Çünkü Belediyespor 
Gemlik’i temsil 
ettiğimizi hiç unut

muyoruz.
Tüm takımlarımızın 
başarısı Gemlik'in 
başarısıdır.
Gemlikspor şampi 
yon olduğunda tum 
Gemlik sevinecek
tir." dedi.

Idobiis'le biletler satışa çıktı, illi seler 22 Martla
Deniz ve kara 
ulaşımının birleştir
ildiği İDOBÜS'te 
biletlerin satışına 
başlandı. İlk yolcu
luk ise 22 Mart'ta 
Kabataş'tan Feribot 
la Bursa'ya, Bursa 
dan da otobüsle 
İzmir'e yapılacak. 
İstanbul Deniz 
Otobüsleri Şirketi 
(İDO) önemli bir 
hizmeti daha devr
eye sokuyor. Deniz 
ye kara ulaşımını 
İDOBÜS adı altında 
birleştirmeyi 
amaçlayan İDO, hem 
deniz otobüsleri 
hem de kara otobüs
leri ile yolcu taşıya
cak. Bu kapsamda 
İzmir'e sefer başla
tan İDO, İDOBÜS 
yöntemi ile önce 
İstanbul Kabataş'tan 
Bursa'ya deniz oto
büsü ile yolcu taşıy

acak. Bursa'da 
bekleyen kara oto
büsleri de gelen yol
cuları Manisa, İzmir 
ve Balıkesir'e 
götürecek. İzmir 
Körfezi etrafındaki 
uzun yolculuğu 
kısaltıp, yolculara 
zaman 
tasarrufu sağlamayı 
amaçlayan proje 

kapsamında İstan- 
bul-Bursa yolcu
luğun 1 saat 50 daki 
ka, toplamda da 
İzmir'e 6 saat 25 
dakika süreceği 
öğrenildi. Bu kap
samda İDOBÜS'te 
biletlerin satışına 
başlandı. İlk yolcu
luk ise 22 Mart'ta 
Kabataş'tan

Feribotla Bursa'ya, 
Bursa'dan da oto
büsler İzmir'e 
gerçekleştirilecek. 
Türkiye’nin değişik 
yerlerine gitmek 
isteyenleri İstan
bul'un Avrupa 
yakasından Ege 
Denizi'ne ulaştırmayı 
amaçlayan 
"www.idobus.com" 
ile 10 milyon olan 
yolcu sayısını arttır
mayı amaçlanıyor. 
Bursa-Güzelyalı'ya 
ulaşım ücretlerinin 1 
TL'den başladığı, 
İzmir'e ise 22 TL'den 
ulaşım olacağı 
belirtildi.
İDO ortağı ve eş 
kurucusu Brian 
Souter, İDOBÜS uy 
gulamasının, dünya
da ilk olacağını 
bildirerek daha 
öncesinde deniz 
araçlarına benzer bir 

uygulamanın 
yapılmadığına 
değindi.
Dünyada benzer bir 
uygulamanın kent 
otobüslerine uygu
landığını kaydeden 
Souter, İngiltere 
ve ABD'de 
megabus.com adın
da bir firmada 
kullanılmasına 
önayak olduğunu ve 
şaşırtıcı sonuçlara 
ulaştıklarını 
belirtti.
İDOBÜS'ün, diğer 
taşımacılık 
modellerine göre 
daha hızlı, yüzde 40 
daha ucuz alternatif 
taşımacılık imkanı 
sağladığına değinen 
Souter, günde 13 
kalkış yapılacağını 
söyledi. Yolcuların 
her zaman ucuza 
gitme imkanı bula
bileceğini kaydeden 

Souter, bilet fiyat
larının herkesin 
bütçesinin yeteceği 
seviyede olacağını 
ifade etti.
İDO'nun CEO'su 
Önder Sezgi ise 
"İstanbul, Bursa 
Balıkesir, Manisa ve 
İzmir halkına rahatlık 
sağlayıcı, zamandan 
tasarruf ve de 
konforlu hizmetle 
büyük katma değer 
sunduğumuz için 
çok sevinçliyim. Bu 
yeni hizmetin İstan
bul ve çevresindeki 
alana yararlı olacağı
na, yolcuların iş ve 
keyif gezilerini daha 
sık yapmalarına izin 
vereceğiz" dedi.
Sezgi, yolculukların 
22 Mart itibariyle 
başlayacağını ve on 
binlerce ucuz bilet 
sunulacağını 
kaydetti.

http://www.idobus.com
megabus.com


“Gemlik ve Deprem Riski” konulu panel yapıldı

"Deprem ölıliirmez, denetimsiz w öltliiriir"
Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen, "Gemlik ve Deprem Riski" 
konulu panel ilgi gördü. 11 Eylül Belediye Düğün Salonu’nda yapılan 
panelde ilçenin zemin yapısı, Van Depremi yıkımı ile olası Gemlik 
depremi arasındaki farklar ve benzerlikler ile Bursa’nın fay hatları da 
irdelendi. Bursa İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Necati Şahin, 
Deniz kumu ile yapılan binalarda çimento bileşiminin bozulduğunu, 
kanserli hücre olarak nitelendirdiği korozyonun da demir kanseri 
olduğunu, Gemlik ve Bursa’da yapı stoklarıyla ilgili ciddi bir envanter 
çalışması yapılması gerektiğini söyledi. Haberi sayfa 2’de
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ÇOKAL TİCARET 2 N GEMLİK 

NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 524 76 77

irsi niüEii'e ili iiye olan oda oidıı Türkiye’de en çok 
Yabancı Dil Sertifika

Sınavını Gemlik
Türkiye Kalite 
Derneği (KALDER) 
Bursa Şubesi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin 
Kiremitçi, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nı 
ziyaretinde 
yaptığı konuşmada 
KALDER’e ilk üye 
olan Ticaret ve 
Sanayi Odası 
olduğunu söyledi. 
TSO Başkanı

açısından daha 
ileride olduğunu 
dikkat çekerek, 
"Amacımız, yeni 
bir hizmet binası

Kemal Akıt ise 
GTSO’nun bir çok il 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’ndan işlem ve 
çalışma düzeni

yaparak üyelerimize 
daha kaliteli 
hizmet vermektir.” 
dedi.
Haberi sayfa 5’de

HEM yaptı
Gemlik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce 
3 kez yapılan Dil Sertifikası sınavlarıyla 
Türkiye’de en çok dil sınavı yapan ilçe 
Gemlik oldu. HEM Müdürü Rüveyde Kılıçlar, 
gazetemize yaptığı açıklamada, Yabancı Dil 
Sertifikası almak isteyenlerle ilgili açtığımız 
kurslar ilgi gördü. Türkiye’de en çok sınav 
yapan ilçe olduk.” dedi. Haberi sayfa 4’de

Güne Bakış

Asım Kocabıyık’a 
Hemşehrilik Beratı

Gemlik Belediye Meclisi 7.9.2009 tarih ve 
185 sayılı kararla Borusan Onursal Başkanı 
Asım Kocabıyık’a "Fahri Hemşehrilik Bera 
ti" verilmesi karar almıştı.

Bu karar, Fatih Mehmet Güler döneminde 
alındı. Belge hazırlandı, ancak görevden 
alınması nedeniyle tören yerine getirileme
di.

Aradan geçen 2 yıl 6 ay sonra Meclis 
kararı yerine getirildi.

Asım Bey’e Gemlik’te beratın verilmesi 
düşünülüyordu.

Ama rahatsızlığı nedeniyle uzun zaman 
dır Gemlik’e gelmeyince, Beratın İstanbul- 
da verilmesine karar verildi. Devamı 4’de

Gemlik Kız Teknik ve
Componenta: 3
Belediyespor: 2

il derecesi daha geldi
Meslek lisesi nden bir

İlçemizi 4 yıldır il 
dereceleri ile bir 
çok branşta temsil 
eden Gemlik kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi, futbolda İl 
üçüncüsü oldu. 
Rakibi Ergin Ağaç

Ticaret Meslek 
Lisesi’ni 7-1 mağ 
lup eden Gemlik Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi, final maçın
da ise rakibine 3 
gol atarak il birin
cisi oldu. Syf 8’de

U-14 Yaş Ligi 6. 
Grup şampiyon
luğunda mücadele 
veren Gemlik 
Belediyespor U-14 
takımı, dün 
Orhangazi Göl 
Tesisleri’nde yaptığı 
karşılaşmada 
rakibine yenildi. 
Bu maçla son 
gurup maçlarını 
tamamlayan

Belediyesporlu 
futbolcular, 
sahadan 3-2 yenik 
ayrıldılar.
Karşılaşmada, 
Belediyespor’un 2 
golünü de Mustafa 
rakip kaleye 
gönderirken, 
Componenta ’dan 
ilk golü Alperen, 
diğer iki golü de 
Göksal attı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA 

Dijital platformda analog 
antenler işe yaramıyor!

Nasıl başlandı? Nereye getirildi? 
Gelinen noktada...

Sosyal etkenler, 
Siyasal etkenler, 
Psikolojik etkenler, 
Dış etkenler var. 
En az bunlar kadar hatta daha da 

önemli etkenler de;
Eğitim...
Sağlık...
Güvenlik...
Ekonomi gibi...
Ne yazık ki Türkiye sağhkh bk 

altyapıya sahip olmadığı için bir türlü 
hak ettiği konuma ulaşamıyor...
Oysa...
Türkiye Cumhuriyeti’nin konuşlandığı 

coğrafya üç yanı denizlerle çevrili, 
Avrupa ile Ortadoğu arasında önemli 
bir köprü...
Ancak...
Eğitimsizliğin ortaya çıkardığı sonuç...
Düşünen... Sorgulayan... Üreten...

Paylaşan bir politikacı, sanayici, 
bürokrat, işçi, yurttaş profilini yönetim 
kadrolarından yoksun bırakıyor.
Toplumun gelişmesini hedefleyen güç 

birliği gerçekleşemiyor...
Ne ki;
Ekonomik ve siyasal düzlemde 

yaşananlar Türkiye’nin hızla bir açmaza 
doğru sürüklendiğini gösteriyor.
Türkiye’nin karşılaştığı ilk açmaz değil 

bu...
Ağır borç yükünün altında ezilerek 

çöken OsmanlI devletinden devralınan 
miras da şimdikinden daha farklı değil
di..
Ama Genç Türkiye Cumhuriyeti anti 

emperyalist bir yaklaşım ve atılımla 
yükü üzerinden attı.

Ve batının umutlarını boşa çıkardı.
Ne var ki...
Genç Cumhuriyet atağa geçerken...
O dönemin ağır koşullarına rağmen 

kendi öz kaynaklarına güvendi..
Ve gereğini yaptı.
Bugün...
Durum daha farklı...
Yetişmiş insan gücü var.
Çok zengin yeraltı kaynakları var.
Kendine güvenen halk sağlıklı bir 

planlama ve inatçı bir yönetim kadrosu 
ile dayatılan kalkınma modeline hayır 
diyebilir..

Daha önce dediği gibi...
Ama...
Önce...
Toplum da kendisini önderlikle vehme- 

denlerin her türlü önyargıdan arınarak 
örgütlenme ve bilinçlenme eksikliği 
engelini ortadan kaldırması şarttır.

Çünkü;
Dijital dünyada analog yöntemlerle bir 

yere varma dönemi kapanmıştır

Tbb* “suyunu boşaHl A A HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

‘Gemlik Körfez’ ww.gemlikkorfezgazetesi.com

“Gemlik ve Deprem Riski” konulu panel yapıldı

M» İM, MİM Milin
II II I II II II

Gemlik Belediyesi 
tarafından düzenlenen, 
“Gemlik ve Deprem 
Riski” konulu panel 
ilgi gördü.
Belediye Başkanvekili 
Refik Yılmaz’ın yanı 
sıra, Bursa Jeofizik 
Mühendisleri Odası 
Başkanı Murat 
Arabacı, Bursa İnşaat 
Mühendisleri Odası 
Başkanı Necati Şahin, 
Bursa Mimarlar Odası 
Başkanı Çelik Eren 
Gezgin, Bursa Jeoloji 
Mühendisleri Odası 
Başkanı Engin Er ve 
Bursa Şehir Plancıları 
Odası Başkanı Füsun 
Uyanık’ın konuşmacı 
olarak katıldığı panel 
de, Gemlik’in deprem
sel riskleri, ilçenin 
sağlam zeminli alan
lara konuşlandırılması 
projeleri, fay hatları, 
depremsel riskin yarat
acağı can ve maddi 
kayıplar ile çözüm öne 
rileri masaya yatırıldı. 
11 Eylül Belediye 
Düğün Saionu’nda 
yapılan panelde ilçenin 
zemin yapısı, Van 
Depremi yıkımı ile 
olası Gemlik depremi 
arasındaki farklar ve 
benzerlikler ile Bur 
sa’nın fay hatları da 
irdelendi.
Gemlik Belediyesi’nin 
yaptığı çalışmalara 
destek veren akademik 
oda temsilcilerini 
teşekkür ederek 
konuşmasına başlayan 
Belediye Başkanvekili 
Refik Yılmaz, Kentsel 
Dönüşüm konusunda 
kararlı çalışmalar yap
tıklarını hatırlatarak, bu 
konuda, “Gemlik’in 
gerçeği nelerdir? Öne 
rileri nedir? Ufkumuzu 
nasıl geliştirebiliriz? 
Ortak akıl ve bilim 
ışığında neler yapabili- 

\ tiz? Biz hep bunları 
düşünüyoruz. Bu 
konuda projeler üreti 
yoruz. Doğru adımlarla 
ilerlerken, bilim ışığın
da titizlikle çalışıyo 
ruz” dedi. Gemlik’in 
balçıklı ve jölemsi 
zemin yapısı, demirleri 
korozyona uğramış 
bina stokları konusun
da da bilgiler sunan ve 
konuşmasını slayt 
gösterimle renklendi 
ren Refik Yılmaz, 
Gemlik’in bu nedenle 
sağlam zeminli yeni 
yerleşim alanlarına 
ihtiyacı olduğunu kay
detti. Yılmaz, akademik 
kuruluşların görüşleri 
ne büyük önem verdik
lerini bir kez daha

hatırlatarak, “Yeni 
Gemlik’i gelin hep bir
likte yapalım. Gemlik 
kazansın” dedi.
Bursa Jeofizik 
Mühendisleri Odası 
Başkanı Murat 
Arabacı’da, Bursa’nın 
gözde Gemlik Körfezi 
ve Karacabey 
boğazının yanı sıra 
Fay Hatları ile çevrili 
olduğunu hatırlattı. 
Türkiye’nin deprem 
kuşağı açısından 
dünya 2. si olduğunu 
buna karşın deprem 
hasarları açısından da 
1 .’ liği kimseye kaptır
madığına değinen < 
Arabacı, tüm bu 
gerçeklere rağmen 
kalıcı ve büyük çalış
malar yapılmamasını 
eleştirdi. Kriz yönetimi 
programlarıyla afet
lerin yönetilemeyeceği- 
ni savunan Murat 
Arabacı, “Bin bina 
yıkılsa Bin arama kur
tarma ekibi koyabile
cek misiniz? Oysa 
bizde kriz yönetimi 
denilince bu konu akla 
geliyor veya “Yok 
ağabey bize bir şey 
olmaz” yaklaşımıyla 
geçiştiriyoruz. 
Depremler bize der
simizi defalarca gös- 
terdi, artık ödev yapma 
zamanımızdır” dedi. 
Devlet öncelikli misy
onların yüklendiği 
Türkiye kentleri oldu 
ğunu vurgulayarak 
konuşmasına başlayan 
Bursa İnşaat Mühen 
dişleri Odası Başkanı 
Necati Şahin’de, 
Bursa’nın Büyükşehir 
ler arasında vizyo 
nunun olmadığını 
söyledi. TOKİ konut
larına da karşı çıkıp, 
“Ucube Yapılar” olarak 
nitelendiren Şahin, 
Doğanbey, Hamitler ve 
Kestel Toplu Konutları 
nı buna örnek göster
di. Gemlik’in soru-

nunun da sağlam 
zeminli yerlere taşınıp, 
taşınmadan daha çok, 
imar yasalarına, yapı 
denetim yasalarına 
uyulma sorunu 
olduğunu kaydeden 
Necati Şahin, zeminle 
bina arasındaki iletişim 
ve uyumluluğun önem
inin depremsel riski 
asgariye indirdiğini 
anlattı. Deniz kumu ile 
yapılan binalarda 
çimento bileşiminin 
bozulduğunu, kanserli 
hücre olarak nite
lendirdiği korozyonun 
da demir kanseri 
olduğunu açıklayan 
Şahin, Gemlik ve 
Bursa’da yapı stok
larıyla ilgili ciddi bir 
envanter çalışması 
yapılması gerektiğini 
vurguladı. “Deprem 
Öldürmez, Denetimsiz 
Bina Öldürür” diyen 
Bursa İnşaat 
Mühendisleri Odası 
Başkanı Necati Şahin, 
Kentsel Dönüşüm 
Yasası, Yapı Denetim 
Yasası gibi yasaların 
biran önce çıkarılması 
gerektiğini ve Afet 
İşleri Bakanlığının 
kurulması gerektiğini 
sözlerine ekledi.
Bursa Mimarlar Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Çelik Eren 
Gezgin’de, beton 
lobisinin Türkiye’de 
siyasete de hâkim 
olduğunu belirterek, 
ülkenin artık ahşap 
gerçeğini kabul etmesi 
gerektiğini belirtti. 
Türkiye’nin ahşap 
dönüşüm zamanına 
geçmesi gerektiğini 
kaydeden Gezgin, 
Bizden ormanı 

kopardılar. ABD’nin 
Kaliforniya Eyaletinin 
yüzde 95’i, ABD’nin 
yüzde 80’ni ahşap yapı 
ile donatılı ama bize 
beton kültürünü dayat
tılar. Doğru kent arter-

lerini tespit ederek, 
ahşap yapılaşmaya 
dönmemiz gerekiyor” 
dedi.
Jeoloji Mühendisleri 
Güney Marmara Şube 
Başkanı Engin Er’de, 
1/100 binlik çevre 
düzeni planlamaların
da deprem gerçeğinin 
ciddiye alınması gerek
tiğine işaret etti. Er, 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın ilçeyi sağlam 
zeminli alanlara taşın
ma projesine de 
destek vererek, ilçenin 
alüvyon tabakalı ve 
sıvılaşmalı böl
gelerinin, yapı dene
timine uygun binalar 
olmasına rağmen riski 
asgariye indirmeye
ceğini açıkladı. Gemlik 
Belediyesini deprem- 
selliği ciddiye aldığı 
için kutlayan Engin Er, 
büyük kentsel 
dönüşüm programı ile 
Gemlik’in sağlam 
zeminli alanları taşın
ma çalışmalarının 
biran önce başlaması 
gerektiğini söyledi. | 
Tarihsel depremleri, 
fay hatlarını, deprem 
senaryoları ve olası 
risk açılarını farklı 
yönlerden detaylarıyla 
masaya yatıran 
Bursa Şehir Plancıları 
Odası Başkanı 
Füsun Uyanık’ta, 
deprem master planı, 
deprem senaryosu gibi 
programların 
yaşama geçmesini 
ayrıca afet sahalarının 
belirlenmesini istedi. 
Yaklaşık 3 saat süren 
panel, izleyicilerin 
sorularının yanıtlan
masıyla son buldu. 
Panele vatandaşların 
yanı sıra, sivil toplum 
örgütü yöneticileri, 
siyasi parti temsilcileri 
ve MAG yöneticileri 
de büyük ilgi 
gösterdi.

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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landarm a yakalatlı, BOlise teslim etti İhsanca
Bursa'da hırsızlık 
yapan zanlıları jan
darma ekipleri 
yakalayarak polise 
teslim etti.
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez Nilüfer 
ilçesi İstiklal

Çeyizini gösterirken soyultlu
Bursa'da evine 
gelen misafirlere 
çeyizini gösteren 
bayanın altın 
bileziği çalındı. 
Bayan, eve gelen
lerin hepsinden 
şüphelenince 
polis, misafirlerin 
üstünü aramak 
zorunda kaldı.

[ve allıollç gelen esini munçalı tiileMe varilli
Bursa'da, evinin 
önüne gelen eski 
eşini pomlapı tüfek
le vuran kadın, '155 
Polis imdat Hattı'nı 
arayarak polise tes
lim oldu.
8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü'nün 
son dakikalarında 
meydana gelen olay 
sonrası polise ifade 
veren zanlı kadın, 
"Sürekli yeniden bir
likte yaşayalım diye 
baskı yapıyordu, 
ben de kabul etmi

üzerine otohiisiin Hagai Kanaaı liisiii
Bursa'dan İstanbul'a 
gitmek isteyen bir 
kişinin üzerine oto
büsün bagaj kapağı 
düştü. Yaralanan 
şahıs hastaneye 
kaldırıldı.

"Oeligim" dedi vatandaşı «aralatlı
Bursa'da bir kıraat 
haneye gelen alkollü 
şahıs, "Ben deliyim" 
diyerek kıraathane 
deki müştekiyi 
yaraladı.
Edinilen bilgiye

Mahallesi Mehmet 
Akif Ersoy 
Caddesi'nde 
meydana geldi. 
İddiaya göre gece 
saatlerinde 
mahalle arasında 
bir ikamete giren

Edinilen bilgiye 
göre, merkez Nilüfer 
ilçesi Yüzüncüyıl 
Mahallesi Uğur 
Mumcu Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. Çeyizini eve 
gelen misafirlere 
sergileyen S.A., 
sergiyi toplayınca 
bir adet bileziğin 

yordum." dedi.
Zeki O. (43), eski eşi 
Ayşe Ş. (30) ile 
konuşmak için genç 
kadının babasının 
Osmangazi ilçesi 
Bağlarbaşı 
Mahallesi Gün 
Sokak'taki evine 
gitti. Alkollü olduğu 
iddia edilen Zeki 
O.'nun 'Yeniden bir
likte yaşayalım' tek
lifini Ayşe Ş.'nin 
reddetmesi üzerine 
Zeki O., eski eşini 
tehdit etti.

Edinilen bilgiye 
göre, Bursa'dan 
İstanbul'a gitmek 
isteyen Ö.D., 
Şehirlerarası Otobüs 
Terminali'ne geldi. 
74 notu peronda 

göre, merkez Yıldı 
rım ilçesi Hacivat 
Mahallesi 325. So 
kak üzerinde mey
dana geldi. Alkollü 
olduğu iddia edilen 
kimliği belirsiz bir 

zanlıları devriye 
gezen jandarma 
ekipleri fark etti. 
Jandarmayı 
görerek kaçan 
zanlıların peşinde 
düşen güvenlik 
güçleri, E.B., 

yerinde olmadığını 
gördü. Sergiye 
bakan 5 misafirler
den şüphelenen 
ev sahibi, olay 
yerine polis 
çağırdı. Eve gelen 
polis, misafirlerin 
hepsini tek tek ara
mak zorunda kaldı. 
Ancak hiç

Tartışmanın 
büyümesiyle Ayşe 
Ş., evden aldığı av 
tüfeği ile eski eşine 
ateş etti. Yaralanan 
Zeki O., olay yerine 
gelen 112 Acil 
Servis ambulansı ile 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Olayın 
ardından '155 Polis 
İmdat Hattı'nı arayan 
zanlı kadın polise 
teslim oldu. Sol diz . 
altından yaralanan 

otobüse binmeden 
önce bagajını oto
büse bırakmak 
isteyen Ö.D.’nin 
üzerine otobüsün 
bagaj kapağı düştü. 
Belinden yaralanan 

kişi, girdiği kıraatha
nenin lavabo kapısı 
nı açık bıraktı. Kapı 
meselesi yüzünden 
kıraathanedeki 
müşteriyle tartışan 
alkollü şahıs, "Ben

Y.E. ve M.A.'yı 
yakaladı. Jandarma, 
bir binaya girerek 
burada bulunan 
elektrik kablolarını 
çalan zanlıları polis 
ekiplerine teslim 
etti 

kimsenin üzerinde 
bilezik çıkmayınca 
ev sahibi S.A., 
misafirlerin 
hepsinden 
şikayetçi oldu. 
Güvenlik 
güçleri eve gelen 5 
kişiyi karakola 
götürerek ifadele 
rine başvurdu.

Zeki O.'nun sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Olay yerinde yapılan 
incelemede 5 adet 
boş kovan bulundu. 
Polise ifade veren 
zanlı kadın, 
"Ayrılmamıza rağ
men sürekli baskı 
yaparak yeniden bir
likte yaşamak istiy
ordu. Ben de kabul 
etmedim." dedi. 
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

yolcu, olay yerine 
gelen ambulansla 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Ayakta tedavi edilen 
Ö.D. taburcu edildi.

deliyim" diyerek 
masadaki okey ısta 
kasıyla O.G.'nin 
başına vurdu. Yara 
lanan O.G., kafasına 
vuran şahıstan 
şikayetçi oldu.

İhsan BÖLÜK 
posta@ihsanboluk.com.tr

22 Nisan’ın Bursa için önemi
22 Nisan 2012 tarihi Bursa için büyük 

önem taşıyor. Siyasetle ilgilenenlerin de 
bildiği gibi iktidar partisi AKP’nin il kon
gresi var o tarihte... Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç’ın desteğindeki atanmış İl 
Başkanı Sedat Yalçın’ın, karşısına aday 
olarak kim çıkarsa çıksın seçimi alacağı
na kesin gözüyle bakılıyor. Bu bir anlam
da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 
Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik’in 
Bursa’nın kaderine etkisinin sona erme
si demek...

Aynı gün başka bir ortamda da, ülkenin 
kaderini etkileyecek bir çalışma yapıla
cak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) öncülüğünde oluşturulan 
Anayasa Platformu Bursa’da toplanacak.

Toplantının tarihi yeni netleşmiş olacak 
ki, dün Bursa Gazeteciler Cemiyeti 
Yönetim Kurulu olarak Ankara’da ziyaret 
ettiğimiz Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç aktardı, “Size bir haber vereyim” 
diyerek...

TOBB dışında ülke genelinde örgütlü 
12 meslek kuruluşu ile işçi ve işveren 
sendikalarının bulunduğu platformun 
Bursa’daki toplantısına, TBMM Başkanı 
Cemil Çiçek i'İe Anayasa Komisyonu 
üyeleri de katılacak. ★ ★ ★

Sivil, çağdaş, demokratik bir anayasa, 
elbette bütün kesimlerin özlemi... 
Demokrasinin, insan hak ve özgürlük
lerinin temel taşlarından biri de özgür 
basın ancak, Türkiye’de basın ve basın 
çalışanlarının önünde engel çok...

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a, 
bu sorunların yazılı olduğu bir rapor 
sunduk dün... BGC Başkanı Nuri Kolaylı, 
raporu sunmakla yetinmedi, sözlü olarak 
tek tek sıraladı. En başta Türk Ceza 
Kanunu’ndaki gazetecilere ve basın 
kuruluşlarına yönelik hükümler, gazete
cilerin sosyal güvenlik ve iş güvencesin
den yoksun olmaları, özlük ve yıpranma 
hakları, basın kartlarının kamu kurum- 
larında kimlik olarak kabul görmemesi 
gibi pek çok sorunu sıraladı. Kolaylı 
ayrıca Arınç’tan, Bursa’da basın şurası 
düzenlemelerini istedi.* * *

Bülent Arınç, basın mesleğinin sorun
larına yabancı değil. Bu yıl haziran ayın
da yapmayı planladıkları iletişim 
şurasının hazırlığı anlamında Bursa’da 
iletişim fakültesi dekanlarıyla yaptıkları 
toplantıdan umdukları verimi ala
madığını söylemesi ilginç geldi. Bu şura 
için yer belirlemediklerini ama Bursa’da 
yapabileceklerini bildirdi.
Arınç’ın, basın çalışanlarının özlük hak

ları ve sendikasızlıkla ilgili olarak sarf 
ettiği bir cümle de kayda değerdi:
“Sendikalarla ilgili değişiklikler var. 

Başka sendikalar kurulabilecek. Bu daha 
çok patronlarla ilgili... Maalesef çoğun
luğu sendikaları hasım gibi görüyor.” 

Basın çalışanları açısından bu sözler 
önemli...

Bir de, gazetecilere yıpranma hakkı 
konusunda, “yüzde yüz olabilir demiyo
rum ama üzerinde çalışıyoruz” demesi...

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Asım Kocabıyık’a 
Hemşehrilik Beratı

Gemlik Belediye Meclis üyeleri, Başkanvekili 
Refik Yılmaz Başkanlığında bu görevi önceki 
gün yerine getirdi.
Asım Kocabıyık, Cumhuriyet döneminin 

yetiştirdiği aydın sanayicilerimizden.
0 bir Atatürk hayranı ve Cumhuriyet çocuğu.. 
Afyon’un bir köyünden İstanbul’a gelerek eğiti 

mini tamamlayan, iş yaşamına atılan ve bugün 
Boru Sanayinde dünya devlerinden birinin 
temelini atan, boyu küçük, ama yüreği ve kendi 
büyük adam...
Sınıf arkadaşı Tevfik Solaksubaşı iyi ki O’nu 

Gemlik’e getirtip, sanayi tesisi kurdurmuş.
Bölgemize yarattığı istihdam yanında, devlete 

verdiği vergilerle, ilçemize yaptığı katkılarla il 
çemizin birinci sırada sanayici işadamlarından 
biri Kocabıyık.
Kurduğu dev şirkette artık o bir duayen.
Kurumun Onursal Başkanı..
İşlerini başta oğlu Ahmet Kocabıyık olmak 

üzere, ailesi tarafından, profesyonel yöneticileri 
tarafından işletiliyor.
Borusan Holding metal, çelik, boru, enerji, oto 

motiv distribütörlüğü, limancılık, lojistik işleri, 
karbogaz işletmeciliği sektörlerinde iş yapıyor.

Firmanın Genel Merkezi İstanbul'da..
En büyük yatırımlar ise Gemlik’te..
Asım Kocabıyık, İstanbul’dan Gemlik’e boru 

fabrikasını taşıdığından bugüne, sürekli yatırım 
larını arttırdı.

2011 yılının sonunda büyük çaplı boru üretimi 
için yeni bir fabrika kurdu.
Şimdi bu fabrikada doğalgaz boruları imal 

ediliyor.
NOBUKA hattının boruları Gemlik’te üretili 

yor.
Borusan'ın yaptığı her yeni yatırım, yüzlerce 

aileye aş ve iş oluyor.
Asım Kocabıyık ilerleyen yaşına karşın, 

Gemlik’te eğitime katkılarını sürdürüyor.
Borusan Gemlik’te kurulduktan sonra, Boru 

san İlköğretim Okulu, Dörtyol üst geçidi, Ema 
tullah Hatun Camiinin yeniden yapımı, Gemlik 
Belediyesi Manastır Kültür Sarayı inşaatı, Ulu 
dağ Üniversitesi Asım Kocabıyık Meslek Yük 
sek Okulları binaları, Sunğipek kampüsü içinde 
yapılan Hukuk Fakültesi binası, yine kampüs 
içinde bulunan eski Düğün Salonu'nun Kültür 
Merkezi olarak inşaatını yaptırdı.

Gemlik’teki yüksek okulların açılmasında, Hu 
kuk Fakültesi’nin kazanılmasında büyük emek
leri geçti.
Eğitime katkılarını sürdürüyor. İleride Gemlik 

Üniversitesi kurulursa bilin ki bu üniversitenin 
kurulmasında en büyük emek ve katkı Sayın 
Kocabıyık’a aittir.

Gemlik Halkı adına Belediye Meclisi’nin ken 
dişine verdiği “Hemşehrilik Beratı’’ aslında az 
bile.
Ama, bir kentin halkı adına verebileceği en 

değerli belgedir bu.
Asım Bey, artık resmen Gemlikli olmuştur.
Türkiye'nin bu tür vatansever işadamlarına 

çok ihtiyacı var.
Allah, kendine uzun ömürler versin.

Türkiye'de cn çok Yabancı Dil 
Sertilika Sınaııını Henılik HEM yaptı

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nce 3 
kez yapılan Dil 
Sertifikası 
sınavlarıyla 
Türkiye’de en çok 
dil sınavı yapan ilçe 
Gemlik oldu.
Emlak Danışmanlığı, 
Özürlü Memur 
Hazırlık sınavları 
kursu, Kalorifer 
Ateşçiliği, Cam 
Süsleme ve Çini 
kursları, resim 
Kursu yanında 
geçtiğimiz yıl 
Türkiye’de 6 
merkezde yapılan 
Yabancı Dil Sertifika 
sınavları yapma 
yetkisi alan Gemlik 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü, yaptık
ları 3 Dil Sertifikası 
sınavıyla Türkiye’de 
en çok sınav yapan

şube oldular. 
İstanbul Kartal 
Şubesi ile Trabzon 
Şubesi Ocak ayında 
birer sınav yaptılar. 
Gemlik ise, bu 
sürede 3 sınav 
yaparak Türkiye 
rekoru kırdı. 
Antalya, İzmir ve 
Ankara şubelerinde

ise hiç sınav yapıl
madığı öğrenildi. 
Türkiye’nin en son 
açılan Yabancı Dil 
Sertifikası Sınav 
Şubesi’nin kısa 
zamanda 3 sınav 
yapması Halk Eğitim 
Genel 
Müdürlüğü’nde de 
ilgi ile karşılandı.

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
kursların sürekli 
devam ettiğini, 
dışarıdan okul 
bitirme sınavlarının 
da Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
tarafından yapıldığı
na dikkat çekerken, 
“Okuma yazma 
kurslarımız devam 
ediyor. Her kurs 
bittiğinde yeterli 
katılımcı bulduğu
muzda yenisini 
açıyoruz.
Yabancı Dil 
Sertifikası almak 
isteyenlerle ilgili 
açtığımız kurslar 
ilgi gördü.
Türkiye'de en çok 
sınav yapan ilçe 
olduk." dedi.

ELEMAN
Gemlik Özdilek AVM’de 
görevlendirilmek üzere; 

KURU PASTA
Alanında deneyimli, 

Askerlik hizmetini tamamlamış, 
BAY ELEMAN ARANIYOR

KAYIP
Beko 100 TR 

W6X-10403614 
seri nolu yazar 
kasa ruhsatım 
kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür. 
Mustafa Kalyon

Müracaatların 1 adet fotoğraf ile 
şahsen aşağıdaki adrese 
yapılması rica olunur. 

Başvurular gizli tutulacaktır.

KAYIP
Beko Casio 
398 SR 8GE 
00040804498 

seri nolu yazar 
kasa ruhsatım 
kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür. 
Mustafa Demir

Gemlik V.D.
2770098032

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel: O 224 513 68 00 • 513 32 46 GEMLİK ‘Gem ik Körfez’
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GTSO KfllDER e ilk üye olan oda oldu

Türkiye Kalite 
Derneği (KALDER) 
Bursa Şubesi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin 
Kiremitçi, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’mn 
KALDER’e ilk üye 
olan Ticaret ve 
Sanayi Odası 
olduğunu söyledi. 
KALDER Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Emin Direkçi, Genel 

Sekreter Akyan 
Kurkur, Eğitim ve 
Muhasebe 
Yöneticisi Güleser 
Su ve Kalite Ödülü 
ve Uzmanlık Grupları 
Yöneticisi Ebru 
Yalçın ile birlikte 
Ödül Yürütme 
Kurulu Başkanı 
Sadettin Çiçek ile 
birlikte Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’mn yönetim 
kurulu toplantısına

katıldılar.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt 
ve yönetim kurulu 
üyeleri tarafından 
karşılanan KALDER 
yöneticileri, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’mn KALDER 
Bursa Şubesi’ne üye 
olan ilk oda olduğu 
söylediler.
KALDER'in yapısı, 

amaçları ve 
çalışmaları ile ilgili 
bilgilerin verildiği 
toplantıda, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası yönetim kuru 
lu üyeleri ile 
KALDER yetkilileri 
tanışma fırsatı da 
buldular.
Toplantıda, 2010 
yılında başlayan 
KALDER üyeliğinin 
devamına karar 
verilirken ve ulusal 

kalite hareketine 
gelecek günlerde 
başlanması yönünde 
görüş birliğine 
varıldı. GTSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
toplantıda yaptığı 
konuşmada, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’mn Akredite 
olduktan sonra tüm 
çalışmalarını ver
imlilik ve kalite 
gözeterek 

yaptığını söyledi. 
Akıt, GTSO’nun 
bir çok il Ticaret ve 
Sanayi Odası’ndan 
işlem ve çalışma 
düzeni açısından 
daha ileride 
olduğunu dikkat 
çekerek, 
“Amacımız, yeni bir 
hizmet binası 
yaparak üyelerimize 
daha kaliteli 
hizmet vermektir.” 
dedi.

Mecliste teknik konular gorusuldu
Gemlik Belediye 
Meclisi Mart ayı 
olağan ilk toplantısı 
genelde teknik konu
ların görüşülmesiyle 
tamamlandı.
CHP’li Ayfer 
Ağırbaş’ın mazeret 
belirterek katılmadığı 
toplantıda, dairelerin 
meclise havale ettiği 
gündem maddeleri 
ile komisyonlardan 
gelen evraklar 
görüşülüp karara 
bağlandı. Meclis ilk 
olarak Başkanvekili 
Refik Yılmaz’ın 
1/5000’lik planlara 
daha önce yer alan 
ancak 1/1000’lik 
planlara da okul 
planı olarak işlenen 
Marmarabirlik’e ait 
eski depo alanları 
konusunu masaya 
yatırdı. Yolun bir 
bölümünün okul 
alanına dâhil edilme
si istenen önerge 
konusunda açıklama 
yapan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, firmanın 
Engürücük 
Bölgesi’nde bir 

depolama alanı 
konusunda Mal 
Müdürlüğüyle takas 
işlemi yapacağını 
hatırlatarak, eski 
depo alanının da 
okul olacağını kay
detti. Plan tadilatın
da da yolda kalan bir 
parselin, okul alanı
na katılması gerek
tiğini söyledi. 
Önerge oy birliğiyle 
kabul edildi.
Kumla’da yapılan 
suni çim saha 
konusunda da açık
lamalarda bulunan 
Refik Yılmaz, 
sahanın açılışa hazır 
hale getirildiğine 
dikkat çekti. Buna 
rağmen sahanın 
standart boyutlara 
getirilmesi amacıyla 
kamulaştırmaya 
gideceklerini belirten 
Yılmaz’a meclis 
üyeleri de destek 
verdi. Suni çim saha 
tesisleri, çehre 
düzenlemesi ve 
yedek kulübelerinin 
tamamlanmasının 
ardından hizmete 
girecek. Ancak

kamulaştırma 
tamamlandığında da 
saha standart hale 
getirilecek.
Meclis üyeleri 
Yılmaz’a, kamulaştır
ma konusunda oy 
birliğiyle destek 
verdiler. Halitpaşa 
Mahallesi Muhtarlı 
ğı’nın AVM’den yer 
talebi de, diğer 
muhtarlara hangi 
şartlarda yer veril 
diyse, aynı şartların 
geçerli olması 
karşılığında kabul 
edildi. Meclis, TEMA 
Vakfı’nın Otopark 

altındaki 53 numaralı 
merkezini de aynı 
bölgeden 6 numaralı 
dükkâna kaydırdı. 
Buradaki dükkânlar, 
yeni düzenleme ile 
daha işler hale geti 
rilecek. Kumla Köy 
Meydanı konusunda 
da kamulaştırma 
yapılmasını benim
seyen belediye 
meclisi, daha önce 
yıkılan köy tuvalet
lerinin bulunduğu 
bölgedeki 6 parselin 
de kamulaştırılması 
konusunda Belediye 
Başkanvekili Refik

Yılmaz’a onay 
verdiler.
Kızılay Gemlik 
Şubesi’nin takas 
önerisini de kabul 
eden Belediye 
Meclisi, imar ve plan 
bütçe ile ilgili bazı 
gündem maddelerini 
de komisyonlara 
gönderdi. Meclis 
Çevre ve Sosyal 
İşler komisyonu da 
daha önce soğuk 
hava deposu olarak 
kullanılan merkezin, 
balık şoklama 
merkezi yapılmak 
istenmesi konusunu 

da araştırma kararı 
aldı.
Baz istasyonları 
konusunda da bilgi 
raporunu meclis 
üyesi Cemil Kurt 
okudu.
Bu konuda Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi öner
gesinin 28 Mart’ta 
dolacağını belirten 
Cemil Kurt, yeni 
önergeye göre çalış
ma yapılabileceğini 
söyledi.
Kurt, ücret tarifeleri 
konusunda da 14 
Maddelik Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi tarifesinin 
uygun bulunduğunu 
anlattı. Önerge, 
Kurt’un okuduğu 
komisyon raporu 
doğrultusunda kabul 
gördü. İmar 
Komisyonu’nun bazı 
maddeleri görüşmek 
için ek süre talebi de 
olumlu karşılandı. 
Belediye Meclisi 
Mart ayı ikinci 
toplantısı 13 Mart 
Sah günü saat 
15.00’te yapılacak.
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Kent Konseyi nden İstanbul 
Bursa İzmir Otoyolu açıklaması
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, Bursa 
lıların ‘İstanbul- 
Bursa-İzmir Otoyo 
lu’nu desteklediğini, 
ancak güzergahın 
Uluabat Gölü’nün 
güneyinden geçir
ilmesini istediğini 
söyledi.
CNN Türk televizyo 
nuna konuk olan 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, İstan- 
bul-Bursa-İzmir 
Otoyolu konusunda
ki gelişmeleri değer
lendirdi. Otoyol pro
jesinin yapım aşa
masında birkaç 
alternatifinin ortaya 
çıktığını söyleyen 
Pala, alternatif 
yolların konuşul
duğu, ÇED 
raporuyla ilgili 
toplantıların 
yapıldığı bir ortamda 
BursalIların da 

görüşlerini ortaya 
koymasını istedik
lerini belirtti. Bu tür 
büyük projelerde 
toplumların fikir 
noktasında 
bölünebildiğini ifade 
eden Pala, “Bir 
dünya kenti olan 
Bursa’da, insanlar 
yanlış olduğunu 
düşündüğü veya 
düzletilmesini iste
dikleri işler karşısın
da akıllıca hareket 
ediyor. Türkiye’ye 
örnek bir yapıda 
olan Bursa Kent 
Konseyi de İstanbul- 
Bursa-lzmir Otoyolu 
projesini gündemine 
alarak vatandaşın 
görüşlerini özgürce 
dile getirmesini 
sağladı. Akademik 
meslek odalarının, 
iş hayatı meslek 

odalarının, dernek
lerin, vakıfların, 
çiftçilerin, çevre 
kuruluşlarının 

katıldığı toplantıda, 
ortak bir görüş çıktı. 
İstanbul-Bursa-İzmir 
Otoyolu’nun yapıl
masını isteyen 
BursalIlar, yatırıma 
karşı değildir. 
Projenin bir an önce 
yapılmasını istiyor
lar. Ama projenin ilk 
haliyle gölün güne 
yinden geçmesini 
arzu ediyorlar” 
dedi.
BursalIların, kent
lerindeki yatırımların 
kendilerine 
danışılarak yapıl
masını istediğini de 
dile getiren Pala, 
“Masa başında pro
jeler hazırlanınca 
sıkıntı çıkıyor. 
Uluabat Gölü’nün 
civarında çok verim
li araziler bulunuyor. 
Güneyden geçen 
güzergaha kimsenin 
itirazı yoktu. Ancak 
bilinmeyen sebep 
lerden ötürü 

güzergah değişikliği 
yapıldı. Yolun 
güzergahı gölün 
kuzeyine alındı. 
Değişiklikten, halkın 
ne yazık ki hazır
landıktan sonra 
haberi oluyor. Bursa 
Kent Konseyi olarak 
düzenlediğimiz 
toplantıdan çıkan 
sonuçları, 
BursalIların görüş
lerini Ankara’daki ve 
Bursa’daki ilgili 
kurumlara ilettik” 
diye konuştu.
İstanbul-Bursa-İzmir 
Otoyolu’nun Uluabat 
Gölü’nün kuzeyin
den geçmesi halinde 
verimli arazilerin 
bölüneceği, ova 
yapısının bozula
cağını gösteren 
raporların bulun
duğunu anlatan 
Pala, BursalIların 
konu hakkındaki 
görüşlerinin dikkate 
alınmasını istedi.

ELEMAN
GOLDSTAR YEMEK 

ÜRETİM SANAYİ 
LTD.ŞTİ. DE 
ÇALIŞACAK

BAY VEYA BAYAN 
GIDA MÜHENDİSİ 

ARANIYOR 

524 84 17

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

sekeri
KREŞLERİ —

“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 RİLİNCİNE SAHİP,

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU BİREYLER 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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Özel İletişim Vergisi kalkıyor mu?
Ulaştırma Bakanı 
Yıldırım, özel iletişim 
vergisinin kalk
masının gündemde 
olduğunu, çalış
manın yapıldığını 
söyledi.
Yıldıpm, 3. köprü 
ihalesi için 8-9 fir
manın şartname 
aldığını ifade etti. 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanı Binali 
Yıldırım, hükümetin 
özel iletişim ver
gisinin kalkmasının 
gündemde olduğunu, 
çalışmanın 
yapıldığını ifade etti. 
Bakan Yıldırım şun
ları kaydetti: "Türkiye 
doğal kaynakları olan 
bir ülke değil. 50-55 
milyar dolar cari 
açığın yarısını enerji, 
yarısını da ithal 
edilen elektronik 
cihazlar, otomotiv 
oluşturuyor. Eğer

list düzey bürokrata vergi sürprizi
Kamuda eşit işe eşit 
ücret düzenlemesine 
yönelik tartışmalar 
devam ederken üst 
düzey bürokratlara 
yeni bir fatura daha 
çıkıyor.
Yeni ücretlendirme 
sisteminde tazminat
ların vergi matrahına 
tabi tutulması sebe
biyle bürokratların 
maaşları göstergeler
ine göre farklı oran
larda düşecek. Yeni 
sistemle verginin 
hesaplandığı değer 
yüksek tutulduğu 
için yüzde 15'lik 
vergi dilimi yerine 
çok sayıda üst düzey 
memurun maaşından

petrol-doğalgazımız 
olsa cari açık sorunu 
olmaz. Gelir artırıcı 
önlemleri yerine 
getirmeden vergileri 
indireceğiz demek 
mantıklı değil. 
İletişimde biraz 
indirdik. İnternette 
iletişim vergisini 
indirdik. İletişimde 
diğer alanlarda 
indirim olabilir. 
Maliye Bakanlığı bu 
konuda çalışıyor" 
şeklinde yanıt verdi. 
Kamuoyunda 
'deprem vergisi' 

yüzde 20'lik vergi di 
limi üzerinden tah- 
silât yapılacak. Bu 
kapsamda 15 
Mart'tan itibaren 
genel müdür ve üst 
kurul başkanlarının 
maaşları ortalama 
200 lira civarında 
azalırken, müsteşar
lar için rakam daha 
da artacak. Daire 

olarak da bilinen 
yüzde 25 oranındaki 
özel iletişim vergisi 
2004'te kalıcı hale 
getirilmişti.
3. KÖPRÜYE 9 TALİP 
VAR
Üçüncü köprü pro
jesindeki son durum 
hakkında bilgi veren 
Yıldırım şunları 
söyledi: "İlk ihaleye 
teklif gelmedi. Biz 
tekrar projeyi ele 
aldık, B planı uygu
ladık. Projeyi iki 
parçaya böldük.
Köprü ve 95 kilome

başkanı ve genel 
müdür yardım
cılarının maaşların
daki azalma ise vergi 
dilimine geç 
girmeleri sebebiyle 
150 lira civarında ola
cak. Eski uygulama
da bir genel müdürün 
aylık vergi matrahı 
900 lira olduğu için 
yüzde 15'lik vergi dil

trelik bir paket, 
diğeri bir paket. 
Bu kez yeterli 
teklif geleceği 
düşüncesindeyim. 
8-9 tane şartname 
satıldı. İnceleyenlerin 
sayısı da 15'in 
üzerinde. Yaklaşık 
2.5 milyar dolar 
yatırım yapılacak ve 
en az işletme süresi
ni veren firma ihaleyi 
kazanacak. Her 
taraftan ilgilenenler 
var. Bu seferki ihal
eye teklif gelmesini 
bekliyoruz. Bizim için 
önemli olan işletme 
süresi. Yapım 
esnasında harcanan 
paradan KDV 
ödeniyor normal 
şartlarda. KDV'yi 
havalimanı ve deniz 
limanlarında 
kaldırdık. Yap-işlet- 
devret projelerinde 
de kaldırmayı 
düşünüyoruz." 

imine göre maaşın
dan kesinti yapılıyor
du. Eşit işe eşit ücret 
düzenlemesinde ise 
aynı bürokratın aylık 
vergi matrahı 4 bin 
liraya kadar yükseliy
or. Böylece 15 
Mart'ta yaklaşık 6 bin 
lira maaş alan bir 
bürokratın cebine 
yüzde 20'lik vergi dil
imine girdiği için 5 
bin 800 lira girecek. 
Yılın ikinci yarısından 
itibaren vergi dilim
inin yüzde 27'ye çık
ması bekleniyor.
Vergi dilim oranı 
yükseldikçe maaşlar 
da önemli oranda 
azalacak.

Elektrik ve su horcunu 
ödemeyen yandı

Merkez Bankası’n 
daki ‘kara liste’nin 
bankalara 
devredilmesiyle ilgili 
çalışma son aşa
maya geldi. 
Sicili bozuk’ ve 
‘temiz’ diye ikiye 
ayrılacak listeyle 
tüketicinin tüm borç 
bilgileri takip edile
cek.
Kamuoyunda ‘kara 
liste’ olarak bilinen 
Merkez Bankası 
bünyesindeki kredi 
bilgilerinin yer aldığı 
‘risk merkezi’nin 
Türkiye Bankalar 
Birliği’ne (TBB) 
devredilmesiyle ilgili 
çalışmalarda sona 
gelindi. Bankalar 
tarafından oluşturu
lacak yeni listede, 
kredilerin yanı sıra 
elektrik, su, telefon 
gibi borç bilgileri de 
yer alacak. Yeni kara 
liste tüm finans 
kuruluşlarına açık 
olacak ve kuruluşlar 
kara listeden hizmet 
almak için belirli bir 
ücret ödeyecek. 
Finans kurumlan 
yararlanacak 
BDDK’nın yayınlama 
aşamasına geldiği 
yönetmeliğe göre, 
Merkez Bankası 
bünyesindeki kara 
liste bilgilerinin 
tamamı Bankalar 
Birliği’nin oluştura
cağı merkeze 
devredilecek.
Bankalar tarafından 
oluşturulacak kara 
liste, iki ayrı sınıftan 
oluşacak. Birinci 
sınıfta, ‘sicili temiz 
olan’ müşterilerin 
bilgileri yer alacak. 
İkinci listede ise, 
sicili bozuk olan, kre 
di borçlarını düzenli 

ödemeyen kişilerin 
bilgileri bulunacak. 
Bankalar tarafından 
oluşturulacak kara 
listenin kapsamı da 
genişletiliyor. Yeni 
risk merkezine, 
tapu, Maliye 
Bakanlığı, telefon 
şirketleri, elektrik ve 
su şirketlerinden de 
bilgi alma hakkı ver
ilecek. Böylece, risk 
merkezinde tüketici
lerin, vergi, elektrik, 
telefon ve su borç 
lan da sorgulan
abilecek. Bankalar 
tek tuşla, tüketici
lerin tüm bilgilerini 
görebilecekler. 
Bu yöntemle, çek 
işlemleri ve kredi 
işlemlerine disiplin 
getirilmesi 
sağlanacak. Yeni 
kara listeden finans 
kurumlarının tamamı 
yararlanabilecek. 
Ancak, sistemden 
yararlanmak için, 
belirli bir ücret öde
mek gerekecek. 
Sorgulama işlemler
ine disiplin getirmek 
için hizmet satın 
alma bedelinin yük
sek tutulması da 
planlanıyor.
İlerleyen dönem
lerde ise, kara lis
tenin, finans kurum
lan dışındaki kurum- 
lara da açılması 
öngörülüyor.
Listeyi 9 kişilik kurul 
yönetecek Vergi ve 
prim alacaklarına 
ödeme kolaylığı 
getiren torba yasa
da, Merkez Bankası 
bünyesindeki kara 
listenin Türkiye 
Bankalar Birliği’ne 
devredilmesine 
ilişkin hükme yer 
verilmişti.

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
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 - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

ULAŞIM
METfcG 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoglu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 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)

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 ’Î33S3?

Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

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

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Kffrfez
SEHLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4215 

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)

iMiaMil
VENÜS SİNEMASI 

FETİH 1453 
10.45-14.00-17.15- 

20.30-21.45 ; 
KURTULUŞ 

SON DURAK 
14.00-16.00-18.00-20.00 

REZERVASYON 513 3321
CIUSAVM TUTKU 

FETİH 1453-11.30 -14.30- 
17.30-20.30

SEN KİMSİN 12.00 
14.00 -16.00 -18.00 -20.30 
BERLİN KAPLANI: 11.30 
13.30-16.00-18.30-21.00

Rez. Tel: 51415 00
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M İli HİII İM Mill Ml İl M a Mili
İlçemizi 4 yıldır il 
dereceleri ile bir çok 
branşta temsil eden 
Gemlik kız Teknik ve 
Meslek Lisesi, fut
bolda İl üçüncüsü 
oldu.
Üçüncülük maçında 
rakibi Ergin Ağaç 
Ticaret Meslek 
Lisesi’ni 7-1 mağ 
lup eden Gemlik Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi il üçüncüsü 
oldu. Müsabanın 
başından itibaren 
üstün oynayan 
ekibimiz, Büşra'nın 
3, Cansu'nun 2, 
Ecem ve Selver'in 1 
er golü ile rakibini 7- 
1 yenerek il üçüncü 
lük kupasını kaldırdı. 
Oynanan Final 
mücadelesinde ise 
Şht. J. Er Zeki Burak 
Okay Lisesi, BTSO 
Spor Lisesi’ni 4-3 
yenerek İl Birincisi

oldular.
Bundan önce 
yapılan Atletizm

Kros İl birinciliği 
müsabakalarında da 
3. olup İl derecesi

yapan Gemlik Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi, bu eğitim

öğretim yılında iki 
farklı branşta 
İl derecesi yaparak

Gemlik'i en iyi 
şekilde Bursa'da 
temsil ettiler.

Belediyespor futbolcularına malzeme ıurtımı

Gemlik 
Belediyesi’nin 
Amatör Spor 
Kulüplerine yönelik 
spor malzemesi 
yardımı sürüyor. 
U 14 ve U 15 
liglerinde mücadele 
eden Gemlik

Belediyespor’u 
antrenman yaptıkları 
halı saha tesis
lerinde ziyaret eden 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
minik takım futbol
cularının yanı sıra U 
13 ve U 16 takımına

da malzeme takım
larını hediye etti. 
Başarılı futbolcuların 
antrenörleri Haydar 
Yiğit ve Sönmez 
Deliorman’ın yanı 
sıra şampiyonluk 
adayı futbolcularla 
sohbet eden ve

başarılarının 
devamını dileyen 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, "Siz 
malzeme isteyin, 
biz ikiletmeyiz. 
Başarılarınız bizleri 
onurlandırıyor. 
Gemlik gençliğine

örnek oluyorsunuz. 
Devamını dilerim” 
dedi. Bir futbolcu 
babasının getirdiği 
baklavayı da futbol
cularla paylaşan, 
kalecilerine penaltı 
vuruşu yapıp, 
şakalaşan Başkan

vekili Refik Yılmaz, 
kulüp ayrımı yap
madan malzeme 
yardımlarının süre
ceğini belirterek, 
sporda tesisleşme 
yatırımlarının da 
süreceğini sözlerine 
ekledi.
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Çarşı Meyda m'nfla kamulaştırma lamamlanılı
Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçemizde 
yapılacak olan Çarşı Meydanı Projesi’nin bir 
bölümünün kamulaştırılması tamamlandı. 
Büyükşehir Belediyesi 8 parsel de bulunan 
mülk sahipleriyle yaptığı pazarlıkta mil
yarlarca lira değerindeki işyerlerinin arsası 
metrekaresine 2 bin 250 lira değer konmuş
tu. Mahmeme kamulaştrılacak olan 6 parsel 
için arsa değerinin metrekaresine 3 bin 600 
lira değer biçti. Haberi sayfa 2’de
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BİR ALANA 
İKİNCİSİ BEDAVA!

ÇOKAL TİCARET
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU

Kayhan Mah. 
2 Nolu Cadde 
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5247677

CHP’li 12 Meclis üyesi Cumhuriyet Savcılığı’na başvurarak Başkanvekilliği seçimlerinde kullanılan oyların incelenmesini istedi

CHP'li üyeler, "Refik Yılmaz a o» 
«ermedik" diyerek Savcılığa başvurdu
Cumhuriyet Halk Partili 12 Belediye Meclis üyesi, ortak dilek 
çeyle Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığıma ve Bursa İdare 
Mahkemesine başvurarak, 19 Ocak 2012 günü yapılan Gem 
lik Belediye Başkanvekilliği seçimlerinde, AKP’li aday Refik 
Yılmaz’a oy vermediklerini, seçimlere hile karıştırıldığını 
veya sayımın yanlış yapıldığını belirterek, oy pusulalarının 
yeniden sayılmasını ve el yazıları ile oy pusulalarındaki 
yazıların karşılaştırılmasını istediler. Haberi sayfa 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Savcı, Brütüs’ü bulabilecek mi?
19 Ocak günü yapılan Belediye Başkan 

vekilliği seçimlerinde CHP’den bir üyenin 
Refik Yılmaz’a oy vermesinin üzerinden iki 
ay geçti.

CHP’de Brütüs’ü arama çalışmaları de 
vam ediyor.

Brütüsün kim olduğunu bulma görevi 
Gemlik ve Bursa İl Başkanhğı’nı aşarak, 
CHP Genel Merkezi’nin işi oldu.

Bu konuyu araştıran milletvekillerinden 
oluşan bir komisyon kuruldu.

Komisyon, bir noktaya kadar geldi. 
Sonucu açıklayacaktı. Ancak, beklenen 
açıklama yapılmadı.

12 CHP’li meclis üyesi de hala, “Biz, Refik 
Yılmaz’a oy vermedik" diyorlar. Dev. 4’de
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Bursa'da oğlunun 
düğününde kapalı 
alanda havaya ateş 
açan baba, bir kişiyi 
göğsünden vurdu. 
Köy erkekleri için 
düzenlenen eğlence 

de, ruhsatsız taban
casıyla havaya ateş 
etmeye başlayan 
babanın silahından 
çıkan mermi 29 
yaşındaki gence 
isabet etti. 3’de

Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği 
Gemlik Şube 
Başkanı Hüseyin 
Yener yaptığı açık
lamada, AKP ikti
darı tarafından

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Gemlik Şube Başkanı, 
Hüseyin Yener, İntibak Yasasını değerlendirdi 

himİsm

çıkarılan İntibak 
Yasası’nın işçi 
emeklilerinin iste
diği gibi olmadığını 
ama, destekledik
lerini söyledi.
Haberi sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Kadınlık bizde kalsın Ahmet Dural Meydanı’na bakan 8 parsel işyerinin 
6 parselinin kamulaştırma davası sona erdi. Mahkeme 

parsellerin metrekaresine 3 bin 600 lira değer biçti.

jLK&JNS

Tarihte nice önemli kadın şahsiyet 
vardır, hiçbirimizin tanımadığı... 
Örneğin Hezarfen Ahmet Çelebi’yi hep
imiz tanırız. Ya karısını? Hezarfen 
Ahmet Çelebi tarihte uçmayı başaran ilk 
insandır. Peki ama niye uçtu Hezarfen? 
Yani bize öğretildiği gibi bilimsel bir 
nitelik mi taşıyordu uçuşu? Yoksa 
Hezarfen’in uçuşunda karısının bir rolü 
var mıydı?

Bu sorunun yanıtını ve kadınların tari
hin yazılmasında üstlendiği rolleri 
öğrenmek için,
Yıldırım Belediyesi Şehir Tiyatrosu 

adıyla da oyunlar sahneye koyan Görsel 
Sanatlar Topluluğu’nun konuğuyduk.

İzlediğimiz oyun ise “Kadınlık Bizde 
Kalsın”
Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı müzikli ve 

danslı kabare biçiminde sahneye konu
lan oyunu Yıldırım Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu Genel Yönetmeni Engin 
Karslıoğlu uyarlamış, Nihan İnci yönet
miş.

Kadın - erkek ilişkilerini yaradılışından 
itibaren ironik bir dille irdeleyen kahka
ha tufanında Büşra Uğurlu, Merve 
Sümer, Selçuk Salih Başhan, Şeyda 
Avcılargil, Fatih Şahin, Kayra Koçer, 
Eylem Yılmaz, Nedim Mumcuoğlu, 
Nihan İnci, Engin Karslıoğlu, Zeynep 
Esen ve Levent Demirci rol almış.

Çok da iyi etmişler.
Adem ile Havva’dan günümüze kadar 

kadın ile erkek arasındaki var olan hak
sız rekabeti ve ezen ezilen ilişkisini 
anlatan bir oyun Kadınlık Bizde Kalsın.

Oyunun ana temasını aşağıdaki soru
lar ve verilen yanıtlar oluşturuyor.

Kadınlar askere alınsa ne olur?
Sevim Durdu, Hatice Taşan kimdir? 
Bir kadın niçin cinsiyet değiştirmek 

ister?
Tarihte kadının rolü neydi?
Hezarfen Ahmet Çelebi'nin uçuşunda 

karısının rolü ?
Bu ve benzeri sorulara fantastik yanıt

lar veren oyunda ülkemizdeki ve 
toplumumuzdaki yanlışlıklar komedinin 
sıcak üslubuyla eleştiriliyor.

Oyun kadınların toplumda yaşadığı 
zorlukları ironik bir biçimde anlatıyor.

Bu arada da toplum yönetiminde 
kadının rolünü de yalın bir biçimde 
ortaya koyuyor.

Barış Manço Kültür Merkezi’nde 
izlediğimiz oyunda;

Oyuncuların sahne performansları 
mükemmel...

Hem güldük, hem de vay be dedik. 
Yaşam bir tiyatro...
Değişense oyuncular...
Tiyatro gençlerin gelişimine önemli 

değerler katıyor.
Her şeyin ötesinde kendilerini doğru 

anlatmayı, düşünmeyi ve düşündükleri
ni aktarmayı öğretiyor.

Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan ilçemizde 
yapılacak olan Çarşı 
Meydanı Projesi’nin 
bir bölümünün 
kamulaştırılması 
tamamlandı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi kamu
laştırma Daire 
Başkanlığı tarafın
dan Ahmet Dural 
Meydam’nda bulu
nan 8 parselin 2009 
yılında kamulaştır
ması kararı alıın- 
mıştı.
Büyükşehir 
Belediyesi 8 parsel 
de bulunan mülk

TM A A “SUYUNU BOŞA rJMA A harcama-
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

Mezarlık yolu nenişliyor
Bir süre önce kamu
laştırılması gerçek
leşen ve ihalesi 
sonuçlanan Mezarlık 
Yolu genişletme 
çalışmaları devam 
ediyor.
Gemlik Belediyesi 
ekiplerinin sürdür 
düğü genişleme 
çalışmalarının 
önümüzdeki gün
lerde tamam
lanacağı belirtildi. 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Gemlik 
Osmaniye 
Mahallesi’nde artan 
nüfus yoğunluğu
nun yanı sıra öğle 

sahipleriyle yaptığı 
pazarlıkta milyarlar
ca lira değerindeki 
işyerlerinin arsası 
metrekaresine 2 bin 
250 lira değer kon
muştu.
Mülk sahipleri, 
bu parayı kabul 
etmeyince Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Değer 
Tespit davası açtı. 
İki yıldır devam 
duruşmada, 
Mahmeme kamu- 
laştırılacak olan 6 
parsel için arsa 
değerinin metre 
karesine 3 bin 600 
lira değer biçti.

ve ikindilerde yaşa 
nan trafik sıkışıklığı 
ve cenazelerin 
geçişinde yaşanan 
sorunların yol 
genişletme çahş- 

Büyükşehir 
Belediyesi’nin arsa 
sahiplerinin kamu
laştırma paralarını 
banka hesaplarına 
yatırdığı öğrenildi. 
Ahmet Dural 
Meydanı’na bakan 8 
parsel mekanın, 
Özer Eczanesi’nin 
bulunduğu yerde iki 
işyeri hakkında 
İdare Mahkemesi’ne 
ayrı ayrı dava açıl
ması ve geçici 
yürütmeyi durdurma 
kararı alınması 
nedeniyle, bu 
parsellerin kamu
laştırmaları devam 
ediyor.

ması sonrasında 
biteceğini vurguladı. 
Refik Yılmaz, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi ile ortak
laşa başlattıkları alt 

Büyükşehir 
Belediyesi’nin Pak 
Otel mülk sahibi ile 
de anlaştığı öğre
nilirken, Ahmet 
Dural Meydam’nda 
en büyük 
mülk olan Akmantar 
Pasajının kamu
laştırılmasına da 
başlanacağı 
öğrenildi. 
Büyükşehir 
Belediyesi, kamu
laştırmada öncelikle 
mülk sahipleriyle 
karşılıklı görüşerek 
kamulaştırmayı 
yargıya taşımadan 
sonuçlandırmaya 
çalışıyor.

yapı hamlesinin, 
ilçenin yol, içme 
suyu ve kanalizas 
yon gibi sorunlarını 
uzun vadeli çöze
ceğini belirtti.
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Oğlunun düğününü Una buladı İhsanca
Bursa'da oğlunun 
düğününde kapalı 
alanda havaya ateş 
açan baba, bir kişiyi 
göğsünden vurdu. 
Edinilen bilgiye 
göre, 
Mustafakemalpaşa 
ilçesine bağlı 
Yamanlı köyünde 
oğlunun düğünü 
öncesi köy erkek 
lerine eğlence 
düzenleyen Hüseyin 
A. (61), tavandaki 
küçük havalandırma 
penceresini hedef

Otomobil koyun sürüsüne çarptı
Bursa'da bir aracın 
koyun sürüsüne 
çarpması sonucu 
12 hayvan telef 
oldu.
Edinilen bilgiye

Polisten kacartteu derede kantıoMu
Bursa'da, polisten 
kaçarken dereden 
geçmek isteyen iki 
kişiden biri esraren
giz şekilde kay
boldu.
Bursa'da, polisten 
kaçarken dereden 
geçmek isteyen iki 
kişiden biri esraren
giz şekilde kay
boldu. Akıntıya 
kapılarak boğulmuş 
olmasından endişe 
edilen şahsı bulmak 
için sivil savunma 
ekipleri seferber 
oldu.
Edinilen bilgiye 
göre, Mustafake 
malpaşa ilçesinin 
tabakhaneler mevki
inde bir hafta önce 
meydana gelen olay
da, devriye gezen

Gelinini döven oğlunu öldürdü
Bursa'da bir kişi, 
gelinini döven 
oğlunu bıçaklayarak 
öldürdükten sonra 
"155 Polis İmdat" 
hattına haber verdi. 
Alınan bilgiye göre, 
merkez Yıldırım ilçe
si Millet Mahallesi 
Millet Caddesi'nde, 
sabaha karşı eve 
alkollü gelen Mestan

alarak ruhsatsız 
tabancasıyla 
havaya ateş etmeye 
başladı.
Mermilerden

biri beton tavandan 
sekerek, Ahmet 
Güler'in (29) 
göğsüne isabet etti. 
Bir çocuk babası

göre, Bursa'dan 
Orhaneli istikame 
tine giden 
Ramazan Alıç 
yönetimindeki 
16 N 8241 plakalı 

polis ekipleri, 
şüpheli tavırlar 
sergileyen iki şahsı 
takibe aldı. Takip 
edildiklerini fark 
eden şahıslar set 
boyu istikametine 
kaçmaya başladı. 
Dere kenarına inen 
şahıslar dereden 
karşıya geçerek 
izlerini kaybettir 
meye çalıştı.

D. (35) ile karısı 
Fatma D. 
(30) arasında 
tartışma çıktı. 
Mestan D, eşini 
dövmeye başladı. 
Üst katta oturan, 
gürültüyü duyunca 
aşağı inen Hasan D. 
(55), gelinini döven 
oğlunu iki kez 
boğazından bıçak

araç, 300 evler gir
işinde karşıdan 
karşıya geçen 
koyun sürüsüne 
çarptı. İsmail Yiğit'e 
ait 25 koyundan

Şahıslardan H.G. 
kaşıya geçmeyi 
başardı. Bu olaydan 
birkaç gün sonra 
S.Ş. (29) isimli şah
sın yakınları kayıp 
başvurusunda 
bulundu. Yapılan 
tahkikatta, S.Ş'nin 
polislerden kaçan iki 
şahıstan biri olduğu 
anlaşıldı. O gece 
dereden karşıya 

ladı. Daha sonra 
"155 Polis İmdat" 
hattını arayan Hasan 
D. "Oğlumu 
öldürdüm, gelin beni 
alın" dedi.
Ağır yaralanan, 
babasının ihbarı 
üzerine olay yerine 
gönderilen ambu
lansla Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesine 

Güler, kaldığı 
Mustafakemalpaşa 
Devlet 
Hastanesi'ndeki ilk 
müdahalenin ardın
dan Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne sevk 
edildi. Güler'in 
yoğun bakımdaki 
tedavisi sürerken, 
oğlunun arkadaşını 
vuran Hüseyin A., 
çıkarıldığı nöbetçi 
mahkemece tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.

12'si telef olurken, 
araçta büyük 
hasar meydana 
geldi. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

geçmeyi başaran 
H.G'ye ulaşan 
emniyet güçleri 
şahsı sorguya aldı. 
Tabakhaneler 
mevkiindeki kam 
yonlardan mazot 
çaldıkları ve polis
leri görünce 
panikleyerek dereye 
doğru kaçtıkları 
sanılan şahıslardan 
H.G. çelişkili ifadeler 
verirken, kayıp olan 
S.Ş'nin aranması 
için Bursa'dan sivil 
savunma ekibi isten- 
di.Sivil savunma 
ekipleri Kirmasti 
deresini didik didik 
ararken, kayıp şah
sın izine rastlan
madı. S.Ş'nin aran
masına devam 
ediliyor.

kaldırılan Mestan D, 
müdahaleye rağmen 
kurtarılamadı.
Gözaltına alınan 
Hasan D, Bursa 
Emniyet 
Müdürlüğünün* 
çıkışında gazete
cilere 
"Oğlum sürekli 
gelinimi dövüyordu" 
dedi

•'sSipiİFi:. HM 
? İhsan BÖLÜK
/ posta@ihsanboluk.com.tr

Doğanbey’de tazminat davası başlıyor
Kentin göbeğine dikilen ve adı Doğanbey 

olan TOKI heyulalarıyla ilgili sorunlar bir 
türlü bitmek bilmiyor. Projenin ilk aşa
madaki sahibi eski Osmangazi, şimdiki 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, geçenlerde bir açıklama yaparak 
projeyi savundu. Savunurken de, çok iddi
alı bir cümle kurdu:
“Türkiye’de Doğanbey gibi sadece yer 

sahiplerine en az 3 kat daha fazla 
kazandıran bir proje daha yapanın alnından 
öperim.”

Hesaplarını yapmıştır mutlaka ki, böyle 
iddialı konuşmuştur... Doğanbey 
Projesi’nin mağduru/sakini/maliki kimlerse, 
hiç birinden ses çıkmadığına göre de diye
cek bir şey yok...
Altepe’nin, kat yüksekliğine ilişkin eleştir

ilere yanıtı da şöyleydi:
“Bölgedeki kat yüksekliklerini belirleyen 

plan 1991 yılında yapıldı. Zaten bu planları 
biz yapsaydık mahkemeler uygulamaya 
izin vermezdi. Bu proje sadece yer sahip
lerine kazandırdı. Orada 70 bin lira 
değerinde mülkü olanlar 350 bin lira 
değerinde daire sahibi oluyorlar. O böl
genin rantını sadece orada yaşayanlara 
kazandırmak mı suç?”* * *

Zaten;
TOKİ tarafından yapılan ve 2009 yılında 

teslim edileceği açıklanan konutların, 
2012’nin şubat ayı bitmesine karşın hala 
teslim edilememiş olmasının mağduriyetini 
yaşayanlar;

Altepe’nin iddia ettiği gibi “bir koyup üç 
almadığını” söyleyenler yargıya başvurdu
lar. Bazıları, yargı kararıyla değer artışı 
sağladı. Ancak dairelerin zamanında teslim 
edilmemesinin yarattığı mağduriyetin 
giderilmesi için tazminat davaları da açıldı.

Bazı mağdurlar tarafından açıla tazminat 
davasının ilk duruşması 29 Mart’ta görüle
cekmiş...

Bu arada Doğanbey Konutları Komşu 
Birliği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
adı altında sağlanan örgütlenme de, TOKI 
inşaatlarının kalitesiz olduğunu göstermek 
amacıyla bir basın gezisi organize etmeye 
çalışıyor. Mehmet Aslan başkanlığındaki 
derneğin iddiası şöyle: “2007 yılında 
başlayıp günümüze kadar geçen süreçte, 
hak sahiplerine birçok mağduriyet yaşatan 
Doğanbey Projesi, şimdilerde ‘bina kalitesi 
söz ve rildiği gibi lüks değil, vasatın da 
altında’ iddialarını ispatlar nitelikte yeni bir 
sorunla hak sahiplerine mağduriyet yaşat
maya devam ediyor.
A tipi diye adlandırılan ve eski Bursa 

evleri mimarisini yaşatma maksatlı 
yapıldığı söylenen 4 katlı binalarda, kar 
yağışından sonra ortaya çıkan ve evlerin 
şimdiden oturulamayacak hale gelmesine 
sebep olan sızdırma sorunu ve rutubet, 
fotoğraflarda gözler önüne serilmektedir.” 

Doğanbey Kentsel Dönüşüm Projesi ile 
ilgili yazdığımız yazılar, bazılarının aklına 
hep, orada bizim de mülkümüz olup 
olmadığı sorusunu getirdi, hatta araştırma 
bile yapıldı biliyorum.

Yok, ne yazık ki!
Olsaymış, bir koyup üç alacakmışız!
GÜNÜN DÖRTLÜĞ Ü 
4+4+4’te niyet başka, saklama 
Tutar mı diye yaptınız yoklama 
Şimdi çektiler ama vazgeçmeyecekler 
Yapacaklar minik beyinlere şoklama

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Güne Bakış
Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Gemlik Şube Başkanı Hüseyin Yener, İntibak Yasasını değerlendirdi

Tener, "Yetmez ama aestekliyoruf
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Savcı, Brütüs’ü bulabilecek mi?
Evet sevgili okurlarım, bir yılan hikayesine dönen 

Gemlik Belediyesi Başkanvekilliği seçimleri, ikinci 
kez Adliyelik oldu.

17 Mart 2011 günü yapılan seçimlerde, CHP’li 
meclis üyesi Muharrem San’nın, Başkanvekilli 
olmak istemesindeki ısrarı, ardından Başkan Yar 
dımcıhğına razı olmasıyla başlayan gelişmelerde, 
San’nın partisini ihanet ederek, MHP’li Mehmet 
Çelik ile birlikte, AKP adayına oy vermesiyle, o 
gün yapılan seçimleri Refik Yılmaz kazanmıştı.

CHP’liler, San’nın kendilerini satacağını beklemi 
yordu.

Kendisinden kesin söz almışlardı.
Ama ihanet gerçekleşti.
Sarı, 1 oy karşılığı, Yılmaz tarafından başkanvekil 

yardımcılığına getirildi..
CHP’liler, yargıya giderek, seçimlerin iptalini iste

di. Bursa 2. İdare Mahkemesi, 17 Mart günlü 
seçimlerini geçersiz ve hukuksuz buldu.

Buna karşın İçişleri Bakanlığı, Yılmaz’ı 10 ay 
başkanvekilliği koltuğunda oturttu.

Yargı kararı yapılan itiraz da kabul edilmeyince, 
kapı önü seçimlerinde başkanvekili seçilen Necdet 
Ersoy’u Bakanlık koltuğa oturtmadı.
Bir kez daha hukuksuzluk yapıldı.
Bu kez, bakanlık istemiyle, 19 Ocak 2012 günü, 2. 

kez başkanvekilliği seçimleri yapıldı.
CHP bir kez daha faka basmak istemiyordu.
İşi garantiye almak için, istifalardan sonra iki 

yedek üyesi, meclis üyeliğine getirildi.
Yapılan seçimlerde CHP’li üyeler 3 turda kendi 

adaylarına öy verdi. 4. turda, CHP’den bir kişi yine 
partisine ihanet etti.

Refik Yılmaz, bu seçimlerde de başkanvekili seçil 
di. Durum onu gösteriyordu.

Bu oylamada, partisini satan ve satın alan taraf 
vardı!

Üçüncü şık yoktu.
Ancak, iki aydır CHP içindeki Brütüs, “Ben

Yı İm az’a oy verdim” demiyor.
Milletvekillerinden oluşan Araştırma Komisyonu, 

meclis üyelerinin tek tek ifadesini aldı.
Bir noktaya geldi. Ama, Brütüs yine de ortaya 

çıkıp mertçe, “Ben Yılmaz’a oy verdim” demiyor.
12 CHP’li meclis üyesi de, kendi adayları Necdet 

Ersoy’a oy verdiğini iddia ediyor.
Bu iddialarını, Cuma günü savcılığa verdikleri 

ortak dilekçede de sürdürdüler.
Ayrıca, Bursa İdare Mahkemesi’ne de dava 

açtılar.
12 CHP’li meclis üyesi, “Ben, Refik Yılmaz’a oy 

vermedim” diyerek ısrarcılığını adli makamlar kar 
şısında da yineledi.

Şimdi ne olacak?
Savcılık soruşturma açarsa, 19 Ocak günlü seçim 

lerin oy pusulaları incelenecek.
Oy pusulalarında “Refik Yılmaz” yazan tüm pusu

lalar ile CHP’lilerin el yazıları, kriminal dairesince 
incelenerek sonuca varılacak.

CHP içinde Brütüs’ün bulunması işi kendiliğin
den çözülmedi.

İş yine adalete kaldı.
Bu nasıl iştir, anlaşılır gibi değil.
Brütüs yine CHP içinden çıkarsa, toplumun karşı 

sına nasıl çıkacak göreceğiz.
Ya gerçekten çıkmazsa ne olacak?
Gemlik Belediye başkanvekilliği için, CHP ile 

AKP içindeki mücadelede bir taraf bel altından 
vuruyor.
Adalet, Brütüsü bulursa da, karşı taraftan ne 

aldığı da ortaya çıkar.

Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği 
Gemlik Şube 
Başkanı Hüseyin 
Yener yaptığı açıkla
mada, AKP iktidarı 
tarafından çıkarılan 
İntibak Yasası’nın 
işçi emeklilerinin 
istediği gibi 
olmadığını ama, 
desteklediklerini 
söyledi.
Yener, 20 yıldır işçi 
emeklileri arasındaki 
maaş farklarının 
düzeltilmesi için 
mücadele ettiklerini 
ve çalmadıkları kapı 
kalmadığını 
belirterek, “Nihayet 
bir sonuca ulaştık. 2 
millyon emeklimizin 
bütçesine ek bir 
katkı sağladık.
Ancak, bunu yeterli 
görmüyoruz. İkti
darın bu yasayı 
çıkartmasını da 
takdirle karşılı 
yoruz.“ dedi.
7 Mart 2012 tari
hinde
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Gemlik Özdilek AVM’de 
görevlendirilmek üzere; 

KURU PASTA 
Alanında deneyimli, 

Askerlik hizmetini tamamlamış, 
BAY ELEMAN ARANIYOR 
Müracaatların 1 adet fotoğraf ile 

şahsen aşağıdaki adrese 
yapılması rica olunur.

Başvurular gizli tutulacaktır.

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel: 0 224 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK

Cumhurbaşkanı 
tarafından onay
lanan ‘İntibak 
Yasası’ olarak biline 
yasanın parlemento- 
da tüm partilerin 
desteğiyle çıkmış 
olmasından mutlu
luk duyduklarını 
söyleyen Hüseyin 
Yener, “Uzun yıl
lardır kangrenleşmiş 
olan bu sorun bizim 
istediğimiz gibi 
olmasa da nihayet 
sonuçlanmıştır. 2000 
yılı öncesi emekliye 
ayrılan 2000-2008 
yılları arasında refah 

payı olarak bilinen, 
ülkenin gelişme 
açısından faydalan
masını sağlayacak 
düzenleme ile aylık
larına 50 lira artış 
gelen emekli sayısı 
1 milyon 405 bin 409 
kişi olacaktır. 50 
liranın altında ise 
yaklaşık 500 bin 
emeklimiz yarar
lanacaktır.
Toplamda 1 milyon 
905 bin 63 kişi 
İntibak Yasası’ndan 
yararlanarak 
maaşlarına 10 lira ile 
320 lira arasında 

değişen tutarlarda 
artış olacaktır.” 
dedi.
Yener, 2002 yılının 1 
Nisan 30 Haziran 
döneminde emekli 
olan ve aylıklarında 
düzenleme ihtiyaçı 
doğan 12 bin 
Bağkurlu emeklinin 
de bu yasa kap
samında mağ
duriyetten kurtul
muş olacaklarını 
söyledi 
Emeklilerin bundan 
sonraki mücade
lesinin ‘Emeklinin 
promasyon 
mücadelesi’ için 
sürdürüleceğini 
belirten Yener, 
memurların 
emeklilik durumunu 
düzenleyen derece 
ve kademe planına 
bağlı emeklilik 
sisteminin işçi ve 
Bağkur emeklilerine 
de uygulanacağı 
günü beklediklerini 
söyledi.

l+H 
sisMi 

Mil
TBMM Milli 
Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor 
Komisyonu’nda 
kavgaya sebep 
olan 4+4+4 siste
mi komisyondan 
geçti.
Meclis'te büyük 
tartışmalara 
neden olan 4+4+4 
sistemi komisyon
dan geçti.
Komisyonda AK 
Parti'li milletvekil- 
leriyle CHP mil
letvekilleri arasın
da kavganın 
sürdüğü 
dakikalarda, 
TBMM Milli Eğitim 
Komisyonu’nda 
eğitimdeki 4+4+4 
sistemi de kabul 
edildi. Komisyon 
salonunda ise 
gerginlik devam 
ediyor.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP’li 12 Meclis üyesi Cumhuriyet Savcılığı’na başvurarak Başkanvekilliği seçimlerinde kullanılan oyların incelenmesini istedi

CHP'II üyeler, “Benli Yılmaz a oy
vermedik" üiyerek Savcılığa başvurdu
Cumhuriyet Halk 
Partili 12 Belediye 
Meclis üyesi, ortak 
dilekçeyle Gemlik 
Cumhuriyet 
Başsavcılığına ve 
Bursa İdare 
Mahkemesi’ne 
başvurarak, 19 Ocak 
2012 günü yapılan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekilliği 
seçimlerinde, AKP’li 
aday Refik Yılmaz’a 
oy vermediklerini, 
seçimlere hile 
karıştırıldığını veya 
sayımın yanlış 
yapıldığını 
belirterek, oy pusu
lalarının yeniden 
sayılmasını ve el 
yazıları ile oy pusu
lalarındaki yazıların 
karşılaştırılmasını 
istediler.

TOPLU DİLEKÇE 
VERDİLER
Cuma günü sabahı 
CHP ilçe Merkezi’ne 
gelen Belediye 
Meclis üyeleri, İlçe 
Başkanı Dursun 
Özbey îfe bir toplantı 
yaptılar.
CHP’nin avukatları 
Özgür Aksoy ve 
Mehmet Gül’ün de 
katıldığı toplantıdan 
sonra, 19 Ocak 2012 
günü yapılan 
Belediye 
Başakanvekilliği 
seçimlerinde, CHP’li 
meclis üyelerinin 
AKP’li aday Refik 
Yılmaz’a oy verme 
diklerini belirtmeleri 
üzerine,, bu durumda 
seçimlere hile 
karıştırılmış 
olabileceği veya oy 
sayımında hata 
yapılmış olabileceği 
belirtilerek, seçim
lerde kullanılan oy 
pusulalarının ince
lenmesini istediler. 
CHP’li meclis 
üyelerinin Nöbetçi 
Cumhuriyet Savcılığı

na verdiği ortak 
dilekçe kabul 
edildikten sonra, 
savcılıkça el ile 
yazılan yazı örnek
leri alındı.
Cumhuriyet Halk 
Partili Belediye 
Meclis üyelerinin 
başvurusu üzerine, 
Cumhuriyet Savcılığı 
tarafından inceleme 
başlatılacağı 
öğrenildi.
Öte yandan, CHP’nin 
avukatları aynı konu
da Bursa İdare 
Mahkemesi’ne de 
dava açtılar.

SEÇİMLER İKİNCİ 
KEZ ADLİYELİK 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in 
görevinden İçişleri 
Bakanlığı’nca uzak
laştırılmasından 
sonra, 17 Mart 2011 
ve 19 Ocak 2012 
tarihlerinde iki kez 
yapılan Gemlik 
Belediye 
Başkanvekilliği 
seçimleri, 2. kez 
Adliyelik oldu. 
17 Mart 2011 günü 
yapılan Belediye Baş 
kanvekilliği seçim
leri, CHP’nin açtığı 
dava sonucu Bursa 
2. idare Mahkemesi 
tarafından geçersiz 

sayıldı. Refik Yılmaz, 
buna Danıştay da 
itiraz etti.
Ancak, İçişleri Ba 
kanlığı yargı kararını 
uygulamadı.
Bunun üzerine, CHP 
İlçe Başkanlığı, Cum 
huriyet Başsavcılığı’ 
na suç duyurusunda 
bulunarak, Belediye 
Başkanvekilliği 
makamı Refik Yılmaz 
tarafından yargı kara 
rina karşın işçjal 
edilerek, suç 
işlediğini iddia etti. 
CHP’liler, 
Cumhuriyet 
Savcılığından 
işgalin önlenmesini 
istediler.
Cumhuriyet Savcı 
lığı, Refik Yılmaz 
hakkında soruştur
ma başlatabilmek 
için, İçişleri 
Bakanlığından izin 
istedi.
Bakanlık, Cumhuri 
yet Savcıhğı’mn 
Refik Yılmaz hakkın
da soruşturma açıl
masına izin vermedi. 
Bursa 2. İdare 
Mahkemesi’nin 
kararında isteğin red 
edildiği görüşüne 
yer verdi.
Böylece, Refik 
Yılmaz başkanvekil
liği görevine devam 
etti.

DANIŞTAY’DAN RED 
Refik Yılmaz'ın itirazı 
Danıştayca 20 Aralık 
2011 günü kabul 
edilmeyince, İçişleri 
Bakanlığı bu kez, 
CHP’lilerin 20 Mart 
2011 günü Meclis 
Saionu’nun açılma
ması üzerine, kapı 
önünde yaptıkları 
seçimleri dikkate 
almayarak, Gemlik 
Belediye 
Başkanvekilliği 
seçimlerinin yeniden 
yapılmasına karar 
verdi.
19 Ocak 2012 günü 
yapılan seçimlere 
CHP’de katıldı. 
Ancak, CHP’nin 
adayı Necdet Ersoy, 
meclis divan 
başkanlığına verdiği 
dilekçede, Bursa 2. 
İdare Mahkemesi’nin 
verdiği karar ve 
sonuçları ile ilgili- 
hakkının saklı kala
cağını bildirdi.
Bu arada, İçişleri 
Bakanlığı’nca 
görevden alınan 
başkanvekilleri 
Cemil Acar ve Özkan 
Ateşli, CHP Belediye 
meclis üyeliğinden 
istifa ettiler.
Birinci ve ikinci 
sıradaki yedek 
Meclis üyeleri de 
haklarında açılmış 

davalar bulunması 
nedeniyle istifa 
edince, CHP 
Belediye Meclis üye
liklerine Kurşunlu ve 
Küçük Kumla’dan iki 
yeni üye getirildi. 
19 Ocak günü 
yapılan belediye 
başkanvekilliği 
seçimlerinde MHP 
kendi adayını destek 
lerken, yapılan 3 tur 
başkanvekilliği 
seçimlerinde, CHP 
adayı Necdet Ersoy’ 
a 12, AKP adayı 
Refik Yılmaz’a 11 oy 
çıktı.
4. turda MHP’liler 
seçimlere katılmaya

cağını açıklayarak 
salonu terk etti. 
Seçim, Necdet Ersoy 
ve Refik Yılmaz 
arasında geçti. 
Oy kullanma işlemi 
bitiminden sonra, 
Refik Yılmaz’a 12 oy 
verildiği anlaşıldı. 
Sürpriz sonuç 
CHP’de şok yarattı. 
CHP’den Yılmaz’a 
kimin oy verdiği belli 
olmadı. CHP’li 12 
meclis üyesi yaptık
ları açıklamalarda 
kendi adaylarına 
oy verdiklerini 
söylediler.
CHP Genel Merkezi 
konuyu incelemek 
üzere milletvekil
lerinden oluşan bir 
heyet kurarak, CHP’ 
li meclis üyelerinin 
ifadelerini aldı. 
CHP’de partisine 
ihanet eden 
Brütüsün aranması 
sürdürüldü. 
Uzun süren araştır
malarda, Meclis 
üyelerinden cep ve 
sabit telefon kayıtları 
istendi.
Bu kayıtlar üzerinde 
yapılan incelemede, 
meclis üyesi 
olmayan, ancak İl 
Yönetiminde bulu
nan ve il Başkan

Yardımcılığı yapan 
bir kişinin, Refik 
Yılmaz ile 30’a yakın 
telefon görüşmesi 
yaptığı, bazı meclis 
üyelerine Refik 
Yılmaz’a oy vermesi 
için telkinlerde 
bulunduğu 
belirlendi.
CHP İlçe Başkanı 
Dursun Özbey, 
CHP’li meclis 
üyelerinin 
Cumhuriyet 
Savcılığı’na dilekçe 
vermeden önce yap
tığı konuşmada, 
Refik Yılmaz’a oy 
veren kişinin açıkça 
oyu verdiğini söyle

memesi durumunda, 
yapılan Savcılık 
soruşturmasında, 
CHP’li üyelerden 
birinin oy verdiğinin 
belirlenmesi üzerine, 
hakkında yargıyı 
oyalamak, yalan 
beyanda bulunmak
tan dava açılabile
ceğini hatırlattığı, 
ancak, 12 CHP li 
meclis üyesinin de 
hazırlanan ortak 
dilekçeye imza koy
maktan çekinmedik
leri öğrenildi. 
Türkiye’de her 
yönüyle bir ilkin 
yaşandığı Gemlik 
Belediye 
Başkanvekilliği 
seçimlerinin yeniden 
yargıya taşınmasının 
nasıl bir sonuç 
doğuracağı merakla 
bekleniyor.
CHP’liler, meclis 
üyelerinin yazı 
örnekleri ile oy 
pusulalarındaki 
Refik Yılmaz’a oy 
veren 12 kişinin el 
yazılarının kriminal 
incelemede ortaya 
çıkabileceğini, 
böylece meclis 
üyelerinin haksız 
suçlamalardan kur
tulabileceğini belir
tiyorlar.

www.gemlikkorfezgazetesi.coni

http://www.gemlikkorfezgazetesi.coni
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Bilal Çelik “Bir evde hanım eğer mutluysa ev mutlu olur hanım mutsuzsa ev mutsuz olur” dedi.

Kadınlara mikro kredi
II öze! İdaresi 
Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğü ve 
Türkiye İsrafı 
Önleme Vakfı 
tarafından ortaklaşa 
organize edilen 
mikro kredi uygula
ması 8 Mart Dünya 
Kadınlar gününde 
girişimci kadınlara 
kredi dağıtımı 
gerçekleştirdi. 
Mikro Kredi Bursa 
Bölge Müdürü 
Zeynep Akçay, 
“Bugün itibariyle 
Öze! Idare’nin bize 
sunduğu 600 bin 
TL’lik fonu büyüte 
rek, 4 bine yakın 
bayana 4 milyondan 
fazla mikro kredi 
desteği sunduk, 
amacımız ülkemiz 
kaynaklarını eşit 
miktarda dağılımıyla 
kadınlarımızın da 
ekonomik hayatta 
söz sahibi olmaları 
kendi ayakları 
üzerinde durmalar 
dır. Bildiği gibi mik 
ro kredi projesi sa 
dece kadınlara yö

nelik bir çalışmadır 
Bu gün dokuz giri 
şimci bayan arkada 
şımız, mikro kredi 
imkânlarından fay
dalanıyor” dedi.
II özel idaresi Genel 
Sekreteri Bilal Çelik, 
ise konuşmasında, 
“Böyle anlamlı bir 
günde, sizinle birlik
te olmak bizi de mut 
lu etti, çok güzel bir 
çaba sizlerin bu gay 
ret içerisinde olma 
nız bizim için de çok 
önemli. Çünkü sürek 
li alan, el değil, 
veren el konumuna 
gelebilmek önem
lidir. Tabi ki darda 
kalan muhtaç olmuş 
perişan olmuş 

insanlara devletin 
bir kısım sosyal 
destekleri var onlara 
yardım yapılıyor, 
Ama önemli olan 
İnsanların kendi 
onurlarıyla çalışa
bilecekleri, ürete
bilecekleri ve alın 
terleriyle para kaza 
nabilecekleri işleri 
onlara sağlaya
bilmektir.
Bu anlamda mikro 
kredi uygulaması 
mükemmel bir uygu
lama. Özel idare 
olarak biz, bunu bir 
kaç yıldır devam 
ettiriyoruz. Bundan 
sonrada inşallah bu 
tip kredilerimiz 
artarak devam ede

cek, mutlaka bun
ların olumlu neti 
çelerini aldıkça daha 
iyisini yapmak konu 
sunda bizde cesa 
retlenmiş olacağız. 
Bu konuda sizlerin 
yaptığınız işlerde 
başarılı olmanız bize 
ya da sizden sonra 
gelecek bu işe 
başvuracak insanlar 
içinde yol açıcı ola
caktır. Onun için siz
lerin bu cesaretiniz
den dolayı öncelikle 
sizleri tebrik ediyo
rum. Bir evde hanım 
eğer mutluysa, ev 
mutlu olur. Hanım 
mutsuzsa, ev mut
suz olur. Hanım eve 
3 kuruş katkıda 
bulunup, kendini 
mutlu hisse diyorsa, 
çocuklarının 
dertlerine onların, 
anne harçlık, ya da 
anne su ihtiyacım 
dediği zaman 
ona cevap verebile
cek konumdaysa, 
o ev mutlu bir ev 
demektir.” 
dedi.

ELEMAN
GOLDSTAR YEMEK 

ÜRETİM SANAYİ 
LTD.ŞTİ. DE 
ÇALIŞACAK 

BAY VEYA BAYAN 
GIDA MÜHENDİSİ 

ARANIYOR

524 84 17

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

elmck sekeri
KREŞLERİ

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

w KURUMU 

EĞİTİMDE İS. VII
ERKEN KAYIT

AVANTAJLARIMIZDAN
YARARLANIN

“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 BİREYLEB 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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Erhan IZGI

İNEBOLU - KURTULUŞA AÇILAN KAPI (1)
İnebolu, Kurtuluş 

Savaşı’nda önemli 
bir görev üstlenmiş 
ilçelerimizden biridir. 
Burada yaşananları 
okuyup öğrendikçe 
İnebolu halkının gös
terdiği cesareti ve 
kahramanlığı hayal 
eder, gözümün 
önünde can
landırırdım.

Batıkaradeniz 
gezisi için yola çık
tığımızda ilk durak 
yerimiz Sinop ola
caktı. Oralarını gezip 
sahilden Karadeniz 
kıyılarını ve önemli 
yerleşim birimlerini 
görmeyi amaçlıyor
duk.

Ayancık’tan sonra 
yolumuz İnebolu’ya 
düştü, öğretmen 
evinde kalacak ve 
çevreyi bir güzel 
gezip görecektik, 
öğretmenevine yer
leşip biraz yorgun
luk giderdikten 
sonra bütün 
arkadaşlar toplanıp 
İnebolu’yu gezmeye 
çıkacaktık.

Dağlarla deniz 
arasına sıkışmış bir 
vadinin içinde şirin 
bir yerdi İnebolu. Bir 
tarafınız yemyeşil 

orman, bir tarafınız 
masmavi deniz. 
Gerçi Karadeniz’in 
büyük bir 
bölümünde bu renk 
cümbüşünü gör 
meniz mümkün.

Çevrenize şöyle bir 
göz gezdirdiğinizde 
evlerin genelde üç 
katlı olduğu, dış 
yüzeylerinin de kır
mızı beyaz ya da gri 
maviyle boyalı 
olduğu dikkatinizi 
çeker.

Evlerin içine 
girdiğinizde her 
katın bağımsız bir 
daire özelliği 
taşıdığını anlarsınız. 
Çünkü her katın 
banyo, tuvalet ve 
elbise dolapları 
vardır. Ahşaptan 
yapılmış merdiven
leri ve tavan işleme 
terindeki ustalık 
insana parmak ısır
tacak kadar etkileyi
cidir. Bu evlerin 
küçük bahçeleri 
vardır. Taştan 
yapılmış zemin kat
ları ve kiler olarak 
kullanılan bodrumlar 
önemli bir ayrıntıdır. 
Hele hele kapı tok
makları, kilitler ve ev 
eşyaları o yöreye 

özgü bir özellik taşır.
Burada öncelikle 

müzeyi görmemiz 
önerildi. Bize 
yardımcı olması 
amacıyla bir bayan 
görevlendirdiler.

Öğretmenevinde 
bir görevliye evlerin 
özelliklerini sor
duğumda bana: 
“Evlerin çatılarının 
sert rüzgârlara karşı 
korunması ve ısı 
yalıtımını sağlan
ması amacıyla 
çatılar, yöreye özgü 
“Arduvaz” taşıyla 
örülmüştür. Bunun 
dışında evler, doğal 
yollarla elde edilen 
kırmızı, beyaz ya da 
gri mavi aşı boyası 
ile boyalıdır. Bu renk 
cümbüşü evlere 
çekici bir güzellik 
katmaktadır.” diye 
açıklamada bulundu.

Öğretmen evinden 
biraz uzaktaymış 
müze. Dar sokaklar
dan geçip müzeye 
geldik.

Müze küçük 
olmasına karşın 
müthiş bir tarihi yan
sıtıyordu. Eski 
ahşap üç katlı bir 
yapı, müze olarak 
kullanılıyordu. Her 

katında farklı eserler 
sergileniyordu. O 
döneme ait eşyalar, 
fotoğraflar, belgeler 
ve daha niceleri 
odaları ve duvarları 
süslüyordu. İnsan, 
böylesi bir ortamda 
ister istemez 
geçmişi düşünüyor, 
hatta tarihi yeniden 
yaşıyor diyebiliriz.

Müzenin salonunda 
toplandık. Küçük bir 
sahnesi vardı. 
Görevli Bayan, 
Atatürk’ün İnebo 
lu’ya gelişi ve şapka 
ile ilgili yaptığı 
konuşmaları bize 
aktardı. Sonra hep 
birlikte şarkılarla 
türkülerle mini bir 
konser de verdik 
kendimize o küçük 
salonda.

Akşam 
öğretmenevinde 
güzel bir yemek ve 
eğlence bizi bekli 
yordu. Gece 
umduğumuzdan 
daha da eğlenceli 
geçti. Şarkılar, 
türküler, fıkralar ve 
şiirler birbirini izledi. 
Günün yorgun
luğunu büyük 
ölçüde atmıştık. 
Gece güzel bir uyku 
çekersek sabah çok 
zinde uyanabilirdik 
ve gerçekten de öyle 
oldu.

Sabahleyin erken 
den uyandım, kah
valtımı yapar yap
maz kendimi İnebolu 
sokaklarına attım. 
Tarih kokan 
İnebolu’yu yeterince 

koklamak içime 
sindirmek istiyor
dum.

İnebolu’nun doğal 
güzelliklerinden çok 
tarihi kimliği kafamı 
kurcalıyordu. 
Kendimi alamadım, 
bu tarihi özellikleri 
kısacık da olsa 
anlatma gereği duy
dum.

İnebolu’nun tari
himizde iki önemli 
özelliği var: Birincisi 
Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’nda Anado 
lu’ya, ordumuza 
silah ve cephanenin 
ulaştırılmasının 
yanında yurtsever
lerin Ankara’ya ulaş
masında büyük bir 
köprü görevi üstlen
miş olması, İkincisi 
de Mustafa Kemal’in 
şapka devrimini 
İnebolu’dan başlat
ması.

Pek çok yurtseve 
rin yaptığı gibi 
Nazım Hikmet ve 
Valâ Nurettin'i921’de 
ulusal güçlere katıl
mak için İstanbul’
dan İnebolu’ya giden 
aydınlarımızdandır. 
Nazım dizelerinde 
İnebolu’yu şöyle 
anlatır:
“İki arkadaş tuttuk 

dağlara giden yolu / 
Öyle yükselmişiz ki 
sahilde İnebolu

İnce sokaklarıyla 
ufaldıkça ufaldı / 
Minareler bir çizgi, 
camiler nokta kaldı.” 
Nazım ve arkadaşı 
birçok nedenden 
dolayı Ankara’ya

ulaşamazlar.
Gelelim Ulusal kur

tuluş savaşı 
öncesinde yaşanan
lara. Ne hikmetse 
resmi tarih Sovyetler 
Birliğinden sağlanan 
silah, cephane ve 
para yardımlarını 
hep görmezden 
gelmiştir. Eğer bu 
yardimlar olmasaydı 
belki de Kurtuluş 
Savaşı’m kazana
mayacaktık.

Stefanos 
Yerasimos “ Türk 
Sovyet İlişkileri” adlı 
eserinde bu konuyu 
bütün çıplaklığıyla 
ortaya koyuyor. 
Yerasimos, Sovyet’ 
lerin Atatürk’ün kur
maya çalıştığı genç 
Türkiye cumhuriye 
tine ne kadar silah, 
cephane ve altın 
verdiğini belgelerle 
açıklıyor. Sovyetlerin 
bize Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’nda yardım 
ettiğini saklamanın, 
gizlemenin ne 
anlamı var acaba? 
Birçok kaynakta bu 
konu yüzeysel 
olarak geçiştiriliyor. 
Yardımlar 
Anadolu’ya gönderil
di. İyi güzel de nere
den geldi de gönde 
rildi yardımlar? O 
dönemde çevremiz 
de dost deyip 
güvenebileceğimiz, 
yardım bekleye
ceğimiz kaç ülke 
vardı? Niçin gerçek
leri görmezden 
geliyoruz?

Devamı yarın

PLAKET ■ KUPA VE AMMLM ÇEŞİTLERİ İLE Hİ2METİNİ20ETİ2
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peWcegl Türkiye'nin gururu oldu
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
öncülüğünde 
üretilen Türkiye’nin 
ilk yerli tramvayı 
İpekböceği, İstan
bul’da dünyanın 
sayılı firmalarının 
katıldığı ‘Eurasia 
Rail Demiryolu Hafif 
Raylı Sistemler, 
Altyapı ve Lojistik 
Fuarı’nda Türki 
ye’nin gururu oldu. 
Eurasia Rail 2012 
Fuarı, 8-10 Mart 
tarihleri arasında 
İstanbul Fuar 
Merkezi’nde (İFM) 
gerçekleştirildi. Bu 
yıl İkincisi düzenle
nen fuara, 20 ülke
den 200 firma 
katıldı. Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, fuarda stant- 
ları gezerek İFM 
CEO’su Bülent 
Erten’den bilgiler 
aldı. Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
öncülüğünde

MMiı H serilişlere gez ıtııımıııııı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Daire Başkanlığı’na 
bağlı ekipler, yaptık
ları kontrollerde ruh
satsız taşımacılık 
yapan servis 
araçlarına göz açtır
mıyor.
Yapılan kontrollerde 
taksi, dolmuş, 
minibüs servis 
araçları yönet
meliğinin 20/a-20/s 
maddesi gereği 
servis güzergah izin 
belgesi almadan 
taşımacılık yapan 
kişilere yasal işlem 
uygulandı. 
“Denetlemeler hak 
sahiplerini koruyor” 
Yapılan denetleme 
ler hakkında bilgi 
veren Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
Zabıta Daire Başkanı 
Mahmut Turna,

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

Bursa’da Durmazlar 
Makine tarafından 
üretilen ipekböceği 
modelli tramvayının 
standını da 
inceleyen Başkan 
Altepe, ipekböce 
ğinin Türkiye’nin ilk 
yerli markası ve tüm 
organlarıyla yüzde 
100 Türk yapımı 
olduğunu söyledi. 
‘İpekböceği’nin 
üretilmesiyle Türk 
sanayicilerine ayrı 
bir güven geldiğini 
belirten Başkan 
Altepe, “Raylı sis

kendilerine gelen 
şikayetler üzerine 
trafik denetlemeleri
ni artırdıklarını ifade 
ederek, bu uygula
ma ile kanunlara 
uygun şekilde 
hareket eden servis 
taşımacılarının hak
larının korunduğunu 
belirtti. Bugüne 
kadar toplam 1215 
araç için tutanak 

temler üretiminde 
dünyada, 15 yıllık 
bir projeksiyonda 1 
trilyon dolarlık pazar 
bulunuyor. Bizler de 
belediyeler olarak 
büyük miktardaki 
kaynaklarımızı bu 
araçlara sarf edi 
yoruz. Sadece bir 
vagona 8 milyon TL 
para ödüyoruz.
Toplamda bir tren 32 
milyon TL’ye mal 
oluyor. Bu kaynaklar 
Türkiye’de kalsın 
istiyoruz. ‘Artık biz 
alan değil satan 

hazırladıklarını 
söyleyen Turna, 
1155 aracın izinsiz 
servis taşımacılığı 
yaptığını, 36 aracın 
öğrenci izin belgesiz 
taşımacılık yaptığını 
ve uygulama 
başladığından 
itibaren toplam 11 
adet araca idari yap
tırım uygulandığını 
ifade etti. 

olalım’ diyoruz. 
Bursa’da üretilen bu 
araç Türk sanayi 
sinde çığır açmış 
oldu. Yerli markala 
rın üretimi konusun
da, Türk sanayiciler
ine büyük bir güven 
geldi. Türkiye, artık 
taşeron değil marka 
üreten bir ülke ola
cak ve bu şekilde de 
gelişme sağlaya
cağız” diye konuştu. 
İpekböceğinin üreti
mi nedeniyle Dur 
mazlar’a ve emeği 
geçen herkese 
teşekkür eden Baş 
kan Altepe, “Bursa 
olarak yüzümüz 
güldü. Normal şart
larda 5-6 yılda 
yapılabilecek bir işi 
bu ekip 2 yılda 
gerçekleştirdi . Üste
lik beklenenin çok 
üzerinde bir kalite 
sağladılar. O da 
burada zaten 
görülüyor ve gören 
herkes takdir 
ediyor.” dedri.

Ayrıca bu araçlar
dan 428’inin trafik
ten men edildiğini 
sözlerine ekleyen 
Turna, Büyükşehir 
Belediyesi 
Zabıta ekipleri 
olarak bu 
denetlemeleri sık
laştıracaklarını ve 
sahte plaka kul
lanan, ya da ilçe 
plakalı servis 
araçlarıyla şehir 
merkezinde taşı
macılık yapanlara 
göz açtırmayacak
larını belirtti.
Bu denetlemelerde 
Emniyet Müdürlüğü 
trafik ekipleriyle 
işbirliği içerisinde 
olduklarını belirten 
Turna, kendilerine 
desteklerinden 
dolayı Emniyet 
Müdürlüğü’ne 
teşekkür etti.

Gençler iş istiyor

Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi, 
gençlerin doğru 
kariyer planı yapa
bilmeleri, iş haya 
tında güçlendiril 
meleri ve gençler ile 
işverenler arasında 
bir köprü kurulması 
amacıyla ‘İşini 
Şansa Bırakma 
Kariyer Zirvesi’ 
düzenledi.
Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi İsti
hdam ve Kariyer 
Çalışma Grubu 
tarafından düzenle
nen ‘İşini Şansa 
Bırakma Kariyer 
Zirvesi’, gençlerin 
yoğun katılımıyla 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) 
Hüdavendigar 
Salonu’nda gerçek
leştirildi. Bursa 
Kent Konseyi İstih
dam ve Kariyer 
Çalışma Grubu 
Temsilcisi Aydan 
Sucuoğlu, kariyer 
zirvesine destek 
olan ve ilgi 
gösteren herkese 
teşekkür etti. 
Gençlik Meclisi 
Başkanı Hakan 
Darılmazlar ise, 
etkinliğin düzenlen
mesi için gönüllü 
olarak emek sarf 
edenlere teşekkür 
etti.
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, genç
lerin önünde zorluk
larla dolu bir yol 
bulunduğunu 
belirterek, buna 
ruhen ve bedenen 
hazır olunmasını 
tavsiye etti.
Gençlerin 
başkalarından bir 
şey beklemeden, 
kendi meselesini 
çözmeyi hedefley
erek yola çıkmasını 
isteyen Pala, 
Bursa Kent 
Konseyi’nin önemli 
bir kısmını

CTM ABONE OLDUNUZ MU?
ctıiirii iti tûııûı ilmi tutnıi 

oluşturan gençlere 
önem verdiklerini 
kaydetti.
Büyükşehir Bele 
diyesi’nin destek ve 
katkılarıyla Bursa 
Kent Konseyi’nin 
başarılı olduğunu 
anlatan Pala, 
gençlerle birlikte 
topluma faydalı 
çalışmalar yaptık
larını belirtti. Pala, 
Bursa Kent 
Konseyi’nin gerek 
akademik, gerekse 
sosyal olarak ince
lenmesi gerektiğini 
söyledi. Türkiye’de 
artık yatırımları hür 
teşebbüsün yap
tığını hatırlatan 
Pala, “Devlet artık 
sadece koruma, 
kontrol, koordinas 
yon gibi ana îöriksT 
yonlarda istihdam 
sağlıyor. Bu yüzden 
gençler arasından 
daha fazla girişimci 
çıkmalıdır. İş iste
mek yerine, iş kur
mayı deneyin. 
Ülkeler artık böyle 
kalkınıyor. Aksi 
takdirde Türkiye’nin 
istihdam sorunu 
çözülmez. Bu yüz
den insanların iş 
alanı açmasına zor
luk çıkartan 
despotik ve kaotik 
sigorta ve maliye 
mevzuatının 
değişmesi gerekir. 
Gençlerin ve 
ülkenin ekonomik 
sisteminin önünün 
açılması için her 
türlü engel kaldırıl
malıdır. Mevzuat 
demokratikleştir
ilmeli, ekonomik 
paket hazırlan- 
malıdır” diye 
konuştu.
Bursa Kent 
Konseyi’nin 
herkese ve her 
kesime hitap 
ettiğini ifade eden 
Pala, demokratik bir 
buluşma noktası 
oluşturduklarını 
söyledi.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Sevgilisi olan Dili Mm maaş mi
Eşi vefat eden kadın
lara yapılacak aylık 
250 liralık yardım 
projesinin detayları 
belli oldu. 
Aylık, kadının bir 
erkekle birlikte yaşa 
dığı tespit edildiği 
anda kesilecek. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 8 
Mart Dünya Kadınlar 
Günü'nde açıklağı 
eşi ölen kadına 250 
lira maaş uygula
masının detayları 
netleşti. 
Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlı 
ğı'nın Boğaziçi 
Üniversitesi ile ortak
laşa yaptığı araştırma 
sonucunda güvence 
siz, muhtaç kadın
ların sayısı 150 bin 
olarak belirlenmişti. 
Bakanlık, temel 
ihtiyaçlarını 
karşılayamayan bu 
kadınlara yönelik

Doğalgaza zam sinyali
Taner Yıldız, benzin 
zammının ardından 
doğalgaza da zam 
yapılabileceğini ima 
etti.
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, olası bir 
doğalgaz zammına 
ilişkin, "Şu ana kadar 
biz doğalgaz zam
mından daha ziyade 
vereceğimiz hizmet
leri düşündük, ama 
takdir edersiniz ki 
ham petrolün fiyatı 
son aylarda çok fazla 
arttı, bunlar bizim 
hoşlanmadığımız 

düzenli nakdi sosyal 
yardım projesini ha 
yata geçiriyor.
2 AYDA BİR 500 LİRA 
Hedef kitledeki 
kadının hanesindeki 
yakınlarının düzenli 
nakdi sosyal yardım 
almaları, eşi vefat 
etmiş kadınlara maa 
şa engel olmayacak. 
Yardımlar, iki ayda 
bir 500 lira olarak 
yerilecek. 
İhtiyaçlarının olması 
durumunda Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları 
tarafından şartlı 
eğitim ve sağlık 
hizmetiyle yakacak 
ve gıda yardımların
dan yararlanmaları 
da sağlanacak.
Kadının tekrar evlen
mesi, nikah kıydır- 
masa bile fiili olarak 
bir erkekle yaşadığı 
mn tespit edilmesi ya 
da muhtaçlık duru

şeyler" dedi.
Yıldız, Şanlıurfa'da 
düzenlenen DEDAŞ 
bölge toplantısının

ardından AK Parti İl 
Başkanlığını ziyaret 
etti. Burada AK Parti 
Şanlıurfa milletvekil-

munun ortadan kalk
tığının saptanması 
halinde yardımlar 
iptal edilecek. 
ÇALIŞABİLEN İŞE 
YERLEŞTİRİLECEK 
Yardım süreci şu 8 
aşamadan oluşacak: 
Hedef kitledeki 
kadınlar, Adrese 
Dayalı Nüfus Kayıt 
Sisteminde kayıtlı 
oldukları il/ilçe sınır
ları içindeki Sosyal 
Yardımlaşma ve Daya 
nışma Vakıflarına 
başvuracak. 
Başvurudan itibaren 
tüm işlemler, 
Bütünleşik Sosyal 
Yardım Bilgi Sistemi 
üzerinden yürütüle
cek. Sistemde 
dosyası bulunan
ların, durumu 
güncellenecek ve 
mütevelli heyetine 
gönderilecek.
Dosyası bulun
mayanlar için 

dosya oluşturulacak. 
Hane ziyareti 
yapılarak, sosyal 
inceleme raporu 
düzenlenecek yine 
mütevelli heyetine 
gönderilecek. 
Başvuru sahibi 
çalışabilecek durum
daysa İŞKUR'a kaydı 
yapılacak.
Yardım yapılıp 
yapılmayacağına 
mütevelli heyeti 
karar verecek. 
Sosyal Yardımlar 
Genel Müdürlüğü, 
nakdi yardımı 
bankaya yatıracak. 
Hak sahiplerinin 
sosyo-ekonomik 
ve medeni durum
larında değişiklik 
olup olmadığı, 
her ay sistemden 
yapılacak sorgula
malar ve her yıl 
yapılacak sosyal 
incelemelerle takip 
edilecek.

leri ve partililer 
tarafından karşılanan 
Yıldız, daha sonra 
basın mensuplarının 
gündeme ilişkin 
sorularını cevap
landırdı.
Bir gazetecinin, 
"Benzine zam geldi, 
doğalgaza da zam 
gelir mi?" şeklindeki 
sorusu üzerine 
Yıldız, bu yıl olumsuz 
hava koşulları ve çok 
sert geçen kışa rağ
men herhangi bir 
sorun yaşanmaması 
için çabaladıklarını 
söyledi.

Hakkınızı arayın 
kart aidatını alın
Bankalar kredi kartı 
aidatlarını öde
memekte direnirken, 
hukuk tam tersini 
söylüyor.
TÜDEF Başkanı Ali 
Çetin, 'Kart aidatları 
yasal değil. 
Mahkeme kararları 
tüketici lehine. 
Hakkınızı mutlaka 
arayın’ diyor. 
Kredi kartı aidatları 
ile ilgili tartışmalar 
sürüyor. Tüketici 
Dernekleri 
Federasyonu 
(TÜDEF) Başkanı Ali 
Çetin de, bankaların 
aldıkları kart aidat 
paralarını geri 
ödemesi gerektiğini 
açıkladı.
Çetin, bankaların 
son 1 yılda tüketici
den 3.2 milyar lira 
kart aidatı tahsil 
ettiğini belirterek, 
"Aidatların geri alı
namayacağı iddia 
eden bankalar yalan 
söylüyor. Yargıtay 
13. Hukuk 
Dairesi'nin son 
kararıyla, 10 yıl 
geriye doğru aidat
ları atma İmkanı 
doğmuştur. 
Kanunda zaman 
aşımı 10 yıldır" dedi. 
Kararın eski kartlar 
için de geçerli 
olduğunu ifade eden 
Çetin, "Kartını daha 
önce iptal ettirmiş 
vatandaş, geçmişe 
dönük ekstrelerini 
isteyebilir. Eğer 
banka direnirse 
banka memuru 
hakkında yasal 
işlem yapılır. Çünkü 
bu suçtur. Tüketici 
eksterisiyle hakem 
heyetlerine giderek 
dilekçe vermeli"

diye konuştu.
Hakem heyetlerinde
ki davaların 1-3 ay 
arasında sonuç
landığını söyleyen 
Çetin, çoğunlukla da 
tüketici lehine karar 
çıktığını belirtti. 
Bankaların 
sözleşmeleri 
gerekçe gösterdiğini 
hatırlattığımız Çetin, 
şöyle konuştu: 
"Yüksek yargı karar
larında, kanunda 
haksız şart olmasın
dan dolayı sözleş
menin altına atılan 
hiçbir imza tüketiciyi 
zorlayamayacağı 
belirtiliyor. Çünkü 
kartı alabilmeniz için 
size o imzayı attırıy
or. Yani şartlı imza
lıyorsunuz." 
İZLENECEK 
YOLLARDAN 
BAZILARI
1- Bankanızın müş
teri hizmetlerini ara
yarak, kesilen kart 
aidatını ödemek 
istemediğinizi ve 
bunun geri ver
ilmesini talep edin. 
Eğer kabul ederlerse 
sorun yok. 
Etmezlerse ikinci 
maddeye geçin.
2- Bu kez bankanın 
hem genel müdür
lüğüne, hem de 
şubenize yanda 
gördüğünüz 
dilekçeyi gönderin. 
Dilekçeyi iadeli 
taahhütlü gön 
derirseniz alan 
kişinin imzası da 
elinize gelecektir.
3- Dilekçeye rağmen 
hâlâ aidatınız öden
memişse hukuk yo 
lunu ya da bankayla 
görüşme yolunu 
seçeceksiniz.

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 01 63

HASTANELER

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 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 - FERİDOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226)363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

K
R 
E 
H 
B 
E 
R 
i

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5,4 go 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 48 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik KHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4216 

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)

IIIIİIIİH1M
VENÜS SİNEMASI 

FETİH 1453 
10.45-14.00-17.15- 

20.30-21.45 
KURTULUŞ 

SON DURAK 
14.00-16.00-18.00-20.00

REZERVASYON 513 3321 
CIUSAVM TUTKU

FETİH 1453-11.30-14.30- 
17.30-20.30

SEN KİMSİN 12.00 
14.00 -16.00-18.00 -20.30 
BERLİN KAPLANI: 11.30 
13.30 -16.00-18.30-21.00

Rez. Tel: 51415 00
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10. Bursa Kitap Fuarı açıldı
Bursa Kitap Fuarı, 
10. yılında "Bursa'yı 
yazmak" temasıyla 
kapılarını açtı. 
Kitapseverler, okur 
ile yazarı buluşturan 
fuarın açılışına ilk 
gününde yoğun ilgi 
gösterdi.
TÜYAP Bursa 
Fuarcılık A.Ş. 
tarafından düzenle
nen Bursa 10. Kitap 
Fuarı, Uluslararası 
Fuar ve Kongre 
Merkezi'nde 
kapılannı açtı. 
Törene BTSO Meclis 
Başkanı İlhan 
Parseker, TÜYAP 
Bursa Genel Müdürü 
İlhan Ersözlü, 
Türkiye Yayıncılar 
Birliği Yönetim 
Kurulu Üyesi Kenan 
Kocatürk, TÜYAP 
Fuarları Danışma 
Kurulu Başkanı 
Doğan Hızlan ve 
Bursa protokolü 
katıldı.

500 YAZAR 
GELİYOR
230 yayınevi ve sivil 
toplum kuruluşunun 
katıldığı fuarda 18 
Mart'a kadar 65 
kültür etkinliği ve 
imza gününde 500 
yazar okurlarıyla bir 
araya gelecek. 
Fuarda Bursa'yı 
yazanlar, Bursah 
yazar ve şairler, 
Bursa'nın Türk ede
biyatındaki yeri 
üzerine çok sayıda 
söyleşi ve panel 

düzenlenecek. 
DÜŞÜNCE 
ÖZGÜRLÜĞÜNE 
VURGU
Fuarın açılışında 
konuşan Türkiye 
Yayıncılar Birliği 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Kenan Koca 
türk, yayıncılık ha 
yatının gelişmesi 
için düşünce ve 
ifade özgürlüğü 
gerektiğini vurgu
ladı. Türkiye'nin 
kitap okuma 
seviyesinin giderek 

arttığına dikkati 
çeken Kocatürk, 
2011'de 289 milyon 
193 bin 982 adet 
kitaba bandrol 
alındığını açıkladı. 
Yapılan araştırmalar
da Türkiye nüfusu
nun 79 milyon 
olduğunu söyleyen 
Kocatürk, kişi başı
na 6,7 kitap 
düştüğünü ifade etti. 
BTSO Meclis 
Başkanı İlhan 
Parseker de yayınev
lerinin teknolojik 

yeniliklere açık 
olması gerektiğini 
dile getirdi.
Fuar kapsamında 
Osman Can, Bejan 
Matur, Gülten 
Dayıoğlu, Üstün 
Dökmen, Muzaffer 
İzgü, Can Dündar, 
Cemil Kavukçu, 
Murat Gülsoy, Mine 
Soysal, Sedat Sever, 
Yekta Kopan, Işık 
Öğütçü, Füsun Önal, 
Canan Tan, Doğu 
Yücel, Zeynep Oral, - 
Haluk Şahin, Sevil

Atasoy'un da 
aralarında olduğu 
pek çok şair, yazar, 
bilim insanı okurlar
la buluşacak.
Bursa 10. Kitap 
Fuarı, Bursa 
Uluslararası Fuar ve 
Kongre Merkezi'nde 
10-17 Mart tarihleri 
arasında 10.00- 
19.30, kapanış 
günü olan
18 Mart'ta ise 10.00- 
19.00 saatleri arasın
da ziyaret 
edilebilecek.

600 nllık geçmişe sahio te t Kültiif ii' Bursa'üa ila uasaiılaca t
Bursa Kent Konseyi, 
600 yıllık geçmişe 
sahip olan 'Gezek 
Kültürü'nün 
Türkiye'ye ve 
dünyaya tanıtılması 
için çalışmalarına 
başladı.
OsmanlI döneminin 
musiki ve eğlence 
geleneği kapsamın
da oluşan ve 600 yıl
lık geçmişe sahip 
olan gezek 
kültürünün 
Bursa'daki temsilci
leri, Bursa Kent 
Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih Pala 
ile bir araya geldi. 
Gezek kültürünün 
geliştirilmesiyle ilgili 
görüşlerin ifade 
edildiği ziyarette,

daha iyi tanıtım için 
yapılabilecek çalış
malar konuşuldu. 
Bursa Dostlar 
Gezeği Başkanı 
Sabri Erdem, 
temelinde Türk 
musikisi olan, örf, 
adet ve geleneklerin 

yaşatılması, müziği 
seven insanların, 
yaş ve meslek farkı 
gözetmeden belli 
zamanlarda bir araya 
gelip, belirlenmiş 
kurallar 
çerçevesinde icra 
ettikleri Sazlı, sözlü 

kültürel sohbetli ve 
ikramlı ortama 
'Gezek' dendiğini 
ifade etti. Erdem, 
"600 yıllık geçmişe 
sahip olan bu 
kültürel değerimiz, 
ne yazık ki bir çok 
kesim tarafından bil
inmiyor. Bizler, 
Bursa'nın en aktif 
sivil toplum kuruşlu- 
larından biri olan 
Bursa Kent Konseyi 
ile işbirliği yaparak 
gezek kültürünü 
kentimize, ülkemize 
ve hatta dünyaya 
tanıtmak istiyoruz." 
diye konuştu. 
İpek Yolu Dostluk 
Gezeği Başkanı 
Erdoğan Özekin ise 
geçmiş ve gelecek 

arasında bir kültür 
köprüsü vazifesi 
gören gezek 
kültürünün, turizm 
kenti olma yolunda 
ilerleyen Bursa'da 
iyi değer
lendirilmesini istedi. 
Yeşil Bursa Sevgi 
Gezeği Başkanı 
Cenap Ali Gençoğlu 
ise kökleri yüzyıllar 
öncesine dayanan 
bir geleneği 
Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve 
Kültür Kurumu 
(unesco)'nun, Dünya 
Kültür Mirasları liste
sine dahil etmek için 
de çalışacaklarını 
ifade etti.
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet

Semih Pala da şun
ları kaydetti: 
"Yüzyıllardır yaşatıl
maya çalışılan bir 
geleneğin sadece 
belirli kesim tarafın
dan biliniyor 
olması üzüntü veri
cidir. Ülke 
kültüründe temel 
teşkil eden Bursa 
Gezeği'nin, Türkiye 
ve hatta dünya 
genelinde tanınması 
sağlanmalıdır. 
Turizm ve kültür 
kenti olma yolunda 
hızla ilerleyen 
Bursa'da, gezek 
kültürünün yaşatıl
ması ve tanıtılması 
için gerekli 
çalışmaları 
başlatacağız."

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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



Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2012 ekonomik sosyal durum araştırması anket sonuçları açıklandı

fiemlik’m en önemli siyasal som bueoİVE
Aksoy Pazar ve Kamu Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette, Gemlik’in en önemli ekonomik 
sorununun işsizlik olduğu belirlenirken, Belediye Başkanvekilinin göreve geldiğinden bu yana per
formansı değerlendirilirken, % 33.5 ne iyi, ne kötü, % 23.5 kötü, % 31.9 ise iyi cevabını verdi.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası tarafın 
dan yaptırılan “2012 
Ekonomik Sosyal 
Durum Araştırması" 

sonuçları açıklandı. 
Aksoy Pazar ve 
Kamuoyu Araştırma 
Şirketi tarafından 
Gemlik Ticaret ve

Sanayi Odası adına 
255 denek ile yapı 
lan ankette, GTSO 
üyeleri ile Gemlikli 
esnaf ve sanatkar

larla yüz yüze görü 
şülerek anket hazır
landı. Aksoy Pazar 
ve Kamuoyu Araştır 
ma Şirketi sahibi

Ertan Aksoy, yapıl 
an ankette, Türkiye 
nin en önemli soru 
nu olarak yine terö 
rün baş sırayı aldı 

ğını belirtirken, Gem 
lik’in en önemli soru 
nunun ise işsizlik ol 
duğunun ortaya çık
tığını söyledi. 2’de

ÇOKAL TİCARET R9AG,EftMÜ5
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 10 11

Ekolojik Yaşam Derneği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Aşka Otel’de kutladı 

akson. Met Kadın erteli 
eşitliğini sanlamakta isteksiz"

Ekolojik Yaşam Derneği'nin (EKODER) 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü etkinliği Aşka Otel'de 10 
Mart 2012 günü gerçekleştirdiği "Kadın Haklan" 
konulu panele Gemlikli kadınlar büyük ilgi gös
terdi. Panele konuşmacı olarak katılan Avukat 
Özgür Aksoy, kadın haklarının dünyada ve 
Türkiye' de tarihsel gelişimini, Türk hukukunda 
kadının sahip olduğu hakları, eski ve yeni Türk 
Medeni Kanunu, İş Kanunu ve Ceza Kanunu'n 
dan örnekler vererek anlattı. Haberi sayfa 4’de

Baba Destek Eğitimi 
kursunu bitiren 

babalar belgelerini aldı

Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında, 
Gemlik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 
tarafından Ayşe Ziver Karâtaş İlköğretim 
Okulu'nda açılan Baba Destek Eğitimi Kur 
sunu bitiren babalar belgelerini aldı. 5’de

Gine Bakış siıi iım wm ıtıM ■
Ticaret ve Sanayi Odası’nın Anketi

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, Uluslar 
arası Ticaret ve Sanayi Odalarıyla entegre 
olunca, kurallar gereği her yıl bulunduğu 
kentin sosyal, siyasal ve ekonomik durum
larıyla ilgili anketler yapmak zorunda.

1897 yılında kurulan Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, akredite olduktan sonra, 
hizmetin kalitesini de arttırdı.

Yaklaşık 4 yıldır, Aksoy Pazar ve Kamuoyu 
Araştırma Şirketi’nce yapılan anketler, 
Gemlik’in ekonomik, sosyal ve siyasal 
durumuna ışık tutuyor.

Bu anketlerin sonuçları da kamuoyuyla 
paylaşılıyor.

Paylaşılan başka anket ise şu ana kadar 
yok. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Kaymakam 
lığı ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
işbirliği ile organize 
edilen, “İstiklal 
Marşı’nın Kabulü 
nün 91. Yıldönümü 
Etkinlikleri ve 
Mehmet Akif 
Ersoy’u Anma 
Programı" ilgi 
gördü. İmam Hatip 
Lisesi Semi ner 
Salonu’nda yapılan 
organizasyonu 
Atatürk İlköğretim 
Okulu tertipledi. 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesi 
Öğrencisi Dilek 
Şark’ın, Ersoy’un

Safahad isimli 
kitabından 
okuduğu, “Leyla" 
isimli şiir ve Atatürk 
İlköğretim Okulu 
Tiyatro Grubu öğren

çilerinin sahnelediği 
İstiklal Marşı Orator 
yomu ile renklenen 
gün, İstiklal Marşı 
ezbere okuma yarış
ması birincisi Çınar

İlköğretim Okulu 
öğrencisi Dilara 
Süren’in marşı 
okumasıyla 
devam etti.
Haberi sayfa 5’de
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2012 ekonomik sosyal durum araştırması anket sonuçları açıklandı 

Gemlik'in en önemli siyasal sorunu BELEDlYt 
Aksoy Pazar ve Kamu Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette, Gemlik’in en önemli ekonomik 
sorununun işsizlik olduğu belirlenirken, Belediye Başkanvekilinin göreve geldiğinden bu yana per
formansı değerlendirilirken, % 33.5 ne iyi, ne kötü, % 23.5 kötü, % 31.9 ise iyi cevabını verdi.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
tarafından yaptırılan 
“2012 Ekonomik 
Sosyal Durum 
Araştırması” 
sonuçları açıklandı. 
Aksoy Pazar ve 
Kamuoyu Araştırma 
Şirketi tarafından 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası adına 
255 denek ile 
yapılan ankette, 
GTSO üyeleri ile 
Gemlikli esnaf ve 
sanatkarlarla yüz 
yüze görüşülerek 
anket hazırlandı. 
Türkiye’nin siyasal, 
ekonomik ve 
sosyal durumu ile, 
Gemlik’in siyasal, 
sosyal ve ekonomik 
durumu hakkında 
deneklere sorulan 
sorulara alınan 
yanıtların değerlen 
dirildiğini söyleyen 
Aksoy Pazar ve 
Kamuoyu Araştırma 
Şirketi sahibi Ertan 
Aksoy, anket 
sonuçları hakkında 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim kuru
lu üyelerine brifing 
sunumu yaptı. 
Aksoy, salt oda 
üyelerine bağlı 
kalmadan, Gemlik’in 
bütününü kapsaya
cak bir anket düzen
lediklerini, sokaktaki 
seyyar satıcıdan, 
Serbest Bölge’deki 
çalışanına kadar 
geniş bir perspek
tifte çalışma yaptık

larını ve önemli 
sonuçlar aldıklarını 
söyledi.
Ertan Aksoy, yapılan 
ankette, Türkiye’nin 
en önemli sorunu 
olarak yine terörün 
baş sırayı aldığını 
belirtirken, Gemlik’in 
en önemli soru
nunun ise işsizlik 
olduğunun ortaya 
çıktığını söyledi.
2011 yılında ekono
minin genel durumu
nun sorulduğu 
ankette, deneklerin 
% 25’i olumlu, % 
29.8‘i ne olumlu-ne 
olumsuz, % 8,7’si 
çok olumsuz, % 
34.9’u olumsuz 
olduğunu söyledi. 
Ekonominin şimdiki 
durumuyla ilgili 
soruyu yanıtlayan 
deneklerin % 20.2’si 
çok kötü, % 31.1 ’i 
kötü, % 37’si ne iyi 
ne kötü, % 21.3’ü ivi. 7o U.4 u çok iyi 
yanıtını verdi.
Yine deneklere soru
lan “2012 yılında bir 
yıl önceye göre 
satışlarda yaşanan 
değişim soruldu. 
Deneklerin % 11.5 
arttı, % 51,4’ü 
değişmedi, % 37.2’si 
azaldı” dedi.

FİKRİM YOK 
DİYENLER 
ÇOĞUNLUKTA 
Deneklere sorulan 
2012 yılı enflasyon 
beklentiniz nedir? 
sorusuna, fikrim yok 

diyenlerin oranı % 
34.4 olurken, 10-12 
olur diyenler % 27.3, 
7-8 olur diyenler ise 
18.6 olduğu görüldü. 
2012 yılı sonunda 
dolar kuru ne olur 
sorusuna ise denek
lerin % 11.1 1400- 
1600 lira, % 37.6’sı 
1601-1800 lira, % 
37.2’si ise 1801-2000 
lira olur yanıtını 
verdiği görüldü.
2012 yılında yatırım 
yapmayı düşünüyor 
musunuz? sorusuna 
ise; deneklerin % 
73.1 ’i hayır düşün
müyorum, % 17.4’ü 
evet planlıyorum, % 
9.5’i ise kararsızım 
yanıtını verdi.
2012 yılında satışlar
dan artış bekliyor 
musunuz? sorusuna 
ise % 33.2 artacak, 
% 44.8’i ne artacak 
ne azalacak, % 22’si 
ise azalacak dedi.
SİYASİ DURUM 
Türkiye’nin son 
dönemdeki siyasi 
durumu sorusuna 
ise deneklerin % 
44,6 sı olumlu, 29,3 
olumsuz, 25,7 ne 
olumlu ne de olum
suz cevabını verdi. 
Türkiye’nin en 
önemli ekonomik 
sorunu nedir? 
sorusuna ise % 39,7 
ile işsizlik baş sırayı 
çekti. Bunu % 10,3 
para sıkıntısı/geçim, 
% 5-6 dış borçlar, 
dışa bağımlılık, 7,1 

cari açık şeklinde 
cevaplandırdılar. 
Gemlik’in en önemli 
sorunu nedir? 
sorusuna ise yine % 
31 ile işsizlik baş 
sırayı çekerken, bu 
konuda fikri 
olmadığını beyan 
edenlerin oranı 
%10,3.
Alt yapı % 5,2, 
yatırım eksikliği % 4, 
imar ulaşım çevre 
%5,2, zeytine gerekli 
önemin verilmemesi 
% 4.8, gelir düşük
lüğü % 6, Gemlik’in 
sorunu yok diyenler 
% 6,3, diğer sorunlar 
ise % 19 olduğu 
belirlendi.
Türkiye’nin en önem 
li siyasi sorunu 
nedir? sorusuna 
deneklerin % 19,10 
terör, 13,8 i bilgim 
yok derken, %10,2 si 
muhalefetin eksik
liği, 8.9 ujsiyasilerin 
sizlik, 7.3 ü iç 
siyasetin iyi 
yürütülmemesi, 6.1 i 
ekonominin kötü 
gidişi istikrarsızlık, 
4,9 iktidar yanıtını 
verdi.
Gemlik en önemli 
siyasi sorunu nedir? 
sorusuna ise denek
ler % 32.8 ile 
Belediye yanıtını 
verdi.
Deneklerin % 18,5 
bu konuda fikrim 
yok derken, % 11,3 ü 
Gemlik’te sorun yok 
dedi. 5.9 u ise,

Belediye Başkanının 
eksikliği, yine 5.9 u 
ise siyasi kadroların 
yetersizliği, 5.5 ise 
particilik diye cevap
ladı.
TSO’nün yaptırdığı 
ankette, hükümetin 
şimdiye kadar ki 
ekonomik alandaki 
performansın 
sorusuna deneklerin 
% 46,6 sı iyi, 23.3 ü 
ne iyi, ne kötü, 16.2 
si kötü, 9.9 çök iyi, 
3.2 si de çok kötü 
diye cevapladı.
Sosyo ekonomik 
kalkınma önündeki 
engeller sorusuna 
ise % 28.4 ile terör 
baş sırayı çekti. 
Türkiye’nin cari 
işlem açığı ülke 
ekonomisi için 
sürdürülebilir mi? 
sorusuna deneklerin 
%36.1 fikrim yok, 
30.2’si katılmıyorum, 
18.3 ü katılıyorum, 
ne katılmıyorum 
yanıtını verdi.
Yeni Çek Yasası ile 
ilgili görüşünüz 
nedir? sorusuna % 
36.5 destekliyorum, 
32.1 fikrim yok, 30.9 
u desteklemiyorum 
cevabı geldi.
Yeni Türk Ticaret 
Kanunu’ndaki 
değişiklikleri biliyor 
musunuz? sorusuna 
ise deneklerin % 
81.5 i bilmiyorum 
dedi.
2012 yılında ekono 
mik alanda 

öncelikli olarak 
beklentiniz nedir? 
sorusuna yüzde 26.4 
işsizliğin azaltılması, 
24.3 piyasaların can
lanması, 15.8 
yatırımların artması 
cevabı verilirken, 
aynı şoru Gemlik 
için sorulduğunda % 
26.2 si piyasaların 
canlanması, 24.2 si 
işsizli ğin azaltıl
ması, 18.3 ü yatırım
ların arttırılmasını 
istedi.
2011 yılında Gemlik 
Belediye 
Başkanvekilinin 
göreve geldiğinden 
bu yana performan
sını nasıl değer
lendiriyorsunuz 
sorusuna deneklerin 
% 31.5 i ne iyi ne 
kötü demiş, yüzde 
31.9 u iyi, 23.5 kötü 
şeklinde cevapladı. 
Gemlik Belediye 
hizmetlerinden ne 
sunuz sorusuna 7o 
35.4 memnunum, 28 
memnun değilim, 24 
ne memnunum ne 
memnun değilim 
dedi.
Gemlik’te eksikliğini 
hissettiğiniz sosyal 
ve kültürel unsurlar 
nelerdir? sorusuna 
verilen cevapta, 
%18,4 ile piknik 
alanları, 12.9 ile 
spor tesisi, 11 ile 
tiyatro, 9.9 Kent 
Meydanı, 9.8 ile 
restaurant yok 
cevabı verildi.

IW Ilgına Mı İM um ı İM
Cumhuriyet Halk 
Partisi ilçe örgütüne 
uzun yıllar hizmet

eden Yüksel Uğur’a 
hizmet onur 
plaketi verildi.

8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar 
Günü nedeniyle,

CHP İlçe Binasında 
dün düzenlenen 
törende, İlçe 
Başkanı Dursun 
Özbey tarafından 
Yüksel Uğur’u 
partilerine hiçbir 
şey beklemeden 
yıllarca emek 
veren ve verilen her 
görevi yerine 
getirmekten kaçın
madığı için kendisini 
kutlayarak, onur 
plaketi verdi. 
Belediye Meclis 
Üyesi Arzu Karataş 
da Yüksel Uğur’a 
gösterdiği değerli

hizmetler nedeniyle 
çiçek armağan 
etti. Yüksel Uğur’un 
kendisine gösterilen 
ilgi nedeniyle

gözyaşlarını 
tutamadığı törende, 
emekleri hatırlandığı 
için herkese 
teşekkür etti.
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Bursa'da İnegöl 
Organize Sanayi 
Bölgesinde bir 
orman ürünleri fab
rikasında çıkan 
yangın korku dolu 
anlar yaşattı.
Edinilen bilgiye 
göre, AK Parti Bursa 
Milletvekili Hüseyin 
Şahin'in kardeşi 
Zeki Şahin'e ait 
Şahinoğulları Orman 
Ürünleri 
Fabrikası'nın talaş 
silosu, henüz belir
lenemeyen bir sebe
ple alev aldı. Kısa 
süre içerisinde üst • 
kısmi alevlerle - 
sarılan talaş silon
daki yangında, 
zaman zaman patla-

Sayfa 3

İhsanca

malarda yaşandı. 
Patlamaları duyan 
fabrika çalışanları 
kendilerine dışarıya 
zor atarken, haber 
verilmesi üzerine 
olay yerine 4 yangın

söndürme aracı ve 2 
merdivenli araçla 
gelen İnegöl 
belediyesi İtfaiye 
Müdürlüğü ekipleri, 
silodaki yangına 
hem alt kısımdan

hem de merdivenli 
araç yardımı ile üst 
kısımdan müdahale 
ettiler. İtfaiye ekip
lerinin yoğun 
mücadelesi sonu
cunda silodaki 
yangın, çevreye 
yayılmadan kontrol 
altına alınarak, 
söndürüldü. 
Olay yerine gelen 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, olayla 
ilgili bilgi aldı. 
Yangın sonucunda 
fabrikanın talaş silo
su kullanılamaz hale 
geldi. Yangının çıkış 
sebebiyle ilgili 
incelemelerin 
sürdüğü bildirildi.

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

Altıparmakta »ol ikinci tez güçtü
Bursa'da geçtiğimiz 
yaz temeli kazılan 
bin inşaatın yanın
daki yol ikinci kez 
göçtü.
İnşaat çevresindeki 
binaların doğalgaz 
hatları kesilirken, 
binalar tedbir amaçlı 
tahliye edildi.
Edinilen bilgiye 
göre, gece 23.00'da 
il merkezine bağlı 
Osmangazi ilçesi 
Altıparmak caddesi 
üzerindeki inşaatın 
yanındaki yol ikinci 
kez, büyük bir 
gürültüyle göçtü. 
Göçüğün akşam 
saatlerinde başlayan 
yağmurun toprağı 
yumuşatmasının 
sebep olduğu iddia 
edildi. Çevre binalar
da oturan vatan-

daşlar panikle 
kendilerini sokağa 
atarken, bölgeye 
polis, itfaiye, sağlık 
ve Bursagaz ekibi 
sevk edildi. Ekipler 
ilk olarak inşaatın 
çevresindeki 
binaların doğal- 
gazını kesti. Polis

bölgeyi güvenlik 
kordonuna alırken, 
göçen yolun 
çevresinde bulunan 
işyeri ve binalardaki 
vatandaşlar tahliye 
edildi. Yolun büyük 
kısmının göçmesi ile 
büyük panik yaşan 
çevre sakinleri

inşaat firmasına ve 
yetkilileri isyan etti. 
İş merkezi yapmak 
için açılan temel 
çukuru ile ilgili ted
birlerin alınmadığını 
belirten mahalle 
sakinleri, göçük 
sırasında yoldan 
yayanın geçme 
meşinin muhtemel 
bir faciayı engelle 
eliğini söyledi. 
İnşaatın yanındaki 
binadan tahliye 
edilen yaşlı bir 
teyzenin dışarıda 
battaniyeye sarılmış 
vaziyette beklediğini 
gören polis memu
ru, soğuktan 
üşümemesi için 
Osmangazi İlçe 
Emniyet binasında 
beklemesi isteyerek 
yardımcı oldu.

Barsa güne karla başladı
Bursa'da başlayan 
yağmur, dün sabah 
saatlerinde yerini 
kar yağışına bıraktı. 
Keleş llçesi'nde 
yoğun yağış 
nedeniyle eğitime 1 
gün ara verildi. 
Son yağışla birlikte 
Uludağ'da kar kalın
lığı 3.5 metreye 
ulaştı.
Bursa'da sabah 
erken saatlerden 
itibaren kar yağışı 
etkili olmaya

başladı. Sabah işe 
gitmek üzere evden 
çıkanlar kar yağışını 
görünce şaşkınlık 
yaşadı. Yoğun kar 
yağışı nedeniyle 
Keleş İlçesi'nde 
okullar 1 gün tatil 
edildi.
İstanbul Deniz 
Otobüsleri İşletmesi 
A.Ş. dün sabah saat 
07.30'da yapılması 
gereken Bandırma- 
Yenikapı-Bostancı 
deniz otobüsü

seferini
şiddetli poyraz 
nedeniyle iptal etti. 
Türkiye'nin önemli 
kış turizm merkez
lerinden biri olan 
Uludağ'da ise kar 
kalınlığı 3.5 metreye 
ulaştı.
Kuvvetli kar 
yağışının sürdüğü 
Beyaz Cennet'te, 
görüş uzaklığının 
sıfıra kadar 
düştüğünü bildiren 
yetkililer, tatilcilerin

dikkatli olmalarını 
istedi. Hava sıcak
lığının sıfırın altında 
1 derece olduğu 
Uludağ'da kuvvetli 
kar yağışının hafta 
boyunca süreceği 
belirtildi.
Meteoroloji 
yetkilileri, kent 
merkezinde kar 
yağışının bugün 
süreceğini, gelecek 
günlerde yerini 
yağmura bıraka
cağını bildirdi.

BursalIlar, ortalamadan 
daha az çöp üretiyor

Türkiye İstatistik Kurumu, geçenlerde 
çöple ilgili 2010 yılı istatistiklerini yayın
ladı. 2 bin 950 belediyeden alınan anket 
sonuçlarına göre, Türkiye genelinde 
belediye alanlarında yaşayanların kişi başı
na çöp üretimi 1.14 kilogram iken Bursa’da 
0,87 kilogram...

Belediyelerin bir yılda topladığı atık mik
tarının toplam 25 milyon ton olması dikkat 
çekici... Oldukça büyük rakam... Bu kadar 
miktar atığı depolamak için yer bulabilmek, 
özellikle büyükşehirlerde problem...

Bursa’nın ne kadar hızlı büyüdüğünü, 
çöplük alanlarına bakarak da görebiliriz. 
Demirtaş’taki çöplüğün dolup da, üstünün 
toprakla örtülmesinden sonra Hamitler’de 
yeni çöp alanı oluşturulmasının üzerinden 
geçse geçse 20 yıl geçmiştir. Bugün 
Hamitler bile kentin neredeyse göbeğinde 
kaldı. Üstüne üstlük Hamitler çöp depola
ma alanının hemen dibine TOKİ konutları 
dikildi ve Yenikent Mahallesi oldu.

Oysa Hamitler Çöplüğü olarak bildiğimiz 
ve 30 yıllığına projelendirilen 83 hektarlık 
alanın 43 hektarlık bölümü inşa edilmiş 
durumda. Şimdiye kadar da 8 milyon 189 
bin ton çöp depolanmış. Burasının 2025 
yılına kadar kullanılması öngörülüyor.

Çöplüğün çevresi yerleşime açılıp, bin? 
lerce nüfusa “çöp kokulu yaşam alanı” 
yaratılırken, o alanın 2025’e kadar kullanıla
cak olması akla pek yatmıyor.

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 depo
lama alanını belirlemiş durumda... 25 binlik 
imar planlarında Çaylı-Konaklı mevkisinde 
alan tespiti yapılmış... Fakat burasının çöp 
depolama alanına uygun olup olmadığına 
dair çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) 
henüz yapılmamış...

İşin bir başka tarafı da çöpün değerini 
bilmememiz. Çöpten elde edilen kompost, - 
ki usulüne uygun hazırlanmış kompostun, 
hayvan gübresinden daha zengin organik 
madde içerdiği biliniyor- üretimi ve kul
lanımı konusunda Türkiye’nin Avrupa’ya 
göre çok müsrif olduğu ortaya çıkıyor.

Zira ülkemizde toplam kompost tesisi 
sayısı 5... Yıllık kapasite de 556 bin ton... 
Bu teslislere 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...

T MA â “suhyaur»a
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

Gemlik Körfez www.gemiikk0rfezga2eiesi.com

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
http://www.gemiikk0rfezga2eiesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Ticaret ve Sanayi Odası’nın anketi
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın anketi dün 

Oda Yönetim Kurulu üyelerinin katanıyla bir su 
numla açıklandı.

Türkiye’nin ve Gemlik’in ekonomik, sosyal ve 
siyasal durumuyla ilgili önemli soruların sorulduğu 
anketi 255 denek cevaplamış.

Yüz yüze bire bir soru cevap yöntemiyle hazır
lanan anketin ilginç sonuçları var.

Ancak, Türkiye’nin en önemli sosyal ve siyasal 
sorunu geçtiğimiz yıl da, bu yıl da terör olarak bi 
rinci sırada yer alıyor.

Ekonomik sorunların başında da işsizlik ön sıra
da...

Anketin ilk sorusunda deneklere 2011 yılının 
ekonomik durumu sorulduğunda % 25 i olumlu 
bulurken, % 34.9’u olumsuz buluyor, %29.8’i ise ne 
olumlu ne olumsuz diyor.

Ekonominin şimdiki durumu sorulduğunda ise 
deneklerin % 20.2 si çok kötü, %31.1’i kötü derken 
iyi diyenlerin oranı % 21.3...

2012 yılında yatırım yapmayı düşünüyor 
musunuz? sorusuna % 73.1 denek düşünmüyorum 
cevabını verirken, düşündüğünü söyleyenlerin 
oranı % 17.4..

Bu tablo Türkiye’nin içinde bulunduğu tablo değil 
mi?

Başka söze hacet var mı?
Türkiye’nin ve Gemlik’in ekonomisindeki baş 

sorunu işsizlik olduğuna Gemlikliler de ‘evet’ 
diyor.

Sonra para sıkıntısı geliyor ardından...1
Türkiye’nin en önemli siyasal sorunu geçen yıl 

olduğu gibi yine terör derken, % 10.2 si muhale
fetin eksikliğinden söz ediyor.

Gelelim Gemlik’in en önemli siyasal sorunu nedir 
sorusuna.

Denekler buna hemen yanıt veriyor: BELEDİYE!
Gemlikliler hükümetin ekonomik alandaki perfor

mansını olumlu bulurken
Ankette, Gemliklilerin cari açık konusunda fikir

lerinin bulunmadığını anlaşılıyor.
Çek Yasası’nı destekleyenler çoğunlukta ama, 

Ticaret Kanunu’ndaki değişikliği biliyor musunuz 
sorusuna % 81.5 ‘i bilmiyorum yanıtı veriyor.

Gemlikliler işsizliğin azalmasını, piyasaların can
lanmasını, yatırımların artmasını isterken, Belediye 
başkanvekilinin performansını işe şöyle değer
lendiriyorlar:

% 31.5 ne iyi ne kötü, % 23.5 kötü, % 31.9’u iyi 
cevabını vermiş.

Belediye hizmetlerinden memnun olup olmadık
ları sorulduğunda ise: % 35.4 memnum demiş. % 
28 memnun değilim, % 24 ise ne memnunum ne 
değil diye yanıtlamış.

Bu anketin Gemlik’teki birçok konuda objektif 
değerlendirmeleri göz önüne serdiğini gördük. 
İsteyenler, Ticaret ve Sanayi Odası internet 
sitesinde konacak olan ankete detaylı inceleyebile 
çekler.

****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******

Dünkü CHP’li meclis üyelerinin Refik Yılmaz’a oy 
vermediklerini belirten yazım ve haberimiz 
Gemlik’te günün konusu oldu.

Görüştüğüm CHP’liler, 12 meclis üyesinin biz 
Yılmaz’a oy vermedik demesi anlamlı.

12 siyasinin bir oylama ile ilgili özgüvenleri ile 
savcılığa başvurup, seçim sonuçlarına hile karış 
tırıldığını iddiası da belki bir ilk.

Sqrun, Brütüs’ü bulmaktan çıktı, seçimlere hile 
karıştırıp karıştırılmadığına döndü.

Ekolojik Yaşam Derneği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Aska Otel’de kutladı

fiksoy, Wet kattın erkek
eşitliğini sağlamakta isteksiz"

Ekolojik Yaşam 
Derneği'nin 
(EKODER) 8 Mart 
Dünya Kadınlar 
Günü etkinliği 
Aşka Otel'de 10 
Mart 2012 günü 
gerçekleştirdiği 
"Kadın Haklan" 
konulu panele 
Gemlikli kadınlar 
büyük ilgi gösterdi. 
Panel öncesinde 
kahvaltıda buluşan 
EKODER üyeleri ve 
Gemlikli kadınların 
ağırlıklı sohbet 
konusu son yıllarda 
kadına karşı şidde 
tin ve kadın cinayet
leri de büyük artış 
göstermesiydi. 
EKODER Başkanı 
Arca Atay organizas 
yonun düzenlenme 
sinde emeği geçen 
dernek üyeleri ve 
EKODER'e destek 
vermek üzere bu 
etkinliğe katılanlara 
teşekkür ettiği 
konuşmasında, 2002 
yılında kurdukları 
EKODER’in kısa bir 
tarihçesini, hedef ve 
amaçlarını anlattı. 
Panel öncesinde 
EKODER üyesi

Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından organize edilen oyun ilgi gördü.

Kmıaııî Milliye kadınları sahnelentli
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi’nin orga
nizesinde düzenle
nen 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar 
Günü anma etkinliği 
Cuma günü Kültür 
Merkezi’nde yapıldı. 
ADD Gemlik Şube 
Başkanı Cüneyt 
Yavuz yaptığı 
konuşmada, “İstiklal 
savaşında o kahra
man kadınlarımız 
olmasaydı bu gün 
burada olamayacak
tık.” dedi. 
Cumhuriyete yapılan 
saldırıların her alan
da artarak devam 
ettiğini anlatan 
Yavuz; “Yaşanan 
olay, tam anlamıyla 
karşı devrim 
icraatıdır. Kemalist 
Devrim, devlet 
içinde ve en önem
lisi toplum içinde

kadınlar tarafından 
hazırlanan, "Dün 
ya’da ve Türkiye'de 
Kadın Haklarının 
Tarihsel Gelişimi" 
konulu film ve 
fotoğraf gösterisi 
ilgiyle izlendi. 
Yaklaşık 80 kişilik 
bir katılımın olduğu 
panel, Avukat Özgür 
Aksoy'un Fransız 
Devrimizin önemli 
kadın karekterlerin 
den Olympe de 
Gouges'nin 
"Kadının giyotinle 
idam edilme hakkı 
varsa, kürsüye çıkıp 
konuşma hakkı da 
vardır" tarihi sözünü 
okumasıyla başladı. 
Av. Özgür Aksoy 
konuşmasında, 
kadın haklarının 

yıkılmaktadır. 
Türkiye Cumhuriye 
tinin dayan dığı 
temel, devrimdi. 
Milleti, va tanı, çağ
daş ilişkileri yaratan, 
hep o devrimdi. Ve 
şimdi o devrim Türki 
ye’nin altından çek
ilmektedir.” dedi. 
Yavuz’un ardından 
konuşan Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
Başkan Yardımcısı 
Ayten Çipli, Emekçi 
Kadınlar Günü’nün 
na sil ortaya çık

dünyada ve Türkiye' 
de tarihsel gelişimi
ni, Türk hukukunda 
kadının sahip oldu 
ğu hakları, eski ve 
yeni Türk Medeni 
Kanunu, İş Kanunu 
ve Ceza Kanunu' 
ndan örnekler vere 
rek anlattı.
“Özellikle son 15 yıl
lık dönemde, kanun
larımızda kadın er 
kek eşitliğinin olum
lu bir noktaya geldi. 
Ancak, kanunlardaki 
bu eşitliğin uygula
mada ve kadının 
sosyal yaşamında 
hayata geçmedi, 
kadın erkek eşitliği
ni yasalarla sağlama 
ya çalışan devlet, bu 
eşitliğin fiili 
koşullarını sağla

tığını anlatan ayrın
tılı bilgiler verdi, 
günümüz de ortaya 
çıkan rakamlara 
bakıldığında kadının 
hala ne kadar şiddet 
ve baskıya maruz 
kaldığının anlattı. 
Erkan Yücel Halk 
Tiyatrosunun bün 
yesinde, Nezihe 
Araz"ın yazdığı, Öz 
lem Dede"nin sergi 
lediği tek kişilik 
oyunda, "Ölmeyi 
esarete tercih eden" 
kahraman Kuvay-ı 

makta isteksiz 
davrandı, sosyal 
yaşamda kadına 
karşı yapılan ayrım
cılığı ortadan kaldır
mak için bu konuda 
acilen bir devlet 
politikası gereklidir. ” 
dedi.
Av. Özgür Aksoy 
konuşmasının 
sonunda, "Günde 
ortalama 4-5 
kadının erkekler 
tarafından öldürül 
düğü ülkemizde, 
kadının hak ve 
özgürlükleri, eşitliği 
gibi konularda daha 
fazla nelerin yapıla
bileceğini konuşa- 
cağtmrz yerde, 
kadma karşı şiddet 
ve yoğun kadın 
cinayetleri nedeniy 
le, maalesef kadının 
yaşam hakkını 
konuşacak seviyeye 
geriledik.” dedi. 
Kadın hak ve 
özgürlüklerinin 
yasalarda kalmayıp, 
bunların uygulan
masının da sağlan
masının dile 
getirildiği panel, 
soru ve yanıtlarla 
son buldu.

Milliye kadınlarının 
ulusal kurtuluş sava 
şındaki öneminin 
vurgulandığı tiyatro 
gösterimi başladı. 
Kuvayı Milliye ruhu
nun bayraklaşan 
Türk kadınını sem- 
bolleşmiş isimlerin 
den, Halide Edip Adı 
var, Münevver Saime 
Hanım, BursalI Kara 
Fatma, Darülfununlu 
Sabiha, Yörük Ali"ye 
Kafa tutan Göknur 
gibi sırtında bebeği 
ile cepheye kağnılar
la cephane taşıyan 
kahraman Türk ana 
larının yanısıra 
Kuvayı Milliyecilerin 
de Anası olan Ulu 
önder Mustafa Ke 
mal Atatürk"ün an 
nesi Zübeyde 
hanımın canlandın 
Idığı tek oyuncu 
Özlem Dede izleyici
leri duygulandırdı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Mal Marşı kabulünde SI vılJönümii gururu
Gemlik Kaymakam 
lığı ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
işbirliği ile organize 
edilen, “İstiklal 
Marşı’nın Kabulünün 
91. Yıldönümü 
Etkinlikleri ve 
Mehmet Akif Ersoy’u 
Anma Programı” 
ilgi gördü. İmam 
Hatip Lisesi Seminer 

I Salonu’nda yapılan 
organizasyonu 
Atatürk İlköğretim 
Okulu tertipledi. 
Coşkulu ve oldukça 
duygusal anların 
yaşandığı organizas 
yona Bursa Vali 
Yardımcısı Gemlik 
Kaymakam Vekili 
Adnan Kayık, Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Nazmi 
Koçak, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdiğe, okul 
müdürleri, öğret* 
menler, öğrenciler 
ve çok sayıda 
davetli katıldı. 
Bir dakikalık saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okun
masıyla başlayan 
törenin açış konuş
masını Atatürk 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Ömer Çelik 
yaptı. İstiklal 
Marşı’nın yazarı 
Mehmet Akif 
Ersoy’u, kalemi ve 
kelamıyla Milli

Mücadelenin yılmaz 
savunucusu diye 
tanıtan Atatürk 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Ömer Çelik, 
İstiklal Marşı’nın kut
sal bir emanet gibi 
bizlere armağan 
edildiğini söyledi. 
Aradan 91 yıl geçme 
sine rağmen her 
okunuşunda aynı 
heyecan ve coşku
nun duyulduğu bu 
marşın, Mehmet Akif 
Ersoy’un da dediği 
gibi, “Milletin Marşı, 
parayla yazılamaz” 
felsefesinden ve 
gerçeğinden yola 
çıkılarak yazıldığını 
vurgulayan Çelik, 
“Mehmet Akif 
Ersoy’u sonsuza 
kadar anacağız. 
Daha da önemlisi

anlayacağız. 
Hepimiz Mehmet 
Akif’iz diye haykıra
cağız. Bu milletin 
gençliğinin o veya 
bu değil, kendi 
değerleri olmaya 
ihtiyacı vardır. 
Büyük şairin dediği 
gibi, “Allah Bir daha 
bu millete İstiklal 
Marşı yazdırmasın" 
dedi.
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Öğrencisi 
Dilek Şark’ın, 
Ersoy’un Safahad 
isimli kitabından 
okuduğu, “Leyla” 
isimli şiir ve Atatürk 
İlköğretim Okulu 
Tiyatro Grubu öğren 
çilerinin sahnelediği 
İstiklal Marşı Orator 
yomu ile renklenen 
gün, İstiklal Marşı

ezbere okuma yarış
ması birincisi Çınar 
İlköğretim Okulu 
öğrencisi Dilara 
Süren’in marşı oku
masıyla devam etti. 
Tören sonunda 
Dilara Süren’e 75 lira 
tutarındaki ödülünü 
nün yanı sıra ikinci

Şeyma Şiray’a ve 
üçüncü Sercan Ay’a 
Bursa Vali Yardımcı 
sı ve Gemlik 
Kaymakam Vekili 
Adnan Kayık verdi. 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak, 
Emniyet Müdürü

Kenan Kerdiğe ve 
Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen’de yarış
maya katılan öğren
cilere hediye lerini 
takdim etti.
Tören, resim yarış
ması sergisinin gezil 
mesiyle son buldu.

um Destek işiiimi kursunu bitiren tatalaı belgelerini alili
Okullar Hayat 
Olsun Projesi 
kapsamında, 
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü 
tarafından Ayşe 
Ziver Karataş 
İlköğretim 
Okulu'nda açılan 
Baba Destek 
Eğitimi Kursunu 
bitiren babalar 
için Belge Töreni 
yapıldı.
Törene, ilçe Milli 
Eğitim Müdürü

Mehmet Ercümen, 
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü Rüveyde 
Kılıçlar ile Okul 
Müdürü ve Kurs 
Öğretmeni Mehmet 
Duran katıldılar.
Konuşmaların ardın
dan katılımcılara 
belgeleri verildi.
Kursiyerlerin 
aileleriyle katıldığı 
törende okul 
müdürlüğü tarafın
dan ikramda 
bulunuldu.
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3. Uluslarası Arapça Yarışmaları 
Bölge Finalistleri Belli Oldu

Turizm Geliri 972 
Milyon Dolara Ulaştı

imam Hatip Lisesi 
öğrencileri daha 
etkin, daha güzel bir 
Arapça için 
yarışıyor 
Milli Eğitim 
Bakanlığı Din Öğre
timi Genel Müdür 
lüğü'nün koordinas 
yonunda Akademi 
Lisan Derneği, 
Ensar Vakfı ve 
önder İmam Hatip 
liler Derneği tarafın
dan düzenlenen 
imam Hatip Liseleri 
Arası 3. Uluslararası 
Arapça Bölge final
istleri belli oldu. 
80 ilden 461 okul 
katıldığı yarışmalar
da dereceye giren 
okullar 9 ayrı 
bölgede düzen
lenecek yarışmalara 
katılarak Türkiye 
Finallerinde yarış
mak için hak 
kazanacak. 14 Nisan 
2012 tarihinde 9 
bölge merkezinde 
yapılacak olan 
Arapça Bilgi ve 
Etkinlik yarış
malarında Bilgi

Yarışmasında 320, 
Şiir Okumada 78, 
Hitabet te ise 72 
öğrenci yarışacak. 
Siirt, Ağrı, Malatya, 
Rize, Kırşehir, 
Sakarya, Kütahya, 
Kocaeli ve İstanbul'
da yapılacak olan 
yarışmalarda her 
dalın birincileri 9-10 
Mayıs 2012 tarihinde 
Asya Kızılcahamam 
Termal tesislerinde 
yapılacak Türkiye 
Finallerine bölgeleri
ni temsilen katıl
maya hak 
kazanacak.
İlkine İstanbul'daki 
25 İmam Hatip 
Lisesinden 400 
öğrencinin katıldığı 

yarışmaların 
2.sine Türkiye 
genelinde 409 okul
dan 3995 öğrenci 
katıldı. Bu yıl 
uluslararası 
düzeyde yapılan 
3. Yarışmalar 
kapsamında 
Türkiye'den ve 
Bosna-Hersek, 
Makedonya, 
Kosova, Romanya, 
Karadağ, Sırbistan, 
Hırvatistan ve 
Bulgaristan'dan 
olmak üzere 8 
Balkan ülkesinden 
okullar yarışacak. 
Yarışmaların sonun
da birinci olan 
okullar 9-10 Mayıs 
2012 tarihlerinde

Ankara- 
Kızılcahamam'da 
düzenlenecek 
Türkiye Finaline 
katılmaya hak 
kazanacaklar.
Balkan ülkelerinden 
gelen öğrencilerin 
maharetlerini sergi
leyip Türkiye'nin 
birincileriyle yarışa
cağı "Uluslararası 
Arapça Yarışmaları" 
finalleri ise 
17 Mayıs 2012 
tarihinde Bursa 
Atatürk Kültür 
Merkezi'nde 
düzenlenecek.
20 Mayıs 2012 tari
hinde Haliç Kongre 
Merkezi'nde ulus
lararası katılımla 
düzenlenecek ödül 
töreninde dereceye 
giren okul ve öğren
cilere ödülleri 
verilecek.
Birinciler umre 
ziyareti ile ödül
lendirilirken, İkin
cilere Ipad ve 
üçüncülere Iphone 
hediyeleri takdim 
edilecek

Turizm gelirleri bu 
yılın Ocak ayında, 
bir önceki yılın aynı 
ayına göre 39 milyon 
Dolar artarak 972 
milyon dolara ulaştı. 
Merkez Bankası 
tarafından açıklanan 
2012 yılı Ocak ayına 
ilişkin Ödemeler 
Dengesi verilerine 
göre, hizmetler den
gesi kalemi altındaki 
turizm gelirleri, bir 
önceki yılın ilk ayına 
göre 39 milyon Dolar 
artarak 972 milyon 
dolara ulaşırken, 
turizm giderleri 
93 milyon Dolar 
azalarak 272 milyon 
Dolar oldu.
Yatırım geliri den
gesinin altında yer 
alan doğrudan 
yatırımlar, portföy 
yatırımları ve faizler
den oluşan diğer 
yatırımlarda gerçek
leşen toplam net 
çıkış, bir önceki yılın 
ilk ayına göre 50 
milyon Dolar artarak 
Ocak ayında 615 
milyon dolara yük
seldi.

Yurt dışında yerleşik 
kişilerin yurt içinde 
yaptıkları net 
yatırımlar, bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
375 milyon Dolar 
yükselerek 892 mily
on dolara çıktı. Yurt 
içinde yerleşik kişi
lerin yurt dışında 
yaptıkları net 
yatırımlar ise 607 
milyon Dolar azaldı 
ve net 65 milyon 
Dolar oldu. Bunun 
sonucunda, bir 
önceki yılın ilk ayın
da net 155 milyon 
Dolar çıkış 
kaydedilen doğru
dan yatırımlar kale
minde, bu yılın ilk 
ayında 827 milyon 
Dolar net giriş 
gerçekleşti.
Yurt dışında yerleşik 
kişiler, hisse senedi 
piyasasında 556 
milyon Dolar tutarın
da net alım 
yaparken, devlet iç 
borçlanma senetleri 
(DİBS) piyasasında 
993 milyon ABD 
doları tutarında net 
satım gerçekleşti.

elm^ «sekeri
—. . KREŞLERİ ... .

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU 

(ĞİTİNIDIB. VII
ERKEN KAYIT

AVANTAJLARIMIZDAN 
YARARLANIN

“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 RİLİNCİNE SAHİP, 

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU BİREYLER 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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AYRINTI
Erhan İZGİ

İNEBOLU ■ KURTULUŞA AÇILAN KAPI (2)
1928’de Taksim’e 

bir anıt yaptırılır, bu 
anıtta Mustafa 
Kemal, İsmet İnönü 
ve Fevzi Çakmak 
vardır. Bunların 
dışında iki Rus gen
erali de yer almak
tadır. Bunlar Kliment 
Vefremoviç Voroşi 
lov ile Mihail Vesilye 
viç Frunze’dir. Bu 
anıttaki görüntü 
Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’ndaki Türk- 
Sovyet dayanış
masını ve dostluğu 
nu yansıtmıyor mu? 
Olayın özeti bu 
görüntüde değil mi?

İnebolu’nun tarih
sel kimliğine bakalım 
şöyle bir: Bilinen en 
eski kaynaklara göre 
M.Ö 4.yüzyılda bir 
koloni olarak kurul
duğu bilinmektedir. 
Bir zaman sonra 
Lidyalılar ve 
Perslilerin eline 
geçen İnebolu daha 
sonra Roma ve 
Bizansların egemen- 
liğindedir. Çok son
raları yani 1218’de 
Selçuklu ve ardın
dan da 1397’de 
OsmanlI egemen
liğine girmiş ve işte 
o zaman İnebolu 

adını almıştır. İlk 
kurulduğu dönemde
ki isminin 
Abunotelkhos ya da 
İyonopolis olduğu 
sanılmaktadır.

İnebolu asıl önemi
ni Ulusal Kurtuluş 
Savaşı yıllarında 
ortaya koymuştur. O 
dönemde cepheye 
uzanan en yakın 
liman şehridir. İstan
bul’dan ve Sovyetler 
den gelen silah ve 
cephanelerin yanı 
sıra erzak, benzin ve 
diğer malzemelerin 
Anadolu’ya geçiril 
meşinde İnebolu 
merkez olarak görev 
yapmıştır. Sadece 
bunlar değildi 
yapılanlar. 
Anadolu’ya gönüllü 
olarak gitmek iste 
yen bütün asker ve 
siviller de buradan 
Mustafa Kemal’in 
ordusuna katılıyor
du.

İnebolu iskelesine 
yanaşan büyük 
kayıklardan çıkarılan 
cephane ve silahlar, 
kadın- erkek, yaşh- 
genç İnebolu halkı 
tarafından gece 
demeden gündüz 
demeden kıyıda 

bekleyen kağnılara 
taşınıyordu.
Kağnıların yanında 
sırtlarında mermi ve 
silahlarla patika yol
lardan Ankara’ya bir 
umut, bir sevda 
taşınıyordu kurtuluş 
adına.

Turgut Özakman, 
“Çılgın Türkler” adlı 
eserinde İnebolu 
halkının gösterdiği 
kahramanlığı ve 
cesareti bütün ayrın
tılarıyla anlatmak
tadır.

Bunları düşünür 
ken Nazım Hikmet’in 
“Kadınlarımız “ şiiri
ni anımsadım.

Kadınlarımız, 
kocalarının yanında 
Kurtuluş Savaşı’na 
omuz veren ve 
zafere ulaşmamızı 
sağlayan en büyük 
güç değil miydi? 
Varlığı ve değeri pek 
bilinmemesine 
karşın onlar yine de 
ulusunun bağımsız 
lığı için her türlü 
yoksunluğa kat
lanan, yüce insan, 
bizim analarımız, 
bacılarımız ve 
kardeşlerimiz, yani 
bizim kadınlarımız! 
Kağnılarla cepheye 

mermi taşıyan bizim 
kahramanlarımız...

Kadınlarımız”
Toprak öyle bitip 

tükenmez, dağlar 
öyle uzakta, 

sanki gidenler 
hiçbir zaman hiçbir 
menzile erişemeye
cekti.

Kağnılar yürüyordu 
yekpare meşeden 
tekerlekleriyle

Ve onlar ayın altın
da dönen ilk teker
lekti.

Ayın altında öküz 
ler

başka ve çok 
küçük bir dünyadan 
gelmişler gibi

ufacık kısacıktılar 
ve pırıltılar vardı 

hasta kırık boynuz 
larında

ve ayakları altından 
akan toprak, toprak 
ve topraktı.

Ve kadınlar 
bizim kadınlarımız: 
korkunç ve 

mübarek elleri
ince, küçük

çeneleri, kocaman
gözleriyle

anamız, avradımız, 
yarimiz

ve sanki hiç yaşan
mamış gibi ölen

ve soframızdaki 
yeri

öküzümüzden
sonra gelen

ve dağlara kaçırıp 
uğrunda hapis yat
tığımız

ve ekinde, tütünde, 
odunda ve pazardaki

ve kara sabana 
koşulan ve ağıllarda 

ışıltısında yere —
saplı bıçakların 

oynak, ağır 
kalçaları ve zilleriyle 
bizim olan

kadınlar, bizim 
kadınlarımız”

Kadınlarımızı bun
dan daha güzel 
hangi şiir anlatmak
tadır?

Sabahleyin erken 
den kalkıp Şehit 
Şerife Bacı Anıtı’nın 
yanından geçtim, 
vadiye doğru yürü 

meye başladım. 
Bildiğim tarihi bil
gilerle o atmosferi, o 
zor günleri gözümde 
canlandırmaya 
çalışıyorum. Türk 
halkının ne kadar 
özverili ne kadar 
yurtsever olduğunu 
İnebolu’da algıla
maya çalışıyorum.
Yıllar geçmesine 
karşın Anadolu 
insanı ezikliğini, 
yoksulluğunu ve 
mahzunluğunu ne 
acıdır ki aşamamış 
tır. Oysa böyle mi 
olmalıydı? Ülkemde 
yaşanan gerçekler
den hüzünlendim. 
Bağımsızlımıza can 
verenler, kan veren
ler bu halde mi 
olmalıydı? Bizi 
yönetenler adına 
utandım. Tarihini, 
geçmişini bilmeyen, 
öğrenmeyen ulus
ların geleceği de ola
maz. Bu gerçeği 
nasıl unuturuz?

Devamı yarın
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PLAKET - KUPA VE MADALYA ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - 0RGANİZA5Y0M VE TAHITIM
istiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı Mo: 3/ B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0 224) 515 35 95

Ahşap & Kristal ve Metal 
renkli Plaketler
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KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

GEMLİKSPOR’A 
SEVGİMİ?

DÜŞMANLIK MI?

Gemlik takımlarının 
oldum olası Bursa 
takımları arasında 
sevilmediğini futbola 
yakın olanlar bilir.

Sevmezler, çünkü bun
lar Gemliği sevmez.

Gemlik adı 
söylendiğinde eski 
defterler karıştırılmaya 
başlanır hemen.

Ama kabul etmezler ki 
Gemlik Bursa ve 
ilçelerinde en sakin, 
yaşanması zevkli bir 
yerleşimdir.

Onların düşünceleri 
başkadır.

Gemlikspor, düşmeye 
oynayacaktır.

Gemlikspor Süper 
Amatörden düşecektir.

Bunun gerçekleşmesi
ni isterler, aralarında 
konuşurlarken.

Gemlikspor’un başa 
rısını kabul edemezler.
Altı takımın mücadele 

edeceği BAL ligine 
çıkma play-off maçları
na katılacak iki deniz 
ilçesi Gemlik ve 
Mudanya yanında

Yenişehir ve 3 İnegöl 
temsilcisi vardır.

İnegöl ve Mudanya’nın 
Gemlikspor’a bakış 
açılarını her Gemlikli 
bilmez.

Gemlikspor’un deplas
manlarda ne kadar dış
landığını taraftarlar iyi 
bilirler.

Bir hafta yenildik, li 
derliği averajla 
Mudanyaspor’a geçici 
olarak verdik.

İnternet sitelerinde 
neredeyse bayram ilan 
edilecekti.

Bir hafta sürmedi.
Çarşamba verilen li 

derlik Pazar günü geri 
alındı.

Şimdi Bursa spor 
kamuoyunda 3 İnegöl 
takımı arasında 
Gemlikspor’u yıpratma 
çalışmaları başladı.
Neymiş, ı'negoı taKim- 

ları Gemlikspor’a şu 
kadar atarlarmış, bu 
kadar atarlarmış.

Maçlar başladığında 
kimin kime ne kadar 
atacağı zaten belli ola

cak.
Onlar atamayacak ama 

Gemlikspor bir atacak 
ve yetecek.

Mühim olan galip 
gelebilmek.

Gemlikspor’un önünde 
iki maç kaldı.
Cumartesi günü eğer 

gelirlerse düşmesi 
kesinleşen Panayırspor 
maçı var.

Gelseler de gelmese 
ler de Gemlikspor 3 
puanı alacak.

Eğer Panayırspor her 
maçını farklı yenilerek 
maçlara çıkıyorsa 
alkışlanacak bir amatör 
takımdır.

Gelecek hafta ise son 
maç Yavuzselim’le ola
cak.

İlk yarı oynanan ve 
maç sonunda isten
meyen olayların 
yaşandığı maç.

Yavuzselim’e 3-0 
yenilmişti Gemlikspor.

Bu maç Yavuzselim’in 
sahasında oynanabilir, 
yani deplasmanda.

Son veda maçımız

olmasını diliyorum.
Çünkü Gemlikspor’un 

hedefi gelecek yıl Süper 
Amatör’de oynamak 
değil.

Bölgesel Amatör 
Lig’de (BAL) Bursa’yı 
ve Gemlik’i en iyi şe 
kilde temsil etmektir.

Takım bu kadar 
başarılı olmuşken 
beraberinde getirdiği 
tehlikeden de bahset
mek gerekir.
Alt yapıları olmayan 

bir takım göçmen 
kuşları gibidir.

Gelirler ve giderler.
16 yaş takımı olmadığı 

için liglere katılamayan 
bir Gemlikspor olma
malıydı.

19 yaş gurubunda 1. 
kümeden 2. kümeye 
düşmemeliydi 
Gemlikspor.
Alt yapı yok, alt yapıyı 

kuracak teknik kişiler 
yok.

Sadece A takımıyla 
yürümeyeceği biliniyor.

Gelecek yıl aynı duru
ma düşülürse acısını 
Gemlik çeker.

Sahada oynatacak 
genci olmayan bir takım 
geleceğini nasıl belirler.

Taşıma su ne kadar 
değirmen döndürür.

Başarıya giden her yol 
alt yapıdan başlar bunu 
unutmayalım.

SAHASIZLIK MI? 
KORKU MU?
Gemlik’te alt yapıları 

olan takımlarımız 
nedense sadece 
Orhangazi Gol sahasın
da maçlarını oynuyor
lar.

Rakipleri de Orhangazi 
takımları.

Rakibin evine gidip 
maç oynayan takım ne 
yapabilir ki.

Gemlik Belediyespor 
kendi evinde oynaması 
gereken şampiyonluğu 
belirleyecek maçı raki 
binin sahasında oynuy
or ve kaybettiriliyor.

Oynatıyorlar, Güzelyalı 
sahasının istenmesine 
rağmen bazı güçler 
tarafından engellenerek 
istekleri yerine getiril 
miyor.

Böyle bir maç 
Gemlik’te oynanmış 
olsa sanırım 
Gemlik Belediyesi 
takımı öne geçtiği 
şampiyonluk maçını 
rakibe vermezdi.

Bu nedenle 
Büyükşehir’in yaptırdığı 
sentetik sahanın bir an 
önce açılması gereki 
yor.

Ya da yapılan keyfi 
saha atamalarına bin
lerinin dur demesinin 
zamanı gelmiştir 
sanırım.

Sel hölgesinıle kalan 11 hina yıkıiaı
Bursa'da, Cilimboz 
Deresi çevresinde 
kalan ve 2010 yılının 
Ekim ayında 
yaşanan sel 
felaketinde sular 
altında kalan 
binaların yıkımı 
tamamlandı. Selin 
ardından 4 ay içinde 
binaların 3'te ikisini 
kamulaştırılırken 
yargı sürecinin 
tamamlanmasının 
ardından kalan 11 
bina da yıkıldı. 
Bursa'da 2010 yılı 
Ekim ayında 
yaşanan ve bir 
kişinin ölümüyle 
sonuçlanan sel 
felaketinin ardından 
öncelikli olarak sel 
baskının yaşandığı 
Cilimboz Deresi 
çevresinde sağlık
laştırma çalışmaları 
sürüyor.
Kamulaştırılan 31

bina hızlı bir şekilde 
yıkılırken, kalan 11 
parselin hak sahip
leri ise konuyu 
yargıya taşımıştı. 
Yargı sürecinin 
tamamlanmasının 
ardından bu 
binaların da kamu
laştırmasını yapan 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, ana 
caddeye kadar olan 
tüm binaların yıkımı 
çalışmasını tamam
ladı. Derenin her iki 
yanında kalan 
binaların ortadan 
kaldırılmasıyla

Alacahırka ve 
Pınarbaşı Mahalleleri 
arasındaki çirkin 
yapılaşma görün
tüsü de ortadan 
kalkmış oldu. 
Cilimboz Deresi 
çevresinde yaşanan 
sel felaketini önemli 
bir kentsel dönüşüm 
fırsatına çevirdikleri
ni dile getiren Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, yıpranan 
binaların bu sayede 
ortadan kaldırıldığını 
söyledi. Cilimboz 
Deresi çevresinde

60-70 yıldır sel 
baskınlarının 
yaşandığını ancak 
en önemli adımın 
kendileri tarafından 
atıldığını dile getiren 
Başkan Altepe, şun
ları söyledi: "Sel 
baskının ardından 
ilk 4 ayda dere 
çevresindeki 42 
binadan 31'ini kamu- 
laştırmıştık. Ancak 
ana caddeye yakın 
olan parsel sahipleri 
belediye ile anlaş- 
mayıp, yargıya 
başvurmuştu. 
Mahkeme karar
larının çıkmasının 
ardından başlat
tığımız yıkım çalış
maları tamamlandı. 
Şu anda meydanda 
bulunan bina da 
deplase edilecek ve 
Altıparmak'a kadar 
derenin çevresi 
açılmış olacak.

ELEMAN
GOLDSTAR YEMEK 

ÜRETİM SANAYİ 
LTD.ŞTİ. DE 
ÇALIŞACAK 

BAY VEYA BAYAN 
GIDA MÜHENDİSİ 

ARANIYOR

524 84 17

SAHİBİNDEN SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyerli, 

laminant parkeli, 
taksi durağına yakın 

2-*-1 4. kat sahibinden 
satılık daire

O 538 322 70 73



13 Mart 2012 Salı Gemlik Körfez Sayfa 9

Türkiye, Bal Uretiminöe Biinw İkincisi LoiistiKcîlerin 
"KDV" kabusıı Dini

Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakan 
hğı'nın 2008 yılından 
beri uyguladığı 
teşvikler, arıcılık ve 
bal sektörünün 
önünü açtı. Son yıl
larda elde edilen 
gelişmeyle yıllık bal 
üretimini 83 bin tona 
yükselten Türkiye, 
dünya sıralamasında 
ikinciliğe oturdu. 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı, 2011 yılın
da 35 bin 459 arı 
yetiştiricisine, yak
laşık 5 milyon kovan 
için 35 milyon lira 
destek ödemesi 
yaptı. Kanatlı ve 
Küçükevciller Daire 
Başkanı Hakan 
Öztürk, 2011 yılında 
arılı kovan desteğinin 
kovan başına 7 lira, 
bombus arısı 
desteğinin ise koloni 
başına 60 lira olarak

Esnafı Kara Listeye filmak Basit Olmamalı
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları 
Konfederasyonu 
(TESK) Başkanı 
Bendevi Palandöken, 
kredilerini ödemekte 
sıkıntı çekenlerin yer 
aldığı 'kara liste'nin 
daha da genişletilme
si için Merkez 
Bankası bünyesinde 
çalışma yapıldığını 
belirterek, yeni list- . 
eye, kredi borçlu
larının yanı şıra elek
trik, su, telefon 
borçlularının da dahil 
edilmesini yanlış bul
duğunu belirtti. 
Palandöken, yazılı 
açıklamasında,

ödendiğini kaydetti. 
Hakan Öztürk, 2011 
yılında yaklaşık 52 
bin koloni için 2 mily
on 600 bin lira 
destekleme ödemesi 
yapıldığını söyledi, 
öztürk, Türkiye'nin 
yıllık 83 bin ton bal 
üretimi ve 5 milyon 
300 binin üzerindeki 
kovan varlığı ile 
dünyada ikinci sırada 
olduğunu ancak 
kovan başı bal veri 
minde dünya ortala
masına henüz yeti

Merkez Bankasındaki 
kredi bilgilerinin 
Türkiye Bankalar 
Birliğine (TBB) 
devredilmesiyle ilgili 
çalışma yapıldığını 
anımsatarak, yeni 
kara liste nedeniyle 
bankaların kredi 
verecek insan bula
mayacağını, bu duru
mun da piyasanın 
çarklarını etkileye
ceğini kaydetti.
Esnaf ve sanatkar
ların, ücretli çalışan
lar gibi sabit gelirleri 
olan bir kesim 
olmadığını ifade eden 
Palandöken, açıkla
masında şu 

şemediğini bildirdi. 
Türkiye'nin kovan 
başı bal veriminin yıl
lara göre 15-17 kilo
gram arasında 
değiştiğini, dünya 
ortalamasının ise 20 
kilogram olduğunu 
belirten Öztürk, 
amaçlarının bal veri
mini dünya standart
ları düzeyinde artır
mak olduğunu ifade 
etti. Türkiye'nin 
dünya üzerindeki bal 
veren nektarlı bitki
lerin 4'te 3'üne sahip 

görüşlere yer 
verdi:
"Esnafın kasasında 
her zaman nakit para 
olmayabilir. Bu 
durum ticari hayatın 
olağan riskleri olarak 
görülmelidir. Küçük 
miktarlı elektrik, su, 
telefon faturaları 
günü gününe ödene- 
meyebilir. Ancak, 
zaman zaman 
esnafın bankalardan 
kredi kullanarak söz 
konusu borçlarını 
kapattıkları dolayı 
sıyla kredi sistemini 
kullanmak suretiyle 
ödemelerini 
yapabildikleri 

olduğunu belirten 
Hakan Öztürk, çiçek, 
kestane, kekik, 
geven, narenciye, 
pamuk ve ayçiçeği 
ballarının ülkemizin 
en önemli bal çeşit
leri olduğunu bildirdi. 
Batı Akdeniz ve 
Güney Ege'de çam 
balı üretim alanları 
bulunduğunu aktaran 
Öztürk, Türkiye'nin 
bu alanda dünyada 
en büyük paya sahip 
olduğunun altını 
çizdi.
Hakan öztürk, 
'Arıcılık Kayıt 
Sistemi'ne giren, en 
az 30 kovana sahip 
ve kovanlarına plaka 
takmış birlik üyesi 
olan arıcıların Gıda 
Tarım ve Hayvancılık 
İl Müdürlüklerine 
başvuruda bulunarak 
desteklerden fay
dalanabileceğini de 
sözlerine ekledi.

görülmektedir. 
Küçük bir su 
faturası veya telefon 
faturası borcundan 
dolayı esnafın 
kara listeye 
alınması ve kredi ver* 
ilmemesi tüm ticari 
hayatı olumsuz 
yönde etkileyecektir. 
Yeni listeye, kredi 
borçlularının yanı 
sıra elektrik, su, tele
fon borçlularının da 
dahil edilmesini yan
lış buluyorum. Bu 
nedenle, kara liste 
uygulamasının bu 
kadar geniş tutul
ması doğru bir 
uygulama değildir." 

Taşıma işleri organi
zatörlerinin kabusu 
haline gelen ve şir
ketleri ağır para ceza 
lan ile karşı karşıya 
bırakan KDV istis
nası sorununa köklü 
çözüm GİB’den 
geldi.
Lojistik sektörünün 
çatı örgütü UTİ 
KAD’ın uzun zaman 
dır gündeminde yer 
alan ye derneğin 
Gelir İdaresi Baş 
kanlığı ile yürüttüğü 
işbirliği çabaları 
sonuç verdi.
2010 yılında İzmir’de 
uluslararası karayolu 
ve denizyolu taşı
macılığın yapan 142 
şirkete eksik evrak 
nedeniyle kesilen 
ağır para cezalarının 
ardından sektörün 
en sancılı sorunu 
haline gelen KDV 
istisnasına Gelir 
İdaresi Başkanlığı 
son noktayı koydu. 
Maliye Bakanlığı 
Gelir İdaresi Başkan 
lığı, yayımladığı 61 
nolu Uluslararası 
Taşımacılık İstis
nasının Kapsamı ile 
İstisnanın Tevsiki ve 
İade İçin İbrazı 
Gereken Belgeler 
Hakkında 61 Seri 
No'lu KDV Sirküleri 
ile yüzlerce sektör 
şirketini zora sokan 
uygulamayı kökten 
çözmüş oldu. 
Kesilen ağır para 
cezaları nedeniyle 
yüzlerce lojistik şir
ketinin kapanma 
riski ile karşı karşıya 
kaldığı süreçte soru
nun çözümünde 
etkin rol oynayan ve 
Maliye Bakanlığı 
Gelir İdaresi Başkan 
lığı, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı ve

Ulaştırma, 
Haberleşme ve 
Denizcilik Bakanlığı 
ile sürekli teması 
sürdüren UTİKAD 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Turgut 
Erkeskin, konu ile 
ilgili yaptığı yazılı 
açıklamada, 
"Sonunda sektör şir
ketleri KDV kabusun
dan kurtulmuş oldu. 
Lojistik sektörü 
adına son derece 
önemli ve sevindirici 
bir gelişme" dedi. 
Lojistik sektörünün 
kanayan yarası 
haline gelen KDV 
istisnası sorununun 
UTİKAD tarafından 
her platformda dile 
getirilerek çözüme 
kavuşturulmasından 
dolayı büyük mutlu
luk duyduklarını 
kaydeden UTİKAD 
Başkanı Turgut 
Erkeskin, şunları 
söyledi: “Organiza 
törlerin yaptığı işler 
KDV istisnası kap
samında ve organi
zatörlerin mevzuat 
çerçevesinde bu 
istisnadan yararlan
ma hakları var. 
Ancak, istisna kap
samındaki işlerin 
gerçekleştirilme 
sinde geçmişe dö 
nük belgeleri ibraz 
etmeleri mümkün 
değildi. Organizatör 
lere geriye dönük 
eksik evrak 
nedeniyle cezalı 
vergi tarhi yatları 
yapılması ise sektör 
şirketlerimizi zor 
durumda bırakmıştı. 
İstisna hakkımız 
olmasına rağmen 
bunu bel
geleyemediğimiz 
için ciddi zararlar 
söz konusuydu."

G 
E 
M

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12.12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

i
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)

DAĞITICILARR
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzar Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163E GEMDAŞ 513 29 29

Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1o 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz S13 16 4S
Beyza Petrol S13 01 03

H HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.SaO.OcaOı 513 10 08
Tomokay Tomografi 5'13 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 go 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 İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185a 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
OEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4217 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

akilıınMi
VENÜS SİNEMASI 

FETİH 1453 
10.45-14.00-17.15- 

20.30-21.45 
KURTULUŞ 

SON DURAK 
14.00-16.00-18.00-20.00 

REZERVASYON 513 33 21
CIUSAVM TUTKU 

FETİH 1453-11.30-14.30- 
17.30-20.30

SEN KİMSİN 12.00 
14.00-16.00-18.00 -20.30 
BERLİN KAPLANI: 11.30 
13.30-16.00-18.30-21.00

Rez. Tel: 51415 00
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İnşaat Hühenılisi Osman Ooğan tfHiiabı tanıtacak
İnşaat Mühendisi 
Osman Doğan’ın 
yazdığı “Soy Kırım 
mı Yol Kırım mı?” 
adlı kitap yayınladı. 
Doğan kitabında 
Türk-Ermeni ilişki
lerini anlatıyor. 
İlk kitabını yayın
ladığını söyleyen 
Osman Doğan, 16 
Mart 2012 Cuma 
günü Belediye Dü 
ğün Salonu’nda 
kitapla ilgili söyleşi 
ve imza günü 
düzenledi.
Doğan, üzerinde çok 
yazılan çizilen konu 
hakkında “Bu kitap 
yaşanan olaylara 
sadece kendi 
penceremden bir 
bakıştır” dedi. 
Osman Doğan 
1915’lerde yaşanan

ların, birkaç kitapla 
okunarak anlaşıla
cak kadar basit olay
lar olmadığını, yap
tığı araştırmalarla, 
konuyla ilgili pek 
çok bilgiye ulaş tığı 
belirterek, “Bununla 
beraber daha öğre 
nemediğim pek çok 
konunun bulun
duğundan da kuşku 
duymuyorum. 
Ulaştığım bilgiler 
kabul edersiniz veya 
etmezsiniz ama 
gerçekten çok 
enteresan.
Sonuç olarak hisset
tiklerimi, öğrendik
lerimi, araştırıp, 
incelediklerimi, emin 
olduklarımı ve ola
madıklarımı kendi 
bakışımla paylaşmak 
istedim. ” dedi.

“Ben bir tarihçiyim, 
ne de bu kitap bir 
tarih kitabıdır.
Bu kitap yaşanan 
olaylara sadece 
kendi penceremden 
bir bakıştır.
Hedef kitlem önce
likle gençlerimiz.
Konu gerçekten çok 
kapsamlıdır.
Bir başka ifadeyle 
işin siyasi, askeri, 
hukuki ve her şey
den önemlisi insani 
boyutu var.
Konuyla ilgili olarak 
piyasada bulunan 
kitapların büyük bir 
bölümü belirli konu
larla ilgili olarak 
yazılmış. Örneğin 
kitapların büyük bir 
bölümü yaşanan 
olayların tarihsel 
sürecini anlatıyor.

Özellikle son yıllarda 
yazılan kitaplar 
konuyu siyasi 
açıdan ele almış. 
Hukuki araştırmalar 
ise son derece az. 
İnsani boyutuyla 

bakan dahi yok. 
İnsani boyutunu da 
ele almak gerekirdi. 
Bunu yapmaya 
çalıştım.” diyen 
Doğan, açıklamasını 
şöyle sürdürdü:

“Sonuç olarak şunu 
söyleyebilirim.
Bu kitap oldukça 
anlaşılabilir bir 
üslup ve akıcılıkta 
yazıldı. Okuyucular, 
Ermeni konusuyla 
ilgili olarak 
aklındaki tüm 
sorulara bu kitapta 
bir cevap bulabilir. 
Özellikle gençlerim
izin kitabımı oku
malarını çok 
istiyorum.”
Kitapın 25 yıllık bir 
çalışmanın ürünü 
olduğunu söyleyen 
Doğan, konuyla ilgili 
olarak bir bölümü 
arşiv belgesi olmak 
üzere yaklaşık 2 bin 
500 civarında kitap, 
dergi, anı, gazete ve 
belgeyi titizlikle 
incelediğini söyledi.
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hükmü yoktur. OGUZHAN ERMİŞ m
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Gemlik Halk Eğitim Merkezi 
olarak; Avrupa ülkelerinde 
geçerliliği olan Avrupa Dil 
Sertifikası ilk sınavını (Almanca 
A1 Seviyesinde) 3Aralık 2011 
tarihinde yaptı.
Yine Almanca A1 Dil Sınavının 
4.sü; 24 Mart 2012 tarihinde

Gemlik Merkez binasında yapıla
cak. Türkiye'de yalnız 6 Halk 
Eğitim Merkezi’ne verilen sınav 
yapma yetkisini ilk defa uygu
layan Gemlik Halk Eğitim Merkezi 
oldu. Avrupa'ya iş, eğitim ve aile 
birleşmesi yoluyla gideceklerin 
mutlaka alması gereken Dil

Sertifikasını artık bir sürü masraf 
yaparak alınması devri sona 
erdiği açıklandı.
Dil Sertifikasına ihtiyacı olanlar 
Gemlik HEM'de sınava girebile
cekler. Başvuruların şahsen 
Gemlik Halk Eğitimi Merkezi 
Binasında alındığı belirtildi.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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BİR ALANA 
İKİNCİSİ BEDAVA!
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Gemlik Belediye Meclisi’nin Mart ayı ikinci toplantısı dün yapıldı. Mecliste imar konuları ele alındı Tıp Bayramı kutlanıyor

Belediye Meclisinin Mart ayı 2. 
olağan toplantısı yapıldı.
Küçük Kumla’da yenilenme 
çalışma lan tamamlanmak üze 
re olan Suni Çim Sahanın Hay 
dariye Köyü’ne bakan kısmın
da kamulaştırma yapılması gö 
rüşü, önce 18 uygulaması ya 
pılması yönündeki görüşle ka 
bul edildi. İmar komisyonu ka 
ranna göre 18 uygulaması ya 
pılacak ve bu uygulamanın ya 
pılmadığı bölgelerde kamulaş 
tırma gerçekleşecek. Syf 2’de

Göne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Sivas katliamı...
Sivas'ta 2 Temmuz 1993’te Pir Sultan 

Abdal Kültür Etkinlikleri için kente gelen
lerin konakladığı Madımak Oteli, gerici bir 
gurup tarafından ateşe verilmesi sonucu, 
33 aydın, sanatçı ve yazar, 2 otel görevlisi 
ile 2 gösterici olmak üzere toplam 37 kişi 
yanarak ölmüşlerdi.

Bu olayın üzerinden 19 yıl geçti.
Olayın elebaşları yakalandı, bir çoğu 

serbest bırakıldı.
Dava 19 yıl sürdü.
Dün, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 

yargılanan 5 kişinin, zaman aşımı nedeniyle 
davası düştü.

Katiller ellerini kollarını sallayarak aramız
da dolaşacaklar. Adalete bak adalete! 4’de

16 Harf ta M 
kOkUllannwinl

Tüketici Hakları 
Derneği (THD) Genel 
Başkanı Turhan 
Çakar, tüketicilere 
16 Mart’ta kredi kartı 
kullanmama ve 
bankalara gitmeme 
çağrısı yaptı.
Tüketici Hakları

Derneği (THD) Genel 
Başkanı Turhan 
Çakar, "Çok önemli 
bir boykot çağrımız 
var. 16 Mart Cuma 
günü bankalara git
miyoruz, kredi kartı 
mızı kullanmıyoruz" 
dedi. Sayfa 9’da

Sevgililerin kolye kavgası
Bursa'da kız arkadaşına aldığı hediyeyi 
sinirlenince geri alan bir kişi karakolluk 
oldu. Edinilen bilgiye göre Karacabey 
ilçesi Tavşanlı Mahallesi 56. Cadde 
üzerinde sevgilisi T.V. ile görüşen G.K. 
arasında tartışma çıktı. Haberi sayfa 3’de

Bugün 14 Mart Tıp 
Bayramı.
Türkiye'de çağdaş 
anlamda tıp eğiti
minin başlangıcı 
sayılan 14 Mart 1827 
tarihine atfen 14 
Mart'ın Tıp Bayramı 
olarak kutlanıyor.
Bir hekim için sağlık 
hizmetlerinin geliş 
tirilmesinde insanın 
her zaman temel 
alındığını ve sağlık 
hakkının herkes için

doğuştan kazanılan 
bir insan hakkı oldu 
ğunu belirtilen açık
lamalarda, "Hekimle 
rimiz, kıymetli görev 
terini bu bilinçle 
yaparlar. Hekimler 
insanların en sıkın
tılı, en zor zaman
larında yanlarında 
duran ve sağlık için 
hiçbir fedakarlıktan 
kaçınmayan isimsiz 
kahramanlardır" 
denildi.

‘Yılmaz Akkılıç 
Bursa Araştırmaları 
Ödülleri’ açıklandı

Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi tarafından bu yıl 
İkincisi düzenlenen 'Yılmaz Akkılıç Bursa 
Araştırmaları Ödülleri' açıklandı. Araştır 
macı-gazeteci yazar Yılmaz Akkıhç'ın adını 
yaşatmak ve mirasına sahip çıkmak için 
Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi tarafından bu yıl 
İkincisi düzenlenen 'Yılmaz Akkılıç Bursa 
Araştırmaları Ödülleri' açıklandı. Sayfa 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Belediye Meclisi’nin Mart ayı ikinci toplantısı dün yapıldı. Mecliste imar konuları ele alındı

Beleıliııe Meclis toplantısı 22 ılakifca siimii

Gemlik Belediye 
Meclisi Mart ayı 2. 
olağan toplantısı 
yapıldı.
Belediye Başkan 
Yardımcısı 
Muharrem Sarı, 
CHP’li Hasan Alyüz 
ve Bülent Dalkılıç’ın 
mazeret belirterek, 
katılmadığı toplantı 
22 dakika sürdü. 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
Başkanlığında açılan 
ikinci oturumda, 
İmar ve Plan ve 
Bütçe Komisyo 
nu’ndan gelen 
raporlar ele alındı. 
İmar komisyonu 
Başkanı Arzu 
Karataş ve Ayfer 
Ağırbaş tarafından 
okunup, meclise 
sunulan gündem 

maddeleri ile ilgili 
raporlar komisyon
lardan geldiği 
biçimde kabul 
gördü.
Küçük Kumla’da 
yenilenme çalışma 
lan tamamlanmak 
üzere olan Suni Çim 
Sahanın Haydariye 
Köyü’ne bakan kıs
mında kamulaştırma 
yapılması görüşü, 
önce 18 uygulaması 
yapılması yönündeki 
görüşle kabul edildi. 
İmar komisyonu 
kararına göre 18 
uygulaması yapıla
cak ve bu uygula
manın yapılmadığı 
bölgelerde de kamu
laştırma gerçekleşe
cek.
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 

spor alanı olarak 
belirlenen bölgede 
kamulaştırma son
rasında basketbol, 
voleybol sahaları ve 
tenis kortu ile çocuk 
bahçesi ve yürüyüş 
parkuru yapılacağını 
söyledi.
Kumla sahasının 
küçük yapıldığı 
yönündeki görüşlere 
de açıklık getiren 
Refik Yılmaz, 
sahanın daha önce 
de standartlara 
uygun olmadığını 
hatırlatarak, 
“Kamulaştırma 
sürecinde birkaç yıl 
kaybetmemek 
adına bu sahayı 
tamamladık.
Bölgeyi spor komp 
leksi ile çevrelemeyi 
düşünüyoruz.

Kamulaştırma kararı 
için teşekkür ede 
rim” dedi.
Yol düzenleme 
konusundaki imar 
planı tadilatı görüş
lerini de onaylayan 
Belediye Meclisi, 
Kumla Yolu 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
yokuşunda da 
düzenleme yapıl
masını isteyen Refik 
Yılmaz’ın.sözlü 
önerisini İmar 
Komisyonunun 
araştırması şerhiyle 
kabul etti.

İmar Komisyonu 
Başkanı Arzu 
Karataş’ın bazı imar 
konularında ek süre 
talebini de olumlu 
karşılayan meclis 
üyeleri, MHP’li Suat 

Laçinok’un, imarla 
ilgili konuları her 
partinin önce kendi 
grubunda tek tek, 
parsel parsel, ele 
alıp, sonra mecliste 
görüşmesi yönünde
ki sözlü talebini de 
kabul etti.
Belediye Meclisi son 
olarak imar plan
larında belediye 
hizmet alanı olarak 
belirlenen Hacı 
Osman Erken 
Camii yanındaki bir 
parsel ile Hacı 
İzzet Camii yanında 
bulunan bir başka 

parselin kamulaştır
ma kararını da 
oy birliğiyle kabul 
etti.
22 dakika süren 
Belediye Meclisi 
Mart ayı olağan

2. toplantısı 
sonunda 
bilgilendirme 
sunumu yapan 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
belediyenin 
3. başkan 
yardımcısı olan 
Nazmi Koçak’ı 
tanıttı. Yıldırım 
Belediyesi’n de. 
Yazı. İşleri Müdürlü 
ğü, İnsan Kaynakları 
Eğitim Müdürlüğü ve 
Zabıta Müdürlüğü 
görevlerinde 
bulunan Nazmi 
Koçak’ın Gemlik 

Belediyesi’nde 
çalışmaya başla 
dığını anlatan 
Refik Yılmaz, 
hayırlı uğurlu olması 
temennisinde 
bulundu.

Deniaililı Topluluğu ünleri öğrenciler liliMi ziyareı etli
Uludağ Üniversitesi 
(U.Ü.) Gemlik 
Yerleşkesi Deniz 
Liman İşletme 
Bölümü öğrenci
lerinin oluşturduğu 
Deniz Topluluğu, 
Belediye Başkan 
vekili Refik 
Yılmaz’ı makamında 
ziyaret etti.
Öğretim Görevlisi 
Murat Tacer’in yanı 
sıra Denizcilik 
Topluluğu Başkanı 
Mustafa Gümüş ve 
üyelerin katıldığı 
ziyarette, İlçe 
Üniversite Yaptırma 
ve Yaşatma Derneği 
Başkanı Hasan 
Başaran’da katıldı. 
Topluluk üyelerin 
den Nihal Ayyıldız 
Refik Yılmaz’a, 
“Denizcilik Toplulu 
ğu” Flamasını 
hediye etti.

Topluluk üyeleri 
Refik Yılmaz’a yerleş 
ke içine yaptığı alt 
yapı çalışmaları ve 
sportif tesisler için 
teşekkür ederek, 
denizcilik, limancılık, 
balıkçılık, çevre 
temizliği ve birçok 
sosyal projede de 

belediyenin desteği
ni arkalarında 
görmek istediklerini 
söylediler.
Gemlik Üniversitesi 
olma yolunda 
Belediye olarak 
Yerleşke içinde 
yapılacak olan her 
türlü çalışmaya 

destek olmaya 
devam edeceklerini 
vurgulayan Belediye 
Başkan vekili. Refik 
Yılmaz, açılışı 
gerçekleşen halı 
sahanın yanı sıra, 
mini futbol sahası ve 
basketbol sahasının 
da kısa sürede 

tamamla nacağını 
belirtti. Yerleşkenin 
festival sahası tanzi
mi ve çevre düzen
lemesi nin de yapıla
cağını anlatan Refik 
Yılmaz, alt yapı 
çalışmaları, sportif 
tesisler ve yatırım
ların da devam ede
ceğini açıkladı. 
Yerleşkeyi Türkiye’ 
nin 2. Boğaziçi 
Üniversitesi yapmayı 
hedeflediklerini, 
üniversite sahasının 
da buna elverişli 
olduğunu hatırlatan 
Yılmaz, Denizcilik 
Topluluğu üyelerinin 
işaret ettiği sosyal 
projelere katkı 
koyma sözü de vere 
rek, ayrıca olta 
balıkçılığı projesini 
de ortak olarak 
geliştirebileceklerini 
söyledi.

Gemlik Üniversite 
Yaptırma ve Yaşat 
ma Derneği Başkanı 
Hasan Başaran’da, 
hem derneğin hem 
de belediyenin 
siyasi kaygı gütme 
den partiler üstü 
çalıştığına dikkat 
çekerek, “Bizler, 
siyasi şapkalarımızı 
bir kenara bıraktık. 
Başkanımızın da 
işaret ettiği gibi 
Türkiye’nin 2. Boğa 
ziçi Üniversitesi ol 
mak adına gece gün 
düz çalışıyoruz. 
Hem Gemlik Beledi 
yesi gibi hem de 
Asım Koca bıyık gibi 
iki büyük sponsoru
muz var. Hukuk 
Fakültemiz Gemlik’te 
kaldı. 5 Yıllık Deniz 
cilik Yüksek Okulu 
için de çahşmala rı 
mız sürüyor” dedi.
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Suçlu suçlunu çekti İhsanca
Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde alkollü bir 
sürücü, havalı tüfek
le etrafa ateş açan 3 
gence ve yol 
kenarındaki bir 
otomobile çarptı. 
Edinilen bilgilere 
göre, Sinan K. (20), 
A.Y (16) ve Ümit K. 
(19), Akhisar 
Mahallesi Fatih 
Caddesi üzerinde 
gezerken yanlarında 
bulundurdukları 
havalı tüfekle etrafa 
ateş etmeye başladı. 
Bu sırada 16 F 6633 
plakalı otomobili ile 
yoldan geçen

kerek, ateş eden 
gençlerle tartıştı.

gelen Şazi K. 
idaresindeki 16 F

Derenin ortasında Mıı dolu anlar
Bursa'da otomobil
leriyle karşıdan 
karşıya geçmek 
isteyen 2 genç, 
derenin ortasında 
mahsur kaldı.
Olay, saat 23.30'da 
merkez Osmangazi 
ilçesi Odunluk 
Mahallesi Nilüfer 
Deresi'nde meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, 
Dikkaldırım 
Mahallesi'ndeki 
evlerine gitmek için 
Nilüfer Deresi'nden 
karsıya geçmek 
isteyen Berkan 
Aksoyoglu'nun (19) 
kullandığı 16 BMG 
69 plakalı otomobil 
suyun akıntısı ile

Sevgililerin kolye Kavgası
Bursa'da kız 
arkadaşına aldığı 
hediyeyi sinirlenince 
geri alan bir kişi, 
karakolluk oldu.
Edinilen bilgiye 
göre Karacabey 
ilçesi Tavşanlı 
Mahallesi 56.

Kapkaççı tutuklandı
Bursa'da, yolda 
yürürken yaşlı 
kadının çantasını 
çalan hırsız çıkarıl 
dığı mahkeme tara 
fından tutuklandı. 
Osmangazi ilçesi 
Gaziakdemir 
Mahallesi Spor 
Sokak'ta evine

yaklaşık 5 metre 
sürüklendikten 
sonra derenin 
ortasında mahsur 
kaldı. Araç 
içerisinde 1 saat 
mahsur kalan 
Aksoyoğlu ve 
arkadaşı Kerem

Cadde üzerinde 
sevgilisi T.V. ile 
görüşen G.K. 
arasında tartışma 
çıktı. Çıkan 
tartışmada sinir
lenen G.K. daha 
önce T.V.'ye hediye 
olarak aldığı altın 

dönen 67 yaşındaki 
S.K.'nın çantasını 
çalan Murat G.
çıkarıldığı mahkeme 
tarafından tutukla
narak cezaevine 
gönderildi. Zanlı, 
emniyetteki 
ifadesinin ardından 
basın mensuplarının 

Gürdal'ın (18) 155 
polis imdat'ı ara
yarak yardım istedil
er. Olay yerine çok 
sayıda polis ve 
itfaiye ekibi sevk 
edildi. Kısa sürede 
olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri oto

kolyeyi geri aldı. 
Bunun üzerine 
karakola giden T.V. 
erkek arkadaşından 
şikayetçi oldu.
Polis, evinden 
getirdiği G.K.'dan 
altın kolyeyi kız 
arkadaşına

"Neden yaptın" 
sorusuna "Ben 
yapmadım" 
şeklinde cevap 
verdi.
Ancak polisin 
mahkemeye sun
duğu güvenlik 
kamerasında, 
zanlının yaşlı 

9531 plakalı otomo
bil, önce yol 
kenarında park 
halinde duran 16 F 
6633 plakalı otomo
bile, ardından da 3 
gence çarptı. 
Kazada yaralanan 
Sinan K., A.Y. ve 
Ümit K., 112 ekibinin 
ilk müdahalesinin 
ardından Devlet 
Hastanesi'ne kaldı 
rıldı. 61 promil alkol
lü olduğu tespit edi 
len sürücü Şazi K. 
ise polis tarafında 
gözaltına alındı. Ka 
zayla alakalı tahki 
kat devam ediyor.

mobilde mahsur 
kalan gençleri 
aracın arka 
camından sırtlarına 
alarak kıyıya 
taşıdılar. Soğuk 
havadan dolayı 
üşüyen geçler 
itfaiye araçlarına alı
narak ısınmalarına 
sağladı.
Polis ekiplerine 
kestirme olsun diye 
buradan geçmek 
istediklerini, akıntıya 
kapılarak otomobil 
sürüklenmeye 
başlayınca çok 
korktuk diye ifada 
veren iki genç, kim
lik kontrollerinin 
ardından evlerine 
götürüldü.

vermesini istedi. 
Ancak G.K. "Altın 
kolye onun değil 
ben ona hediye 
almıştım" diyerek 
kolyeyi vermedi. 
İki sevgili birbir
lerinden şikayetçi 
oldu.

kadının 
çantasını aldığı 
ortaya çıktı.
Mahkeme, güvenlik 
kameraları ve 
müştekinin verdiği 
ifadeyi dinledikten 
sonra Murat G.'nin 
tutuklanmasına 
karar verdi

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

İDOBUS’un tekerlekleri 
Bursa’da patladı!

Türkiye’de kurumlar arası iletişimsizliğin 
faturası hep ağır olmuştur. Faturanın en 
ağırı kentlerde yaşayanlar başta olmak 
üzere aslında beşiktekinden eşiktekine 
kadar herkese çıkar da, gelecek kuşaklara 
bile kalır.

İletişimsizlik ve koordinasyonsuzluk en 
çok altyapı yatırımlarında gösterir kendini. 
Yapılaşma alır başını yürür, imar planları 
sonradan yapılır. Sokaklara, caddelere 
asfalt döşenir, üzerinden 3 ay geçmeden 
kazılır, kanalizasyon borusu döşenir. 
Tekrar asfalt yapılır, bir ay sonra doğalgaz 
kazısı olur. Kazılır, kazılır, bu memleketin 
paraları boşa gider

Kurumlar diyoruz ama kurumlan yöneten
ler elbette bu israfın sorumlusu... Devletin 
kasasını düşünen ya da “yaptığımız işin 
olumsuz etkileri olur mu” diye düşünen 
kurum yöneticisi çok azdır bu ülkede...

Bu kadar laf kalabalığı yeter sanırım. 
Sadede gelelim.

İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ İstanbul’dan 
Balıkesir, Manisa ve İzmir’e gidecekler için 
yeni bir proje geliştirdi ve İDOBUS adıyla 
Güzelyalı’dan otobüs seferleri başlatacak. 
İlk sefer 22 Mart’ta... Lakin, otobüsleri 
Güzelyalı’dan kaldıracağını ne Mudanya ne 
de Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne 
bildirmiş İDO...

Bildirmek yetmiyor, bu işe başlamadan 
önce İDO yöneticilerinin gelip “Bu işin 
oluru var mıdır, İDOBUS araçları için 
Güzelyalı’da terminal olabilecek uygun 
alan var mıdır” diye sorması gerekmez 
miydi?

Aslına bakarsanız hizmet iyi... 
Düşünenlerin aklına sağlık! Öyle ya, İstan
bul’dan İzmir’e gidecekler için bulunmaz 
nimet...

İstanbul Yenikapı’dan binecek vatandaş 
feribota, 1 saat 15 dakikada inecek 
Güzelyalı’ya... Hiç vakit kaybetmeden oto
büse atlayıp İzmir’e gidecek. İstanbul-İzmir 
arası hesaplanan süre 6 saat 25 dakika...

Evet ama İDO yetkilileri Bursa’nın yerel 
yöneticilerini yok sayarak kendi başlarına 
karar vermişler. Haliyle bozulmuş bizim 
yöneticiler. Yok sayılmanın verdiği moral 
bozukluğuna bir de mali açıdan gelecek 
zarar hesaba katılınca tepesi atmış 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
'Altepe’nin!

Mali zarar şu yönden...
İstanbul’dan İzmir’e otobüsle yolcu taşı- , 

macılığı yapılacağı için, Bursa Şehirlerarası 
Otobüs Terminali’nde işler azalacak. 
Terminal belediyenin... Otobüs firmalarının 
işi azalınca, İDOBUS’lara olası izin duru
munda Recep Altepe’nin başına saracaklar. 
Haliyle bunun belediyeye mali külfeti ola
cak.

Geçenlerde İDO Genel Müdürü Bursa’ya 
gelmiş, Altepe olmadığı için görüşememiş. 
Bugün yarın gene geleceklermiş ama dün 
konuştuğumuz Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Ankara’da olacağını 
söyledi. Görüşmeler bürokrat düzeyinde 
yürütülüyor fakat İDO, İDOBUS adıyla ayrı 
bir internet sitesi kurup bilet satışlarına 
başlamış bile...

Altepe, “Bu işler böyle alelacele olmaz. 
Bursa’nın lehine olan bir şey varsa elbette 
destekleriz. Ancak Bursa’ya zarar verecek 
bir uygulamanın da yanında olmayız” 
diyor.

Altepe, İDO ile görüşme işini BURULAŞ 
Genel Müdürü Levent Fidansoy’a pas 
etmiş durumda... İDOBUS olayı, Bursa 
gündemini bir süre daha meşgul edeceğe 
benziyor.

GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ 
4+4+4 geçti komisyondan tekme tokat 
Muhalefet iktidar tarafından edildi nakavt 
Milli irade, sadece iktidar demek değil 
Uzlaşmaksızın yapılan yasa olur saka

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Güne Bakış
Dersimliler Derneği ve CHP ilçe örgütünden açıklamalar geldi

8 Mart ve 12 Mart
açıklamaları sürüyor

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Sivas Katliamı...
Sivas katliamının yapıldığı yıl, Almanya'daydım. 
0 yıllarda, Türkiye’nin ilk özel televizyonu Star 

Tv. Almanya üzerinden yayın yapıyordu.
Uydu yayını ile Türkiye’deki olayları net bir şekil 

de izleme olanağı buluyorduk.
Madımak Otel’de toplanan başta Aziz Nesin ve 

diğer şair, yazar, ozanları karşı ayaklandırılan bir 
güruh yobaz, devletin gözü önünde oteli yakarak, 
içindeki aydınların ölmesine neden oldular.

Bu olayları tüylerim diken diken bir şekilde izler 
ken, tüm dünya televizyonları da bu olayları yayın
lıyordu.

Menemen’de Cumhuriyet devrimlerine karşı ayak 
lanan bir avuç yobazın, Teğmen Kubilay’ı şehit 
etmesi gibi bir olayın yıllar sonra tekrarlanmasıydı 
bu.

Bu olayı televizyonlarda net bir şekilde izledik.
Madımak Oteli’ndeki aydınları yakanlar net bir 

şekilde belliydi.
Yakalandılar ama bu dava 19 yıldır bitirilemedi. 
Böyle adalet, böyle bir hukuk sistemi olur mu? 
0 günlerde, İçişleri Bakanı Bursa DYP Milletvekili 

Mehmet Gazioğlu’ydu.
Olayların bu noktaya gelmeden önce gerekli ön 

temler alınmalıydı.
MİT, Polis ve askeri istihbarat gelişmeleri göreme 

di mi?
Gördü ama, ihmal ve kasıt vardı.
Devlet, dünyanın gözü önünde, ülkesinin aydınla 

rının yakılmasına seyirci kaldı.
Seyirci kalmak yetmedi, suçluları bulup, yargıla 

yıp cezalandırmadı.
19 yıl süren bir ceza davası olur mu? 
Biz de olur.
Siyasi davaların 30 yıl bile sürdüğünü gördük. 
İnsanların diri diri yakılması bir insanlık suçudur. 
Dünkü duruşma zaman aşımının son gününe 

denk geldi.
Mahkeme, bu suçu işleyenleri insanlık suçu ka 

bul etmedi.
Mahkeme yargıcı açıklamasında, Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi’nin, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin ikinci maddesinde yer alan yaşama 
hakkına yönelik ‘yaşama hakkını ihlal ettiği iddia 
olunan, işkence ve kötü muamele iddiaları ile 
sonuçlanan kamu görevlilerinin af ve zaman 
aşımından yararlanamayacağını hükmettiği, ancak 
yargılanan 5 sanığın kamu görevlisi olmadığı için 
bu hükmün uygulanamayacağını ve zaman aşımı 
nedeniyle davanın düştüğünü açıklaması, insan
ların infialine yol açtı.

Mahkeme önünde olaylar çıktı.
Yürüyüş yapmak isteyen kalabalığa zor kullanıldı. 
Bu görüntüler, bana 1970 lerin Türkiyesini anım

sattı.
Bu adaletsizliği, iktidar partisi kınamadı. 
MHP’den de ses çıkmadı.
Bunun önüne geçecek hiçbir önlem almadı.
Çünkü, 1993 yılında Madımak Oteli’ni yakanların 

birçoğu o kalabalık ile aynı düşüncedeki insanlar 
dı.

Türkiye bu kafa ile ileri bir anayasa yapamaz, ileri 
bir demokrasiye kavuşamaz.

Türkiye giderek baskıcı bir rejime doğru sürük
leniyor.
İktidar meclisteki çoğunluk gücüne dayanarak, 

her istediğini fütürsuzca yapmak isteyerek ülkeyi 
geriyor.

Bu nereye kadar gidecek birlikte göreceğiz.

8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar 
Günü ve İstiklal 
Marşımızın kabul 
edilmesinin yıldönü 
mü nedeniyle, CHP 
İlçe örgütü ve 
Dersimliler Derneği 
yazılı basın açıkla
masında bulundular. 
8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar 
Günü nedeniyle, 
Dersimliler 
Derneği’nce yapılan 
yazılı açıklamada, 
“Toplumsal üretime 
“ucuz” işgücü 
olarak algılanıp ağır 
sanayi koşullarında 
sömürülen kadın, ne 
yazık ki günümüzde 
hala aynı algılayış 
ile devam etmekte
dir. “Eşit işe eşit 
ücret” istemleri 
günümüzde karşı 
lığını bulamamıştır. ” 
denildi.
Yazılı açıklamada, 
çalışan kadınların 
kreş, süt hakkı, em 
zirme odaları gibi 
haklarının tamamen 
karşılıksız 
bırakıldığı, işsizlik 
tehdidi ile en düşük 
ücretle çalıştırıldığı, 
sendikalı olmaları 
engellendiği, cin
siyetçi yaklaşımların 
hedefi haline geldik
leri belirtildi.
Açıklamaya şöyle 
devam edildi: 
“2011 yılında ülke 
mizde 160 kadın eş 
leri, sevgilileri, baba 
lan ve en yakınında
ki erkekler tarafın
dan öldürüldü.

180 kadın tecavüze 
uğradı. 709 kadın 
intihar etti. Birçok 
kadın iş cinayet
lerinde yaşamını 
yitirdi ve 700 kadın 
sadece politika yap
tıkları için tutuk
landı. Devlet kendisi 
başvuran kadınların 
yüzde 73’ünün göz 
göre göre öldürülme 
sine izin verdi. 
Çoğunu kendi eliyle 
katillere teslim etti. 
Bu rakkam, çok 
daha büyük oranlar
da olan katliamların 
sadece görünen, 
kayda geçen kısmı 
oldu. Tv program
larında, dizilerde ve 
medyanın diğer 
bölgesel boyalı say
falarında kadın 
bedenin aşağılan
ması, bedeninin 
teşhir edilmesi, şid
detin meşrulaştıran 
söylemlerin ön plan

da olması, kadının 
üzerinde oynanan 
kirli oyunların bir 
parçasıdır.” denildi. 
CHP İlçe Başkan 
yardımcısı Dilek 
Taşpınar tarafından 
yapılan yazılı açıkla
mada da İstiklal 
Marşımızın 
kabulünün yıldönü 
mü nedeniyle şu 
görüşlere yer veril
di: “Türk Kurtuluş 
Savaşı’nın en çetin 
döneminde, bir 
milli marşa duyulan 
ge reksinim göz 
önüne alınarak 
1921 yılında Milli 
Eğitim Bakanlığı 
bir şiir yarışması 
düzenledi. 
Kazananlara para 
ödülü konduğu için 
Mehmet Akif yarış
maya katılmayı 
kabul etmedi. 
Milli Eğitim Bakanı 
Hamdullah

Suphi nın ısrarı 
üzerine ödülsüz 
olarak yarışmaya 
katıldı.
20 Şubat 
1921’de Akif’in 
yazdığı “Kah raman 
Ordumuza”
adlı şiiri 12 Mart 
günü mecliste 
İstiklal Marşı olarak 
oy çokluğu ile 
kabul edildi." 
1930 yılında da 
Zeki Ungör’ün 
bestesi ile İstiklal 
Marşımızın 
söylendiği belirtilen 
açıklamada, 
Akif’in Kurtuluş 
Savaşı’nın kazanıla
cağına dair inancı, 
Türk askeri nin 
yürekliliğine ve 
özverisine olan 
güveni, ulusun 
bağımsızlığı ve 
dinine bağlılığını 
dile getirdiği vurgu
landı.

KRŞCDC B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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SHARCAMA"?

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama 
.kampanyasına su tüketiminin önlenmesi i$in si» ds katılın
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Yılmaz Mit Bursa flrasiırmaları Ödülleri' açıklandı
Nilüfer Akkıhç 
Kütüphanesi tarafın
dan bu yıl İkincisi 
düzenlenen 'Yılmaz 
Akkıhç Bursa 
Araştırmaları Ödül
leri' açıklandı.
Araştırmacı-gazeteci 
yazar Yılmaz 
Akkıhç'ın adını 
yaşatmak ve mirası
na sahip çıkmak için 
Nilüfer Akkıhç 
Kütüphanesi tarafın
dan bu yıl İkincisi 
düzenlenen 'Yılmaz 
Akkıhç Bursa 
Araştırmaları Ödül
leri' açıklandı.
Toplam 16 araştır
manın katıldığı yarış
mada akademik ve 
akademi dışı alan
dan iki başarı ödülü 
ile aynı alanlarda iki 
teşvik ödülü 28 
Nisan'da sahiplerine 
verilecek. TÜYAP 
Fuar Merkezi'nde 
düzenlenen basın 
toplantısı ile ödül 
almaya hak kazanan 
araştırma çalışmaları 
kamuoyuna duyurul
du. Yener Akkıhç, 
Prof. Dr. Neslihan 
Dostoğlu, Prof. Dr. 
Hasan Ertürk, Prof. 
Dr. Vahap Katkat,

Mehmet Kartal, Prof. 
Dr. Yusuf Oğuzoğlu 
ve Hacı Tonak'tan 
oluşan jürinin değer
lendirmesi sonucu, 
akademik alandaki 
başarı ödülü Uludağ 
Üniversitesi'nden 
Cem Okan Tuncel'in 
'İnovasyon sistem
leri ve ekonomik 
gelişme* adlı doktora 
tezine verildi.
Aynı alandaki teşvik 
ödülü ise Çanakkale 
18 Mart Üniversite
si'nden Muhammed 
Zeynel Öztürk'ün 
'Uludağ'daki periki- 
lasyei süreçlerin ve 
yer şekillerinin ve 
bunları denetleyen 
etmenlerin incelen
mesi' başlıklı yüksek 

lisans tezinin oldu. 
'Akademi dışı alan
lar' kategorisinde 
Yelda Ertürk'ün 
'Bursa ve Resim 
Sanatı Derneği' 
başlıklı çalışması 
başarı ödülüne; 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinden Dr. Murat 
Çubukçu ve Öğret
men Halit Ersöz'ün 
'Yerel basında sağlık 
olgusu' adh eserleri 
de teşvik ödülüne 
layık bulundu.
Yılmaz Akkıhç'ın 
hayatı boyunca bil
imsel düşünce ve 
araştırma kültürünü 
önemseyip yaygın
laştırmaya çalışan, 
Bursa araştırmaları
na önem veren, ha 

yatının her aşa
masında bilginin ve 
öğrenmenin değerini 
vurgulayan bir insan 
olduğunu söyleyen 
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey, kendisinin 
Nilüfer Akkıhç 
Kütüphanesi'nin 
kurulmasında da 
önemli rol 
üstlendiğini söyledi. 
Bozbey, "Bizler de 
onun mirasına sahip 
çıkmak ve araştırma
cılığı teşvik için bir 
yarışma düzenli 
yoruz. Bu yarışmaya 
katkı sunan ve 
katılan herkese 
Bursa ve Yılmaz Abi 
adına teşekkür edi 
yorum" dedi.

Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı 
Nuri Kolaylı da, 
Akkıhç'ın Bursa ve 
yerel basın açısın
dan çok önemli bir 
kişilik olduğunu 
kaydederek, 'Bursa 
Ansiklopedisi' adh 
çalışmasının yarım 
kalan kısmını 
cemiyet olarak 
tamamlayacaklarını 
dile getirdi.
Seçici Kurul Başkanı 
Prof. Dr. Neslihan 
Dostoğlu ödül 
sürecinde, Bursa'nın 
doğal ve kültürel 
varlıklarının yanında 
tarihi, sosyal ve 
ekonomik yapısını 
kapsayan çalış
maların değer
lendirildiğini belir
tirken, eserlerin 
Bursa'ya katkısı ve 
kitap olarak 
basıldığında sağlay
acağı etkinin ne ola
cağı gibi ölçütleri 
dikkate aldıklarını 
kaydetti. Dostoğlu, 
"Bu yıl İkincisi 
düzenlenen yarış
maya olan ilgi bizi 
oldukça memnun 
etti. 6 doktora ve 5 
yüksek lisans tezi ile 

6 tane de akademik 
dışı alandan başvuru 
oldu. İki kategoride 
başarı ödülüne layık 
görülen eserler kitap 
haline getirilecek" 
diye konuştu. 
Yarışmanın ödül 
töreni, Akkıhç'ın 
vefatının yıldönümü 
olan 28 Nisan'da 
Uğur Mumcu 
Sahnesi'nde gerçek
leştirilecek.
10. Bursa Kitap 
Fuarı kapsamında 
ayrıca , "Yerel 
Yönetimler 
Türkçenin kir- 
letilmemesi için 
neler yapıyor?" 
konulu bir panel 
düzenlendi. Nilüfer 
Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey ve 
Türk Dil Derneği 
Başkanı Sevgi 
Özel'in katılımı ile 
gerçekleştirilen pan
elde, iş yeri 
tabelalarını etkisi 
altına alan ve 
Türkçeyi yozlaştıran 
yabancı kökenli 
isimlerin arındırıl
ması konusunda 
Nilüfer 
Belediyesi'nin çalış
maları paylaşıldı.

Esnai Kefalet Kooperatifi ve 
Şoförler Odası MHP'ye konuk oldu

İlüilltalılaııııılaııisıllılal Manı pre mı
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi Başkanı 
Mevlüt avcı ve 
yönetim kurulu ile 
Şoförler odası 
Başkanı Ayhan 
Gündoğdu, 
Milliyetçi Hareket 
Partisi’ne hayırlı 
olsun ziyaretinde 
bulundu.
Ziyaret genel olarak 
esnafın sorunları ve 
yapılması gereken
lerin konuşulması 
ile geçti.
Kooperatif başkanı 
Mevlüt Avcı, Küçük 
esnafın bitme nok
tasında geldiğini 
belirtirken, özellikle 
Gemlik’in son 
dönemlerdeki alım 
gücünün düşmesi 
ve büyük market
lerin küçük esnafa 
büyük darbe vur
duğunun altını çi 
zerek, küçük

esnafın bitme nok
tasına gelmesinin 
de dayanışmayı 
düşürdüğünü söz
lerine ekledi.
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, esnafın 
büyük kısmının sif- 
tahsız dükkân ka 
patır duruma 
geldiğini hatırlattı. 
Gemlik genelinde 
bir araya gelerek 
ancak buna çare 
bulunacağını söyler 
ken, ortak akılla bu 
sorunun da üstesin

den geleceğine olan 
inancını belirtti. 
Konuşmasının 
devamında “Birçok 
sosyal kesiminin 
yanı sıra, esnafımıza 
da öncelik vererek 
yeni bir yönetim 
oluşturduk. Biz 
Gemlik’e talibiz, 
göreve geldiğimizde 
de ortak akılla 
hareket edeceğiz. 
Gemlik’i ilgilendiren 
her konuda, ilgili 
kesimlerin fikri alın
madan hareket 
etmeyeceğiz.” dedi.j 

Gemlik Ülkü 
Ocakları, İstiklal 
Marşı’nın kabulünün 
91.yılı dolayısıyla 
Ocak binasında 
İstiklal Marşı ve 
Mehmet Akif 
Ersoy’u anma prog 
ramı gerçekleştirdi. 
Programa; MHP 
Gemlik Başkanı 
Osman Durdu ve 
ilçe yöneticileri, 
Gemlik Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Mehmet Emin 
Özcanbaz, Ocak 
yöneticileri ve çok 
sayıda ocaklı gencin 
yanı sıra Prof. Dr. 
İsmail Tatlıoğlu’da 
iştirak etti.
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı ile baş 
başlayan program 
da şehitlerimizin ve 
milli şairimizin ruhu
na Yasin-i şerif 
okundu. Günün 
anlam ve önemini 
belirten konuşma

Ocak yöneticisi 
Taha Kanmaz 
tarafından yapıldı. 
Ocak gençleri 
tarafından Mehmet 
Akif Ersoy’un 
kaleme aldığı şiirler 
ile devam eden pro
gram hazırlanan 
sine-vizyon sunumu 
ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla son 
buldu. Program 
sonrası Prof. Dr. 
İsmail Tatlıoğlu 
ocak gençleri ile 
sohbet edip 
Türkiye’nin dünya 
konjektöründe 
günde güne artan 
öneminden

bahsetti.
Gecenin sonunda 
açıklama yapan 
Gemlik Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Mehmet Emin 
Özcanbaz; "İstiklal 
Marşımızın hangi 
şartlar altında 
yazıldığının unutul
maması gerektiğini 
dile getirerek, mil
letimiz üzerinde 
oynan oyunlara yine 
milletimiz İstiklal 
Marşımız ile cevap 
verecektir. Allah bu 
millete tekrar ‘İstik
lal Marşı’ yazdırma 
sın” diyerek sözleri
ni sonlandırdı.
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Meslek örgütlerinin 
bugünü ve yarını ele alındı
Bursa Kent 
Konseyi 
Sürdürülebilir 
Kalkınma Çalışma 
Grubu, ülke kalkın
masında büyük 
öneme sahip olan 
meslek örgütlerinin 
bugününü ve 
yarınını ele aldı. 
Bursa Kent 
Konseyi ofis
lerindeki ‘Meslek 
örgütlerinin bugün 
ve yarınki konum
lanması’ konulu 
toplantıda, Türk 
Mühendis ve 
Mimar Odaları 
Birliği (TMMOB) 
çatısı altında 
faaliyet gösteren 
meslek odalarının 
bugünkü yapısıyla 
kent ve ülke 
gündemindeki 
faaliyetleri 
değerlendirildi. 
Ayrıca, İstanbul, 
İzmit, Eskişehir ve 
Adapazan’ndaki 
sürdürülebilir

kalkınmada meslek 
odalarının önemli 
bir rolü olacağı 
irdelendi.
Sürdürülebilir 
Kalkınma Çalışma 
Grubu Temsilcisi 
Dr. Müh. Mustafa 
Uysal, 
sürdürülebilir bir 
kalkınma sağlaya
bilmek için yeniden 
bir yapılanmaya 
ihtiyaç olduğu 
söyledi.
Meslektaşlarının,

TMMOB bünyesin
deki yapılanmanın 
ülke gerçeklerini 
yakalamakta ve 
ülkeye yön vermek
te yeterli olmadığı 
dile getirdiğini de 
belirten Uysal, 
“Türk Mühendis ve 
Mimarlar Platformu 
şeklinde bir 
yapılanmayla 
konunun derin
lemesine değer
lendirilmesi 
gerektiğini 

düşünüyoruz. 
Önümüzdeki gün
lerde bu konuyu 
etraflıca ele ala
cağız. Bursa’daki 
bu çalışma toplan
tısı önemli bir 
başlangıçtır.
Bünyesinde önemli 
meslek kuru
luşlarını bulun
duran meslek 
odaları daha etkin 
bir yapıya kavuş
malıdır” diye 
konuştu.

Yaz saati 
uygulamasına 

25 Martta 
geçiliyor

Gün ışığından daha 
fazla yararlanmak 
amacıyla bütün 
yurtta saatlerin, 25 
Mart 2012 Pazar 
günü saat 03.00’ten 
itibaren bir saat ileri 
alınması karar 
verildi.Bakanlar 
Kurulu'nun konu ile 
ilgili bugünkü 
Resmi Gazetede yer 
alan kararına göre, 

28 Ekim 2012 Pazar 
günü saat 04.00’ten 
itibaren yeniden bir 
saat geri alınacak. 
ABD'de yaz saati 
uygulamasına 
geride bıraktığımız 
haftaso- 
nundageçilmişti. 
Avrupa'da ise uygu
lama Türkiye ile bir
likte 25 Martta 
başlayacak.

elm^ sekeri
KREŞLERİ

ERKEN KflYIT
AVANTAJLARIMIZDAN 

YARARLANIN

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

w KURUMU 

(GİT» 13. VII

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim çocuğunuzun hayatında önemli bir fark yaratır” 
KREŞ VE 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  

SI 7 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

İNEBOLU ■ KURTULUŞA AÇILAN KAPI (3)
Dağların içine 

doğru uzanan bir 
derin vadi. Küçük 
bir ırmak akıyor 
doruklardan gelerek 
denize doğru. Bir 
tarihi saklıyor 
dağlar. Yirmi 
dakikalık bir 
yürüyüşten sonra 
geriye dönerken 

kağnıları, kadın- 
erkek Anadolu 
insanının yüreğini 
ortaya koyarak 
verdiği o büyük 
mücadeleyi 
düşündüm. Ülkenin 
nasıl kurtulduğunu, 
bu uğurda nice can
lar verildiğini hayal 
ettim. Oysa bugün 
kanımız, canımız 
pahasına elde 
ettiğimiz bu güzelim 

yurdumuzu ve onun 
değerlerini birtakım 
çıkarlar uğruna 
nasıl yok ettiğimizi 
düşünürken 
gözyaşlarımı içime 
akıttım.

Şehir merkezine 
gelirken tarihin 
karanlık tünelinden 
yavaş yavaş çık
maya çalışıyorum.

Müzeyi gezerken 
anlatılan bir olayı 
anımsıyorum: 
“Yunanlılar, 
İnebolu’dan 
Anadolu’ya silah ve 
cephane sevkiyatı 
yapıldığını öğren
ince iki savaş 
gemisini İnebolu 
açıklarına demirli 
yorlar. inebolu 

halkından silahları 
teslim etmesi 
isteniyor. Eğer bu 
yapılmazsa 

şehri bombalaya
caklarını söylüyor
lar. Silah ve 
cephane 
Yunanlılara teslim 
edilmiyor. 
Gerçekten şehir 9 
Haziran 1921’de 
bombalanıyor ve bir 
harabeye dönüyor. 
Ölüm pahasına da 
olsa halk direnişe 
devam ediyor.”

İnebolu halkının 
ve kayıkçılarının 
gösterdiği vatan
severlik ve özveri 
Mustafa Kemal’in : 
“Gözüm 
Sakarya’da,

Dumlupınar’da; 
kulağım İnebolu’da” 
sözleriyle daha bir 
anlam kazanıyor. 
Anadolu halkı 
savaş boyunca yani 
üç yıl bu hizmetini 
sürdürmekten geri 
durmuyor. 
Kayıkçılar ve 
Anadolu halkı yap
tıklarının bir 
karşılığını düşün
memiş, sadece 
vatanın düşman 
işgalinden kurtul
masını 
amaçlamıştır.

İnebolu halkının 
bu şanlı direniş 
destanı Kurtuluş 
Savaşı’nın kazanıl
masından sonra 14 
Şubat 1924’te 
TBMM çıkarttığı 66 
numaralı kanunla 
İnebolu halkına 
“İstiklâl Madalyası” 
verilerek taç- 
landırılmıştır.

Büyük önder 
yapılanları yeterli 
görmeyerek yap
mak istediği 
devrimlerden en 
önemlisini burada 

ilan etmiştir.

Atatürk, 25-27 
Ağustos 1925 tari
hinde İnebolu’yu 
ziyaret eder. Bu 
ziyareti sırasında 
bu halka hem 
teşekkür etmek 
hem de bir devrimin 
başlangıcını 
müjdeler. Bütün 
yöre halkı Atasını 
görmek için 
gelmiştir. Ata’nın 
elinde bir şapka 
vardır. Halkına gös
terdiği kahramanlık
lardan dolayı 
teşekkür eder. 
Sonra elindekini 
göstererek “Bu 
serpuşun ismine 
şapka denir.” 
Diyerek şapkayı 
başına geçirir ve 
şapka devrimin! 
burada başlatmış 
olur.

İşte bu nedenle 
İnebolu Cumhuriyet 
tarihimiz açısından 
önemlidir.

İnebolu, tarihi, 
doğal güzellikleri ve 
kültürüyle gerçek

ten insanı etkileyen 
bir ilçemiz.

Çarşısına çıkıp 
halkla sohbet 
ederken İnebolu’
nun nesi meşhur 
diye bir soru sor
dum.

Çeşitli yanıtlar 
aldım:

Bir vatandaş, çok 
lezzetli mahalli 
yemeklerimiz vardır, 
bir başkası, balımız, 
kestanemiz, 
fındığımız çok 
lezzetlidir, bir 
bayan, buraya 
özgü ekmeğimiz ve 
helvamız meşhur
dur evlat dedi.

İnebolu, Batı 
Karadeniz’in şirin 
köşelerinden biri; 
ancak biz git
tiğimizde yol çalış
maları vardı. 
Karadeniz sahil 
yolu umarız bitir
ilmiştir. Sinop’tan 
İstanbul Şile’ye 
kadar sahili tara
yarak giderseniz 
çok güzel yerleri 
görme olanağına 
kavuşabilirsiniz. 
Benden söylemesi.

Bursa Eğitim Fuarı nı tali Hamut açlı
Bu yul ki teması 

Bursa'yı Yazmak 
olarak belirlenen 
Bursa Kitap Fuarıile 
birlikte Bursa Eği 
tim Fuarı da çok 
sayıda eğitim kuru- 
mununkatılımıyla 
açıldı. Fuarın 
açılışını Bursa

Valisi Şahabettin 
Harput yaptı. Fuara 
katılaneğitim 
kurumlarının 
biribirinden güzel 
standlarını gezen 
ValiŞahabettin 
Harput Nilüfer 
Eğitim Kurumla 
rı'nın fuar standın- 

da Minik 1 .sınıf 
öğrencilerin sür
priziyle karşılaştı. 
Nilüfer Yıldırım 
Koleji 1. sınıf 
öğrencilerinin minik 
ritm gurubuküçük 
bir gösteri yaptı. 
Minik öğrencilerle 
küçük bir söyleşi

yapan Vali Harput 
öğrencilerle 
fotoğraf çektirdi. 
Nilüfer Eğitim 
Kurumlan Genel 
Müdürü “Her yıl 
olduğu gibi bu yıl 
daeğitim fuarında 
yer almanın mutlu
luğunu yaşıyoruz.

Sayın Valimizin bizleri ayrıca mutlu 
standımızı gezmesi etmiştir." dedi

PLAKET - KUPA VE MADALYA ÇEŞİTLEDİ İLE Hİ2METİNİ2DEYİ2

ajans
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - 0RGAI1İZA5Y0I1 VE TAHITIM

İstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı Hor 5/ B GEMLİK 
Tel : (0.224) 515 96 85 Fax : (O 224) 515 55 95

£|
Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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MiwroMihmisii
Gemlik Belediye 
si’nin amatör spor 
kulüplerine yönelik 
malzeme yardımı 
devam ediyor. 
Önceki günlerde 
Gemlik Belediyespor 
takımına malzeme 
yardımında bulunan 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Kurşunlu 
spor’un bu yöndeki 
talebini de geri 
çevirmedi.
Mavi Beyazlıların U 
16 ve büyükler 
takımına 40 futbol- 
culuk forma, şort, 
çorap, tozluk, 
antrenman yeleği, 
kaleci eldiveni ve 
krampondan oluşan 
malzemeler belediye 
başkanlık makamın
da teslim edildi.
Kulüp antrenörleri 
Doğan Kosova ve 
Bülent Kurt’un yanı 
sıra U 16 takımının 
da katıldığı malzeme 
teslim töreninde 
konuşan Refik 
Yılmaz, ilçedeki 
hiçbir kulüp .'«tına

ayrım yapmadan 
yardım ve destekleri 
sürdürdüklerini 
hatırlatarak, futbol-

müjdesini hatırlatan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, hedeflerinin

Belediyesi işbirliği 
çerçevesinde sportif 
tesis hamlesinin 
başladığını ve

culardan başarı ve 
spor yapmaları 
dışında beklentileri 
olmadığını söyledi. , 
Kurşunlu’ya Bölge 
Parkına standart 
ölçülerde ve 
Cumhuriyet mahalle
sine de antrenman 
yapılması için 2 adet 
saha yapılacağı

çok daha fazla 
gencin spor yap
ması olduğunu vur
guladı. Gemlik’in 
sportif yönden 
başarılı olmasını 
istediklerini dile 
getiren Yılmaz, 
Gemlik Belediyesi 
ve Bursa 
Büyükşehir

devam edeceğini 
söyledi. Spora yöne
lik yatırımların 
başarıyı getireceğin
den şüphe duy
madığını dile getiren 
Refik Yılmaz, “Biz 
hizmet edeceğiz, siz 
de spor yapacak
sınız. Ne kadar fazla 
gencimiz spor yapar
sâ İ5ü bizi o kadar

Gemlik Özdilek AVM’de 
görevlendirilmek üzere; 

KURU PASTA 
Alanında deneyimli, 

Askerlik hizmetini tamamlamış, 
BAY ELEMAN ARANIYOR

mutlu edecektir. 
Başarı tesisleşme ile 
gelecektir. Sizler iste 
yin, biz elimizden 
geleni yapacağız” 
diye konuştu.
Kurşunlu sporlu 
futbolcu ve 
antrenörler de Refik 
Yılmaz’a malzeme 
jesti nedeniyle 
teşekkür ederek, 
başarı sözlerini 
tekrarladılar.

Müracaatların 1 adet fotoğraf ile 
şahsen aşağıdaki adrese 
yapılması rica olunur. 

Başvurular gizli tutulacaktır.

T
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

ÖztVıVelc.
“ALIŞVERİŞTE SIMSICAK BİR GELENEK”

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

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa vol ayrımı 
Tel: 0 224 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK

ABONE
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

ELEMAN
GOLDSTAR YEMEK 

ÜRETİM SANAYİ 
LTD.ŞTİ. DE 
ÇALIŞACAK 

BAY VEYA BAYAN 
GIDA MÜHENDİSİ 

ARANIYOR

524 84 17

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

ELEMAN
30-35 YAŞLARINDA

ÖN MUHASEBE 
KONUSUNDA TECRÜBELİ 
YÜKSEK OKUL MEZUNU 

OFİS PROGRAMLARI 
KULLANABİLEN 
BAYAN ELEMAN

ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur

513 63 82

ELEMAN
TAŞ OCAĞINDA 

ÇALIŞACAK 
40 YAŞINI AŞMAMIŞ 

ÖN MUHASEBE 
KONUSUNDA TECRÜBELİ 
BAY ELEMAN ARANIYOR 

0 532 275 88 07
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"Devlet 300 bin emekliye borçlu"
Türkiye Emekliler 
Derneği, "Yaklaşık 
300 bin emekliye 
devlet borçlu gözük
mektedir" açıkla
masında bulundu. 
Türkiye Emekliler 
Derneği (TÜED), belli 
bir süre 5434 sayılı 
Kanun kapsamında 
çalışanların SSK ve 
Bağ-Kur’dan emekli 
olmaları nedeniyle 
memuriyette geçen 
sürelere ilişkin emek
li ikramiyelerinin 
ödenmediğine dikkat 
çekti. Anayasa 
Mahkemesine 
götürülen Kanunla 
rın, ikramiyelerin 
ödenmesini 
engellediği sonucuna 
varıldığını ve 
Hükümete bir süre 
verilerek hak ediş
lerin ödenmesi 
gerektiğiriTbelirten 
TÜED, “Yaklaşık 300 
bin emekliye devlet 
borçlu gözükmekte
dir” dedi.
TÜED Başkanlar 
Kurulu 11-12 Mart 
tarihlerinde 
Ankara’da toplandı. 
Toplantının ardından 
Başkanlar Kurulu 
Sonuç Bildirisi açık

Kira vergisi hesabına dikkat!
Mart ve Temmuz 
ayında iki eşit tak
sitte ödenecek olan 
kira geliri vergisinde 
beyannameleri teslim 
etmek için geri sayım 
başladı.
26 Mart Pazartesi 
günü akşamına kadar 
beyannamelerin tes
lim edilmesi gerekir 
ken, vatandaşın

landı.
Bildiride, İntibak 
düzenlemesinin 
yasalaşmasından 
duyulan memnuniyet 
dile getirilirken, diğer 
taraftan yeni aylık 
bağlama oranlarının 
tespit edilmesi ve 
gelişme hızının 
yüzde 75’inin ver
ilmesinin beklenti
lerin uzağında kaldığı 
belirtildi. 2000 son
rasında emekli olan
ların, aylık bağlandığı 
tarihten itibaren 
refahtan pay alma
malarının da bir 
başka haksız uygula
ma olduğunun ifade 
edildiği bildiride, 
hükümetin 2000 
öncesi dönemde 
emekli olanların 
aylıklarına yapmış 
olduğu intibak 
iyileştirmesini, aynı 

aklında da birçok 
soru işareti var. 3 
gündür devam eden 
yazı dizimizde, kira 
vergisi mükelle
flerinin işini kolay
laştırmaya çalışı 
yoruz. İşte bilmeniz 
gerekenler:
-Anne, baba, çocuk, 
damat, torun ve 
kardeşe ev bedelsiz 

şekilde 2000 sonrası 
emekli olanlara da 
uygulaması istendi. 
TÜED, ayrıca 2009 
yılından itibaren süre 
uzadıkça aylığı azal
tan bir hesaplama 
yönteminin var 
olduğunu belirterek, 
bu uygulamanın 
üzerinde ciddiyetle 
durulması gerektiğini 
bildirdi.
Belli bir süre 5434 
sayılı Kanun kap
samında çalışanların 
SSK ve Bağ-Kur'dan 
emekli olmaları 
nedeniyle 
memuriyette geçen 
sürelere ilişkin emek
li ikramiyesinin öden- 
memesinin, uzun 
süredir gündemde 
olduğuna dikkat 
seken TÜED açıkla- 

“Anayasa
Mahkemesine 

olarak kiralandığın
da, kira gelir vergisi 
ödenmiyor. Ancak 
kayınpeder ve kayın
valideye ev kira
landığında, emlak 
vergisi değerinin 
yüzde 5’i kadar vergi 
ödeniyor.
-Kira bedelinin döviz 
olarak alındığı 
durumlarda vergi, 

götürülen Kanunla 
rın, ikramiyelerin 
ödenmesini 
engellediği sonucuna 
varılmış ve Hükü 
mete bir süre verile 
rek hak edişlerin 
ödenmesi gerektiği 
belirtilmiştir. Bu 
çağrıyı takiben 
TBMM, 6270 sayılı 
Kanun'u kabul etmiş 
ve 17 Ocak 2012 
itibariyle yürürlüğe 
girmiştir. Bu 
Kanunun da çözüm 
olmadığı ikramiye 
lerin ödenmesine 
ilişkin başvuruların 
reddedilmesinden 
anlaşılmıştır.
Yaklaşık 300 bin 
emekliye devlet 
borçlu gözükmekte
dir” ifadelerine yer 
verdi.
Bildiride ayrıca, 
Genel sağlık sigor
tası kapsamında kız 
çocuklarının 1 Ekim 
2008 öncesi ve son
rası olmak üzere 
ikiye ayrıldığı ve 
şuanda anne ve 
babası üzerinden 
sağlık yardımı alan 
kız çocuklarının ayrı
ma tabf tutulduğu 
belirtildi.

bedelin tahsil edildiği 
tarihte geçerli olan 
Merkez Bankası 
döviz alış kuruna 
göre Türk Lirası'na 
çevirilerek hesap 
lanır. -Tahsil edile
memiş kira gelirler
ine vergi uygulan
maz. Tahsil edilmiş 
tutarlara bakılarak 
vergi belirlenir.

16 Mart ta kredi 
kartı kullanmayın!’
Tüketici Hakları 
Derneği (THD) Genel 
Başkanı Turhan 
Çakar, tüketicilere 16 
Mart’ta kredi kartı 
kullanmama ve 
bankalara gitmeme 
çağrısı yaptı.
Tüketici Hakları 
Derneği (THD) Genel 
Başkanı Turhan 
Çakar, "Çok önemli 
bir boykot çağrımız 
var. 16 Mart Cuma 
günü bankalara git
miyoruz, kredi 
kartımızı kullanmı 
yoruz" dedi.
Çakar, yaptığı basın 
açıklamasında, 
Tüketici Hakları 
Haftasında çeşitli 
etkinlikler düzen
lediklerini belirterek, 
"15 Mart Dünya 
Tüketici Hakları 
Günü nedeniyle 2012 
yılında yapacağımız 
Tüketici Hakları 
Haftasının ana gün
dem konusunu 
bankaların haksız 
uygulamaları ve 
tüketicilerin 
bankalardan istekleri 
olarak belirledik" 
diye konuştu. 
Bankalarla ilgili 
hazırladıkları anketi 
hem web sayfalarına 
koyacaklarını hem de 
anketin yüzyüze 
görüşülerek yapıl
masını sağlayacak
larını ifade eden 
Çakar, anket 
sonuçlarını kamuoyu 
ile paylaşacaklarını 
söyledi.
"Türkiye'de faaliyet 
gösteren bankaların 
yüzden fazla değişik 
ad altında tüketiciler
den milyarlarca lira 
haksız bedel 
aldığını" ileri süren 

Çakar, "Bu haksız 
bedeller içerisinde 
en yaygın olanlarının 
yıllık kart aidatları ve 
konut kredisi kul
lananlardan dosya 
masrafı adıyla alınan 
ücretler ile yeniden 
yapılandırma ücreti, 
ipotek fek ücreti" 
olduğunu savundu. 
Çakar, Tüketici 
Hakları Derneği 
olarak her zaman 
tüketicinin yanında 
olduklarını vurgula
yarak, şunları kay
detti: 
"Yargıtay 13. Hukuk 
Dairesinin kararı 
gereğince 10 yıl 
geriye dönük olarak 
yıllık kart aidatlarının 
ödenmesi için hazır
ladığımız dilekçeyi 
web sayfamızda 
yayınlamıştık.
Benzer şekilde 
bankaların tüketici 
lerden aldıkları 
dosya masrafı, 
yeniden yapılandır
ma ücreti, ipotek fek 
ücretlerini de yargı 
kararları gereğince 
tüketiciler bankalar
dan isteyebilirler. 
Tüketicilerin bankal 
ardan olumsuz ce 
vap almaları duru
munda ikamet ettik
leri kaymakamlıklar
da ve illerde bulunan 
tüketici sorunları 
hakem heyetlerine 
başvuruda bulun
abilirler."
Tüketici Hakları Haf 
tasında çok önemli 
bir boykot çağrıları 
olduğunu ifade eden 
Çakar, "16 Mart 
Cuma günü ban 
kalara gitmiyoruz, 
kredi kartımızı kul
lanmıyoruz" dedi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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 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. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

________ DAĞITICILAR________

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 1637
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

B 
E

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

BELEDİYE

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

TAKSİLER

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

Akcan Petrol
MAR-PET ;•
Tuncay Otogaz 5-13 16 45
Beyza Petrol 513 01 0 3

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4218 

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)

aııiırımıiMi
VENÜS SİNEMASI 

FETİH 1453 
10.45-14.00-17.15- 

20.30-21.45 
KURTULUŞ 

SON DURAK 
14.00-16.00-18.00-20.00

REZERVASYON 513 33 21 
CIUSAVM TUTKU

FETİH 1453- 11.30 -14.30- 
17.30-20.30

SEN KİMSİN 12.00 
14.00 -16.00 -18.00 -20.30 
BERLİN KAPLANI: 11.30 
13.30 -16.00-18.30-21.00

Rez. Tel: 51415 00
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Tazeoglu ndan şiir dolu gece
Gemlik Belediyesi 
tarafından organize 
edilen 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü Şiir 
Dinletisi etkinliğinde 
Şair-Yazar Kahra 
man Tazeoğlu sahne 
aldı. Kral FM’de yap
tığı “Mavi Oda” 
isimli programın 
yanı sıra, “Başka”, 
“Bambaşka”, “Ölü 
Bir Kentin Morg 
Alfabesi”, “Mavi 
Oda Mektupları”, 
“Seni İçimden Terk 
Ediyorum”, 
“Tutsak”, Susacak 
Var” ve “Eyvallah” 
gibi kitaplarıyla tanı
nan Kahraman 
Tazeoğlu, ilçe halkı
na şiir dolu bir gece 
yaşattı. İmam Hatip 
Lisesi Seminer 
Salonunda organize 
edilen şiir dinletisi 
etkinliğinde, izleyi
ciler şiir dolu keyifli 
anlar yaşarken, 
Tazeoğlu’nu ayakta 
alkışladılar.
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Başkan yardımcısı

Muharrem Sarı, 
Belediye Meclis 
üyesi Çiğdem 
Kuş’un yanı sıra 
çok sayıda şiir ve 
edebiyatseverin 
takip ettiği

gecede, şiiri ve 
romantizmi doruk
larda yaşayan 
Gemlikliler, dinleti 
sonrasında ünlü 
şairi imza gününde 
de yâlnız bırakma 

larını imzalatma 
şansına sahip oldu. 
Tazeoğlu, gördüğü 
ilgiden duyduğu 
memnuniyeti dile 
getirerek, Gemlik 
İllere teşekkür etti.

Pianalitik
öğrencileri ders 

hası yaptı

Geçtiğimiz günlerde 
hizmete açılan
Pianalitik Dershane 
si’nde öğrenciler 
ders başı yaptı.
Gemlik’te yeni egi 
tim ve öğretime 
başlayan Pianalitik 
dershanesi 10 Mart
Cumartesi günü 
4.5.6.7. ve 8.sınıflara 
ders başı yaparak, 
Lise grubuna da 
tanıtım dersleriyle 
eğitime başladı. 
Normalde Ağustos 
sonu açılmayı plan
layan Dershane 

talepler doğrul
tusunda SBS ders- 
terine başladı.
Lise grubunda ise 
geniş bir kadro ve 
ciddi bir şekilde 
eğitime başlamak 
istediklerinden 
tam kadro
Ağustos ayının 
2.haftasından sonra 
derslerine başlaya
caklarını söyleyen 
kurucu Adil Güngör 
ayrıca butik 
sınıflarında (özel 
grub) olacağını 
ifade etti.

"Beni 
Türk Hekimlerine 

Emanet Edin...”

M V III

I4 MART TIP KAYRANINI KUTLARIZ.

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa vol ayrımı 
Tel: (0 2241513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK



Grup BerzaH destelı bekliııor
BerzaH Grubunun Power 
Türk Kanalının hazırladığı 
Powergarage Tv Müzik 
Yarışmalarının oylamaları 
başladı. BerzaH Grubu 
nun sözcüleri, yarışmada 
Gemliklilerin kendilerini 
desteklemelerini ve oy

vermelerini istedi. 
Grup üyeleri kendilerini 
desteklemek isteyenlerin 
http://www.power- 
garagetv.com sitesine 
girip üye olmak ve üyelik 
kaydını mail üzerinden 
onayladıktan sonra Ber

zaH grubuna oy vermeleri 
gerektiği bildirildi. 
Gemlikli gençlerin oluş
turduğu BerzaH Grubu, 
Gemlik’in adınının duyul
ması için Gemliklilerden 
destek bekliyor.
Haberi sayfa 10’da

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
15 Mart 2012 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

BİR MANA 
İKİNCİSİ BEDAVA!

ÇOKAL TİCARET
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU

Kayhan Mah. 
2 Nolu Cadde 

GEMLİK 

52476 77

Kaymakamlık Belediye ve Ticaret Odası’na yazdığı yazı ile hazine arazisinin boşaltılmasını istedi

Mel Otelin havuzu «e yan İmi lan y ikildi
Kaymakamlık, Hazîneye ait kıyılarda 
başlattığı devletin malına sahip çıkma 
çalışmalarını sürdürüyor. Kıyılarda 
yapılan tüm iskeleler Mal Müdürlüğü 
tarafından yıktırılırken, kıyı kenar 
çizgisinde bulunan işgal edilmiş alan
lar için davalar açılıyor. Kaymakam 
lığın istemi ile Belediye ve Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın ortak mülkü olan 
Tibel Otel önünde 50 yıl önce yapılan 
havuz ve soyunma odaları ile dere 
kenarındaki duvarlar dün Belediye Fen 
İşleri ekiplerince yerle bir edildi. 4’de

Gilne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Tibel Otel
Gemlik’in marka kent olmasında bazı 

önemli kişi ve kurumlar vardır.
Bunlardan biri de Tibel Oteldir.
Tibel Otel ile Ticaret ve Sanayi Odası, 

1964 yılında Belediye & Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından ortaklaşa yapıldı.

O tarihte, Gemlik’in nüfusu 20 binler bile 
değildi.

Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin çoğu 
da Gemlik Belediye Meclisi üyesiydi.

Tevfik Solaksubaşı ağabeyimizin anlat
tığına göre, bugün Tibel Otel ile Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın bulunduğu yer Muhtar 
Alemdar Ailesi’ne aitmiş.

Muhtar Alemdar, bu arsayı Belediye’ye 
bedelsiz vererek, TSO yapılmasını sağladı.

Devamı sayfa 4’de

Belediye heyetinden 
Tın Bayramı kutlaması

Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
14 Mart Tıp Bayramı 
nedeniyle, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak, Bele 
diye Meclis üyeleri 
Aslan Özaydın, Fev 
zi Ayyıldız ve Ab 
dullah Özden ile bir
likte Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi, 
Sahil Diş Hastanesi 
ve Sahil Hastanesi 
polikliniklerini ziya

ret ederek, karanfil 
dağıttılar. Muammer 
Ağım Devlet Has 
tanesi’nde başhekim 
Dr. Mehmet Küçük 
keçe, Baş Hemşire 
Gülay Koruyucu ve 
Hastane yöneticileri 
tara fından karşıla 
nan Refik Yılmaz 
ve belediye heyeti, 
doktor, hemşire, 
hasta bakıcı ve 
hastalarla 
sohbet etti.

Ililaılıa 8awııı Maili

ederek, çiçek verdiler. CHP İlçe Başkanı 
Dursun Özbey, Başkan Yardımcısı Dilek 
Taşpınar, Kadın Kolu Başkanı Nil Avcı ve 
üyeler, Belediye Meclis üyesi Zafer Ülgen ile 
birlikte hastanelerde görev yapan doktor ve 
hemşirelerin bayramını kutladılar

http://www.power-garagetv.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gemlik Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü “Papucu Yarım Çık Dışarıya 
Oynayalım” geleneksel çocuk oyunları konusunda protokol imzalandı.

M oyunları proumiii imalınlıGürhan ÇETİNKAYA 
Neden?

Dün... Bursa Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nin bir konuğu vardı. Son zaman
larda tasavvuf! söylemleriyle ilgi çeken 
Cemal Nur Sargut. Orhangazi Salonu’nun 
içi dışı tıklım tıklımdı.

Toplumun her kesiminden insanlar salonu 
ve fuayesini hıncahınç doldurmuşlardı.

Neden?
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan her fır

satta CHP’ye yükleniyor.
Bugün yaşananların tek sorumlusu olarak 

CHP’yi gösteriyor.
Neden?
Türkiye 8 yıllık eğitime geçişin semereleri

ni alma eşiğine geldiği anda ortaya saçılan 
4+4+4 tartışmaları...

Neden?
Irak’a girerek bölgeyi kan gölüne çevirdiği 

ve demokrasi yerine faşizmi getirdiği halde 
Türkiye’yi yönetenler şimdi de Suriye 

Politikasında ABD’ye destek veriyor.
Gölge CIA olarak da nitelenen ABD İstih

barat Kuruluşu Stratfor’un iddialarına göre 
Muhaliflerden oluşan “Özgür Suriye 
Ordusu’nu silahlandırıyor...

Neden?
33 aydın ve 2 otel görevlisi ‘nin 

öldürüldüğü Sivas Katliamı Davası’nın 
zaman aşımına uğramasına 3 gün kaldı.

Adalet yerini bulmazsa, zulüm yapanlar, 
haksızlık yapanlar, katiller, caniler 
“zamanaşımı” sayesinde ceza almaktan 
kurtulurlarsa “hukuk” yaralanacağı halde...

Kimse kılını kıpırdatmıyor.
Neden?
Pozantı Cezaevi’nde çocuklar tacize, 

tecavüze uğruyor.
Yönetenler koşulları iyileştirmek, sorumlu

ları adaletin önüne çıkarmak yerine çareyi 
çocukları Ankara’ya nakletmekte buluyor.

Neden?
Halkın iradesiyle milletvekili seçilenler 

duvarlarında kocaman kocaman 
“Egemenlik kayıtsız koşulsuz milletindir” 
yazan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
giremiyorlar.

Neden?
Nükleer enerjinin bırakın doğa katliamını 

insanlığın başına açtığı onca belalara karşın 
iktidar Akkuyu’da ki nükleer santrali açmak 
için son hız ilerliyor.

Neden?
Halkın haber alma özgürlüğünü kısıtla

maya dönük girişimler baskı ve şiddete 
dönüşürken, korku toplumun üzerine bir ur 
gibi yayılırken gazeteciler televizyonlarda, 
köşelerinde iktidara övgüler düzüyor, 
“gazeteci örgütleri” hak, hukuk için ikti
darın ikinci adamından medet umuyor.

Neden?
Sanatçılar, aydınlar;
“Başta laiklik ve çağdaş eğitim olmak 

üzere, Cumhuriyetin kuruluş felsefesini ve 
varlığının temellerini oluşturan değerler yok 
ediliyor

Adalete güvenimizi yitirdik.
Ülkenin zenginlikleri yağmalanıyor.
Çevre sorumsuzca katlediliyor.
Rejim demokrasi olma niteliğini giderek 

yitiriyor.
Türkiye Ortadoğu’daki bir savaşta taraf 

olmaya kışkırtılıyor
Sanat ve sanatçı üzerinde baskılar hiçbir 

dönemde olmadığı kadar artmıştır...
Bütün bunları reddediyoruz.
Nerede bir haksızlık, adaletsizlik, yalan 

varsa, karşısında olacağız.” diyerek 
yaşananlara tepkilerini dile getiriyorlar.

Medyadan çıkan ses “tıssss...” 
Neden?
Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşları bu soru

ları kendilerine sorup kendileriyle 
yüzleşerek yanıtlarını bulmak zorundadır.

Yoksa “neden”lere neden olacak daha 
birçok soruyla karşı karşıya kalacağız.

Ve sorular sorunlara, sorunlar kangrene 
dönüşecek.

Kangrenin tedavisi malum...___________

Gemlik Belediyesi 
ile İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü arasında 
2012 yılında organi 
ze edilecek olan, 
“Papucu Yarım Çık 
Dışarıya Oynayalım” 
geleneksel çocuk 
oyunları konusunda 
protokol imzalandı. 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı makamın 
da düzenlenen 
törende Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ve 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Burhan İnan 
proje protokolüne 
imza attılar. Ayşe 
Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Mehmet 
Duran ve Orman 
İşletme Müdürü 
Bayram Taşkın 
Gökbaşı’nın da yer 
aldığı protokol imza 
töreni projesi kap
samında, 
Belediyenin vere
ceği destekle 
Geleneksel Çocuk 
Oyunları ile ilgili 
malzemeler temin 
edilip okullara 
dağıtılacak. 
Kaymakam ve 
Belediye Başkanının 
katılımıyla oynana 
cak olan Geleneksel 
Çocuk Oyunları 
görsel ve yazılı 
basında haber 
konusu yapılarak 
Geleneksel Çocuk 
Oyunlarının gün
demde kalması 
sağlanacak Proje 
Ulusal boyutta 
uygulanır hale gele
cek denildi.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü de, pro
jenin uygulanacağı 
ilköğretim okullarını 
projeye açarak, 
idareci ve öğretmen
lerin proje içerisinde 
istekli olarak yer 
almalarını sağlaya
cak çalışmaları 
yapacak. Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, “İlçe Milli 
Eğitim Müdürlü 
ğü’nün deneyimli 
idari yapısının ve 
bünyesinde güçlü

bir AR-GE’nin 
bulunuyor olması 
projenin uygulan
abilirliğini ve 
ölçülebilirliğini 
sağlıklı kılacaktır. Bu 
protokolün konusu; 
Gemlik İlçesinde 
İlköğretim okulların
da “1.,2.,3.,4.,5.” 
sınıflarında okuyan 
öğrencilere gelenek
sel çocuk oyunlarını 
öğretmek, oynat
mak, öğretmen ve 
velilerin eğitimini ve 
bilinçlendirilmesini 
sağlamaktır.” dedi. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Toplumda 
bilgisayarın, internet 
oyunlarının, video 
ve atari oyunları kul
lanımının çocuklar 
ve gençler arasında 
hızla yayıldığına 
vurgu yaparak, bun
dan dolayı hastalık
ların (şişmanlık, göz 
hastalıkları, omurga 
hastalıkları vb) art
tığına dikkat çekti. 
Ercümen, bu 
hastalıkları da 
engelleyebilmenin 
yanı sıra, gelişen 
teknolojiyle birlikte 
eski çocuk oyun
larının unutulması 
ve kültürel değerler
imizden uzaklaşıl- 
masının önüne 
geçebilmeyi 
amaçladıklarını 
bildirdi. Mehmet 
Ercümen, “Çocuk
larımızı teknolojinin 
sunduğu imkânların 
olumsuz etki
lerinden korumak, 
onların aile bireyleri 
ile görüşmelerini 
sağlayarak, aile 
bağlarını güçlendirip 
sıcak ilişkiler kur
malarına yardımcı 

olmak. Çocuk
larımızın bu oyun
lara sahip çıkarak, 
kültürel değerlerim
izi, gelenek ve göre 
neklerimizi yaşata 
rak, kendilerinden 
sonraki kuşaklara 
bu oyunları aktar
malarını sağlamak. 
Uzun süreli bilgisa
yar başında hareket
siz kalan çocuk
larımızın aşırı kilo 
almalarını önlemek, 
eski oyunlan oyna
yarak daha sağlıklı 
ve mutlu olmalarına 
yardımcı olmak. 
Çocuklarımızın kötü 
alışkanlıklardan 
uzak, serbest zaman 
larını iyi değer
lendiren bireyler 
olmaları, yetenek
lerini keşfetmeleri 
ile tasarım güçlerini 
geliştirmelerine 
destek olmak, küçük 
kas ve büyük kas 
gelişimini sağlamak 
ayrıca sindirim, 
dolaşım sistem
lerinin düzenli çalış
masını, kişilik 
kazanmalarını, sos 
yalleşmelerini, top 
lumsal kuralları 
öğrenmelerini ve dil 
gelişimlerini destek
lemek. Çocukların 
oyun yolu ile saldır
ganlık dürtüsünü 
boşaltarak rahatla
malarına fırsat ver
mek. Çocukların 
oyun sırasında bek
lemeyi, kendi hak
larını ve başkaları 
nin haklarını koru
mayı, kazanma ve 
kaybetmeyi, kendi
lerini ifade etmeyi, 
bir gruba ait olmayı 
ve sorumluluk alma 
duygularını geliştir 
melerini sağlamak.

Sporcu altyapısını 
yeterli sayıya 
çekmede katkı sun
mak ve yetenekli 
sporcu taramasına 
hazır bireyler 
yetiştirmek. Kız- 
erkek beraber 
oynanan oyunlar 
sayesinde Çocuk
ların 
sosyalleşmelerine 
yardımcı olmak. 
Spor branşlarının 
temeli olan oyun 
sayesinde yeni 
yetenekleri ilgili 
kurum ve kuru
luşlara yön
lendirerek, ülke 
sporuna kazandır
mak gibi birçok 
hedefimiz var” diye 
konuştu.
Proje hedeflerinde 
Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu’na 
da geleneksel çocuk 
oyunları konusunda 
faaliyetlerde bulun
mak üzere proje 
ekibi oluşturma 
görevi verildi. Okul 
proje ekibi çocuk 
oyunları çalış
malarında gönüllü 
olarak görev alan ve 
öğrencilerle birebir 
iletişim içinde olan 
öğretmenlerden 
oluşturulacak.
Gemlik Belediyesi 
de, protokol kap
samında 250 adet 
oyun seti harca
masını üstlenecek. 
Gemlik Belediyesi 
ayrıca, projelerde 
organizasyon görevi 
ile birlikte ödül, 
madalya gibi çalış
maları da üstlene 
cek. Projelerin 
tamamında Gemlik 
Belediyesi ile Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
logosu kullanılacak.

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
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MlasiHa lat alan arkadaşını bıcaklaaı İhsanca
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir genç, 
ablasına laf atan 
arkadaşını bıçakla 
yaraladıktan sonra 
polisi arayıp teslim 
oldu.
Edinilen bilgiye göre 
B.A. (20), G.B. (20) 
ve I.C. (19), dün 
gece Orta köy yolu 
üzerinde Kümeevler 
mevkiine doğru 
yürürken, B.A. ile 
ablasına laf attığını 
ileri sürdüğü G.B. 
arasında tartışma 
çıktı. Yol kenarında 
kavga eden gençler
den B.A., üzerinden 
çıkardığı ekmek 
bıçağı ile G.B.'yi tek

Radyo istasyonunu soyan 3 
arkadaş polisten Kaçamadı
İnegöl ilçesinden 
kiraladıkları otomo
bille Bursa şehir 
merkezindeki bir 
radyo istasyonunu 
soydukları, 2 
avukatın da büro
suna girmeye çalış 
tıkları iddia edilen 3 
arkadaş, polisin sıkı 
takibi neticesinde 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl'den bir 
otomobil kiralayan 
Halil P. (29) ve 
Veysel B. (29), 
Bursa'daki 
arkadaşları Abdül 
baki Y. (36) ile 
buluşarak hırsızlık 
yapmak için işe 
koyuldu. Önce 
Uluyol Caddesi

Karsan talısilaı harolan caınakıııor
Uludağ Elektrik 
Dağıtım AŞ 
(UEDAŞ), korsan 
tahsilat bürolarına 
savaş açtı. 
UEDAŞ'tan yapılan 
açıklamada, 
abonelerin güvenli 
ve hızlı bir şekilde 
fatura ödemelerini 
yapabilmeleri için 
çeşitli tedbirler 
alındığı bildirildi. 
Hizmet binalarında 
yer alan tahsilat bir
imlerinin haricinde 
şehrin çeşitli

darbeyle yaraladı. 
Yaralanan genç, 
I.C.'nin yardımı ile 
yoldan geçen bir 
araçla Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yaralı 

üzerinde 2 avukatlık 
bürosu ve Tekel 
bayiine girmeye 
çalışan 3 arkadaş, 
kendilerini gören 
vatandaşların ihbar 
etmesinden korkup 
kaçtı. Fakat zan

noktalarında Müşteri 
İşlem Merkezleri 
(MİM) oluşturul
duğu, ayrıca 
müşterilerin ptt 
şubeleri ve 
bankalar üzerinden 
fatura ödemelerini 
yapabileceği açık
landı.
Bu tahsilat kanal
larının haricinde şir
ket tarafından izin 
verilen herhangi bir 
ödeme noktası ve 
özel tahsilat bürosu
nun bulunmadığı

G.B., ilk müda
halenin ardından 
ameliyata alındı. 
Arkadaşını bıçak
ladığı yerde 
bekleyen B.A. ise 
polisi arayıp, "Adam 

lıların bindikleri 
aracın plakasını 
görüp polise 
bildiren bir kişinin 
ihbarı üzerine 
ekipler harekete 
geçti.
Zanlılar, son olarak 

hatırlatılan açıkla
mada, "Tüm bunlara 
rağmen ilgili mevzu
atta bulunan kanuni 
boşluklardan yarar
lanan ve çeşitli isim
ler altında faaliyet 
gösteren 'korsan' 
tahsilat büroları 
tespit edildi. Son 
olarak Bursa'nın 
Nilüfer ilçesinde 
bulunan bir 'korsan' 
tahsilat bürosu, 
sözde elektrik fatu
ralarını tahsil etme 
maskesi altında 

bıçakladım, gelip 
beni alın" diyerek 
bulunduğu yeri tarif 
etti. Harekete geçen 
emniyet ekipleri, 
jandarma bölgesi 
olmasına rağmen 
olay yerine giderek 
genci gözaltına 
aldı.
B.A. jandarma 
ekiplerine teslim 
edildi.
Polis tarafından 
çamur içindeki tar
lalarda aranan suç 
aleti bıçak ise 
B.A.'nın tarif ettiği 
yerde güçlükle 
bulundu. Olayla ilgili 
soruşturma devam 
ediyor.

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

Altıparmak 
Caddesi'nde yayın 
yapan bir radyo 
evini soymaya karar 
verdi. Kapısını kırıp 
içeri girdikleri ista
syonda önce güven
lik kameralarını 
söken zanlılar, 
ardından 2 laptop, 
birer kamera ve 
fotoğraf makinesini 
alarak kayıplara 
karıştı.
Devriye gezen polis 
ekipleri, 3 kişiyi 
çaldıkları malzemel
erle birlikte Abdal 
Caddesi'nde gözaltı
na aldı. Hırsızlık 
suçundan adliyeye 
sevk edilen şüphe 
liler, tutuklanarak 
cezaevine gönderildi 

müşterilerimizi 
dolandırıp kaçmış. 
Müşterilerimizin 
herhangi bir 
mağduriyet 
yaşamamak için bu 
tür 'korsan' 
bürolara itibar 
etmemeleri, fatu
ralarını şirketimize 
ait tahsilat birimler
ine, Müşteri İşlem 
Merkezlerine veya 
ptt şubelerine 
ödemeleri kendi 
menfaatlerine ola
caktır" denildi

Memur sendikacılığının 
anlam kazandığı işyeri

Türkiye’de sendikacılık ne alemde 
bileniniz var mı? Birkaç yıllık değil mese
le... Ta 1980’den beri sürdürülen poli
tikalarla Türkiye’de sendikacılık yok edildi.

Bugün var olanların varlığı da tartışılır ya 
neyse... Çocukluğunda grevdeki işçi 
babasına aylarca sefer tasıyla yemek 
taşıyan, çalışma hayatına ilkokul çağında 
başlayan, sosyal güvenceye ancak 18 
yaşında kavuşan ve emekli oluncaya kadar 
sendikal hak nedir bilmeyen bendenizin 
sendikal yaşamla ilgili söyleyeceği çok şey 
var elbette...

Bursa’da birkaç yıl önce bir medya kuru
luşunda çalışan arkadaşlarımızın sendikal 
örgütlenmesinden duyduğum kıvanç 
nedeniyle içimi dökmüştüm. Nilüfer 
Belediyesi’ne gittiğimde, memur 
sendikasının işyeri temsilcisi seçimi için 
yaşanan heyecana tanık oldum ve sevin
dim...

235 kadrolu memur ve sözleşmeli perso 
nel, üyesi oldukları Tüm Bel Sen için 2 iş 
yeri temsilcisi seçecekti. 657 sayılı yasayla 
eli ayağı gözü bağlanmış, ancak iş garan
tisi sağlanmış, ne güldüren-ne öldüren 
miktardaki ücrete talim eden memurlar için 
sendikanın tek anlam kazandığı yer Nilüfer 
Belediyesi’ydi...

Zira Tüm Bel Sen, Mustafa Bozbey’in 
görev yaptığı üç dönemdir Nilüfer 
Belediyesinde toplu sözleşme imzalıyordu. 
Şimdiye dek 6 sözleşme imzalanmış, ye 
dincisi için de görüşmeler sürüyordu.

Nilüfer’de iki sendika temsilciliği için 4 
aday çıktı. Fatih Akın, Erkan Günhan, 
Mustafa Kemal İnanç ve Halil Durmuş 
yarıştı. Saat 14.00’de kadar oy kullanıldı. 
Günhan 110, Durmuş 94 oy alarak işyeri 
temsilcisi seçildi. Akın 83, İnanç da 39 
oyda kaldı. Nilüfer Belediyesi çalışanları 
demokrasiyi işletti ve temsilcilerini seçti...

Dedik ya, memur sendikasının Bursa’da 
anlam kazandığı tek yer Nilüfer Belediyesi 
diye... Tüm Bel Sen sözleşme imzalıyor da, 
ne alıyor işverenden?

2011 yılı için imzalanan sözleşmeye 
bakalım...

En önemlisi mali haklar elbette... Birinci 
sırada iyileştirme zammı var... Brüt olarak 
her ay 300 lira iyileştirme zammı, ramazan 
bayramında 155, kurban bayramında 220 
lira bayram yardımı yapılmış. Diğer mali 
haklar da şöyleymiş:

165 lira tatil, 605 lira evlenme, çalışanın 
kendisinin ölümü halinde 605, eş veya 
çocuklarının ölümü halinde 365, anne veya 
babasının ölümünde de 255 lira ölüm 
yardımı, çalışanın ilköğretim çağındaki 
çocuğuna 90, lise ve dengi okula 120, yük
seköğrenime de 155 lira öğrenim yardımı 
yapılmış...

Çalışanların eğitimi, iş sağlığı ve güven
liği gibi konular teferruat gibi görünse de 
önemli... Çalışanların işe ulaşımını sağla
mak amacıyla servis, çocuklarına kreş de 
sözleşmenin koşullarından...

Sözleşme, sadece işverene sorumluluklar 
yüklenmiyor elbette... Çalışanların da işy
erine karşı yükümlülükleri var. Memuriyetin 
gerektirdikleri dışında, çalışanların yönetim 
sistemlerine katılmaları ve sahip çıkmaları 
hükme bağlanıyor. Bu da kaliteyi getiriyor.

Eğer kalite sağlanmamış olsa, adeta 
Nilüfer Belediyesi’nde çadır kuran İçişleri 
Bakanlığı müfettişleri ile Sayıştay denetçi
leri, şimdiye kadar CHP’li Mustafa 
Bozbey’in defterini dürmezler miydi? 
Gemlik’te olduğu gibi...

GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ
BOP kurban olmasın diye karmaşaya 
Vermişler görev bir maşaya 
Eşbaşkan yapmışlar, kapılmış şaşaaya 
Takmış kafayı, ere paşaya

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

Tibel Otel
Muhtar Alemdar’ın sahibi olduğu Alemdarlar 

Sabun Fabrikası, o yıllarda Türkiye’nin önemli 
sanayi kuruluşlanndandı.

Kafoğlu Sabunlan ile rakiptiler.
Kafoğlu Sabunları Fabrikası’nı Kamil Kafoğlu kur

muştu.
Alemdarlar Sabunlarının Alameti Farikası (marka 

simgesi) kerpeten, Kafoğlu Sabunlarının ise çıpay- 
dı.

Gemlik’te Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuruluşu 
çok eskilere 1897 yılına dayanıyordu.

Yani 115 yıllık bir geçmişi var GTSO’nun.
Ama düzgün bir çalışma binası yoktu.
Orada burada hizmet veriyordu üyelerine.
Alemdarların verdiği arsaya, Ticaret ve Sanayi 

Odası ile Belediye bir otel ve hizmet binası yap
maya karar verdi.

Tibel Otel böyle ortaya çıktı.
Ticaret Odası’nın (Ti) si ile Belediye’nin (bel) 

heceleri birleşti, Tibel Otel ortaya çıktı.
1964 yılında bölgenin en güzel oteli Bursa Çelik 

Palas Oteli’ydi.
Gemlik'e yapılan Tibel Otel de bölgenin en lüks 

oteli oldu.
İstanbul’dan hafta sonunu geçirmeye gelenler 

birkaç gün kalırdı bu otelde.
Gemlik’in bürokratları, işadamları otelin restau- 

rantında müzik eşliğinde yemek yer, kahvelerini 
içerler, oyuna dalarlardı.

Bu mekan halktan biraz uzak olsa da, iş çevrele 
rinin vazgeçilmeziydi.

O yıllarda, Boksör Restaurant, Tibel Otel ve İzzet 
Kaptan ile ilçe tanıtımında marka olmuşlardı.

Otelin işletmeciliğini garsonluktan yetişme 
Recep Yüzücügil üstlendi.

Yüzücügil, 50 yıl bu tesisi çalıştırdı.
1980 li yıllardan sonra modern oteller çoğalmaya 

başlayınca, kendini yenileyemeyen Tibel Otel müş
teri kaybetti.
Müşteri kalitesi düştü.
İşletme para kazanamamaya başladı, 
önce restaurant kapandı.
Sonra kiraları ödenemez oldu.
Ticaret Odası hizmet hacmi büyüdü, yeri kendine 

yetmez oldu. Yeni bina arama çalışmaları başladı.
Mevcut binada yenileme yapmak istedi.
Ama buna bugüne kadar izin verilmedi.
Recep Yüzücügil, yalnız kalınca Tibel Otel kapı 

larına zincir vuruldu.
Yaklaşık bir yıldır Tibel Otel kapalı.
Büyükşehir Belediyesi’nin otelin bulunduğu alanı 

yeşil saha yapması düşüncesi var.
Bu nedenle onanma, yenilenmeye izin çıkmiyor.
Gemlik’in tanıtım markalarından olan Tibel Otel 

Gemlik’in tarihindeki işlevini yitirdi.
Dün bir darbe daha yedi.
Hâzineye ait mülklere sahip çıkan devlet, kıyılar

da hazine arazilerini işgal eden her yapının yıkıl
ması çalışmalarını sürdürüyor.

Tibel Otel’in denize bakan bölümünde bulunan 
havuzlar ve soyunma odaları da kıyı kenar çizgisi 
içinde bulunduğundan, Belediye ve Ticaret ve 
Sanayi Odası’ndan bu yerlerin yıkılması istendi.

Ticaret ve Sanayi Odası ile Belediye, Kaymakam 
lığın istemini olumlu buldu ve dün havuzun yıkıl
masına başlandı.

Tibel Otel artık eski gücünü yitirdi.
Bu yıkımdan sonra daha da yitirecek.

Kaymakamlık Belediye ve Ticaret Odası’na yazdığı yazı ile hazine arazisinin boşaltılmasını istedi

Tibel Otel in havuzu ve
yan duvarları yıkıldı

Kaymakamlık, Hâzineye ait kıyılarda başlattığı devletin malına sahip çıkma 
çalışmalarını sürdürüyor. Kıyılarda yapılan tüm iskeleler Mal Müdürlüğü tarafın
dan yıktırılırken, kıyı kenar çizgisinde bulunan işgal edilmiş alanlar için davalar 
açılıyor. Kaymakamlığın istemi ile Belediye ve Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortak 
mülkü olan Tibel Otel önünde 50 yıl önce yapılan havuz ve soyunma odaları ile 
dere kenarındaki duvarlar dün Belediye Fen İşleri ekiplerince yerle bir edildi.
Kaymakamlıkça 
vatandaşlarca ve 
kurumlarca izin 
alınmadan kullanıl
makta olan alanların 
geriye kazanılması 
için başlattığı çalış
malar sonucu, 
Gemlik Belediyesi 
ile Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın ortak 
mülkü olan Tibel 
Otel önündeki ha 
vuzların ve duvar
ların yıkılmasını iste
mi üzerine yıkım 
çalışmaları başladı. 
Gemlik Belediyesi 
ile Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın 
kıyı kenar çizgisinin 
içinde kalan bu 
alanların yıkılarak 
halka açılmasında 
sakınca bulmadığını 
bildirmesi üzerine, 
dün Belediye Fen 
İşleri’ne ait kepçeler 
ile park bahçe ekip
leri işletmeye kapalı 
olan Tibel Otel 
önündeki havuzu 
yıktılar.
Ticaret ve sanayi 
Odası’nın girişi 
yanında bulunan ve 
hâzineye ait olan 
duvarlar ile havuzun
soyunma odaları da 
Belediye ekipleri 
tarafından yerle bir 
edildi.
Park Bahçe İşleri 
ekipleri, mevcut 
sağlam ağaçları 
korurken, bu arada 
ağaçlarda budama 
da yapıldı.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
AKP İlçe Başkanı

bizce de sakınca 
bulunmuyor. ” 
dedi.

döndü.
Buranın yıkılıp 
halka açılmasında

Necdet Yılmaz, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu üyeleri 
yıkım çalışmalarını 
yerinde incelediler. 
TSO Başkanı 
Kemal Akıt, 
"Oda olarak yeni 
bir bina yapmanın 
hazırlığını sürdürüy
oruz. Ortağı olduğu
muz Tibel Otel işlet
meye kapatıldıktan 
sonra otelin deniz 
tarafı harabeye

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

ABONE OLDUNUZ MU?
■ni|||)illllıııimilHIIHffR ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T . HUH .A “SUYUNU BOŞA fclWA HARCAMA ”

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Okullar Hayat Olsun Proje protokolü imzalandı
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ve 
İlçe Orman İşletme 
Şefi Bayram Taşkın 
Gökbaşı arasında, 
“Okullar Hayat 
Olsun” Projesi uygu
lama protokolü 
imzalandı. Belediye 
Başkanlığı makamın
da yapılan protokol 
imza töreninde, 
Belediye hizmet
lerinin yaygınlaştır
ması, Belediyenin 
okul bina ve 
bahçelerini okul 
saatleri dışında kul
lanarak hizmet üret
melerinin yanı sıra, 
Okul bina ve eklenti
leri ile okul bahçele 
rinden yeterince 
yararlanılması, Okul- 
aile ilişkisi ve ailele 
linin okula aidiyet
lerinin güçlendi 
rilmesi, Halkın artan 
mesleki, sosyal ve 
kültürel hizmet 
talebinin karşılan
ması, Hayat boyu 
öğrenmenin yaygın

laştırılması, ülke 
kaynaklarının etkin 
kullanılması, Fiziki 
kapasitenin okul 
alanları ve bahçeleri 
ile sınırlı olduğu 
Gemlik’te hizmet 
üretme potansiyelin
in ortaya çıkarılması, 
Kamu birimleri 
arasında işbirliğinin 
kurumsallaşmasına 
katkı sağlanması fır
satlarının oluşturul
ması hedeflendi. 
Protokol imza 
töreninde konuşan 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, “Öğrenci 
lerle yapılacak kül 
tür, sanat, spor ve 
her türlü zenginlik
lerimizi yaşatıcı, yayı 
cı, destekleyici,

geliştirici ve tanıtıcı, 
yerel, ulusal ve ulus
lararası nitelikteki 
şenlik, festival, 
anma günleri, kon 
ser, yarışma, sergi, 
gösteri, kongre, 
sempozyum, semi
ner, panel, güzel 
sanatlar, fuar ve 
benzeri etkinlikler ile 
birlikte Konferans 
salonları, çok amaçlı 
salonlar ve derslikler 
mesleki, sosyal ve 
kültürel eğitimler ve 
faaliyetler için 
toplum hizmetine 
açılabilir. Belediyeler 
tarafından düzenlen
mekte olan tüm mes 
lek edindirme kurs 
lan, sanat ve hobi 
içerikli tüm kurslar 
okullarda tertip 

edilebilir. Ayrıca, 
Konferans ve çok 
amaçlı salonlardan 
belediyelerin ve tüm 
kamu kurumlan ile 
sivil toplum kuru
luşlarının sosyal ve 
kültürel nitelikli 
faaliyetlerinde yarar
lanılabilir. Ailelerin 
okullara aidiyetini 
artıracak toplantı, 
seminer ve konfer
anslar, aile-çocuk 
eğitimine ilişkin bil
gilendirme ve danış
manlık hizmetleri, 
okuma yazma 
kursları ve benzeri 
etkinlikler okulların 
konferans salon
larında ve derslik
lerde tertip edilebilir. 
Belediyeler okulların 
bu imkânlarını kendi 
personelinin hizmet 
içi eğitimi, sosyal ve 
sportif faaliyetleri 
için kullanabilir" 
dedi.
Gemlik Orman 
İşletme Şefi Bayram 
Taşkın Gökbaşı’da, 
okul bahçelerinin 
ağaçlandırılmasında 
ve çevre düzen

lemesinde Orman 
İşletme Müdürlü 
ğünün katkı sağlaya
cağını açıkladı. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’da, pro
tokolde işaret edilen 
okullara yönelik 
belediye hizmet ve 
katkı alanlarının 
bundan önce zaten 
yapıldığını belirte 
rek, protokol ite 
çalışmaların ivme 
kazanacağını bildir
di. Okul ayrımı yap
madan belediye 
imkânları dâhilinde 
çalıştıklarını hatırla
tan Refik Yılmaz, 
Milli Eğitim ve Or 
man İşletme Müdür 
lüğü ile işbirliği çer 
çevesinde de okul 
lara ve gençlere 
yönelik çalışmalar 
yapmaktan mutluluk 
duyacağını vurgu
ladı. Protokol kap
samında, velilerin 
okullarda oluşturula
cak kütüphanelerden 
ders saatleri dışında 
yararlandırılması, 
okullardan öğrencil

er ile birlikte bilgisa
yar, internet gibi 
hizmetlerden de fay
dalandırılması hede
fleniyor. Ayrıca yine 
öğrenci velileri için,. 
Okul saatlerinde 
öğrencilerin yarar
lanmasına açık ola
cak bu sınıflarda 
yetişkinler ve öğren
ciler için bilgisayar 
ve dil kursları açıla
bilecek. Yine pro
tokol kapsamında, 
e-kütüphaneler 
oluşturularak ulusal 
ve uluslararası veri 
tabanlarına erişim 
sağlanabilip, okul 
bünyesinde öğren
cilere yönelik 
ücretsiz eğitim 
içerikleri ile bu 
alanlar teçhiz 
edilebilecek.
Protokol kapsamın
da okul spor 
salonlarında da, 
Spor salonları 
öğrenciler, gençler, 
çevre ve amatör 
spor kulüplerinin 
yararlanabileceği 
şekilde kullanı 
labilecek.

Öztfifck
“ALIŞVERİŞTE SIMSICAK 8İR GELENEK”

il■

5 MART - 25 MART TARİHLERİ ARASINDA
TEK SEFERDE YAPACAĞINIZ 50 TL VE ÜZERİ 
MARKET ALIŞVERİŞLERİNİZDE ALACAĞINIZ 
İNDİRİM KUPONU İLE RESTAURANTIMIZDA

IZGARA KÖFTE SADECE
İndirim Kuponu Kullanım Koşulları
* İndirim kuponu ile Gemlik Özdilek Restaurantında bir porsiyon 
ızgara köfte 3.50 TL’den satılacaktır.
* indirim kuponları birleştirilemez.
* İndirim kuponları paket servislerinde geçerli değildir.
* İndirim kuponu 5 Mart - 30 Nisan 2012 tarihleri arasında geçerlidir
* İndirim kuponu sadece Gemlik Hipermarket Restaurantında geçerlidir

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel: O 224 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK
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Türkiye Seyahat 
Acenteleri Birliği 
(Türsab) Güney 
Marmara Bölgesel 
Yürütme Kurulu 
Başkanı Mehmet 
Akkuş, Uludağ'da 
16-17 Mart tarih
lerinde Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan'ın yanı 
sıra iş dünyasının 
önemli isimlerinin 
katılımıyla düzen
lenecek olan 
Ekonomi 
Zirvesi'nin, 
Uludağ'ın, Davos 
gibi önemli bir 
merkez olması yol
unda önemli bir 
adım olduğunu 
söyledi. 
Kış turizminde, 
Türkiye'nin önemli 
merkezleri arasın
da yer alan 
Uludağ'ın, Ekonomi 
Zirvesi'ne ev 
sahipliği yapacak 
olması turizmcileri 
memnun etti. 
Göreve geldikleri , 
günden bugüne 
kadar Uludağ'ın 

eski canlılığına 
kavuşması için 
önemli çalışmalar 
yapıtıklarını dile 
getiren Türsab 
Güney Marmara 
Bölgesel Yürütme 
Kurulu Başkanı 
Mehmet Akkuş, 
"Uludağ, Türk 
siyasi hayatında 
zaten önemli bir 
noktada yer alıyor
du. Gerçekleşecek 
Ekonomi Zirve'nin 
açtığı yol ile de 
Türkiye ekonomisi 
için önemli bir 
değer olacak." 
dedi.
MHP Genel 
Başkanı Devlet 
Bahçeli'nin, DSP- 
MHP-ANAP koal
isyonu dağılmadan 
önce Uludağ'da 
erken seçim tarihi
ni açıkladığını ve 
gerçekleşen 
seçimde Ak 
Parti'nin iktidar 
olduğunu hatırla
tan Mehmet Akkuş, 
Ak Parti'nin kurul
ma kararının da

Uludağ'da 
alındığını ifade etti. 
16-17 Mart tarih
lerinde Uludağ'da 
gerçekleşecek 
Ekonomi 
Zirvesi'nin de aça
cağı yol ile turizm 
alanında Türk 
ekonomisine 
önemli katkılar 
yapacağının altını 
çizen Başkan 
Akkuş, şunları 
söyledih"Bursa'nın 
turizm merkezi 
Uludağ'da yapılan 
çalışmalarla birlikte 
yeni bir döneme 
girildi. Uludağ'da, 
dört mevsim turizm 
yapılabilir. Uludağ, 
Türk siyasetinde 
bıraktığı izleri, 
ekonomik arenaya 
da taşıyacaktır. 
Turizmciler olarak, 
bizler bütün eksik
leri gidermek için 
elimizden geleni 
yapmaya hazırız. 
Yeter ki Bursa 
kazansın, Türkiye 
kazansın." diye 
konuştu

Bursa'da sendikalar
arasında gerginlik

Bursa'da iki sendi
ka, bir beyaz eşya 
fabrikasının işçileri 
sebebiyle karşıya 
karşıya geldi. 
Gerginlik devam 
ederken, bölgeye 
çok sayıda polis 
sevk edildi. 
Bosch işçilerini 
sendikalarına üye 
yapmak isteyen 
Birleşik Metal İş 
Sendikası temsilci
leri, sabah saat
lerinde Emek 
Mahallesi'nde 
bulunan çamlıkta 
toplandı. Burada 
işçileri noter 
huzurunda 
sendikalarına üye 
yapmak isteyen 
Birleşik Metal İş 
Sendikası üyelerine, 
Türk Metal 
Sendikası üyeleri 
tepki gösterdi. Karşı 
karşıya gelen iki 
grubu çevik kuvvet 
polisi ayırdı.
Yapılan davranışın 
yanlış olduğunu 
söyleyen Türk Metal 
Sendikası Bursa 2

No'lu Şube Başkanı 
Şevket Yılmaz, 
"O kadar örgütsüz 
iş yeri varken toplu 
sözleşme döne
minde bu şekilde bir 
davranışın işçi 
hareketine zarar 
vereceğini anlatıy
oruz. Bu hareketin 
başarılı olma şansı 
yok. Şu anda 
Bursa'daki üye 
sayımız 38 bin, 
Türkiye genelinde 
de 140 bin üyemiz 
var. Onların 
Bursa'da bildiğim 
kadarıyla 9 bin 

üyesi var. Örgütsüz 
iş yerlerine gitseler 
işçi hareketi için 
daha iyi olurdu. 
Bu hareket işçi 
hareketi için doğru 
değildir" dedi. 
Türk Metal'in tep
kisini normal 
karşılamadığını 
ifade eden Birleşik 
Metal İş Sendikası 
Genel Sekreteri 
Selçuk Köktaş 
ise, işçilerin 
demokratik haklarını 
kullanarak sendika 
değiştirdiğini 
söyledi.

elm& sekeri
-- — KREŞLERİ —

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 
w, .KURUMU 

€GITlMD€13.Vll
ERKEN KAYIT

AVANTAJLARIMIZDAN 
YARARLANIN

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim çocuğumun 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 RİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

KIŞ GELDİ HALILARIMIZI 
YIKAYAMIYORUZ DİYE ÜZÜLMEYİN!

1 BİZ, SİZE HİZMET 
____________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 

05358155711 
_ _ _ _  KÜÇÜK KUMLA

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Nevruz Kutlama Programı 21 Mart 

Çarşamba günü saat 16.00’da başlayacak.
Gemlik Belediyesi 
Baharın Müjdecisi, 
Birlik ve 
Beraberlik, Barış 
ve Kardeşliğin sim
gesi olan Nevruz 
Bayramı’m kutlaya
cak. Belediyenin 
organize edeceği 
Nevruz Kutlama 
Programı 21 Mart 
Çarşamba günü 
saat 16.00’da 
başlayacak.
Sosyal Yaşam 
Merkezi festival 
alanında yapılacak 
olan etkinlikte 
Gemlik’te Kurulu 
bulunan kültürel 
dernekler sahne 
alacak.
Nevruz Ateşi 
yakılıp, halayların 
çekileceği Bahar 
Bayramı etkin
liğinde hemşeri 
dernekleri de halk 
oyunları gösteri 

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

ekipleriyle güne 
renk katacak. 
İlçenin kültürel 
zenginliğinin, 
dostluk, kardeşlik, 
birlik, beraberlik ve 
barış içinde bir kez 
daha pekiştirile
ceği organizasyon 
kapsamında 
belediye de vatan
daşlara pilav, 
helva ve ayran 
dağıtacak. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, ilklerin 
organizasyonların
dan birine daha 
imza atacaklarını 
hatırlatarak, Bahar 
Bayramı Nevruz’u 
geleneksel hale 
getirmeyi plan
ladıklarını kaydetti. 
Gemlik’te tüm 
ülkeye örnek 
teşkil ederek 
süregelen 

kardeşliğin, 
dostluğun, birlik, 
beraberlik ve 
barışın bir kez 
daha hep birlikte 
pekiştirileceğini 
açıklayan 
Refik Yılmaz, 
hemşeri dernekleri 
tarafından da 
coşkuyla 
karşılanan kutla
maları gelebilecek 
önerilerle ren
klendireceklerini 
söyledi. Tüm 
Gemlik halkını 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Festival 
Alanına davet eden 
Refik Yılmaz, 
“Hep birlikte 
Nevruz ateşinden 
atlayıp, hep 
birlikte halaylar 
çekeceğiz. Ülke 
mizin kültürünü 
Gemlik’te yaşata
cağız” dedi.

Bursa'da da 14 
Mart Tıp Bayramı 
sağlıkçılar tarafın
dan şarkılarla kut
landı. 'Sağlık Hakkı 
Yürüyüşü'nü yapan 
sağlıkçılar, 
ellerinde bulunan 
balonları gökyü 
züne bıraktı.
Bursa Tabip Odası 
ve Sağlık ve 
Sosyal Hizmet 
Emekçileri 
Sendikası (SES) 
Bursa Şubesi 
tarafından Tıp 
Bayramı'nı kutla
mak için düzenle
nen Sağlık Hakkı 
Yürüyüşü Setbaşı 
Mahfel önünde 
başladı. Yaklaşık 
200 kişi katıldığı 
yürüyüşte elerlinde 
beyaz balon 
taşıyan sağlık 
çalışanlarına dar
buka, klarnet, ako
rdeon ve saksofon 
çalan grup eşlik 
etti. 'Hayat Bayram 
Olsa* ve 10'uncu 
Yıl Marşı'nın 
çalındığı yürüyüşte 
sağlıkta dönüşüm

yasası sloganlarla 
protesto edildi.
Atatürk Anıtı 
önüne çelek 
koyarak saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı okuyan 
sağlık çalışanları 
daha sonra 
ellerindeki balon
ları gökyüzüne 
bıraktı.
SES Bursa Şube 
Başkanı Ergin 
Uygun, 2002'den 
sonra Türkiye'de 
sağlık alanında bir 
dönüşümün devam 
ettiğini belirterek, 
"Bu dönüşüm 1 
Ocak itibariyle 
halka ve sağlık 
çalışanlarına yansı
maya başladı. 1 
Ocak'tan sonra

SGK primi öde
meyenler hastanel
erden geri 
dönecek, birçok 
hastalık genel 
sağlık sigortası 
dışında olacak. 
Bunlar 14 Mart'ı 
buruk kutlamamıza 
neden oluyor. 
Herkese eşit, 
ulaşılabilir sağlık 
hakkı alması ve 
çalışanlarında 
verdikleri emek
lerin karşılıklarını 
alması için biz 
mücadelemizi 
sürdüreceğiz. 
Bunlar hayata 
geçtiğinde 
Türkiye’de 14 
Mart'ı kutlamak 
daha anlamlı ola
cak" dedi

PLAKET - KUM VE MADAWA ÇEŞİHERİ İlE HİZMETİNİZDEVİZ

r€lajans

»0» - Mili ■JBSmSffilIltTMm
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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Taıaîtar Demelileri Birliği fılmaz'ı ağırladı
Gemlik’te bütün 
spor kulüpleri 
taraftarlar dernek
lerini içine alarak 
oluşturulan taraftar
lar birliği yöneticileri 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ı akşam ye 
meğinde ağırladılar. 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a, sporda 
tesisleşme yatırım
ları ve spor kulüpler
ine yönelik malzeme 
yardımları nedeniyle 
teşekkür eden 
taraftarlar birliği 
yöneticileri, belediye 
ile ortaklaşa yap
mayı düşündükleri 
projeleri de masaya 
yatırarak, bundan 
sonra da belediye 
desteğini arkaların
da görmek istedik
lerini dile getirdiler. 
Paşa Restoranda 
verilen akşam 
yemeğine Bursa 
sporlular Dernek 
Başkanı Ferhat 
Orhan, Gemlik 
Taraftarlar Derneği

Gemlik Özdilek AVM’de görevlendirilmek üzere;KURU PASTAAlanında deneyimli, Askerlik hizmetini tamamlamış, BAY ELEMAN ARANIYORMüracaatların 1 adet fotoğraf ile şahsen aşağıdaki adrese yapılması rica olunur.Başvurular gizli tutulacaktır.
Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 

Tel: 0 224 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK

Başkanı Emir Yılmaz 
ve yönetim kurulu 
üyesi Serhat Çolak, 
Beşiktaşlılar Derneği 
Başkanı Ali Osman 
Alınca, Galatasaray 
lılar Derneği Başkanı 
Ümit Yüksel, 
Trabzonsporlular 
Derneği Genel 
Sekreteri Savaş 
Zafer Orhan, 
Fenerbahçeliler 
Derneği Başkanı Ali 
Başaran ve yönetim 
kurulu üyesi Hasan 
Yüksel katıldı.
Gemlik Atatürk

Stadının yanı sıra 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yapılan suni çim 
sahanın hizmete 
girdiğini hatırlatan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, yenilenen 
Küçük Kumla Suni 
Çim Sahası’nın da 
kısa sürede hizmete 
gireceğini belirtti. 
Kumla Sahasının 
standart ölçülerde 
olmadığı yönündeki 
eleştirileri bir kez 
daha yanıtlayan

ELEMAN
GOLDSTAR YEMEK 

ÜRETİM SANAYİ 
LTD.ŞTİ. DE 
ÇALIŞACAK 

BAY VEYA BAYAN 
GIDA MÜHENDİSİ 

ARANIYOR 

524 84 17
Refik Yılmaz, 
“Sahayı biz küçült 
medik. Eski sahayı 
yeniliyoruz. O 
sahanın yenileme 
çalışmalarından 
önceki halini hep
imiz çok iyi bili 
yoruz. Sahanın stan
dart ölçülerde olma 
dığını da biliyoruz. 
Sahanın bir tarafı 
tarihi mezarlık 
bölümünde kalıyor. 
Biz de Haydariye 
köyüne doğru olan 
bölüm için kamu
laştırma kararı aldık. 
Kamulaştırma çalış
maları uzun yiilar 
sürebiliyor. Biz 
kamulaştırma çalış
maları bitene kadar 
bu sahayı yapmasa 
mıydık? 2-3 yıl bek
lemek yerine mevcut 
sahayı biran önce 
değerlendirdik. 
Zaman kaybının 
önüne geçerken, 
bölge gençlerimize 
spor yapma imkânı 
sağladık. Kamulaştır 
ma çalışmaları 
tamamlandığında 
Kumla sahası stan
dart ölçülere getirile
cektir. Ayrıca bu böl
geye spor kompleksi 
yapmayı hedefli 
yoruz. Tenis kortu, 
voleybol ve basket
bol sahası, soyunma 
odaları, gazi parku
ru, çocuk parkı da 
planlıyoruz.
Ancak önceliğimiz 
Kumla sahasını 
mezbelelik halinden 
kurtarıp, en iyi 
şekilde değer
lendirmektir” 
dedi.
Umurbey’de kamu
laştırılan 4 bin 200 
metrelik alanın stan
dart saha yapıla
cağını anlatan 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
bu sahanın ihalesi 
nin de önümüzdeki 
günlerde yapıla
cağını 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

ELEMAN
30-35 YAŞLARINDA 

ÖN MUHASEBE 
KONUSUNDA TECRÜBELİ 
YÜKSEK OKUL MEZUNU 

OFİS PROGRAMLARI 
KULLANABİLEN 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYORMüracaatların şahsen yapılması rica olunur 
513 63 82

ELEMAN
TAŞ OCAĞINDA 

ÇALIŞACAK 
40 YAŞINI AŞMAMIŞ 

ÖN MUHASEBE 
KONUSUNDA TECRÜBELİ 
BAY ELEMAN ARANIYOR 

0 532 275 88 07



15 Mart 2012 Perşembe Gemlik KwrfezP^

Memurzamlı maaşı Mamsla ahıcak
Memur, sözleşmeli 
personel ve memur 
emeklilerinin 2012 
zammı için beklenen 
adım atılıyor. 
Takvimde yeni bir 
gecikme olmazsa 
memurlar zamlı 
maaşlarını Mayıs 
ayında alabilecek. 
Milyonlarca memur, 
sözleşmeli personel 
ve memur emeklisi 
2012 yılı maaş zam
mını bekliyor.
Bu yıl ilk kez zamlar 
Ocak ayında belirlen
medi. Zam oranı, 
toplu sözleşme 
görüşmeleriyle belir
lenecek ve toplu 
sözleşme yasası, 
uzun bir süredir 
Meclis'te kurulan 
Alt Komisyon'da 
bekliyordu.
Alt Komisyon çalış

Hükümet KOVyi kaldırıyor
TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonunda, bazı 
yatırımlarda KDV 
muafiyeti getiren 
kanun teklifi kabul 
edildi.
Komisyon toplan
tısında, AK Parti 
Kars Milletvekili 
Ahmet Arslan, 
"Katma Değer Vergisi 
Kanunu ile Bazı 
Yatırım ve
Hizmetlerin Yap-İşlet- 
Devret Modeli 
Çerçevesinde 
Yaptırılması Hakkın 
da Kanun ve Kamu 
İhale Kanunu"nda 
değişiklik yapıl
masını öngören tek

malarının tamam
landığını belirten 
TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu Başkanı 
Lütfü Elvan, 
"Komisyon olarak 
Kamu Görevlileri 
Sendikaları 
Kanunu'nda değişik
lik yapılmasına yöne
lik kanun tasarısına 
yönelik görüşmelere 
başlıyoruz" dedi. 
Elvan, komisyon 

lifin, alt komisyon 
çalışmaları hakkında 
komisyona bilgi verdi 
Daha sonra teklifin 
maddelerinin görü 
şülmesine geçildi. 
Teklifin 1. mad
desinde yer alan 
Geçici Madde 29 
üzerinde verilen, 
eğitim-öğretim tesis
lerine ilişkin projeleri 
de KDV muafiyeti 
kapsamına alan öner
genin görüşülmesi 
sırasında tartışma 
yaşandı.
CHP İstanbul 
Milletvekili Ferit 
Mevlüt Aslanoğlu, 
"Bu önerge, korniş 

çalışmalarının bir 
günde tamamlan
masını hedefledikleri
ni söyledi ve toplu 
sözleşme yasasının 
önümüzdeki hafta 
Genel Kurul'dan 
geçebileceğini kay
detti.
Elvan, "Yasalaştıktan 
sonra toplu sözleşme 
için görüşmelere 
başlanacak.
Dolayısıyla Nisan 

yona bir ihanettir. 
Bizim böyle bir şey
den haberimiz yoktu" 
diye tepki gösterdi. 
MHP Antalya 
Milletvekili Mehmet 
Günal da önergeyi 
eleştirerek, "Okulun 
nesini kiralayacak
sınız? Bu devlet, bir 
okul yapmakta aciz 
mi?" sorusunu 
yöneltti.
AK Parti İsparta 
Milletvekili Süreyya 
Sadi Bilgiç de yapıl
ması planlanan 220 
bin dersliğin 
maliyetinin 50 milyar 
lira civarında 
olduğunu belirterek, 

ayında bunun 
sonuçlanacağını 
düşünüyoruz" dedi. 
Toplu sözleşme 
görüşmeleri, yasa 
gereği bir ayda 
tamamlanacak. 
Memurlar, takvimde 
yeni bir gecikme 
olmazsa zamlı 
maaşlarını Mayıs 
ayında alabilecek. 
Alt Komisyon, 
sendikalar 
arasında uzlaşma 
sağlanamayan mad
delerde de değişik
liğe gitti. Elvan, 
"Hizmet 
kollarının müzakere 
masasında oturması 
sağlandı. Toplu 
sözleşme açıkçası 
tek bir metinden 
oluşacak ve iki 
bölümden oluşacak" 
diye konuştu.

önergenin, Milli 
Eğitim Bakanlığının 
talebi doğrultusunda 
hazırlandığını söyle
di. Önerge üzerinde 
tartışmaların sürmesi 
üzerine, Komisyon 
Başkanı Lütfi Elvan 
ara verdi.
Aranın ardından 
yapılan oylamada 
önerge kabul edildi. 
Ancak verilen bir 
başka önergeyle, 
kabul edilen metinde 
yer alan, eğitim-öğre
tim tesislerine ilişkin 
projelere de KDV 
muafiyeti getirilme
sine atıfta bulunan 
ifade çıkarıldı.

Maliye, yaşlıların 
ayağına gidecek
Maliye, sadece kira 
geliri elde eden 60 
yaş üzeri mükellefler 
ile özürlülere vergi 
beyanında kolaylık 
sağlıyor.
Telefonla durumunu 
vergi dairesine veya 
iletişim merkezine 
bildirenlerin evine 
maliyeci gönderile
cek. Görevliler, 
mükelleflerin 'Önce
den Hazırlanmış Kira 
Beyannamesinin 
doldurulmasına 
yardımcı olup vergi 
tahakkuku sağlaya
cak.
Zaman'ın haberine 
göre kira gelirini 
beyan etmeyen veya 
eksik gösterenlere 
mektup gönderen 
Maliye Bakanlığı, 
yaşlı ve özürlüleri de 
unutmadı. 1 milyon 
200 bin mükellef için 
'otomatik vergi' 
uygulaması başlatan 
bakanlık, sadece kira 
geliri elde eden 60 
yaş üzeri mükellefler 
ile özürlü ve hastalığı 
sebebiyle vergi 
dairesine gelemeyen
lerin beyanlarını 
evlerinde alıyor. Bu 
kişilerin hizmetten 
faydalanabilmesi için 
bağlı oldukları vergi 
dairesini veya Gelir 
İdaresi 
Başkanlığı'nın Vergi 
İletişim Merkezi'ni 
(444 o 189) aramaları 
gerekiyor. Vergi 
dairesini veya 
iletişim merkezini 
arayanlara, evlerine 
hangi Maliye person
elinin geleceği 
söylenecek.
Eve gelenlerin 'Önce
den Hazırlanmış Kira 
Beyannamesi'nin 

doldurulması 
konusunda yardımcı 
olacağı ve vergi 
tahakkuk ettire
ceğine dikkat çeken 
Maliye kaynakları, 
herhangi bir ödeme 
yapılmayacağına 
dikkat çekiyor. 
Dolandırıcıların yaşlı 
ve özürlüleri kandıra- 
bileceğine dikkat 
çeken üst düzey bir 
Maliye yetkilisi, 
"Hangi mükellefin 
evine hangi memu
run gideceği belli. 
Sadece vergi 
tahakkuk edecek. 
Vatandaşlarımız 
Maliye'den geldikleri
ni söyleyen kişilere 
itibar edip herhangi 
bir şekilde ödeme 
yapmasın." uyarısın
da bulundu. 1 Mart 
2012'den itibaren 
'Önceden 
Hazırlanmış Kira 
Beyannamesi' uygu
laması ile ev sahip
leri vergi dairesi ve 
internet üzerinden 
kira gelirlerini beyan 
etmeye başladı. 
Beyanname vermek 
için 26 Mart'a kadar 
süre bulunuyor. 
Geçen yıl kiraya 
verdiği konuttan 2 
bin 800 liranın 
üstünde gelir elde 
edenlerin, 
önümüzdeki hafta 
sonuna kadar 
beyanname ver
meleri gerekiyor. 
Belirlenen süre 
içerisinde beyanda 
bulunmayanları, 
geriye dönük 5 yıllık 
vergi borcunun 
faiziyle birlikte 
vergi cezası olarak 
ödeme zorunluluğu 
bekliyor.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 15®
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

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

HASTANELER

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
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz .513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol -13 1O -9
MAR-PET B13 30 33
Tuncay Otogaz 5-13 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03a

Devlet Hestanesl 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sag.Oca0ı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 554 80 88

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4219 

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)

HİIİİIIHMI
VENÜS SİNEMASI 

FETİH 1453 
10.45-14.00-17.15- 

20.30-21.45 - 
KURTULUŞ 

SON DURAK 
14.00-16.00-18.00-20.00

REZERVASYON 513 33 21 
CIUSAVM TUTKU 

FETİH 1453-11.30-14.30- 
17.30-20.30

SEN KİMSİN 12.00 
14.00-16.00-18.00-20.30 
BERLİN KAPLANI: 11.30 
13.30 -16.00-18.30-21.00

Rez. Tel: 51415 00
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IMS Türkiye Şampiyonluğu Itura çelıimi yapıldı
2011-2012 Sezonu 
NİKE PREMIER CUP 
U-15 Türkiye 
Şampiyonası 
1. Kademe 
müsabakaları Bursa 
Amatör Spor 
Kulüpleri 
Federasyonu’nda 
(ASKF) çekildi.
Şampiyonada 
Bursa’yı temsil 
edecek takımlarımız
dan Gemlik 
Belediyespor U-15 
takımı maçlarını 22- 
25 Mart 2012 tarih
lerinde Kocaeli 
gurubunda 
oynayacak.
Zorlu maratonun 
ardından gurubunu 
ilk sırada tamam
layan Gemlik 
Belediyespor takımı, 
Play-Off maçlarının 
ardından Bursa’yı 
Türkiye 
Şampiyonası’nda 
temsil etme hakkını 

kazanmıştı.
Kocaeli gurubunda 
Gemlik Belediyespor 
ile birlikte 
Bursa’yı temsil 
edecek 
diğer takım ise 
İnegölspor.
Diğer gurupta ise 
Bursa’yı temsil 
edecek iki takım 
Arabayatağıspor ile 
Yıldırım Belediyesi 
Jimnastik takımları 
maçlarını yine 22-25 
Mart 2012 tarih
lerinde Balıkesir 
gurubunda 
oynayacaklar.
2 İstanbul, 2 Bursa, 
1 Tekirdağ ve 1 
Bandırma takımların
dan oluşan Kocaeli 
gurubunda kura ile 
3’lü 2 gurup belir
lenerek maçlar 
yapılacak.
Gemlik 
Belediyespor’un 
deneyimli hocası

Haydar Yiğit, takımın 
Türkiye 
Şampiyonasına 
idmanlarına aralıksız 
devam ederek hazır
landığını belirterek,

‘‘Geçen yıl ilk kez 
katıldığımız U-15 
gurubunda bu yıl 
şampiyon olan 
takımımız amacı 
Türkiye

Şampiyonası’nda da 
Gemlik’ten çıkan bir 
takım olarak üst 
sıraları zorlamak 
olacaktır. Çocukları
ma güveniyorum ve 

Kocaeli’de Bursa’yı 
ve Gemlik’i en iyi 
şekilde temsil etmek 
ve sesimizi duyur
mak istiyoruz” 
şeklinde konuştu.

firop BtııaH M bekliyor
BerzaH Grubunun 
Power Türk 
Kanalının hazırladığı 
Powergarage Tv 
Müzik 
Yarışmalarının oyla
maları başladı. 
BerzaH Grubunun 
sözcüleri, yarışma
da Gemliklilerin 
kendilerini destek
lemelerini ve 
oy vermelerini 
istedi.
Grup üyeleri kendi
lerini desteklemek 
isteyenlerin 
http://www.power- 
garagetv.com site
sine girip üye olmak 
ve üyelik 
kaydını mail 
üzerinden onay
ladıktan sonra 
BerzaH grubuna 
oy vermeleri 
gerektiği bildirildi. 
BerzaH Grubu 
Yarışmayı kazandığı 
takdirde, 
Emergenza Festivali 
Almanya 
ve Avrupa turnesine 
çıkma imkanları 
bulacaklar.
Ayrıca kazanan

grup bir clip 
şansı yakalayacak. 
Gemlikli gençlerin 
oluşturduğu 
BerzaH Grubunun 
Gemlik’ in adınının 

duyulma sında 
büyük önem 
taşıdığı ve Grubun 
Gemiklilerden 
destek beklediği 
belirtiliyor.

Emniyetten seminer

Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ve 
Sosyal Hizmetler 
Uzmanları tarafın
dan “Toplum 
Huzuru” konulu 
bilgilendirme 
semineri yapıldı. 
Seminer, Gemlik 
Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
salonunda yapıldı. 
Seminere, Halk 
Eğitimi Merkezi'nde 
çalışan tüm 
öğretmenler ve 
çalışanlar ile 
kursiyerler katıldı. 
Seminere katılanlar, 
evde ve işyerinde 
hırsızlık, banka
matik dolandırıcılığı, 
cep telefonuna

para yüklenmesi, konusunda
sahte para, çanta katılımcılar bil-
cüzdan hırsızlığı gilendirildiler.

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur. ALİ KARAYAKA

‘Gemlik Körfez’ internette
_wwwgemlikkorfezgazetesi.com

http://www.power-garagetv.com
_wwwgemlikkorfezgazetesi.com


Gene Erkekler Seılıesı Cures 
Sampiması. Bırsa'ıla yapılacak
Türkiye Genç Erkekler Serbest 
Güreş Şampiyonası, Bursa'da 
yapılacak.
Bursa Büyukşehir Belediyesi, 
Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve 
Güreş Federasyonu İl Temsilci 

ligi tarafından organize edilen 
Genç Erkekler Serbest Güreş 
Türkiye Şampiyonası 17-18 
Mart 2012 tarihinde Bursa 
Atatürk Spor Salonu'nda 
gerçekleştirilecek. Sayfa 1O’da

Bursa'da silalüı saldırı!
Bursa’da yolda yürürken bir 
otomobilden ateş açılması 
sonucu yaralanan genç, 
yardım istemek için akra
balarının evine kadar yürü 
dü. Otomobilden açılan 
ateşle göğsünden yarala 
nan genç, akrabalarının 
evine yaralı olarak varmayı 
başardı. Yaralı genç, hasta 
neye kaldırıldı. Sayfa 3’de

16 Mart 2012 ( uma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

BİR ALANA 
İKİNCİSİ BEDAVA!

Kayhan Mah. 
2 Nolu Cadde

ÇOKAL TİCARET
NESTLE DOÖAL KAYNAK SUYU m 11

UMEM 10 projesi ile Gemlik Kız Teknik Meslek Lisesi 3 dalda kurslar açarak gençleri meslek sahibi yapacak

GKTML Türkiye'de bir ilki baslatacah
Türkiye 'de bugüne kadar TOBB ile Iş- 
Kurun desteği ile Endüstri Meslek 
Liselerinde açılan UMEM-10 Meslek Edin 
dirme Kurslarına, Kız Teknik Meslek Lise 
si’nde de başlanacak. Gemlik KTML, bu 
kursları Türkiye’de başlatacak ilk Kız 
Teknik Meslek Lisesi olacak. TOBB’den 
onay çıkmasıyla; Yiyeyek İçecek Hiz met
leri, Güzellik ve Saç Bakımı ve Giyim Üre
timi Teknolojileri dalında Meslek Edin 
dirme Kursları açılacak. Haberi syf4’de

Gine Bakış

Türkiye’de bir ilk..
Gemlik Kız Teknik Meslek Lisesi’nde ön 

çeki gün küçük bir brifing verildi.
Protokol ve Ticaret ve Sanayi Odası yöne

timinin katıldığı bu brifingte, Okulun bir ilke 
imza atmak üzere olduğunu öğrendik.

Eski Sunğipek Fabrikası’nın Milli Eğitimce 
okula dönüştürülmesiyle, Kız Teknik Mes 
lek Lisesi öğrencileri, güzel bir okula kavuş 
muşlar.

Bu okulun imajını yüksetmek için okul 
yönetimi kollan sıvamış.

Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nca 2010 yılında yapılan 
bir protokol ile sanayiye ara eleman yetiş 
tirmek için Endüstri Meslek Liseleri’nde 
meslek kursları açılacak. TOBB bu işin 
finansmanını karşılayacak. Devamı 4’de

2012 Umre turları
devam ediyor

Mart ayında Üm 
re’de görev yapmak 
için kutsal toprak
lara gidecek olan 
kafile başkanları ve

din görevlileri, Diya 
net İşleri Başkanlığı 
Konferans Salo 
nu’nda bir araya 
geldi. Sayfa 2’de

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Hacat yanlara al ıok

Gemlik Belediyesi kaçak yapılarla 
mücadelesini sürdürüyor. Bir süre ön 
ce Gemsaz mevkiinde kaçak kat çıkılan 
bir binayı yıkan Belediye ekipleri, bu 
kez Kurşunlu Mahallesi Kumsaz Mevkii 
Cami Aralığı Sokakta Oktay Kartal ve 
Âdem Kartal isimli vatandaşlara ait 
kaçak binayı yıktı. Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın 
bugünkü yazısı elimize ulaşmadığından 
yayınlayamıyoruz. Okuyucularımızdan 
özür dileriz. Gemlik KÖRFEZ

Kacak yapılara af yok
2012 Ömre turları

devam ediyor

Mart ayında Üm 
re’de görev yapmak 
için kutsal toprak
lara gidecek olan 
kafile başkanları ve 
din görevlileri, Diya 
net İşleri Başkanlığı 
Konferans 
Salonu’nda bir 
araya geldi. 
Toplantıya katılan 
ve din görevlilerine 
şeslenen Diyanet 
İşleri Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. 
H. Kamil Yılmaz, 
ibadet için kutsal 
topraklara giden 
vatandaşların dini 
duygularını yoğun 
bir biçimde 
yaşadıklarını ve bu 
hâl ile orada yeni 
bir başlangıç yap
tıklarını söyledi. 
“O beldenin çekim 
gücüne kapılarak 
ibadetlerini yapan 
insanlara hizmet 
etmek, onlara 
rehberlik yapma 
görevini üstlenmek 
Allah’ın bir lüt- 
fudur" diyen 
Diyanet İşleri 
Başkan Yardımcısı 
Yılmaz, konuşması
na şöyle devam 
etti: “Bu ibadette 
bize düşen sorum
luluk çok fazla. 
Bunun için her 
zamankinden daha 
fazla emek sarf 
etmeliyiz, ibadet 
maksadıyla kutsal 
topraklarda olan ve 
hayata yeni bir 
başlangıç yapan 
insanlarımızın bu 
önemli zaman dili
minde yanlarında 
olmak, rehberlik 
yapmak ve onlara 

katkıda bulunmak 
bizim hassasiyetler
imizi artırıyor. İnsan 
lar, Hz. Adem’den 
Peygamber Efendi 
mize (SAV) kadar 
olan büyük ve kut
sal bir tarihe şahit
lik ederek, tüm ha 
yatlarından soyutla
narak Allah’ın kut
sal saydığı beldede 
o atmosferi yaşıyor
lar. Bu hislere zarar 
vermeden onlara 
ibadetlerinde 
yardımcı olmak ve 
rehberlik yapmak, 
aslında bizim ahiret 
hesabımızla da 
alakalıdır.’’
“Sarığa leke düşür 
meden, samimiyet 
ve ihlasla 
çalışılmalı”... 
Hac ve Umre 
Hizmetleri Genel 
Müdürü Ergün 
Yücel de toplantıda 
yaptığı konuşmada, 
yapılan görevde 
sarığa leke düşür 
meden samimiyet 
ve ihlasla hareket 
edilmesi gerektiğini 
vurguladı.
Yücel, 130 bini 
aşan personel 
sayısıyla yurtiçinde 
ve yurtdışında 
büyük bir saygın
lığa ulaşmış Diya 
net İşleri Başkanh 
ğının hizmet 
politikasına 
uygun bir şekilde 
hizmet edilmesi 
gerektiğini 
söyleyerek, kafile 
başkanları ve 
din görevlilerine 
umre hizmeti ile 
ilgili hatırlatmalarda 
bulundu.

Gemlik Belediyesi 
kaçak yapılarla 
mücadelesini 
sürdürüyor. 
Bir süre önce 
Gemsaz mevkiinde 
kaçak kat çıkılan bir 
binayı yıkan 
Belediye ekipleri, bu 
kez Kurşunlu 
Mahallesi Kumsaz 
Mevkii Cami Aralığı 
Sokakta Oktay 
Kartal ve Âdem 
Kartal isimli vatan
daşlara ait kaçak 
binayı yıktı. 7 Mart 
tarihli encümen 
kararını uygulayan 
ekipler, yoğun 
güvenlik önlemleri 
altında gerçekleşen 
yıkımı önce oksijen 
kaynağı ile çatıyı 
sökerek başlattı. 
Ardından binanın 
kiriş, kolon ve duvar 
lan iş makineleriyle 
kullanılamaz hale 
getirildi. Jandarma 
ve Zabıta Müdürlüğü 
gözetiminde yapılan 
yıkım çalışmasını 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Nazmi 
Koçak, İmar İşleri 
Müdürü İlyas Yüce, 
Fen İşleri Müdür 
Yardımcısı Haydar 
Ünal ve Zabıta

»ili iti lltiiMiclleııtlilılııtoiiısı ııiı
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
ve Anadolu İmam 
Hatip Lisesi 
Müdürlüğü’nün 
ortaklaşa organize 
ettiği, “Aile İçi 
İletişim ve Gençlik” 
Konferansı büyük 
ilgi gördü. Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Seminer Salonunda 
düzenlenen etkinliğe 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Nazmi 
Koçak, Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Beyazıt, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Milli Eğitim Şube 
Müdürleri Ali Osman 
Cura ve Burhan İnan 
ile birlikte, Okul 
Müdürü Mehmet 
Türkmen, Ak Parti 
İlçe Başkanı Necdet 
Yılmaz ve çok sayı

Müdürü Halit 
Seymen’de yerinde 
izledi. Yaklaşık 1 
saat süren yıkımda

sorun yaşanmadı. 
Belediye yetkilileri, 
Gemlik’in yanı sıra 
Kumsaz ve Gemsaz

Mevkilerindeki ka 
çak yıkım çahşmala 
rının devam ede
ceğini söylediler.

da davetli katıldı. 
Eğitimci Yazar 
Doçent Doktor Halit 
Ertuğrul’un konuş
macı olarak katıldığı 
konferansı çok sayı
da dinleyici de yer 
bulamadığı için 
ayakta izledi. Din 
Öğretimi Genel 
Müdürlüğünün, 
“Evin Okula Yakın 
laştırılması ve 
Değişen Anne Baba 
Rolleri” projesi kap
samında davet 
edilen Halit Ertuğrul, 
Gemlik’te 4 bin

64’üncü konferansı
na çıktığını açıkladı. 
“Vasiyet”, “Kendimi 
Buldum”, “Kendini 
Arayan Adam”, 
“Kendini Arayan 
Kadın”, “Ailede ve 
Okulda Çocuk 
Eğitimi”, “Gençlik 
Problemleri ve 
Çözümleri”, “Yeni 
Bir Hayat” ve 
“Anne-Baba 
Notunuz Kaç?” gibi 
çok sayıda kitabın 
yazarı olan Doç. Dr. 
Halit Ertuğrul, kimi 
zaman hüzün

lendirip, kimi zaman 
da güldürürken 
düşündüren konuş
masında huzur, mut
luluk, mutlu evlilik, 
sevgi, önemsenme 
gibi kavramları 
masaya yatırdı.
Büyük alkış alan ve 
ilgiyle dinlenen 
konuşmasını 
anılarıyla ve yaşam 
tecrübesinden kesit 
lerle renklendiren 
Halit Ertuğrul’a 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
da plaket ve çiçek 
takdim etti.
Gemlik’te gündüz 
öğrencilere, akşam 
da velilere ve pro
tokolü konferans 
veren Halit Ertuğ 
rul’da, ilçede gördü 
ğü ilgiye teşekkür 
ederek, özellikle 
öğrencilerin ilgisinin 
kendisini çok mutlu 
ettiğini söyledi.



16 Mart 2012 Cuma Sayfa 3öE33Gemlik K

Bilgisayar İareleri tutuklandı İhsanca
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde iş 
yerlerinden 
bilgisayar, fotoğraf 
makinesi, cep tele
fonu gibi elektronik 
eşyalar çaldıkları 
iddia edilen 
5 kişi yakalandı. 
12 Mart Pazartesi 
gecesi İnegöl'ün 
çeşitli yerlerinde 
faaliyet gösteren 
dükkanlardan 
2 laptop, 1 
masaüstü bilgisayar, 
1 cep telefonu ve 1

Bursa'da silahlı saldırı!
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde yolda 
yürürken bir otomo
bilden ateş açılması 
sonucu yaralanan 
genç, yardım iste
mek için akra
balarının evine 
kadar yürüdü.
Edinilen bilgiye 
göre, dün gece 
Uçevler Mahallesi 
Zincirlikuyu 
Caddesi'ndeki akra
balarını ziyarete 
giden annesini 
almak için evden 
ayrılan 20 yaşındaki

Hırsızlar Biııeılii ianerasım iiMe imh
Bursa'da bir iş yer
ine giren hırsızlar 
kendilerini görün
tüleyen güvenlik 
kamerasını sopayla 
kırdı. İş yerine 
giren zanlılar, 
5 bin TL değerinde 
elektrik kablosu 
çaldı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi 
ilçesinde bir elek
trikçi dükkanına 
gece saatlerinde 
gelen kimliği belirsiz 
kişi, kapının kilidini 
kırmak için sopa 
ararken sitedeki 
güvenlik kam
erasının kendisini 
görüntülediğini 
gördü. Çevrede 
araştırma yapan 
zanlı, arkasından

Sincan Erat, plakası edilemeyen bir oto- 
ve sürücüsü tespit mobilden ateş açıl

dolaşarak kamerayı 
sopayla kırdı. Daha 
sonra yanındaki 
arkadaşıyla iş 
yerinin kapısını açan 
zanlı, 10 top elektrik 
kablosu çaldı. 
Dükkandan çıkan 
zanlılar, girdikleri iş 
yerinin kapısını 
kilitlemeyi de 
unutmadı.
Zanlılar, kabloları 

plakası alınamayan 
araca yükleyip kaçtı. 
Sabah iş yerine 
gelen dükkan sahibi 
Metin Ayhan, kapıyı 
açıp kabloların 
yerinde olmadığını 
görünce hemen 
binanın girişinde 
bulunan güvenlik 
kamerasına baktı. 
Kameranın kırık 
olduğunu gören iş

emniyet ekiplerinin 
takibi neticesinde 
önceki akşam 
yakalandı.
Tek tek evlerine 
baskın yapılan 5 
genç gözaltına 
alındı.
Çalıntı mallar 
satılmış oldukları 
yerlerden alınarak 
sahiplerine iade 
edilirken, 5 genç 
çıkarıldıkları mahke
mece tutuklanarak 
Bursa Cezaevi'ne 
gönderildi.

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

ması sonucu sol 
göğsünden yara
landı. Erat, yaralı 
halde akrabalarının 
evine kadar giderek 
vurulduğunu söyle
di. Akrabaları 
tarafından otomo
bille İnegöl Devlet 
Aastanesi'ne 
kaldırılan yaralı 
genç, burada 
yapılan müda
halenin ardından 
ameliyata alındı. 
Polis, olayla ilgili 4 
geniş çaplı soruştur
ma başlattı.

yeri sahibi 
polisi aradı. 
Olay yerine gelen 
polis tarafından 
incelenen güvenlik 
kamerasında, kimliği 
belirsiz bir kişinin iş 
yerinde teftiş yapıp 
kamerayı kırdığı, 
zanlıların 2 dakika 
içersinde kabloları 
alarak olay yerinden 
kaçmayı başardığı 
tespit edildi.
İş yerinde 5 bin TL 
maddi zararının 
olduğunu söyleyen 
Ayhan,"Sabah 
geldiğimizde iş 
yerine girdiklerini 
gördük. Gece 
gelerek ilk önce 
inceleme yapmışlar, 
sonra güvenlik kam
erasını kırarak içeri 
girmişler" dedi.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

İcat çıkarın be evladım!
Eskiler de derdi, şimdikiler de diyor aslın

da... Körpecik beyinleriyle büyükleri şaşkı
na çeviren düşünceler üreten çocuklara 
denirdi “İcat çıkarma evladım” diye... 
Böyle diye diye körpe beyinleri köreltti, 
körleştirdi bu toplum... Özgür düşüncenin, 
özgüvenin, girişimci ruhun köküne kibrit 
suyu döktü. Elin oğlu aya gidince de “Eller 
aya biz yaya” deyimini geliştirdi.

BTSO’nun geleneksel hale getirdiği 
“Ekonomiye Değer Katanlar 2011” ödül 
töreninde konuşan TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu da bu yönde bir hatırlatmada 
bulundu. Sonra da Bursa’nın, Türkiye orta
lamasına bakılarak, icat çıkarma konusun
da nasıl da ileride olduğunu anlattı. 
Hisarcıkhoğlu’nun aktardığı veriye göre, 
Türkiye genelinde Ocak-Ekim 2011 döne
minde yeni patent sayısında 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 
milyar liraydı. Bu son bir yılda 2 milyar lira 
artışı gösteriyordu. Kredi/mevduat oranı da 
ülke genelinde yüzde 100 iken, Bursa’da 
yüzde 135’i gösteriyordu. Yani piyasalar 
canlanıyordu.

Neyse...
Dönelim yeniden icat çıkarma mesele

sine...
Aynı gün, RUMELİSİAD’ın geleneksel hale 

getirdiği Sinerji Toplantılan’mn konuğu 
AKP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve önce
ki dönem milletvekili Dr. Mustafa Ünal’ın 
yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili konuş
masını dinlemeye gittik. TTK ile ilgili ayrın
tıları sonraki yazıya bırakalım ki, o toplantı
da “icat çıkarma” konusunda karşımıza 
çıkan bilgiyi paylaşalım...

RUMELISİAD Başkanı Şahap Aktaş, üye
lik rozeti taktığı Bursa eski milletvekil
lerinden Fahrettin Gülener’in başkanı 
olduğu Ermetal Şirketler Grubu Ar-Ge 
Merkezi’nin tam notla belgesini aldığını 
duyurdu.

Gülener gururluydu. Çünkü 1 yılda 24 
patentle Ulusal Patent Birliği’nden birinci
lik 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 zaman
da “co-designer” imiş... Yani “tasarım 
ortağı”...

Burada yeniden Hisarcıkhoğlu’nun sözleri 
ne dönmek gerekiyor. Hisarcıklıoğlu, 
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 merke

zleri ABİGEM’lerin etkin kullanılması...
Ayrıca, Uzmanlaşmış Meslek Edindirme 

Merkezleri Projesi (UMEM) kapsamındaki 
kurslardan yararlanılması için adeta yal
vardı Hisarcıklıoğlu...

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

Türkiye’de bir ilk...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 

birleşen İş-Kur’da bu projenin bir ayağını 
teşkil ediyor.
İş-Kur, kursa katılan kursiyerlere günde 

15 lira ücret ödüyor.
Üçlü protokol, 2010 yılında uygulamayı 

Endüstri Meslek Liseleriyle sınırlı tutmuş.
Ancak, bu yıl yapılan değişiklik ile bu 

kapsama Kız Teknik Meslek Liseleri de 
eklenmiş.
Değişiklik çıkar çıkmaz, GKTML Müdürü 

Nazım Hikmet Sezer, UMEM-10 projesini 
okullarında uygulamak istenmiş ve üç 
dalda kurs açılması için Bakanlığa başvu
ruda bulunmuş.
Kursun uygulanabilmesi için TOBB’nin 

onayı gerekiyor.
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası da pro

jenin uygulanmasını istiyor, destekliyor.
Oda Başkanı Kemal Akıt, TOBB da 

ilgilileri arayarak, konunun ilk İcra Kurulu 
toplantısına sokulmasını sağladı.
Buradan projenin onayının çıkması bek

leniyor.
İş-Kur’da gerekli onayları almış, TOBB’ 

nun kararı geldiğinde, Gemlik Kız Teknik 
Meslek Lisesi Türkiye de emsal okullar 
arasında bu projeyi uygulayan ilk okul ola
cak.
Kursiyerler, Yiyecek İçecek Hizmet, 

Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri, Giyim 
Teknolojileri alanında kurs alacaklar ve 
meslek sahibi olacaklar
Bu kurstan sonra alacakları belgelerle 

işyeri açma olanağına da kavuşacaklar.
Bunun için yazımın başlığını Gemlik’te 

bir ilk koydum.
Projeye ilk başvuran GKTML yönetimini, 

İş-Kur’u ve GTSO yönetimini, projeye 
destek veren Paşa Ağdemir’i ve diğer 
kurumlan kutluyorum.
Gemlik’in olumsuz konularla değil, biraz 

da başarılarla, ilklerle anılmasını ve duyul
ması güzel değil mi?

******* ****** ****** ****** *******
ÇÜRÜK ELMA İMZAYI GERİ ALDI
Gemlik Belediye Başkanvekilliği seçimle 

riyle ilgili olarak geçen cuma günü CHP’li 
meclis üyelerinin topluca Refik Yıl m az’a 
oy vermediklerini belirten dilekçe verme 
lerinin ardından, Savcılığın seçimlerde 
kullanılan oy pusulalarını Belediyeden bir 
yazı ile istediğini öğrendim.

12 CHP’li üyenin, “Ben Refik Yılmaz’a oy 
vermedim” demesi, ‘bu işte bir bit yeniği 
mi oldu’ sorusunu akla getirmişti.
Seçimlerde bir “okus pokus” mu yapıl 

mıştı?
Bunu savcılık araştıracak.
Ancak, bana gelen sağlam bilgilere göre, 

12 CHP’li meclis üyesinin içinden biri 
önceki gün Savcılığa başvurarak, imzasını 
geri çektiği yolunda.
Bu kimdir diye şimdilik sormayın.
Ben biliyorum, bilen biliyor.
Gözler şimdi bu çürük elmanın üstünde.
Konu ile ilgili açıklamayı CHP örgütünün 

yapmasını bekliyoruz.
İki aydır 11 kişinin günahını aldıran kişi 

bu kişi mi?
Gelişmeleri hep birlikte göreceğiz.
Bu konuda yazılacak çok şey var çok...

UMEM10 projesi ile Gemlik Kız Teknik Meslek Lisesi 3 dalda kurslar açarak gençleri meslek sahibi yapacak

GKTML Türkiye’de
bir ilki haşlatacak

Türkiye’de bugüne kadar TOBB ile İş-Kur’un desteği ile Endüstri Mes 
lek Liselerinde açılan UMEM-10 Meslek Edindirme Kurslarına, Kız 
Teknik Meslek Lisesi’nde de başlanacak. Gemlik KTML, bu kursları 
Türkiye’de başlatacak ilk Kız Teknik Meslek Lisesi olacak. TOBB’den 
onay çıkmasıyla; Yiyeyek İçecek Hizmetleri, Güzellik ve Saç Bakımı ve 
Giyim Üretimi Teknolojileri dalında Meslek Edindirme Kursları açılacak.
Türkiye Odalar 
Borsalar Birliği ile 
Milli Eğitim 
Bakanlığı ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın arasın
da imzalanan pro
tokol ile Endüstri 
Meslek Liselerinde 
başlatılan UMEM 10 
Meslek Edindirme 
Kursları, Türkiye de 
ilk kez Gemlik Kız 
Meslek Lisesi’nde 
uygulamaya 
sokulacak.
2010 yılında imzala 
nan protokolde yal
nız Endüstri Meslek 
Liseleri’nde uygu
lanmasına karar 
verilen UMEM -10 
projesi, yapılan 
değişiklikle buna Kız 
Teknik Meslek 
Liseleri de dahil 
edildi.
Gemlik Kız Teknik 
Meslek Lisesi’nde 
önceki gün Okul 
Müdürü Nazım 
Hikmet Sezen, 
Gemlik protokolüne 
UMEM-10 projesi 
çalışmaları hakkında 
bilgi verdi.
GKTML Müdürü 
Sezen, gerekli 
girişimlerde bulun
duklarını, bu konuda 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Yöne 
timi, İş - Kur Gemlik 
Şubesi Müdürü, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
ve Şube Müdürlerine

projeye destek 
verdi.” dedi.

ve AKP İlçe Başka 
mna katkıları nede 
niyle teşekkür etti. 
Konunun, TOBB İcra 
kurulunda olduğunu 
belirten Müdür 
Sezen, UMEM-10 
projesinin kabul 
edilmesiyle; Yiyecek 
İçecek Hizmet 
alanında, Güzellik ve 
Saç Bakımı 
Hizmetleri alanında, 
Giyim Teknolojileri 
alanında, İş-Kur ve 
TOBB Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası dayanış
masıyla, meslek 
edinme kursları 
açılarak, katılımcıları 
meslek sahibi 
yapılacağını söyledi. 
Sezer, “Türkiye’de 
bu projeyi uygulaya
cak ilk Kız Teknik 
Meslek Lisesi olmak 
istiyoruz. Bu neden 
le adım attık. 
Gemlikli Turizmci 
Paşa Ağdemir de bu

AKIT’TAN SONUNA 
KADAR DESTEK 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Baş 
kanı Kemal Akıt ise 
konuşmasında, 
Antalya’da yapılan 
yarışmada GKTM 
Lisesi’ni ikincilik 
kazanmasından 
dolayı kutladı.
UMEM-10 projesinin 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın bir 
ayağı olduğunu 
söyleyen Akıt, 
“GTSO olarak bu 
projeye elimizden 
gelen katkıyı verme 
ye hazırız.
Gemlik Kız Teknik 
Meslek Lisesi 
Müdürü bu okulu 
ileri götürmek isti 
yor. Biz de elimiz
den gelen herşeyi 
yapacağız. 
Projenin uygulan

ması için TOBB’a 
yazı yazdık. Konuyu 
yakından takip edi 
yorum. Destek sözü 
aldım. Teklifimizin 
İcra Kurulu’nda 
önümüzdeki hafta 
çıkmasını bekliyo
rum” dedi.
İş-Kur Müdürü Lütfü 
Güleç ise konuş
masında hizmet sek
törüne nitelikli ele
man kazandırmak 
için kurum olarak 
destekler sağladık
larını, bu projenin 
Türkiye’de ilk uygu
lama alanı Gemlik’te 
olmasından büyük 
kazançlar sağlana 
cağını söyledi. 
Kız Teknik Meslek 
Lisesi öğrencilerinin 
hazırladığı yemek
lerin ikram edildiği 
sunum toplantısına, 
Kaymakam vekili 
Bursa Vali Yardım 
cısı Adnan Kayık, 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt ve yöne
tim kurulu üyeleri, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ve şube 
Müdürleri, İş-Kur 
Gemlik Şube 
Müdürü Lütfü Güleç, 
AKP İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz ve 
yönetim kurulu 
üyeleri katıldı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ayşe Ziver Karataş
öğrencileri 

Kitap Fuarında
11 Eylül İlköğretim 
Okulu Öğrencileri 
Milli Eğitim 
Bakanlığı Eğitim 
Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü’nün 
“Bu Benim Eserim 
Projesi’” kapsamın
da Matematik dalın
da hazırlamış 
oldukları Proje 
Bölge Çalışma 
Grubu Tarafından 
onaylanarak Bölge 
Bilim Kurulu’na 
gönderildi.
Konuyla ilgili açıkla
ma yapan Okul 
Müdürü Ercan 
Akbaş, "Bu Benim 
Eserim" adlı projeye 
katılımın amacı 
yetenekli öğrencile 
rimizi bu projelere 
teşvik etmek, 
Bilimsel Etkinliklere 
Ve Projelere ilgiyi 
arttırmak, öğrencilik 
yıllarında bilim

insanı olma istek ve 
arzusu uyandırmak
tır” dedi.
Matematik Dalında 
hazırlanan projenin 
Bölge Bilim 
Kurulu’na gönderil 
meşinden öğrenciler 
ve okul adına çok 
mutlu olduğunu 

belirten Okul 
Müdürü Ercan 
Akbaş, “Bu tür pro
jelere öğrencileri 
mizi yönlendirip, öz 
güven kazandıra
cağız ve geleceğin 
bilim adamlarının 
yetişmesine zemin 
hazırlayacağız” 

dedi. 
Unutmayalım ki 
Bilim Adamları da 
Bir Zamanlar 
Çocuktu 
Proje Sahibi 8. Sınıf 
Öğrencileri Şeyma 
Çopur ve İlknur 
Ozdemir’i kutlayan 
Okul Müdürü 
Proje sahibi öğren
cileri ödüllendirerek 
bu tür çalışmaların 
ve yeteneklerin 
ortaya çıkmasında 
okul olarak destek
lerinin devam ede
ceğini belirtti.
Öğrencilere önderlik 
ve rehberlik eden 
Matematik öğret
meni Yüksel 
Karataş‘ı tebrik 
eden Okul Müdürü 
Öğretmen ve öğren
cilere bundan 
sonraki çalış
malarında başarılar 
diledi.

Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri Bursa 
Kitap Fuarını gezdi. 
Türkçe Öğretmeni 
Lütfiye Erbek 
Metinol ve Teknoloji 
Tasarım Öğretmeni 
Müesser Şener 
sorumluluğunda 
kitap fuarını gezen 
öğrencilerin çok 
mutlu oldukları 
gözlendi. 
Öğrenciler, kitap 
okumanın önemi 
konusunda öğret
menlerin sürekli bil

giler verdiğini, okul
ca kitap okuma 
konusunda daha 
duyarlı olmak için 
çeşitli projeler üret
tiklerini, bunun da 
faydalarını ileriki 
dönemlerde göre
ceklerine inandık
larını belirttiler. 
Sorumlu öğretmen
ler de Kitap Fuarına 
yapılan geziden zevk 
aldıklarını, öğrenci
lerin mutluluklarıyla 
kendilerinin de çok 
mutlu olduklarını 
ifade ettiler.

IZGARA KÖFTE SADECE
İndirim Kuponu Kullanım Koşulları
* İndirim kuponu ile Gemlik Özdilek Restaurantında bir porsiyon 
ızgara köfte 3.50 TL’den satılacaktır.
* İndirim kuponları birleştirilemez.
* İndirim kuponları paket servislerinde geçerli değildir.
* İndirim kuponu 5 Mart - 30 Nisan 2012 tarihleri arasında geçerlidir
* İndirim kuponu sadece Gemlik Hipermarket Restaurantında geçerlidir

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel: O 224 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK

BOT 5 MART - 25 MART TARİHLERİ ARASINDA 
TEK SEFERDE YAPACAĞINIZ 50 TLVE ÜZERİ
MARKET ALIŞVERİŞLERİNİZDE ALACAĞINIZ 
İNDİRİM KUPONU İLE RESTAURANTIMIZDA

OztViVelc
“ALIŞVERİŞTE SIMSICAK BİR GELENEK1



16 Mart 2012 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 6 i

CBflL öğrencilerinden panel
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencilerinden 
‘Mehmet Akif Ersoy 
ve İstiklal Marşı’ 
konulu panel 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesinde 
İstiklal Marşının ka 
bulü Mehmet Akif 
Ersoy’u anma prog 
ramı düzenlendi. 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesinde 
öğrenciler tarafından 
Tarih Öğretmeni 
Şuayb Serdaroğlu 
rehberliğinde iki 
bölüm halinde hazır
lan İstiklal Marşının 
kabulü ve Mehmet 
Akif Ersoy’u anma 
programı okul idare
cileri, öğretmenler ve 
öğrenciler tarafından 
beğeni ile takip edil
di. İstiklal Marşı mn 
kabulünün 91. 
yıldönümü ve Meh 
met Akif Ersoy’un 
vefatının 76. 
yıldönümü münase
betiyle hazırlanan 
programın birinci 
bölüm sunucu
luğunu 11-E sınıfı 
öğrencilerinden

Semina Ecem Temiz 
el ve Bahriye Arıkan 
yaptı. Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşının 
okunmasıyla başla 
yan programda 11-E 
sınıfı öğrenci
lerinden Ezgi Kırancı 
Mehmet Akif’in ha 
yatını; Sevgi Balçık 
ise İstiklal Marşının 
yazılma serüvenini 
sunum eşliğinde din
leyicilere aktardı lar. 
9/A sınıfı öğrenci
lerinden Gizem Nur 
Koçer ve Cansu 
Aypek’in karşılıklı 
olarak İstiklal 
Marşını başarıyla 
okumalarının ardın
dan 11-B sınıfı 
öğrencisi Sümeyye 
Demir’in çaldığı ney 
eşliğinde 11-D sınıfı 
öğrencisi Dilek Şark 
Mehmet Akif Er 
soy’un ‘Leyla’ şiirini 
seslendirdiği bölüm 
programa renk kattı.

Programın ikinci 
bölümünde H.sınıf 
öğrencilerinin 
konuşmacı olarak 
katıldığı Mehmet Akif 
Ersoy ve İstiklal 
Marşının çeşitli yön
lerle ele alındığı 
panel de de öğrencil
er büyük bir başarı 
ve ustalıkla konuş
malarını yaptılar. 
Yöneticiliğini 11-E 
sınıfı öğrencisi Eda 
Sönmez’in yaptığı 
panele konuşmacı 
olarak 11-A sınıfın
dan Özge Kenar, 11- 
B sınıfından Ayşe 
Nur Cömert, 11-C 
sınıfından Gamze 
Nur Bayrak, 11-D 
sınıfından Sıla 
Yılmaz,11-E sınıfın
dan Tolga YİĞİT 
ve11-F sınıfından 
Günay Gövez katıldı. 
Özge Kenar yaptığı 
konuşmada İstiklal 
Marşının milletimizin 

derin bir milli muta
bakat metni 
olduğunu; Ayşe Nur 
Cömert Mehmet Akif 
Ersoy’un halkın çağ
daş şairi olduğunu; 
Gamze Nur Bayrak 
Mehmet Akif’in şah
siyetinin oluşmasın
da Kur’anlı ev, pehli
vanlı mahalle ve 
deneysel bilimli 
okul’un etkili 
olduğunu; Sıla 
Yılmaz İstiklal 
Marşının ümidin ve 
imamın bir şiiri 
olduğunu; Tolga 
Yiğit milletimizin 
acıları, fedekarlıkları, 
idealleri ve millet 
olma arzusunun 
istiklal marşında top
landığını anlatır ken 
son olarak Günây 
Gövez’de Mehmet 
Akif Ersoy’un 
düşünce dünyasına 
işaret edip ‘o dalka
vukluğu, etek 
öpmeyi, rütbe 
makam dilenmeyi 
bilmez. Eli harama 
uzanmaz.Dili yalana 
dönmez. O,haysiyet 
ve namus timsalidir’ 
şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
danışmanlığında 
üretilen yerli tram
vay, TRT Haber’de 
yayınlanan belge
selin ardından 
üniversitelerin de 
dikkatini çekti. 
Bursa’nın teknoloji 
ve tasarımdaki 
gücünün sembolü 
haline gelen 
‘ipekböceğini’ 
görmek ve üretim 
aşamaları hakkın
da bilgi sahibi 
olmak isteyen bazı 
üniversiteler, üre
tim tesis lerini 
gezmek için 
Bursa’ya geliyor. 
İstanbul’da 
dünyanın sayılı fir
malarının katıldığı 
‘Eurasia Rail 
Demiryolu Hafif 
Raylı Sistemler, 
Altyapı ve Lojistik 
Fuarı’nda 
görücüye çıkan 
Türkiye’nin ilk 
yerli tramvayı 
‘Ipekböceği’, 
bugüne kadar bir 
sanayi kenti 
olarak öne çıkan

Bursa’nın teknoloji 
ve tasarımdaki 
gücünün 
simgesi oldu. 
Fuar alanında 
sadece 10 
dakikalık bir 
inceleme ile tüm 
ihtişamının 
görülmesi 
mümkün olan 
tramvayın 3 yılı 
bulan üretim 
sürecinde oldukça 
zor ve meşak 
katli engeller 
aşıldı.
Üretim sırasında 
inceleme için 
gidilen yabancı 
tramvay üretici
lerinin ‘neredeyse 
imkansız’ dediği 
Türk tramvayı, 
bugün alanındaki 
uzman yabancı 
tramvay üreticileri
ni bile şaşırtıyor. 
Bir araca 8 
milyon TL 
ödüyoruz 
Yaklaşık 3 yıl 
önce yerel seçim
ler öncesi bir vaat 
olarak yerli tram
vay üretimini gün
deme getirildi.

eimte sekeri
KREŞLERİ

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU 

€GİTİfflD€l3.Vll
ERKEN KfiYIT 

fiVfiNTfiJLfiRIMIZDflN 
YfiRfiRLfiNIN

“Üteli bir okul öncesi eğitim çocuğunuzun lıayatındaönemli bir fark yaratır" 
KREŞ VE NAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARIMIZ VE 

İKİ BİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE RAĞLI. YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP.

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 

51719 bl telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

DÜNYA VE TÜRK KADINLARI

8 Mart Dünya 
kadınlar günüydü. 
Medyada geniş yer 
aldı. Kadının 
ezilmişliği, 
sömürülüşü gün
deme getirildi. 
Kadınların da 
insan olduğu 
anımsatıldı. 
Kadınlarımızın 
gururu okşandı. 
Güzel şeylerdi 
bunlar.

Bizim gibi ataerkil 
bir toplumun 
dünyasında 
kadının adı var 
mıydı acaba? Hele 
hele dinsel doğ
maların yarattığı 
erkek egemen
liğinin kadına ne 
kadar değer 

verdiğini hiç 
düşündük mü?

Kutsal kitapların 
bazılarında kadının 
ikinci sınıf vatan
daş olduğu vurgu
lanmıyor mu? 
Herhangi bir anlaş
mazlık konusunda 
bir erkeğe karşılık 
iki kadının tanıklığı 
uygun görülmüyor 
mu? Çok eşlilikler 
her dönemde var
lığını açık ya da 
gizli sürdürmedi 
mi? Bir erkeğin 
dört kadınla birlik
te yaşamasına 
onay verilmemiş 
mi?

OsmanlI’da din
sel bayramlarda 
şehzadelere akın

lar sırasında elde 
edilen 14-15 
yaşlarında kızlar 
armağan olarak 
verilmedi mi? 
Tanzimat dönem
ine kadar kadınlar 
köle olarak alınıp 
satılmıyor muydu? 
Cariyelik diye 
kadının aşağı
landığı bir durum 
yok muydu?

Osmanh’da 
erkeğin boş ol 
dediğinde boşan
mış sayılan saçı 
uzun aklı kısa 
kadınlarımızı yok 
sayabilir miyiz? 
Hele hele kadın
larımızın karnından 
sıpayı sırtından 
sopayı eksik 

etmek söyleminin 
bize özgü 
olduğunu yadsıya
bilir miyiz?

Bu uygulamaları 
yok sayıp kadınlar 
bizim anamız, 
kadınlar bizim 
bacımız ve kadın
lar bizim canımız 
desek de bu yalan 
sözlere kim inanır. 
Bunlar gönül 
almaktan öte ne 
ifade eder?
Şimdi 8 Martlarda 

çıkıp kadın hak
larından, kadınlar 
gününden söz 
ediyoruz hiç 
yüzümüz 
kızarmadan. Ama 
kabahat bizim 
değil, kadınların. 
Niçin Dünya kadın
ları gibi haklarını 
arama yoluna 
gitmediler?
Ezilmişliklerini 
gündeme getirip 
niçin bunun 
mücadelesini ver
mediler?

Hak verilmez 
alınır, düşüncesini 

hayata neden 
geçirmediler? 
Sadece erkeğinin 
ve kurulu düzenin 
verdikleriyle niçin 
yetindiler? 
Cumhuriyetin ilk 
yıllarında 
Atatürk’ün verdik
lerini bile koruya
mayan kadınların 
haklarını erkekler 
mi koruyacaktı? 
Kadınlarımız bu 
kadar mı çaresiz?

Dünya kadınları 
bulundukları düz
eye gelebilmek, 
haklarını alabilmek 
için zorlu 
mücadelelerden 
geçtiler. Büyük 
acılar yaşadılar. 
Hakları gökten 
zembille indirilme
di. Kadın olmak 
kendini 
ezdirmemekti. Bu 
nedenle içinde 
yaşadığı düzende 
savaşmak zorun
daydı. Bunu da 
yaptılar ve savaşı 
kazandılar.

Bu gün insan gibi 

yaşıyorlarsa 
bunu verdikleri 
mücadeleye 
borçludurlar.
Türkiye ve diğer 

geri kalmış ülke 
lerde hâlâ kadınlar 
gerçek anlamda 
haklarını elde ede
bilmiş değil. 
Çünkü bu alanda 
gerekli savaşı ver
mediler ve hak
larını da ala
madılar. Daha çok 
8 Martlar geçer, 
bunun şarkısı 
söylenir. Fazlaca 
değişen bir şey 
olmaz. Emek har
canarak, alın teri 
ve gözyaşı 
dökülerek elde 
edilen kazanımlar 
değerlidir. Emek 
harcamadan 
kazanılanların 
kıymeti yoktur.

Bir ülkede ne 
zaman kadın hak
larından söz 
edilmez, işte o 
ülkede kadınlar 
haklarını almış 
demektir.

PLAKET ■ KÜM VE MAÜAIVA $E|İTIERİ İlE mİmİl

MATBAAOJK - MILK-fctoWW

istiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı Ho: 5/ B GEMLİK 
Tel: (0.224) 515 96 85 Fax: (0 224) 513 55 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap 8ı Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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Gemlikspor, MHP'nin konuğuydu
Gemlikspor yöneti
cileri MHP Gemlik 
İlçe Teşkilatını 
ziyaret etti. 
Ziyarette MHP 
Belediye Meclisi 
üyesi Ömer 
Kahraman, 
Gemlik Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Mehmet Emin 
Özcanbaz ve eski 
İlçe Başkanı 
Mehmet 
Kayaoğlu’da 
hazır bulundu. 
Gemlikspor 
Başkanı Orhan 
Koç yaptığı konuş
mada, 
Gemlikspor’un 
Gemlik’in milli 
takımı olarak 
görülmesi 
gerektiğini belirtti. 
Amatörspor Kulübü 
yöneticiliğinin 
gönüllü iş olduğu
nun altını çizen Koç, 
Kalıcı kaynak 
sağlanması gerek-

Gemlik’te faaliyetiyi yerlerde olması100 bini bulan bir
kentin takımının bu 
durumda olmaması 
gerektiğini de söz
lerine ekledi.
Ziyarette konuşan 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu; “Amatör

gerekir.
Spora sahip çıkmak 
demek gençliğe 
sahip çıkmaktır, 
gençliğe sahip çık
mak da geleceğe 
sahip çıkmaktır.
Bizler Gemlik spor a

gösteren amatör 
klüplerin zaruri 
ihtiyaçları ve 
Gemlik’in takımları
na daha fazla sahip 
çıkmasının nasıl 
sağlanacağı ve 
ilerleyen dönemde

spor klüpleri tama
men gönüllülüğü 
esas alır, Gemlik 
gibi sanayi, Liman 
ve Nakliye kentinin

elimizden gelen her 
desteği yapmaya 
hazırız.” şeklinde 
konuştu.
Ziyaretin devamında

daha üst liglerde yer 
almak için yapıla
bilecekler hakkında 
fikir alış verişinde 
bulunuldu.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

ELEMAN
Gemlik Özdilek AVM’de 
görevlendirilmek üzere; 

KURU PASTA 
Alanında deneyimli, 

Askerlik hizmetini tamamlamış, 
BAY ELEMAN ARANIYOR
Müracaatların 1 adet fotoğraf ile 

şahsen aşağıdaki adrese 
yapılması rica olunur. 

Başvurular gizli tutulacaktır.

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel: 0 224 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK

Engelliler 
üretiyor
Kent Konseyi 
Engelliler Meclisi 
ile Faruk Saraç 
Tasarım Meslek 
Yüksekokulu iş 
birliğiyle yürütü 
len 'Üç Yürek El 
Ele' projesi çer 
çevesinde engel 
lilere takı tasarımı 
dersi veriliyor. 
'Üç Yürek El Ele' 
projesinin, 
engellilerin el 
becerilerini 
geliştirmeleri ve 
gönüllüler tarafın
dan dikilecek 
kıyafetlerin süs 
lenmesini hede
fleyen 'Engelliler 
Üretiyor' etabı 
başladı. Engelliler 
Meclisi üyelerinin 
ve velilerinin 
katılacağı takı 
çalışmaları 
hakkında bilgi 
veren projenin 
fikir sahiplerinden 
Yusuf Oranlı, '3 
Yürek El Ele 
Engelsiz Hayat* 
projesi kapsamın
da başlatılan 'En 
gelliler Üretiyor' 
aşamasının 15 Ma 
yıs'a kadar devam 
edeceğini söyledi

ELEMAN
GOLDSTAR YEMEK 

ÜRETİM SANAYİ 
LTD.ŞTİ. DE 
ÇALIŞACAK 

BAY VEYA BAYAN 
GIDA MÜHENDİSİ 

ARANIYOR 

524 84 17

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

ELEMAN
30-35 YAŞLARINDA

ÖN MUHASEBE 
KONUSUNDA TECRÜBELİ 
YÜKSEK OKUL MEZUNU 

OFİS PROGRAMLARI 
KULLANABİLEN 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur

513 63 82

ELEMAN
TAŞ OCAĞINDA 

ÇALIŞACAK 
40 YAŞINI AŞMAMIŞ 

ÖN MUHASEBE 
KONUSUNDA TECRÜBELİ 
BAY ELEMAN ARANIYOR 

0 532 275 88 07

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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flKaryakına insafsız vergi!
Akaryakıt fiyatlarına 
eklenen verginin çok 
yüksek olduğunu 
biliyoruz. Peki ne 
kadar olduğunu 
biliyor musunuz? 
Türkiye, dünyanın 
en pahalı akaryakıt 
satışını gerçek
leştiren ülke. Bu 
gerçeği artık duy
mayan, bilmeyen 
kalmadı.
Hemen herkes 
akaryakıt satış fiyat
larında "rekortmen" 
olmamızın nedeninin 
vergi olduğunu da 
biliyor. Peki çok 
şikayet ettiğimiz, 
kimi zaman "isyan" 
ettiğimiz bu akaryakıt 
üzerindeki vergi pay
larının ne kadar 
olduğunu biliyor 
musunuz?
Sizler için rafineri

Yılın ilk ilıi avında hüice atık »enli!
Maliye Bakanlîgı 
2012 bütçe rakam
larını açıkladı. Bütçe 
yılın ilk iki ayında 
900 milyon TL açık 
verdi.
Şubat ayında bütçe 
2,6 milyar lira açık 
verirken, 6 milyar lira 
faiz dışı fazla verildi. 
Şubat ayı bütçe 
sonuçlarına göre, 
merkezi yönetim 
bütçesi 2011 yılı 
Şubat ayında 988 
milyon lira fazla 
verirken, bu yılın 
aynı ayında 2 milyar 
641 milyon lira 
açık verdi.
Geçen yıl şubat

çıkış fiyatı ve son
rasında üzerine ekle
nen vergiler ve kar 
payları ile akaryakıt 
fiyatlarının nasıl iki 
katından daha yük
sek seviyeye çıktığını 
araştırdık.
İşte akaryakıt ürün
lerinin rafineri çıkış 
fiyatları ve 
vergilendirildikten 
sonra satış fiyatı: 
KURŞUNSUZ 
BENZİN 95 
OKTAN 

ayında 7 milyar 
159 mil 
yon lira faiz dışı fazla 
verilirken, bu yılın 
aynı ayında 5 milyar 
973 milyon lira faiz 
dışı fazla verildi.
Bütçe giderleri, 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 28 
artarak, 30 milyar 159 
milyon lira olarak 
gerçekleşirken, faiz 
hariç bütçe giderleri 
yüzde 23,8 artışla 21 
milyar 545 milyon lira 
oldu. Şubat ayında 
faiz giderleri, geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 39,6 oranında 
artarak, 8 milyar 614 

95 oktan kurşunsuz 
benzinin İzmir ve 
İzmit'teki rafineri 
çıkış fiyatı 1.553 lira. 
Bu fiyata önce 1.891 
TL ÖTV, sonra 2,06 
kuruş EPDK'nın gelir 
payı ekleniyor. 
Böylece bir litre 95 
oktan kurşunsuz 
benzinin KDV hariç 
satış fiyatı 3.447 
liraya çıkıyor. 
Son olarak bunlara 
bir de 620,46 kuruş 
da KDV ekleniyor ve 

milyon lira olarak 
gerçekleşti.
Bütçe gelirleri ise 
yüzde 12,1 oranında 
artışla, 27 milyar 518 
milyon lira olarak 
gerçekleşti. Vergi 
gelirleri ise yüzde 7,8 
oranında artarak, 22 
milyar 738 milyon 
lira oldu.
2012 yılı merkezi 
yönetim bütçe gider
leri için öngörülen 
350 milyar 948 mil 
yon lira ödenekten, 
Şubat ayında 30 mil
yar 159 milyon lira 
gider gerçekleştirildi. 
Geçen yılın aynı 
ayında ise 23 milyar 

rafineri satış fiyatı 
1.553 lira olan bir 
litre benzin 4.067 
liraya fırlıyor. 
Akaryakıt dağıtım fir
malarının kar payları 
ile birlikte (yüzde 7-9 
veya 40-50 kuruş) bir 
litre benzin depoya 4 
buçuk liranın 
üzerinde bir fiyatla 
giriyor.
Sonuç: Rafineri çıkış 
fiyatı 1.553 lira, 
pompa fiyatı 4.50 lira. 
Fark 2.947 lira.
Motorin de durum 
daha farklı. Bugün 
motorin fiyatları son 
zamla birlikte benzin
den 50 kuruş daha 
ucuz. Ancak, rafineri 
çıkış fiyatına bak
tığımızda motorinin 
benzinden daha 
pahalı olduğunu 
görüyoruz.

568 milyon lira har
cama yapıldı. 
Personel giderleri, 
2012 yılı şubat ayın
da 6 milyar 625 
milyon lira olurken, 
personel giderleri 
için bütçede 
öngörülen 81 milyar 
692 milyon liralık 
ödeneğin yüzde 8,1'i 
kullanıldı. Şubatta 
sosyal güvenlik 
kurumlarına devlet 
primi giderleri 1 mil
yar 131 milyon lira 
olurken, bütçede 
öngörülen 14 milyar 
279 milyon liralık 
ödeneğin yüzde 7,9'u 
bu ayda kullanıldı.

Mit M haıefe tıMı

İşsizlik oranı geçen 
yılın Aralık ayında 
yüzde 9.8 olarak 
gerçekleşti. İşsiz 
sayısı 353 bin kişi 
azalarak 2 milyon 
576 bin kişiye düştü 
İşsizlik oranı 2011 
Aralık ayında bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 1.6 
puanlık azalışla 
yüzde 9.8 olarak 
gerçekleşti. İşsizlik 
oranı 9 aydır tek 
hanede bulunuyor. 
İşsizlik oranı 
Eylül'de yüzde 9.2, 
Ekim'de yüzde 9.1,

İImîmb
ıı

2B arazilerinin 
satışını düzenleyen 
tasarı komisyonda 
kabul edildi.
TBMM Tarım, Orman 
ve Köyişleri 
Komisyonu'nda, 
kamuoyunda 2-B 
olarak bilinen, 
Orman Köylülerinin 

Kasım'da yüzde 9.1 
düzeyindeydi. 
2011 'in tamamında 
işsizlik oranı yüzde 
9.8 olarak açıklan
mıştı.
Türkiye genelinde 
işsiz sayısı geçen 
yılın aynı dönemine 
göre 353 bin kişi 
azalarak 2 milyon 
576 bin kişiye düştü. 
Kentsel yerlerde 
işsizlik oranı 2 
puanlık azalışla 
yüzde 11,5, kırsal 
yerlerde ise 0.7 
puanlık azalışla 
yüzde 6.5 oldu

Kalkınmalarının 
Desteklenmesi ve 
Hazine Adına Orman 
Sınırları Dışına 
Çıkarılan Yerlerin 
Değerlendirilmesi ile 
Hâzineye Ait Tarım 
Arazilerinin Satışı 
Hakkında Kanun 
Tasarısı kabul edildi

1

n GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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 İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

E
M 
L 
1 
K 
R 
E 
H

VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28 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 614 45 49
Anıtur 614 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

B 
E'

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocaği 513 10’68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 go 88

RELEDİYE

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

* TAKSİLER

d 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 51310 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

GemlikKarfez
GEHLİK’İN İLK OONLOK SİYASİ OAZETEIİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4220 
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)

sniıitaıtNii
VENÜS SİNEMASI 

SÜPERTURK:11:45-14:15- 
16:15-18:30-20:30 

FETİH 1453:10:45-14:00- 
17:15-20:30... 

REZERVASYON 513 33 21 
CIUSAVM TUTKU 

SUPER TURK: 11.30 
13.30 15.30 17.30 

19.30 21.15 
SEN KİMSİN ; 12.00 
14.00 16.00 16.00 

18.00 20.30 
FETİH 1453: 11.30 
14.30 17.3020.30 

Rez. Tel: 51415 00
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tot MIİİ IlM ft| W Wl WlM
Türkiye Genç | Belediyesi, 
Erkekler Serbest * Gençlik Spor İl
Güreş Şampiyonası, , Müdürlüğü ve
Bursa'da yapılacak. 
Bursa Büyükçehir

Güreş Federasyonu 
t İl Temsilciliği

tarafından organize 
edilen Genç 
Erkekler Serbest 
Güreş Türkiye 
Şampiyonası 17-18 

Mart 2012 tarihinde 
Bursa Atatürk Spor 
Salonu'nda gerçek
leştirilecek.
Toplam 180 

sporcunun katıla
cağı şampiyonada 
ilk 3 dereceye gire
cek sporcuların, 
2012'de yapılacak 

Avrupa ve dünya 
şampiyonalarına 
katılacak Milli 
Takım kadrosunu 
oluşturacak.

liatlııı Çiftçiler Yansıyor" hilgi yarışması tfiizenlenili
ebsüy ınsıo dil

Gıdaı^Tâgnvtees 
Hayvancılık Bakanlı 
ğınefe düzen] enen 
"KadmÇiftçiler Yarı 
şı^öî^îflRj? yârış- 
masvjrfŞMart'ta 
S a kâ^â d üze n -
IvMtetWYi?* 
GidapWim ye 
Hayvancılık İl Mü

------ÎESTOÎ----------------- 
---------'rfl------------------

Mai imi MM Him
İİ4F i'Bursa Gazeteciler 

Xfiu(!eti, köklü bir 
rtarthe-sahip olan 
Bursa basınında 

■yaşanan ilginç olay
ların yer alacağı 
"Bursa Basını 
Anılar Kitabı" 
yayınlayacak, 
jjmuya ilişkin 

f-olarak BGC üyele 
rine yapılan duyuru
da, çalışmaları 
yürütmek üzere 
BGC Başkanvekili 
Erdal Çolak, 
Genel Sayman 
Ihsan Bölük ve 
Denetim Kurulu 
Başkanı Teoman 
Alper'den 
oluşan bir korniş 
yon kurulduğu 
kaydedildi.
Açıklamada şu bil
gilere yer verildi: 
"Kitap, değerli 
meslektaşlarımızın 

oluşa- 
catt.Kft&i^tter , 

aıtöfrıffi&ttott
leyecek fotoğrafla) a 

ABONE OLUN OKUYUN iOKUTUN I i 
lhummubv muijp imn svnsmıju ıııtı vea mim II1

; iıaY mı?s8 ev mitenoX

f Gemlik Körfez’ www.gemiikkorfezgazetesi.com

düdüğünden yapılan 
yazılı açıklamada, 
yarışmanın il, bölge 
ve ülke finali olarak 
3 kademede gerçek
leştirileceği belirtildi*.
Yarışmaya Sakar 
ya'da çok sayıda 
kadın çiftçinin katıla
cağı kaydedilen

Metinlerinizi, 
pek çok anının 
bir kitapta 
toplanacağını 
düşünerek, en 
çarpıcı yönleriyle 
hazırlayacağınızı 
umuyoruz.
Ummaktan öte^ anılarını yer 31 
Microsoft VVdtd yazı vNrsan 2012 tarihine 
programınctö^lÂiO nbs>laddrrteğt@bgc.
PraÖÜÖtyfiaÖ': ||

I aralığıyla,! sayfaya e ttc£i@gmaiLcom 
\geçmemesiffrrlcaü 10 adr^sleHrieciletebile-1 

: cekfet.92 CtS

açıklamada, 
Sakarya'da birinci 
olan ekibin, 2 
Mayıs'ta Bursa'da 
yapılacak bölge 
yarışmasında 
Sakarya'yı temsil 
edeceği bildirildi. 
Gıda, Tarım ye 
Hayvancılık İl 

V

de sınırlama 
olmadığını 
bilmenizi istiyoruz." 
Bursah basın 
mensuplarını, 
Bursa Basını 
Anılar Kitabı'nda yar 
almasını istedikleri

Müdürü Abdullah 
Keskin, yarışmanın 
kırsal alanda kadın 
çiftçilere götürülen 
eğitim çalışmalarının 
sonuçlarını görmek 
için yapıldığını ifade 
etti. Keskin, şunları 
kaydetti: 
"Bu yarışmada

Çocuklar 
için kollar 
sıvandı
Adalet Bakanlığı 
ve UNlCEF'in 
yürüttüğü "Türki 
ye'de Çocuklar 
İçin Adalet" pro
jesinde pilot il 
olarak Bursa 
seçildi. UNICEF 
Türkiye Çocuk 
Koruma Bölüm 
Şefi Severine 
Jacomy Vite ve 
beraberindeki 
heyet, Vali Şaha 
bettin Harput'u 
ziyaret ederek, 
Adalet Bakanlığı 
ve UNICEF tarafın
dan başlatılan 
"Türkiye'de Ço 
cuklar için Adalet" 
projesi hakkında 
bilgi verdi. Vali 
Şahabettin Harput, 
proje için Bur 
sa'nın pilot il seçil 
diğini belirterek, 
"Üzerinde özellikle 
durulması gereken 
en önemli konu 
geleceğimizdir. 
Geleceğimizi de 
Çğcuklara 
verdiğimiz değerle 
garanti altına 
aahnz^ Suça kan 
şan, Şiddete rha 
Tuzkalançocuk^ 
larıh topluma 
kazandırılması 
Tazıhi.” dedi. ' v n 

Adapazarı, Erenler, 
Serdivan, Akyazı, 
Karasu, Kaynarca, 
Söğütlü, Sapanca, 
Pamukova ve Taraklı 
ilçelerimizden 
seçilefî 14 bayan 
çiftçi yarışacak.
Yarışmada, eğitim ve 
yayım çalışmaları 

ELEMAN
TURİZM ACENTEMİZDE 

ÇALIŞACAK 
ORTA DERECEDE 
İNGİLİZCE BİLEN 

GEMLİK’TE İKAMET 
EDEN DENEYİMLİ BAYAN 

ELEMAN ARANIYOR

O 532 391 S3 S3
KAŞEDE BEKLEMEK YOK 

KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

|GÜLER AJANS
I MATBAACILIKIwiNGlLIK - REKLAMCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak NO 3/BGEMLİK

inîeY Tel: (0.224)

hakkında ev ekono 
misi, gıdaların çeşitli 
yöntemlerle muha 
faza edilmesi ve 
tarımsal konular gibi 
ana başlıklar altında 
sorular sorulacaktır. 
Yarışmacı lar, yarış
ma sonunda ödül
lendirilecektir."

http://www.gemiikkorfezgazetesi.com


Gemlikspor bugün Panayırsoor ile Harsılasacak
Süper Amatör B grubunda 
şampiyonluğa oynayan 
Gemlikspor, bugün Gemlik 
Atatürk Stadında Panayırspor 
ile karşı karşıya gelecek.
Saat 14.00 de başlayacak 
olan karşılaşmanın şampiyon 
luğa giden maç olduğunu 
hatırlatan Gemlikspor Kulübü

Orhan Koç, Gemliklilerin 
takımlarına sahip çıkmalarını 
ve karşılaşmaya gelmelerini 
istedi. "Bu maç takımımızı 
şampi yonluğa taşıyacaktır. 
Bu nedenle Gemliklilerden 
destek bekliyoruz” diyen 
Koç, saat 14.oo de yapılacak 
maça Gemliklileri davet etti.

GEMLİK’İNİLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ 2 Nolu Cadde

17 Mart 2012 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr
ÇOKAL TİCARET
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU Zb '1

CHP’li Meclis üyesi Bülent Dalkılıç, savcılığa verdiği imzasını geri çekti. Meclis üyeliğinden de istifa etti. CHP İl 
Başkanlığı’nda yapılan basın toplantısında konuşan İl Başkanı Gürkan Akdoğan, “AKP bu işin altında kalacaktır” dedi 

CHP ipindeki Brütiis belli oldu
CHP İl Başkanı Gürhan Akdoğan, düzenlediği basın 
toplantısında, başkanvekilliği seçimlerinde 12 CHP’li 
meclis üyesinin Refik Yılmaz’a oy vermediğini belir 
ten Savcılık dilekçesinin hukuksal süreci devam eder 
ken, Bülent Dalkılıç adlı meclis üyesinin dilekçesini 
geri çektiğini ve meclis üyeliğinden istifa ettiğini açık
ladı. Akdoğan, buzdağının görülen kısmını çözdük
lerini, bu ilişkiye yardımcı olan bir partilinin daha 
bulunduğunu ve parti hukuku içinde gerekli cezayı 
alacağını söyledi. Bursa Milletvekili Aykan Erdemir 
ise, temiz siyaset için yola çıktıklarını, bunun için 
sonuna kadar gideceklerini söyledi. Haberi 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Hain mi, kahraman mı?
CHP iki kez içinden hançerlendi.
Her iki olayda da çıkar, menfaat, mevki 

sözleri verildi ve kendilerinden olmayan 
birinden oy aldılar.

Buna siyasi söylemde hiyanet, hıyanette 
yapana da ‘hain’ denir.

Hain her toplumda bulunabilir.
Hainlik durduk yere yapılmaz.
Karşı taraftan önemli bir menfaat sağla

mayan biri, neden hainlik yapsın ki?
Haini kahraman ilan edenlere ne demeli.!
Siz, aklınızı peynir ekmekle yemişsiniz 

demeli. Sapla samanı nasıl da karıştırmak 
istiyorlar.

19 Ocak 2012 günü yapılan seçimlerde 
AKP adayına oy veren CHP’li, 2 aydır ken 
dini gizledi.

"Ben R. Yılmaz’a oy vermedim" dedi. 4’de

WaiicilaMlin Halı nil walania
Toptancılar Zeytin 
Hali'nde önceki 
akşam meydana 
gelen olayda, 
Hal’de güvenlik 
görevlisi olan Latif 
E. (36), Mustafa K. 
(27) tarafından pom
palı av tüfeği ile 
yaralandı.
Zeytin Hali girişin
deki Güvenlik 
barakasının 
karşısında işyeri 
bulunan Mustafa K. 
saat 01.30 sıraların
da Hal’e geldi. 
Yanında bulunan 
pompalı tüfek ile 
güvenlikçiyi 
yaralayarak olay 
yerinden ayrıldı. 
Güvenlikçinin polisi

aramasından sonra 
yaralı Latif E. Devlet 
Hastanesi’ne, ora 
dan da Bursa’ya 
kaldırıldı.
Av tüfeğinden çıkan 
saçmalar güvenlik 
kulübesini delik 
deşik etti.
Sırtından ağır 

yaralanan Latif E., 
Mustafa K, olaydan 
sonra av tüfeği ile 
polise teslim oldu. 
Yaralamanın nedeni 
öğrenilemedi.
Olayla ilgili sorgula
ma devam ediyor. 
ORHANGAZİ 
CADDESİ’NDE

İNTİHAR 
Öte yandan, dün 
saat 15.oo sıraların
da Orhangazi 
Caddesi Kılıç 
Apartmanı’nda 
Selçuk Taştan (57) 
adlı Veteriner Hekim 
intihar etti. Bir süre 
önce eşinden 
ayrılan ve 3 gün 
önce annesini 
kaybeden Taştan’ın 
bunalıma girdiği 
öğrenildi. Babasının 
evi araması ardın
dan cevap alama
ması üzerine polise 
haber verildi. Eve 
girildiğinde yaşlı 
baba, oğlunun inti
har etmiş cesedi ile 
karşılaştı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Hidamet flsa’ya erken ginıenoyu

Marmarabirlik’te nisan ayında yapılacak seçimli genel kurul öncesi, birlik yöne
timiyle bir araya gelen kooperatif başkan ve başkanvekilleri, Hidamet Asa'ya er 
ken güvenoyu verdi. Yayınlanan duyuruda, Asa yönetimiyle kooperatifler arasın
daki uyumun Marmarabirlik’e istikrar kazandırdığına vurgu yapıldı.

21 .yüzyılın ilk eşiğindeyiz. Dünya 
silahlanıyor. Büyük, küçük demeden 
ekonomik olarak güçlü olanla, olmayan 
tüm devletler silahlanıyor. Açlığın kol 
gezdiği dünyamızda, silahlanmaya 
ayrılan bütçe hızla büyüyor. Oysa;

İnsan, aklı fikri olan ve kendisine 
sunulan aklı fikri kullanabilme becerisine 
sahip bulunan canlı...

İyiyi, kötüyü, eğriyi, doğruyu, güzeli, 
çirkini ayırt edebilme yeteneği de 
cabası...

Peki;
insan yeteneklerini nasıl kullanıyor? 
Genetik yapısı nasıl biçimleniyor.
Yaratanından aldıklarını topluma nasıl 

aktarıyor?
Önemli sorular bunlar...
Yanıtları kolay ama...
Kıskançlık... Vurdumduymazlık... 

Kurnazlık...
Düşmanlık...
Kin...
Nefret...
Hile...
Hurda...
İnsanların sıkça dışa vurdukları özellik

leri...
Sevgi...
Saygı...
Kadirbilirlik...
İyi niyet...
Vefa...
Ne yazık ki insanların dışa vurmakta 

zorlandıkları ve çoğu kez esirgedikleri 
davranış biçimleri...

Dolayısıyla...
Savaş, 
Cinayet, 
Kavga, 
Dövüş toplumların gündeminde ve 

yaşam alanında önemli yer tutuyor.
Siyaset penceresinden bakıldığında 

arkaya geçme, puan alma yarışı...
Diplomatik boyut;
“Büyük balık, küçük balığı yutar...” 
Korusa olmuyor mu?
Amaç...
Barış mı? Savaş mı?
Dinsel çerçeveden bakıldığında aslında 

inanç var..
Huzur var.
Kardaşlık var.
O halde...
Bölünme mi? Birleşme mi?
Savaş mı? Barış mı?
Anlamak güç..
Yaşamak için öldürmek mi gerek?
Bir yanda iyi komşuluk, barış ve işbir

liği çağrıları yapılırken diğer yanda gözü 
kan bürürcesine geliştirilen silah 
teknolojisine ne demeli?

İnsanoğlu barışı hedeflemedikçe...
Saygı, sevgi duygularını inançlı olarak 

geliştirmedikçe...
Yok olmaya mahkum.
Çünkü hırs önce insanın kendisini, 

sonra çevresini bitiriyor...
Doğa katlediliyor...
Çevre kirleniyor...
Katliam ve pislik bir arada serpilip 

gelişiyor..
insanoğlu küçülüyor...
Böyle giderse sonu yakındır...
Öyleyse asıl olan;
İnsanoğlunun ruhunu kemiren ve bul

duğu her fırsatta dışa vuran “ego”sunu 
mutlaka bastırması...

Kısa adı 
MARMARABİRLİK 
olan, Marmara 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifleri 
Birliği’ne bağlı 7 
kooperatifin başkan 
ve başkanvekilleri, 
birliğin nisan ayında 
yapılacak seçimleri 
için şimdiden 
Başkan Hidamet 
Asa’ya güvenoyu 
verdi.
Marmarabirlik Genel 
Müdürlüğü’nde birlik 
yönetim ve denetim 
kurulu üyeleriyle bir 
araya gelen koope 
ratif başkan ve 
başkanvekilleri, 
“Kamuoyuna duyu
ru” başlığı altında 
bir açıklama yaptı. 
Açıklamada şöyle 
denildi: 
“Nisan ayı içerisinde 
yapılması planlanan 
olağan seçimli genel 
kurul toplantısının 
değerlendirilmesi 
amacı ile 15.03.2012 
tarihinde toplanılmış 
tır. Tüm kooperatif 
ortaklarını temsilen 
gelen, kooperatif

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi’nin yeni 
yönetimi, protol 
ziyaretlerine Kay 
makam Vekili Vali 
Yardımcısı Adnan 
Kayık ve Cumhu 
riyet Başsavcısı 
Zekeriya Bayazıt ile 
başladılar.
ADD Gemlik Şube 

yönetim kurulu 
başkan ve başkan
vekilleri ile birlik 
yönetim ve denetim 
kurulu üyeleri aşağı
daki çerçevede 
görüş birliğine var
mıştır. Son üç yıllık 
dönemde, birlik ile 
kooperatifler arasın
da sağlanan uyum, 
bu uyumlu çalışma 
ortamının üretici 
ortaklara sağladığı 
fayda, Marmara bir
lik' in istikrarlı büyü 
mesi ve gelişmesi 
göz önünde bulun
durularak;
Hidamet Asa baş 
kanlığında İznik, 
Erdek, Gemlik, 
Orhangazi, Edincik 
ve Mürefte koopera 
tifi temsilcilerinden 
oluşan beraberliğin 
devam ettirilmesi 
yönünde mutabaka
ta varılmıştır.” 
Mutabakata, Marma 
rabirlik’e bağlı 8 
kooperatif arasından 
Gemlik adına Hüse 
yin Peker, Mehmet 
Beşli, Erdek adına 
Hüseyin Durak,

Başkan Yardımcısı 
Ayten Cipli, Yazman 
Muharrem Çelik, ve 
yönetim Kurulu 
üyesi Serhat 
Seferoğlu ile birlikte 
yapılan ziyarette 
konuşan Cipli; Özel 
sektörde ki iş yoğun 
luğundan dolayı 
ziyarete katılamayan 
ADD Şube Başkanı

Mustafa Gümüştaş, 
Orhangazi adına 
Remzi Bayram, Salih 
Oruç, İznik adına 
Ergün Sürücü, 
Yakup Sevinç, 
Edincik adına 
Mehmet Özçakır, 
Halil Alak, Mürefte 
adına Kahraman 
Koşer, Coşar Gezer 
ve Marmara Adası 
adına da Hasan 
Organ, Hasan Erol 
imza attı.

ASA’DAN 
TEŞEKKÜR 
Marmarabirlik’te 
gerçekleştirilen 
toplantıda “Her şey 
ortak için” felsefe
siyle yürütülen 
faaliyetlerden ötürü 
ortaklar nezdinde 
yüksek memnuniyet 
oluştuğu kaydedildi. 
Memnuniyetin en 
belirgin nedeni ise 
“piyasanın üzerinde 
belirlenen ürün fiyat
ları, ürün durumuna 
göre kalibre ve/veya 
vasıf bazında 
yapılan fon destek
leri, 55 bin ton

Cüneyt Yavuz un 
selamını ilettikten 
sonra ADD nin par
tiler üstü ve kamu 
yararına çalışan 
dernek olduğunu, 
Ülke çıkarları doğ 
rultusunda, Atatürk 
devrimlerine ve kur
duğu Cumhuriyete 
sahip çıkmanın biz- 
leri bir arada tutan 

olarak planlanan 
alım miktarı, ürün 
ödemelerinin de 
kampanya bitiminin 
hemen ardından 
tamamlanması..." 
Ayrıca, ortaklıktan 
çıkarılanlara af, 
uzun bir aradan 
sonra yeniden 
başlatılan ucuz 
gübre yardımı, ürün 
alımlarının şef
faflaştırılarak kam
era kontrollü yapıl
ması, kooperatif 
bina ve depolarının 
yenilenmesi, yurtiçi 
ve yurtdışı ürün 
satışlarında artış, 
yeni ürünlerle yeni 
pazarlar bulunması 
da, Asa yönetimine 
güveni pekiştiren 
unsurlar olarak 
ortaya çıktı. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, toplantının 
sonunda, kooperatif 
başkan ve başkan- 
vekillerine, kendile 
rine gösterdikleri 
güvenden ötürü 
teşekkür etti.

temel misyonumuz 
olduğunu dile getir
di. Kaymakam Vekili 
Kayık da ziyaretten 
duyduğu memnu 
niyeti dile getirerek, 
Son yüzyılda Tür 
kiyemizin çıkardığı 
lider Atatürk ün 
dünyanın en büyük 
şahsiyeti olduğunu 
belirttti.
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Af aba camlı diğer ar abanın iislü ne düştü İhsanca
Bursa'da otomobilin 
çarpmasıyla park 
halindeki aracın 
üzerine düşen 18 
yaşındaki genç 
ölümden döndü. 
Bir hafta önce 
amcasının oğluyla 
Osmangazi ilçesi 
Elmasbahçeler 
Mahallesi
An karayolu Caddesi 
üzerinde gezmeye 
çıkan 18 yaşındaki 
Hakan Adalı'ya 
arkadan çarpan 
otomobilin 
sürücüsü olay 
yerinden kaçarken, 
çarpmanın etkisiyle 
havaya fırlayan 
Adalı, Yıldırım 
Belediyesi'nde

lıllıaıiıilltııHııMııMı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde aşırı hız 
sebebiyle yoldan 
çıkıp taklalar atan 
otomobildeki 4 genç 
kazayı burunları bile 
kanamadan atlattı. 
Kazada bir kişi hafif 
yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
kaza dün gece 
Cerrah Kavşağı 
yakınlarında mey
dana geldi. 24 yaşın
daki Halil Efe'nin 
kullandığı 16 F 3869 
plakalı özel otomo
bil, Bursa'dan İnegöl 
istikametine gelirke- 
naşırı hız nedeniyle 
direksiyon 
hakimiyetinin kay

İhale çetesi çökertildi
Malatya merkezli 10 
ilde eşzamanlı 
gerçekleştirilen 
operasyonda, kamu 
kuruluşunda görevli 
idarecilere hayat 
kadını göndererek 
ihalelere fesat 
karıştıran çete çö 
kertildi. Aralarında 
Enerji Piyasaları 
Düzenleme Kurulu 
(EPDK) uzmanları, 
Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Demir Yolları 
(TCDD) üst düzey 
yöneticileri ve 
polislerin de bulun
duğu 35 kişi 
gözaltına alındı. 
Malatya Cumhuriyet 

çalışan Ömer 
Aydın'ın park halin
deki otomobilinin 
üzerine düştü. Ağır 
yaralanan genç, oto
mobille Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Vücudunda kırıklar 
oluşan ve gözünden 
yaralanan genç, 
hastanedeki 1 haf
talık tedavisinin 
ardından taburcu 
edildi. Kazayı hatır
lamayan Hakan 
Adalı, amcasının 
oğlu Oğuz Adah'yla 
birlikte kazanın 
olduğu yere geldi. 
Adalı, "Hastanede 
gözümü açtığımda 

bolması sonucu 
yoldan çıktı. Yol 
kenarındaki ağaçları 
kırarak yaklaşık 20 
metre sürüklendik
ten sonra işyer
lerinin bulunduğu

Başsavcılığınca 
yürütülen soruştur
ma kapsamında 
Malatya, Adana, 
Ankara, Balıkesir, 
Bursa, Diyarbakır, 
Gaziantep, İstanbul, 
Mardin ve Van'da 
Malatya Emniyet 

amcamın oğlunu 
gördüm. Bana ne 
olduğunu sor
duğumda, arkadan 
bir otomobilin gel
erek bana vurup 
kaçtığını söyledi. 
Benim zoruma 
giden, bana çarpan 
sürücünün kaçması 
oldu. Sonuçta o da 
bir can taşıyor. Ben 
burada ölebilirdim 
de. Kaçan sürücü 
Allah'ından bulsun. 
Vücudumun bazı 
yerlerinde kırıklar 
var. 3 gün sonra 
yeniden ameliyata 
gireceğim" dedi. 
Kazaya şahit plan 
Oğuz Adalı ise, 
"Hakan'la 

bahçeye uçup takla 
atan özel otomo
bildeki gençler, 
kendi imkanları ile 
otomobilden çıktılar. 
Sürücü Halil Efe, 23 
yaşındaki Sultan

Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından eş 
zamanlı operasyon 
düzenlendi. Yapılan 
operasyonlarda, 

gezerken bir anda 
yanımızdan hızla bir 
otomobil geçti. 
Hakanın havaya fır
ladığını ve başka bir 
aracın üzerine 
düştüğünü gördüm. 
O anda çevredeki
lerin yardımıyla 
Hakan'ı özel bir 
otomobile 
bindirerek hasta 
neye götürdük" 
diye konuştu. 
Kendisini ölüme 
terk eden 
sürücünün yakalan
masını çok 
istediğini söyleyen 

Hakan Adalı, otomo
bili kullanan kişinin 
ortaya çıkmasını 
istedi.

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

Murat Kılıçarslan ve 
23 yaşındaki Taner 
Yıldız kazayı yara 
almadan atlatır
larken, 22 yaşındaki 
Coşkun Taşçı 
hafif şekilde 
yaralandı.
Gençler, olay yerine 
gelen 112 Acil 
Seryis Ambulansları 
ile İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisine getirilerek 
sağlık kontrolünden 
geçirildiler. Hurdaya 
dönen özel otomobil 
ile kurtarıcı ile 
otoparka çekilirken, 
gençler sağlık kon
trollerinin ardından 
taburcu edildi.

EPDK uzmanları, 
TCDD üst düzey 
yöneticileri ve polis
lerin de aralarında 
bulunduğu 35 kişi 
gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan 
şüpheliler 9 farklı 
şehirden getirilerek 
Malatya polisine tes
lim edildi. Kamu 
görevlilerine para ve 
hayat kadını temin 
ederek ihalelere 
fesat karıştıran suç 
örgütünün, ihale 
sonrası teslim 
edilen ürünlerde 
de usulsüzlük 
yaptığı tespit 
edildi.

“Getir bakalım kızım karar 
defterini” dönemi bitiyor

Literatürde “ticaret ahlakı”, “siyasi ahlak” 
gibi kavramlar vardır. Genel anlamıyla 
“ahlak” insana özgü bir kavramsa, şu 
ahlakı, bu ahlakı diye sınıflandırmanın 
gereği var mıdır? Yoktur... Ahlaklı-ahlaksız 
insan vardır sadece...

Sözde modern dünyada ahlaksızlık almış 
yürümüşken, ortaya çıkacak sorunlar 
yasalarla önlenmeye, önlenemeyenlerin 
yarattığı hak kayıpları da yine aynı yolla 
giderilmeye çalışılıyor.

Ülkemizde ticaret hukuku, 1956 yılında 
çıkarılan yasayla düzenlemişti. İletişim ve 
ulaşımdaki gelişmeler ticaretin ve özündeki 
rekabetin koşullarını değiştirmiş, dolayısıy
la Türkiye’de modern bir ticaret kanununa 
gereksinim doğmuştu.

AKP Hükümeti tarafından çalışmaları 
2010 yılında tamamlanarak, TBMM’de 13 
Ocak 2011 tarihinde kabul edilen Türk 
Ticaret Kanunu’nun bir bölümü 1 Temmuz 
2012, geri kalan bölümleri ise 2013’te 
yürürlüğe girecek.

Pek çok yeni düzenleme getiren kanunun, 
özellikle şirket yapılarına ilişkin hükümleri, 
firmalarda kurumsallaştırmanın da yolunu 
açacak...

Kurumsallaşma deyince, pek çok işletme 
sahibinin tüylerinin diken diken olduğunu 
tahmin ediyoruz. Zira kurumsallaşma, daha 
profesyonel yönetim demek, babadan, de 
deden kalma yöntemlerin terk edilmesi 
demek... Daha kaba anlatımıyla “kurnaz 
tüccar” mantığından uzaklaşmak demek...

Biz Türkler, hani yumurta kapıya dayan
madan fol aramayız ya... İşte Rumelisiad 
yönetimi de böyle düşünmüş olmalı ki, 
yeni TTK yürürlüğe girmeden üyelerini bil
gilendirmeyi düşünmüş... TTK’nın mimar
larından önceki dönem Karabük 
Milletvekili, AKP Merkez Disiplin Kurulu 
Üyesi Dr. Mustafa Ünal’ı konuk edip, ken
disinden dinlediler yeni yasanın neler 
getirdiğini...

Yeni TTK’ya göre, ortakların şirketlere 
borçlanmaları yasaktı. Şirket tüzel kişiliği 
ile ortakların kasaları net biçimde ayrışa
caktı. Denetim kurulları bağımsız olacaktı. 
Ancak Dr. Mustafa Ünal’a göre, denetçilerin 
de, denetçileri denetleyenlerin de denetlen
mesi gerekebilirdi.

Ünal’ın bu vurgusu, girişte edebiyatını 
yaptığımız “ahlak” sorununu net biçimde 
ortaya çıkarıyordu.

Yeni yasa, şirket yönetim kurulu başkan- 
larının karar defterini tek başına görmele 
rine bile izin vermiyordu. “Getir bakalım 
kızım şirket karar defterini” diyemeyecekti 
hiçbir yönetim kurulu başkanı... Ancak 
yönetim kurulu toplantısında görülebile
cekti defter...

Yeni TTK, vergi kayıplarını da engeller 
miydi acaba? Kürsüden inince Dr. Mustafa 
Ünal’a sordum. Hukukçu kimliğinden ötürü 
bu yönüyle değerlendirme yapamayacağını 
ama nihayetinde disiplinin, vergi kaybını 
da önleyeceğini söyleyebilirdi.

Son söz;
Siyasette, ticarette, kısacası her şeyde 

ahlak talep ediyorsak, önce kendi 
kapımızın önünü süpürelim! Başkalarının 
ahlaksızlığını kendimize referans 
almadan...

GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ
Şeffaflık gerek, olmamalı gergi 
Bu yüzden devleti yönetenlere yergi 
Refah içinde yaşam olmalı ergi 
Çok harcayan, çok ödemeli vergi

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

Hain mi, kahraman mı?
11 CHP’li meclis üyesine olmadık 

yakıştırmalar yapıldı.
Onurları çiğnendi.
Bu kişi çıkıpta, "Ben Refik Yılmaz’a oy 

verdim" deme cesaretini, erkekliğini, deli 
kanlılığını gösteremedi.
Kendini gizledi.
O’na öyle yapılması emredilmişti mutla

ka.
Çünkü bir kişi, durup dururken partisini, 

inancını, arkadaşlarını satmaz.
Satmışsa bilin ki bir çıkar sağlamışlardır 

kendine.
Brütüs için iki aydır, söylenmedik şey 

kalmadı Gemlik’te.. Ama o yine kimliğini, 
kişiliğini gizledi.

10 Mart Cuma günü, CHP’li hukukçuların 
önerisi ile "Madem Refik Yılmaz’a oy ver
mediniz, o zaman Savcılığa suç duyuru 
sunda bulunalım” dendi. Bu yapıldı.

12 meclis üyesi /‘Aşağıda imzaları bulu
nan biz CHP’li meclis üyeleri, 19 Ocak 
2012 günü yapılan Belediye Başkanvekilli 
ği seçimleri 4. turunda, AKP’nin adayı 
Refik Yılmaz’a oy vermedik.
Seçimlere hile karıştırılmıştır. Gereğinin 

yapılmasını” diye Savcılığa başvurdu.
Gemlik Körfez Gazetesi bunu 12 Mart 

2012 günü haber yaptı.
Aynı gün, CHP’nin çiçeği burnunda mec 

lis üyesi Bülent Dalkılıç, Savcılığa özenli 
yazılmış bir dilekçe verip, imzasını geri 
çektiğini, önceki dilekçeden doğacak hu 
kuki sonuçların kendisini bağlamayacağını 
bildirdi.
Savcılıkta hukuksal süreç devam ederken 

bir meclis üyesinin fire vermesi ne anlama 
gelir?
Dün İl Başkanlığında İl Başkanı Gürhan 

Akdoğan ve CHP Bursa Milletvekili Aykan 
Erdemir’in katıldığı basın toplantısında bu 
süreç basın ile paylaşıldı.
İl Başkanı Gürhan Akdoğan, 1. etapta 

buzdağının görünen yüzünün aydınlatıl 
dığını, görülmeyen yüzünün de ortaya 
çıkaracaklarını ve kamu oyuna bunu da 
duyuracaklarını söyledi.
Burada, CHP’li üyelere kanca takan, AKP 

kast ediliyor.
Akdoğan ayrıca, bu süreçte aracılık yap

tığı belirlenen bir kişinin de bulunduğunu 
parti hukuku içinde gerekli cezanın verile
ceğini söylüyor.
Bu konuda isim vermedi ama, biz bunun 

daha önce de kim olduğunun işaretini ver
miştik.
Bülent Dalkıhç’a aracılık yapan, Refik 

Yılmaz ile bir ayda 30 yakın görüşme ya 
pan kişi, İl Başkan Yardımcısı Özcan Yerli 
kaya’dır.

Yani, Brütüs bir tane değil.
Akdoğan bunu, "Amacını aşan ilişki ve 

bağlantıdan dolayı bunu yapanın hesap 
vereceğini” söylüyor.
CHP’de 11 meclis üyesi zan altında kal 

maktan kurtuldu.
Her biri hakkında kötü şeyler söylendi.
Bundan sonra CHP buzdağının altındaki 

ilişkileri ortaya çıkarmalı.
Koltuk için siyaseti kirletenlerden de 

hesap sorulmalı. AK kaşık olmadıklarını 
Gemlik halkına göstermeliler.
Siyaset bu pisliklerden temizlenmedikçe 

hiçbirşej^düzelmez. 

SGK Bursa İl 
Müdürü Mükremin 
İspirli, İlçe Müdürü 
Sabahattin Duymuş 
ve İl Müdür 
Yardımcısı Ayfer 
Bayram, Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ı makamında 
ziyaret ettiler. 
Kurum binasının 
artan taleplere 
yeterince yanıt 
veremediğini dile 
getiren SGK İl 
Müdürü Mükremin 
İspirli, oldukça sıcak 
ve samimi ortamda 
geçen sohbet 
toplantısında 
belediyeden modern 
yeni bina yapımı için 
yer talep etti.
Gemlik 
Belediyesi’nin 
ilçenin sağlam 
zeminli arazilere 
taşınması yönünde

Sehitlerimû kân mevliit okululılu
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, 18 Mart 
Çanakkale Şehitleri 
Günü öncesinde 
Mevlidi Şerif okuttu. 
Tüm şehitlerimiz 
adına Merkez 
Solaksubaşı Çarşı 
Camiinde Cuma 
Namazını mütea 
kiben okutulan 
Mevlidi Şerif son
rasında vatandaş 
lara pide dağıtıldı. 
Belediye ekiplerinin 
katıldığı pide 
dağıtımında, şehit
lerimizin ruhuna da 
Fatiha okundu. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, “Şehitleri 
Anma Günü ve

ki çalışmalarını 
yakından takip 
ettiğini dile getiren 
İspirli, özellikle 
önceliğin kamu 
kurum ve kuru
luşlarına verilmesi 
yönündeki çalış
maların da 
destekçisi olduk
larını söyledi. 
Kamuoyundan,

siyasi partilerden ve 
belediyeden yeni 
kurum binası adına 
destek beklediklerini 
vurgulayan 
Mükremin İspirli, 
Gemlik gibi büyüyen 
ve gelişen bir kente 
çok daha iyi hizmet 
verebilmek adına bu 
yöndeki çalışmaların 
başlatılmasını

istedi. Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz’da, 
belediye olarak 
destek olmak iste
diklerini ifade 
ederek, yeni bina 
yeri bulma konusun
da çalışma başlata
cakları sözünü 
verdi.

Çanakkale Zaferinin 
97. yıldönümünde, 
başta Başkomutan 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere, 
edebi yete intikal

eden kahraman
larımızı ve vatanını 
canından aziz bilen 
tüm şehitlerimizi 
minnetle anıyor, 
kendilerine Cenab-ı

Allah’tan rahmet 
diliyorum. Ruhları 
şad olsun. Bu arada 
Gazilerimize şükran
larımı sunuyorum” 
dedi.

K AŞ€D€ B€Kl€M€K YOK
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CHP’li Meclis üyesi Bülent Dalkılıç, savcılığa verdiği imzasını geri çekti. Meclis üyeliğinden de istifa etti. CHP İl 
Başkanlığında yapılan basın toplantısında konuşan İl Başkanı Gürkan Akdoğan, “AKP bu işin altında kalacaktır” dedi

CHP içindeki Briitüs belli oldu
19 Ocak 2012 günü 
yapılan Belediye 
Başkanvekilliği 
seçimlerinin 4. 
turunda, CHP’li bir 
meclis üyesinin 
Refik Yılmaz’a oy 
vermesi sonucu 
CHP’nin 
Başkanvekilliğini 
ikinci kez kaybetme 
sinden sonra, 
AKP adayı Refik 
Yılmaz a 12 CHP’li 
meclis üyesi de oy 
vermediğini 
iddia ediyordu. 
CHP Genel 
Merkezi nin olaya el 
koyması üzerine, bir 
yandan parti içinde 
soruşturma yürütü 
lürken, öte yandan 
da ısrarcı CHP’li 
meclis üyeleri, 
Yılmaz’a oy verme 
diğini iddia ederek, 
seçimlere hile 
karıştığını belir 
tenek, geçtiğimiz 
twtzr Cuma günü 
Cumhuriyet 
Savcılığı’na araştır
ma başlatılması 
istemiyle başvurdu
lar. Cumhuriyet 
Savcısı, 12 CHP’li 
meclis üyesinin el 
yazı örneklerini 
alarak, Belediyeden 
seçimlerde kul
lanılan oy pusu
lalarını istedi.
Ancak, başvurudan 
üç gün sonra, CHP’li 
meclis üyesi Bülent 
Dalkılıç’ın Cumhu 
riyet Savcılığı’na 
dilekçeyle başvura 
rak, imzasını geri 
çektiğini, açılan 
soruşturmada 
hiçbir hukuki 
sorumluluğu bulun
madığını belirtti. 
Bülent Dalkılıç, dün 
de CHP İlçe 
Başkanhğı’na başvu
rarak Meclis 
üyeliğinden istifa 
ettiğini bir dilekçeyle 
bildirdi.

İLDE BASIN 
TOPLANTISI 
Gelişmeler üzerine, 
Cumhuriyet Halk 
Partisi İl 
Başkanlığında dün 
basın toplantısı 
düzenlendi.
Basın toplantısına 
CHP Parti Meclis 
üyesi, Bursa 
Milletvekili Aykan 
Erdemir, Bursa İl

Pag

CHP // Başkanlığında yapılan basın toplantısında, II Başkanı 
Gürhan Akdoğan yaptığı açıklamada, “Meclis üyemiz Bülent 
Dalkılıç adlı arkadaşımız dilekçesini geri çekmiştir. Geri çek
mekle kalmamış meclis üyeliğinden de istifa ettiğini belirten 
dilekçesi bize bugün ulaşmıştır, partiden de istifa etmelidir. 
Etmezse o zaman iç hukukumuz işleyecektir." dedi.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ
BURSA İL BAŞKANLIĞI

Başkanı Gürhan 
Akdoğan, CHP İlçe 
Başkanı Dursun 
Özbey, İl Yönetim 
kurulu üyeleri, İl 
Genel Meclis üyesi 
Uğur Sertaslan 
katıldılar. 
CHP İl Başkanı 
Gürhan Akdoğan 
yaptığı açıklamada, 
19 Ocak 2012 günü 
yapılan Belediye 
Başkanvekilliği 
seçimlerinden sonra 
ciddi bir sürece 
girildiğini, AKP 
adayına 4. turda oy 
veren kişinin bulun
masını parti olarak 
gizlilik içinde 
yürütülmesine özen 
gösterdiklerini 
söyledi.
Akdoğan, CHP’li bir 
meclis üyesinin 
Refik Yılmaz’a oy 
vermesi şüphesi 
üzerine, Genel 
Merkezin Aykan 
Erdemir, İstanbul 
Milletvekili Ali 
Özgündüz, Muğla 
Milletvekili Ömer 
Süha Aldan’ın bu 
konuyu aydınlatması 
için görevlendirildi 
ğini hatırlatarak, 
şunları söyledi. 
“Çalışmalar bu güne 
kadar sürdürüldü. 
Bu sürece ben de 
katkı koydum.
9 Mart 2012 tarihinde 
aldığımız bir kararla 
12 meclis üyemiz, 
‘Biz, Refik Yılmaz’a 
oy vermedik’ diyerek 
evraklarda sahtecilik 
var düşüncesiyle 
Cumhuriyet 
Savcılığına seçim
lere hile karıştırıldı 
ğını düşünerek 
başvurdular.
Böylece hukuksal 

süreç başladı. Bu 
süreç devam ediyor. 
Bu süreçte basına 
bilgi vermeyi de 
doğru bulmadık. 
Bugün itibariyle bir 
belediye meclis 
üyemizin Savcılığa 
verdiği dilekçeden 
vazgeçirtildiğini 
öğrendik.
Seçimlere tiıi'e 
karıştırılmıştır 
diyerek Savcılığa 
başvurduktan üç 
gün sonra dilekçeyi 
geri alıyorsa 
burada ciddi bir 
sorun vardır. 
Bu süreçte, partimiz
den birçok meclis 
üyesinin isimleri 
zikredilerek bu nok
tada şüpheliler 
olduğu halde ses 
çıkarmadık. Bir şey 
söylemedik. Kesin 
delil yoksa bunu 
açıklamamız doğru 
olmazdı.
Arkadaşın hangi 
gerekçe ile 
dilekçesini geri 
aldığını biliyoruz. 
Bana belediyeden 
destek aldığını 
söyledi. Yargı süreci 
devam ediyor. 
Meclis üyemiz 
Bülent Dalkılıç adlı 
arkadaşımız 
dilekçesini geri çek
miştir. Geri çekmek
le kalmamış meclis 
üyeliğinden de istifa 
ettiğini belirten 
dilekçesi bize bugün 
ulaşmıştır. Meclis 
Grup sözcümüz bu 
dilekçeyi Belediye 
Başkanlığına verdi. 
Bu arkadaşımız 
Refik Yılmaz’a oy 
verdi mi vermedi mi 
diye söylemek 
yerine, yargı süre 

cinin devam ettiği 
için Savcılık tarafın
dan soruşturmanın 
tamamlanması 
sürecini bekleye
ceğiz. Ancak, 12 
meclis üyesi 
arkadaşımız, ‘Biz 
Refik Yılmaz a oy 
vermedik’ diyerek 
Savcılığa dilekçe 
verdikten sonranı! 
arkadaşımızın imza
sını geri çekmiştir, 
partiden de istifa 
etmelidir. Etmezse o 
zaman iç hukuku
muz işleyecektir. ” 
dedi.

ÖZCAN YERLİKAYA 
YA GÖNDERME 
CHP II Başkanı 
Gürhan Akdoğan, bu 
süreçte yapılan 
incelemelerde bir 
başka partilinin 
görev ve sorumlu
luğunu aşan tutum
lar içine girdiğinin 
belirlendiğini 
belirterek, “Bu kişi 
içinde iç hukuku
muzu çalıştıracağız. 
Amacını aşan ilişki 
ve bağlantıdan 
dolayı bunun 
hesabının verilmesi 
zorunludur. Benim 
yanıbaşımda, yöne
tim kurulumuzda, 
veya partimizin bir 
başka kurumunda 
da olsa ceza alacak
tır. Bunu siyasetin 
temizlenmesi, etik 
bir yapıya kavuş
ması için yapmak 
zorundayız. Bizim 
yanımızda, uzağımız
da demiyoruz. 
Üzerine gidiyoruz. 
Siyasetin temiz 
ellerde yürütülmesi
ni istiyoruz. Bu 
arkadaşımızın

belediye kuruntun
dan destek aldığını 
biliyoruz. Onu gele
cek aşamada ele ala
cağız. Birinci etapta 
buzdağının ön 
yüzünü ortaya 
çıkardık, ikinci etap
ta ise buzdağının 
görünmeyen kısmını 
da ortaya çıkara- 

cStfizTfâmüöyünu ‘ 
biraz daha meşgul 
edeceğiz. Geri kalan 
11 meclis üyesinin 
bu kirli ilişkide 
ilişkisi olmadığı 
ortaya çıktı. Böylece 
bu arkadaşlarımda 
biraz da rahatlama 
oldu.” şeklinde 
konuştu.
Gürhan Akdoğan 
AKP iktidarının yerel 
yönetimlerde kendi
lerinden olmayanlara 
baskı uyguladığını, 
bunun en somut 
örneğinin Karacabey 
Belediye Başkanının 
5 yıl ceza almasıyla 
ilgili kararın olduğu 
nu örnek gösterdi. 
Bu Başkanı İçişleri 
Bakanlığı’nın 
görevinden almadığı 
na da dikkat çekti. 
Gemlik Belediyesi 
hakkında yürütülen 
yargı sürecinin biran 
önce bitmesini suçu 
olanlar varsa ceza
landırılmasını gerek
tiğini savunduklarını 
da belirterek, “AKP 
dönüp kendi içindeki 
işlerle ilgilensin, 
Yolsuzluğun büyüğü 
küçüğü yoktur. 
İçimizde ve dışımız
da buna bulaşanlar 
parti suçu işlemiş 
olur biz de cezasını 
veririz. AKP, bu işin 
altında kalacaktır.” 
dedi.

Daha sonra söz alan 
CHP Bursa 
Milletvekili ve Parti 
Meclis üyesi Aykan 
Erdemir, “Bursa’da 
siyaseti temizleye
ceğiz demiştik. 
Gemlik’ten başladık. 
Çirkin pazarlıklar 
içinde kim varsa, 
sonuna kadar gide
ceğiz. Genel Başkanı 
mız ve Başkan 
Yardımcımız Gemlik 
Belediye 
Başkanvekilliği 
seçimlerini onur 
meselesi yaptı. Bir 
ev soyuluyorsa, evi 
soyulan kadar evi 
soyan da suçlu 
durumundadır. Bu 
bir başlangıçtır. Bu 
nereye giderse, sonu 
na kadar götüre
ceğiz. ” dedi. 
“AKP’nin kirli 
siyasetinin hukuk 
nezdinde mahkum 
olacağını göre
ceksiniz” diyen

Erdemir, iktidarın 
baskısını uzaklaştır
mak için halkın bu I 
sürece destek ver
mesini istedi.
Başbakan Yardımcısı I 
Bülent Arınç’ın ken
disi için söylediği 
sözleri de eleştiren I 
Aykan Erdemir, 
“Sayın Arınç, bu 
işlerle uğraşma
mamı, siyasette 
tecrübenin önemli 
olduğunu bana 
tavsiye ediyor.
Siyasette etiğin ilkeli I 
durmanın takipçisi 
olacağız. Doğru 
yolumuzda yürü 
meye devam ede
ceğiz” dedi.

YENİ HUKUKSAL 
SÜREÇ 
CHP İl Başkanı 
Gürkan Akdoğan, 
Gemlik’te 17 Mart 
2011 günü yapılan 
Belediye 
Başkanvekili seçim
lerinde Belediye 
Başkanvekilliğine 
partilerinden Necdet 
Ersoy’un seçildiğini, 
yargıca da onay
landığını belirterek, 
“Hakkımızı sonuna 
kadar savunacağız. 
Pazartesi günü bu 
konuda yeni bir dava 
konusu gündeme 
gelecektir. Yeni bir 
dava açacağız” 
dedi.
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Bıırsa'tla Renkli Yasamak’
Marmara Belediyeler 
Birliği, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi ve Bursa 
Kent Konseyi 
tarafından düzenle
nen seminerde 
konuşan Dr. Mehmet 
Çelenk, “Bir şehri 
sevmek için mutlaka 
o şehrin yerlisi 
olmaya gerek yok. 
Yaşadığı şehrin 
tarihini, dilini 
biliyorsa artık 
yerlisidir” dedi.
Marmara Belediyeler 
Birliği, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi ve Bursa 
Kent Konseyi 
organizasyonuyla 
Atatürk Kongre ' 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) 
Başkanlık 
Salonu’nda 
‘Bursa’da renkli 
yaşamak’ konulu 
seminer düzenlendi. 
Uludağ Üniversitesi 
İlahiyat

Fakültesi’nden Dr. 
Mehmet Çelenk’in 
konuşmacı olarak 
katıldığı seminere, 
belediye bağlı kuru
luşların yöneticileri, 
Bursa Kent 
Konseyi üyeleri 
ve vatandaşları 
katıldı. Bursa’yı 
anlatmanın hem 
çok kolay olduğunu, 
hem de çok zor 
olduğunu söyleyen 
Çelenk, bir 

şehirde ikamet 
etmekle yaşamanın 
da farklı olduğunu 
belirtti. Bursa’da 
yaşayan insanların 
en büyük sıkıntısının 
kente olan ilgisizlik-1 
leri olduğunu ifade 
eden Çelenk, “Bu 
kentte Bursa’yı hay
atımıza dahil 
etmeden yaşamak 
malzemeden çalmak 
gibidir. Bir şehri 
sevmek için mutlaka

o şehrin yerlisi 
olmaya gerek yok. 
Yaşadığı şehrin tari
hini, dilini biliyorsa 
artık yerlisidir. 
Kültürünü, mekan
larını içinde hissede
bilir” diye konuştu. 
Bursa’da bir 
Osmanh Mahallesi 
olmamasının da 
eksiklik olduğunu 
dile getiren Çelenk, 
“Ülkemizde bir 
mekanın tarihini 
ancak kitaptan ve 
eski fotoğraflarından 
öğrenebiliyorsunuz. 
Avrupa’nın birçok 
kentinde ise mekan
lar tarihini anlatır. 
Bizlerde farklı 
şehirlerden 
Bursa’ya gelsek de 
kentin değerlerini 
yaşatabilir ve 
’yaşayabiliriz. 4 
Gelecek nesillere 
tarla, bahçe veya ev 
değil, şehirlerimizi 
miras bırakmalıyız” 
dedi.

‘Gem I i k Körfez’ www.gemI i kkorfezgazetesi .com
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Otomobilde vergi müjdesi
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Nihat Ergün, süreç 
içerisinde otomobilin 
özel tüketim vasıtası 
olmaktan çıkacağını 
belirterek, "Günlük 
ihtiyaçlardan biri 
haline gelecektir. 
Bunun üzerindeki 
vergi yükleri de 
süreç içerisinde aza
lacak" dedi.
Ergün, Türkiye Taşıt 
Araçları Yan Sana 
yicileri Derneği'nin 
(TAYSAD) 34. Olağan 
Genel Kurul'unda, 
bugünün Türkiye'sini 
herhangi bir yönden 
geçmişin Türkiye'si 
ile kıyaslamanın 
mümkün olmadığını 
kaydetti.
Bakan Ergün, 2011 
yılında, 2010 yılına 
göre yüzde 15'lik bir 
artış ile 910 bin 867 
adetlik iç pazar 
büyüklüğüne ulaşıldı 
ğını anımsatarak, 600 
bine ulaşan yurt içi 
otomobil pazarının 
yüzde 70'lik kısmını 
ise ithal araçların 
oluşturduğunu ifade 
etti.
Bu tabloyu değiş 
tirmek için, Türki

Mal varlığı dosyaları açılıyor
Kamu İhale 
Kurumu'na yönelik 
ihalelerde usulsü
zlük iddiasıyla 
başlatılan operas 
yonun ardından kri
tik görevlerde bulu
nan memurlara mal 
varlığı incelemesi 
başlatıldı.

ye'de daha fazla 
binek otomobil 
üretilmesini sağlan
ması ve bunun da 
ötesinde kendi oto
mobil markasını 
oluşturmak gerektiği
ni belirten Ergün, 
şunları kaydetti: 
"2012 yılında özellik
le gelişmiş AB 
ülkelerinde yaşanan 
ekonomik sorunların 
da etkisi ile otomotiv 
pazarında bir miktar 
daralma yaşanacak. 
Sanayimizin, ihra
catın yoğun olduğu 
bu bölgelerdeki dal
galanmayı gelişmek
te olan yeni pazarlar
daki iş hacimlerini 
artırarak dengeleye
bileceğimizi düşü 
nüyorum. Elbette 
bazı pazarlarımız 
daralabilir ama yeni 
heyecanlı, pazarlar 
var. Otomobil

KİK, gümrükler 
başta olmak üzere 
stratejik noktalarda 
çalışan kamu görev 
tilerinin mal varlık
larına ilişkin dosya 
lan tek tek atı. Şahsi 
mal varlığında maa 
şının 5 katını aşan 
artış olan memurun 

konusuna bizim 
kadar doymamış 
pazarlar var. 
Otomobil süreç 
içerisinde özel tüke
tim vasıtası olmaktan 
çıkacaktır. Günlük 
ihtiyaçlardan biri 
haline gelecektir. 
Bunun üzerindeki 
vergi yükleri de 
süreç içerisinde aza
lacak. Türkiye bütçe 
sinin imkanları geliş 
tikçe bazı alanlardaki 
vergiler azalacaktır. 
Vergiler kademeli 
olarak biraz 
azaldığında ya da 
alternatif değişim 
modelleri geliştiğin 
de Türkiye kendi 
içinde daha büyük 
potansiyel enerjiye 
sahip otomotiv sek
törü açısından. 
Bunun kinetik ener
jiye dönüştüğünü o 
zaman gördüğümüz 

bir ay içinde ek 
beyanname vermesi 
gerekiyor.
Mal varlıklarının 
tespiti için yapılan 
geniş çaplı araştır
malarda, "miras, biri 
kim" savunmalarının 
gerçeği yansıt
madığı saptandı. 

de şimdiden bu 
hazırlığı yapanlar 
kazanır. Yapmayanlar 
kazanmaz. O potan
siyeli görüp yeni 
markaya yeni 
tasarımı ortaya koy
anlar kazanacaktır. 
Bu potansiyeli de 
görmekte fayda var." 
Nihat Ergün, 2012 
yılının zor bir yıl 
olacağının açık 
olduğunu dile 
getirerek, Türkiye 
ekonomisi 2009 gibi 
bir süreçten 
güçlenerek çıktığını, 
2012 yılındaki bazı 
zorlukların içinden 
de güçlenerek çıka
cak kabiliyete sahip 
bulunduğunu anlattı. 
Ergün, "Bu nedenle, 
2012 yılının risk
lerinin farkında 
olmalı, ancak bu 
süreçte orta ve 
uzun vadeli 
hedeflerimizi 
muhafaza etmeliyiz. 
Türkiye, 2023 
yılında 500 milyar 
dolar ihracat yapacak 
ise bunun aşağı 
yukarı 75 milyar 
doları otomotiv sek
törüne ait olacaktır" 
dedi.

Bu operasyonun 
ardından kamudaki 
kritik görevlerdeki 
memurların mal var 
tıklarına yönelik 
incelemeler de 
artırıldı. Kamuda 
yaklaşık 2.5 milyon 
memur görev 
yapıyor

Bireysel emeklilik coşacak

Başbakan Yardımcısı 
Ali Babacan’ın önce
ki gün bireysel 
emeklilik sistemini 
yeniden düzenleye
ceklerini açıklama 
sının ardından göz 
ler sektöre çevrildi. 
Sektördeki 2 milyon 
694 bin katılımcının 
yanı sıra yeni üye 
olacak kişileri de 
ilgilendiren düzen
lemelerin sektöre 
ivme getirmesi bek
leniyor. Sektördeki 
şirketlerin, bireysel 
emekliliğin daha hızlı 
büyümesi için daha 
önce gündeme 
getirdiği vergi 
düzenlemelerinin 
artırılmasına yönelik 
talepler üzerine 
hükümetin hareke 
geçtiği öğrenildi.

YÜZDE 60’1 
AVANYAŞI 
KULLANMIYOR 
Cari açığın azaltıl
masında tasarruf 
oranlarının artırıl
masının öneminden 
yola çıkan hükümet, 
2012-2014 dönemini 
kapsayan Orta Vade 
li Program’da da bu 
konuya yer vermişti. 
Sektörün, sisteme 
katılımları teşvik için 
vergi oranlarını artır
manın yanı bu avan
tajdan yararlanmayı 
kolaylaştıracak 
düzenlemeler talep 

ettiği biliniyordu. Şu 
anda sistemdeki 
katılımcıların yüzde 
60’a yakını mevcut 
vergi avantajını kul
lanmıyor.
İKİ FON HESABI 
OLACAK
Yeni uygulamada ise 
vergi avantajı için 
ayrı bir fon oluşturu
lacak ve avantaj 
maaş hesabına değil 
bu fona yatırılacak. 
Yani, bir kişi 100 TL 
prim ödediğinde 
maaşına 25 TL 
ekleniyorsa, yeni 
uygulamada 
emeklilik hesabında 
125 TL yatırmış 
görünecek. Ama bu 
tek hesapta değil. 
Biri 100 TL’nin 
yatırıldığı fon, diğeri 
de 25 TL’nin yatırı! 
dığı fon. Böylece, 
kişilerin toplam 
hesabında 125 TL 
işlem görecek. Tek 
fonda toplanma- 
masının amacı da 
kişileri sistemde tut
mak. Çünkü, 10 yıl
dan önce ayrılmalar
da bu ikinci fondaki 
(vergi avantajının 
yatırıldığı) paralarını 
alamayacaklar. 
Ayrıca, bireysel 
emeklilik siste
minden ayrılmalarda 
da 10 yılı bekleyen
ler için stopaj 
sadece ilk fondan 
kesilecek.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

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

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

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

HASTANELER

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

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

VAPUR - 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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomoka, Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 bo 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 s-13 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz sıa ıe 45
Beyza Petrol 513 0*1 03

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4221 

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)

IMUİIİIİI
VENÜS SİNEMASI 

SÜPERTURK:11:45-14:15- 
16:15-18:30-20:30 

FETİH 1453:10:45-14:00- 
17:15-20:30. 

REZERVASYON 513 33 21 
ÇIUSAVM TUTKU 

SUPER TURK: 11.30 
13.30 15.30 17.30 

19.30 21.15 
SEN KİMSİN : 12.00 
14.00 16.00 16.00 

18.00 20.30 
FETİH 1453: 11.30 
14.30 17.3020.30 

Rez. Tel: 51415 00
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Hwiln Mil* aim RMiıııi Mı
Belediyespor U-16 futbol takımı, güçlü 
rakibi Orhangazi Gençler Birliği'ni 
kendi sahasında 2-1 yenmeyi başardı.

Gemlik Belediyespor 
U-16 futbol takımı 
Salı günü Orhangazi 
Göl Tesislerin'de 
oynadığı U-16 1. 
grup maçında güçlü 
rakibi Orhangazi 
Gençlerbirliği'ni 2-1 
yenmeyi başardı. 
Bu sonuçla liderliği
ni de sürdürdü.
Maça yenik başlayan 
Gemlik 
Belediyespor, daha 
maçın başında kale
ci Soner topu elin
den kaçırınca rakibe 
sadece topa dokun
mak yetti.
Golden sonra 
hırslanan Gemlik

Belediyespor ilk 
yarının sonlarına 
doğru Furkan 
Arslan'ın golüyle 
beraberlik elde etti. 
2. yarı tamamen 
Gemlik 
Belediyespor'un 
kontrolünde geçti. 
59. dakikada korner 
den gelen topa Ali 
çok iyi bir kafa 
vurarak galibiyet 
golünü kaleye gön
derdi.
Maç boyunca iki 
takımın da centil
menlik örneği 
göstermesi 
dikkatlerden kaç
madı.

IZGARA KÖFTE SADECE
İndirim Kuponu Kullanım Koşulları
* İndirim kuponu ile Gemlik Özdilek Restaurantında bir porsiyon 
ızgara köfte 3.50 TL’den satılacaktır.
* İndirim kuponları birleştirilemez.
* İndirim kuponları paket servislerinde geçerli değildir.
* İndirim kuponu 5 Mart - 30 Nisan 2012 tarihleri arasında geçerlidir
* İndirim kuponu sadece Gemlik Hipermarket Restaurantında geçerlidir

MARKET ALIŞVERİŞLERİNİZDE ALACAĞINIZ 
İNDİRİM KUPONU İLE RESTAURANTIMIZDA

5 MART - 25 MART TARİHLERİ ARASINDA
TEK SEFERDE YAPACAĞINIZ 50 TL VE ÜZERİ

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel: O 224 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK

Öztlilek
.' “ALIŞVERİŞTE SIMSICAK BİR GELENEK"

Tİl- fj ft “SUYUNU BOŞA 
W HARCAMA”

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

Gemlik KHrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik: Körfez* vvww.gemlikkorfezgazetesi.com

vvww.gemlikkorfezgazetesi.com


Bursa’da bir tekstil fabrikasına staja giderken kaçırılan A.K(17)’yi ailesi aramayı sürdürüyor

atılı Baha, “Kızım gel seni affedeceğiz”
Kaçırıldığı genç tarafından 25 gündür alıkonulan ve haber alınmayan lise 
son sınıf öğrencisi A.K (17)’nın babası kızlarının hayatından endişe etmeye 
başladıklarını söyledi. Kızına seslenerek, “Gelin sizi affedeceğiz” dedi.
Acılı baba Ali Rıza Koçar, günlerdir işe gidemediğini, gidebileceğini 
düşündüğü her yerde kızını aradığını belirterek, kızından haber alamadığını 
ve sağlık durumundan endişe ettiğini söyledi. Haberi sayfa 2’de

19 Mart 2012 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

BİR ALANA 
İKİNCİSİ BEDAVA!

ÇOKAL TİCARET
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU

Kayhan Mah. 
2 Nolu Cadde 

GEMLİK 

5247677

Sivas olaylarının bakıldığı davada, 5 sanığın zaman aşımından yararlanması kararı çıkması, Gemlik’teki Alevi vatandaşları 
bıraraya getirdi. Kalabalık mahkeme kararını kınadı. Aleviler, mahkeme kararını tanımadıklarını açıkladılar.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülmekte olan 35 aydının Sivas’ta 
yakılarak öldürülmesi davasında, 5 
sanığa mahkemenin zaman aşımı 
nedeniyle beraat kararı vermesini 
protesto eden, Gemlik’teki alevi yurt
taşlar, düzenledikleri basın toplan
tısında mahkemenin verdiği kararı bir 
utanç belgesi olarak niteleyerek, 
ellerinde pankartlarla Sivas olaylarını 
ve mahkemenin kararını protesto 
eden sloganlar attılar. Haberi syf 4’de

Çanakkale
Şehitleri anıldı

Çanakkale Zaferinin 97. yıldönümü 
coşku ve gururla kutlanırken, başta 
Çanakkale Savaşı’nd a olmak üzere 
şehit düşenlerde Atatürk Anıtı’nda 
düzenlenen törende anıldı. Haberi 2’de

Gine Bakış Güneşi gören sahillere koştu
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Yerlikaya’nın açıklaması
CHP içindeki Brütüs’ün ortaya çıkmasıyla 

ilgili olarak önceki gün yazdığım yazı üze 
rine CHP İl Başkan Yardımcısı Özcan 
Yerlikaya, yazılı bir açıklama yayınlamış.

Bu açıklamasını tüm basın kuruluşlarına 
göndermiş.

En doğal hakkıdır. Çünkü yazımda, CHP 
içinde yaşanan son olaylarla ilgili somut 
olarak adından söz ettim.

Yerlikaya dan benim yazdığım yazıya 
benim köşemde cevap vermesini bekler 
dim.

Gemlik’te, CHP’nin hiç haberine yer ver
meyen, CHP'Iİ belediye döneminde bir tek 
haber bile yapmayan gazeteye gönderdiği 
açıklamasına nasıl diktepe dalarak, mal bul
muş mağribi gibi sarıldıklarını gördüm.

Yerlikaya'ya söylenecek sözlerim var. 4’de

Sert geçen kış 
aylarından sonra, 
Baharın müjdeleyi- 
cisi güneş kendini 
gösterince, dün 
Gemlikliler 
sahillere koştu. 
Son yılların en 
yoğun kar yağışı ve 
soğuklarının 
yaşandığı bir kışı 
yavaş yavaş geride 
bırakırken, Meteoro 
loji önümüzdeki 
günlerde hava 
ısısının 6 He 10 
derece arasında 
yükseleceğini 
söyledi.
Kışın soğuklarından

bunalan vatan
daşlar, iki gündür 
güneşle birlikte 
kendilerini Emin 
Dalkıran ve Atatürk

Kordonu’na atarak, 
güneşin tadını 
çıkardılar. Baharın 
ilk günlerini doya 
doya yaşayan

Gemlikliler, yeşil 
alanlarda da piknik 
yaparken, çocuklar 
da top oynayıp, 
bisiklete bindiler

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa’da bir tekstil fabrikasına staja giderken 
kaçırılan A.K(17)’yi ailesi aramayı sürdürüyor

Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Osmaniye 
Mahallesi eski Pazar 
Caddesindeki esnafı 
ziyaret etti. Belediye 
Meclis üyeleri Aslan 
Özaydın, Aydın 
Bayraktar, Necmettin 
Rama ve Turan 
Alkış’ın yanı sıra 
Zabıta Müdürü Halit 
Seymen’in de 
katıldığı ziyarette, 
esnaf sorunlarını 
dinleyip, bölgeye 
yapılacak çalışmaları 
anlatan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, kaldırım 
işgali yapmayan 
esnafa teşekkür etti. 
Kaldırımları işgal 
eden esnafın komşu 
esnaflara da zarar 
verdiğini ifade eden 
Yılmaz, işgale yel* 
tenmeyen esnafa 
duyarlılıklarından 

dolayı teşekkür etti. 
Esnafların sorun
larını da dinleyen 
Refik Yılmaz, Pazar 
caddesi esnafının 
daha rahat edebilme
si ve bölgenin daha 
cazip hale gelebilme
si için bir dizi pro
jesini anlattı.
Bölgede bin 400 
metrekarelik bir 
alanın kamulaştrılıp, 
otopark yapılacağını 
ifade eden Yılmaz, 
kaldırımlara da 
ağaçlar dikileceğini 
ve bölgeye yeşil 
alanlar yapılacağını 
söyledi. Yılmaz, 
dükkânlarının önüne 
tezgâh açıp, sanda
lye koyup, odun 
kömür yığan bazı 
esnafı da uyararak, 
herkesin daha güzel 
ve temiz bir Gemlik 
için duyarlı olması 
gerektiğini söyledi.

acılı Batta, "Kızım gel 
seni affedeceğiz"

Kaçırıldığı genç tarafından 25 gündür alıkonulan ve haber 
alınmayan lise son sınıf öğrencisi A.K (17)’nın babası 
kızlarının hayatından endişe etmeye başladıklarını söyledi. 
Kızına seslenerek, “Gelin sizi affedeceğiz” dedi.
22 Şubat 2012
sabahı evinden 
çıkarak Bursa’da 
staj gördüğü bir 
tekstil fabrikasına 
giderken, sevdiği 
Bayram Burkay 
Yalazan adlı genç 
tarafından kaçırıldığı 
iddia edilen, lise son 
sınıf öğrencisi A.K 
(17) ailesi tarafından 
her yerde aranıyor. 
Üzüntülü baba, gün
lerdir işe gideme 
diğini, kızını kaçıran 
Bayram Burkay 
Yalazan’ın facebook- 
tan fotoğraflarını 
bulduğunu ve gide
bileceklerini tahmin 
ettiği her yerde ara
mayı sürdürdüğünü 
belirterek şunları 
söyledi:
“Kızımın kaçırıldığı 
günden sonra bir 
kez telefon 
görüşmesi yaptık. 
Sağlık durumunun

nasıl olduğu, ne 
yiyip içtiği, ne du 
rumda olduğunu 25 
gündür bilemiyoruz. 
Günlerdir gözümüze 
uyku girmiyor.
Kızımı kaçıran şahıs 
gelip bizden özür 
dilesin, onları af

edeceğiz.
Kızımın sağlık duru
mundan endişe 
ediyorum.”

AİLESİ SAHİP 
ÇIKMIYOR 
Kızlarını kaçıran 
gencin ailesiyle 

yaptıkları 
görüşmede, 
oğullarını evlatlıktan 
reddettiklerini 
öğrendiğini 
söyleyen acılı baba 
Ali Rıza Koşar, 
“Bu durumda bu 
çocuklar nasıl 
geçinirler. Onlara 
kimler yardım ediyor 
belli değil. Ailesi 
çocuklarına sahip 
çıkmıyor.
Fıstıklı, Kapaklı 
ve Kumla’da 
görüldüğü söylendi. 
Her yere gittim, 
foto ğraflarını 
muhtarlara, 
kapıcılara ve jandar
maya bıraktım. 
Onların izini bula
madan döndüm. 
Buradan kızıma 
sesleniyorum. 
Kızım gel seni 
affedeceğiz.
Bizi, daha fazla 
üzme.” dedi.

Çanakkale Şehitleri anıldı

Çanakkale Zaferinin 
97. yıldönümü coşku 
ve gururla kut
lanırken, başta 
Çanakkale 
Savaşı’nda olmak 
üzere şehit düşen
lerde saygıyla anıldı. 
Tüm yurtta, dış tem
silciliklerde ve 
KKTC’de olduğu gibi

Gemlik’te de düzen
lenen törenlerde 
zafer gururu, şehit
lerimize olan minnet
tar duygularla bir 
arada kutlanıp, 
saygıyla anmaya 
dönüştü. Atatürk 
Anıtına çelenklerin 
sunulması, Saygı 
Duruşu ve İstiklal

Sii
Marşımızın okun- masıyla başlayan

törenlerde günün 
anlam ve önemini 
Veteriner Yüzbaşı 
Mustafa Gündinç 
okudu. Daha sonra 
şehitliğe giden pro
tokol üyeleri ve şehit 
aileleri burada da 
Müftü Muammer 
Turan ve Çarşı Camii 
İmamı Süleyman

Yedek’in okuduğu 
Kur-an’ı Kerim ile 
şehitlerine rahmet 
duaları etti.
Törenler Çarşı 
Camiinde okutulan 
mevlidi şerif ve 
Askeri Veteriner 
Okulu’nda verilen 
öğlen yemeği ile 
devam etti.
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Bursa'da, cezaevin
den firar eden bir 
kişi, çaldığı kabloları 
yakarken jandarma 
ekibi tarafından 
yakalandı.
Çeşitli suçlardan 
tutuklu bulunduğu 
Çorum Açık 
Cezaevi'nden kısa 
bir süre önce izin 
alıp Bilecik'e bağlı 
Bozüyük ilçesinde 
ikamet eden 
ailesinin yanına

İIİİIIIİIIİMM
Bursa'da, park 
halindeki otomobilin 
camını kıran kimliği 
belirsiz kişi veya 
kişiler, çantadaki 
585 bin 960 TL 
tutarındaki çekleri 
alıp kaçtı.
Bursa'da, park 
halindeki otomobilin 
camını kıran 
kimliği belirsiz 
kişi veya kişiler,

gelen, ancak izin 
müddeti dolduğu

halde cezaevine geri 
dönmeyen Arif N.A,

çantadaki 585 
bin 960 TL 
tutarındaki 
çekleri alıp kaçtı. 
Edinilen bilgiye 
göre, özel bir şir
kette çalışan 
Ahmet O. (58), 16 
BBF 22 plakalı oto
mobili Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Organize Sanayi 
Bölgesi Mavi Cadde 

üzerindeki bir 
banka şubesi önüne 
park ederek 
bankaya girdi. 
Bankadan çıkan 
Ahmet O., aracın ön 
sağ camının 
kırılarak ön koltuk 
üzerindeki deri çan
tanın olmadığını 
gördü. Çantada 
bulunan kendine ait 
nüfus cüzdanı,

emniyet ve jandar
ma ekipleri tarafın
dan aranıyordu.
Mezitler bölgesi eski 
Karacakaya köyü 
bölgesinde kablo 
çaldığı iddia edilen 
Arif N.A., kabloları 
yaktığı sırada jan
darma tarafından 
yakalandı.
Arif N.A., nöbetçi 
mahkemece tutukla
narak tekrar ceza
evine gönderildi 

ehliyet ve çeşitli 
bankalara ait 
çeklerin yerinde 
olmadığını belirten 
Ahmet O., 
polise verdiği 
ifadesinde maddi 
zararının 
585 bin 960 TL 
olduğunu ifade 
etti. Polis, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

KardesininKavga 
Ettiği Cenci Sokak 
Ortasında Öldürdü
Bursa'nın 
Orhangazi 
ilçesinde bir kişi, 
kardeşinin kavga 
ettiği genci sokak 
ortasında silahla 
vurarak öldürdü. 
Cinayet, dün 
akşam saat 22: 00 
sıralarında Gemlik 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
U.D. (17) isimli 
genç, S.A. (17) ile 
kavga etti. S.A'nın 
ağabeyi S.A (20), 
kavgayı öğrendik
ten sonra, iddiaya 
göre kardeşini 
döven U.D. ile 
yolda karşılaştı.
U.D'ye arkasından 
yaklaşan ağabey 
S.A, üzerinde 
taşıdığı silahla 3 el 
ateş etti. Başından 
vurulan U.D. ağır 
yaralandı. Olay 
yerinden geçen 
özel bir araçla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 

kaldırılan U.D. 
kurtarılamadı.

HASTANEDE 
GERGİNLİK 
Cinayeti haber alan 
U.D'nin yakınları 
hastaneye akın etti. 
Gencin ailesi sinir 
krizi geçirirken, 
bazı yakınları ile 
hastane personeli 
ve polis arasında 
zaman zaman 
gerginlik yaşandı. 
U.D'yi silahla 
öldürdüğü ileri 
sürülen ağabey 
S.A. ve kardeşi 
S.A. ise polisin 
kısa takibi son
rasında yakalandı. 
Polis ve savcı, 
cinayetin işlendiği 
Muradiye Camii 
karşında inceleme 
yaptı. U.D'nin cese
di Adli Tıp Kuru 
mu'na kaldırılırken, 
cinayetle ilgili tah 
kikat çok yönlü ola 
rak devam ediyor

Motosiklet Kazası: 3 yaralı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde motosiklet 
ve yayanın 
karıştığı kazada 3 
kişi yaralandı.
Mesudiye 
Caddesi'nde 
seyir halinde olan 
Üveys B. idaresinde
ki 16 KED 63 
plakalı motosiklet, 
bir petrol istasyonu 
civarında karşıdan 
karşıya geçmeye

çalışan 44 yaşındaki çarptı. Çarpmanın
Elfide Şen'e etkisi ile hem yaya

kadın, hem de 
motosiklet sürücü 
Üveys B. ile 
arkasında bulunan 
Zekeriyya B. 
yere düşerek yara
landı. 3 yaralı 112 
ambulansları ile 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Kazayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

K8Ş€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

Söndürülmeyen sigara izmariti
apartmanı yakıyordu

Bursa'da bir apart
manın 6. katında 
söndürülmeden 
atılan sigara 
izmariti sebebiyle 

yangın çıktı.
Mahalleli sokağa 
dökülürken, 
alevler itfaiyenin 
müdahalesiyle 
büyümeden 
söndürüldü.

Olay, Osmangazi 
ilçesi Sakarya 
Mahallesi Gazcılar 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
İddiaya göre, Ali 
E.'ye ait evde 
söndürülmeyen 
sigara izmariti 
yüzünden yangın 
çıktı. Alevler kısa 
sürede evin mutfak 

kısmını sararken, 
Ali E. yangını bat
taniye ile 
söndürmek istedi. 
Alevlerin sönmeme
si üzerine ev sahibi 
eşi Hatice E. ve kızı 
Aleyna E.'yi alarak 
alt kata indirdi. 
Apartman sakin
lerinin ihbarı üzerine 
kısa sürede olay

yerine gelen 
itfaiye ekipleri 
alevleri kontrol altı
na aldı.
Yan apartmanda 
bulunan vatandaşlar 
kısa süreli panik 
yaşadı. Vatandaşlar 
yangını korku dolu 
gözlerle seyretti. 
Polis olayla ilgili 
soruşturma başlattı
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yerlikaya’nın açıklaması
Önümde onca köşe yazısı olan konu varken, 

bu konuya bir daha dönmek istemezdim.
Ama, Gemlik Belediyesi’nde yaşanan süreç, 

ibretle izlenecek bir olaylar dizisidir.
Gelecekte, ya bir tez konusu olur, ya da bir 

siyasal kitap..
17 Mart günü yapılan Belediye 

Başkanvekilliği seçimlerinde, döndürülen 
dolapların bir başkasına, 19 Ocak 2012 günü 
tanık olduk.
Gemlik’i 3 yıl yönetecek bir başkanvekilliği 

seçimi için, mecliste azınlıkta olan bir parti 
adayının koltuğa oturması için, CHP’li meclis 
üyelerine kanca atılması, vaadler, mevkiler 
çıkarlar sağlanması söz konusudur.

Yani meclis üyeleri, bir mal gibi satın alın 
mak istenmiştir.
Bunda da başarılı olunmuştur.
Biri, 1 oyla, 3 bin 700 lira maaşı olan bir 

koltuğa oturtulmuştur.
Ne beceri, ne bilgi, ne liyakat ne de eğitim 

aramıştır bu iş için.
Oysa Mecliste, AKP’li 8 üye bulunmaktadır. 

Aralarında mühendisler, deneyimli kişiler 
vardır.
Ama, başka partilerden makam vaadiyle 

ayarttıkları kişiler koltuğa sahip olmuştur. 
Burada üyenin özgür iradesi yoktur.
Siyasi rüşvet vardır.
Bu süreç sonunda, yargının yapılan seçimleri 

geçersiz kılmasından sonra, yargı kararına 
karşın, koltuğa seçilen aylarca İçişleri 
Bakanlığınca görevinde tutuldu.
Bakanlık, yargı kararları karşısında çıkmaza 

girince, o kararı alan mahkemenin dayandığı 
kapı önü seçimlerinin sonucunda seçilen 
başkanvekili, yine görmemezlikten gelindi.

Ve yine seçime gidildi.
CHP’liler döndürülen fırıldaklara dikkat 

ederek, bazı meclis üyelerini istifa ettirdiler. 
Buna karşın, 17 Mart seçimlerinde olduğu gibi, 
yine kişi ayartma, vaadler ve çıkarlar ile karşı 
partiden birini kendilerine oy verdirmeyi 
başardılar.
Bugün bu süreç konuşuluyor.
9 Mart günü Cumhuriyet Savcılığına başvu

ran 12 CHP’li meclis üyesi, “Ben Refik 
Yılmaz’a oy vermedim” diyor.
Ama, birisi üç gün sonra, Belediyeden aldığı 

hukuki yardım ile bir dilekçe yazdırılıp, yine 
belediyenin avukatı aracılığıyla Savcılığa 
başvurup, imzasını geri alıyor.
imzasını aldırmasaydı başına ne geleceğini 

ona söylediler.
CHP içindeki Brütüs’ü aramak için CHP 

Genel Merkezi özel komisyon kurdu.
Bu komisyonun incelemelerinde Sayın 

Yerlikaya’nın amacını aşan telefon konuş
maları ve bazı üyelere telkinlerde bulunduğu 
Partisi milletvekilleri tarafından belirlendi. Bu 
nedenle Binali Derin ve Ayfer Ağırbaş hakkın
da çok olumsuz şeyler konuşuldu.
Bunun belgesi partide.
Bursa’da cuma günü yapılan basın toplan 

tısında, İl Başkam’nın ince çizgilerle belirttiği 
ikinci kişi olduğu açıklandı. Bu kişinin yakında 
parti Disiplin Kurulu’na verileceğini ve 
gerekenin yapılacağını İl başkanı Gürhan 
Akdoğan söyledi.

Yakında bu kişinin kim olduğunu CHP’liler 
açıklayacak.
Ben erken açıkladım. Sayın özcan Yerlikaya, 

bu kişi siz değilseniz, Gemlik kamuoyunu 
önünde her ortamda sizden özür dileyeceğim.
Ama o kişi siz iseniz ne olacak.
Siz, benden özür dileyecek misiniz?
Amacım kimseyi suçlamak değil, gerçekleri 

yazmak.

Sivas olaylarının bakıldığı davada, 5 sanığın zaman aşımından yararlanması kararı çıkması, Gemlik’teki Alevi vatandaşları 
biraraya getirdi. Kalabalık mahkeme kararını kınadı. Aleviler, mahkeme kararını tanımadıklarını açıkladılar.

1IMİIMIİİIIİ Mill Bili tf

Ankara 11. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi’nde 
görülmekte olan 35 
aydının Sivas’ta 
yakılarak öldürülme
si davasında, 5 
sanığa mahkemenin 
zaman aşımı 
nedeniyle beraat 
kararı vermesini 
protesto eden, 
Gemlik’teki alevi 
yurttaşlar, düzen
ledikleri basın 
toplantısında 
mahkemenin verdiği 
kararı bir utanç 
belgesi olarak 
niteleyerek, 
“Belleğimizi sıfırla
malarına müsade 
etmeyeceğiz. Zaman 
aşımına uğratılarak 
Sivas katliamını 
unutmayacağımızı 
ve yürüttüğümüz 
haklı mücadelede 
katliamların 
hesabının sora
cağımızı bir kez 
daha ilan ediyoruz” 
dediler.
Dün, saat 15.oo de 
Irmak Sokak Taş 
Köprü üzerinde 
toplanan bin kişiye 
yakın alevi yurttaş, 
ellerinde pankartlar
la Sivas olaylarını ve 
mahkemenin 
kararını protesto 
eden sloganlar 
attılar.
Kalabalık daha 
sonra okunan basın 
bildirisiyle dağıldı. 
Gemlik Cem Evi ve 
Dersimliler Derneği 
ile Eğitim Sen 
Sendikası’nın

<ı ıılrlı lu (inli ılım ıınml 

desteklediği basın 
bildirisini, Hünkar 
Hacı Bektaşi Veli 
Derneği Başkanı 
Kazım Bulut okudu. 
Bulut’un okuduğu 
basın bildirisinde, 
AKP hükümetinin 
hakim sınıfların 
sözcüsü olduğu 
bildirilirken, ‘İleri 
demokrasi örneğini 
bir kez daha göster
diği!’ iddia edildi. 
1993 yılında Sivas’ta 
meydana gelen olay
larda 35 aydının 
yakılarak öldürülme
si üzerinden 19 yıl 
geçtiği belirtilen 
açıklamada, “Acımız 
hala yakıcılığını 
korumakta, yürükleri 
mizde. Salı günü 
Ankara Adliyesi’nde 
tarihe bir kara leke 
olarak geçen Sivas 
katliamının davası 
görüldü.
Ankara’da Sıhhiye 
Meydanı’nı dolduran 
binlerce kişi 
katliamın zaman 
aşımı kararını teşhir 
etmek için alanlar
daydı. Ancak, katle
den devlet, yargısıy
la, mahkemesiyle, 
ileri demokraside ne 
kadar ısrarcı olduk
larını bir kez daha 
ezilen halklarımıza 
göstermiş oldu. 
Sivas davası zaman 
aşımına uğratılarak, 
bu davada 
yargılanan kişiler 
davada beraat ettiri 
lerek adeta ödüllen 
dirildi.” denildi.
11. Ankara Ağır

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Tri|M A. “SUYUNU BOŞA MA fi HARCAMA"
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

Ceza Mahkemesi’nin 
kararının verdiği 
kararın, Türkiye için 
bir utanç belgesi 
oluduğu belirtilen 
açıklamada, 
“Madımak’ta can
larımızı yakarak 
insanlığa karşı suç 
işlemiş binlerce 
katliam sanığını 
cesaretlendirmiştir. 
Nitekim 
Başbakanımız 
Erdoğan’ın mahke
menin verdiği bu 
kararı “milletimize 
hayırlı olsun” şek
linde yorumlaması, 
hem de aynı gün, 
Ankara Adliyesi 
önünde toplanan 
binlerce kişiye 
polisin biber gazı ve 
tazyikli su ile dört 
bir yandan saldır
ması da bu meydan 
okumaların açık 
işaretleridir.” denil
di.
Ankara Adliyesi’nin 
önündeki olaylardan 
sonra “Bütün bu 
gelişmeler hukukun 
bittiğini ve artık bize 
yalnız demokratik 
direnme hakkı 
verdiğini gösteriyor. 
Acılarımız derin ve 
köklü. Devrimci 
demokrat alevi halkı 
olarak, katliamlarını 
zaman aşımına 
uğratılmasını asla 
kabul etmiyoruz. 
Bizler haklı mücade 
lemizde geri adım 
attıracağını zanne 
denlere sözümüzün 
bitmediğini, bir kez 
daha söylemek isti 

yoruz. Bizler, 
acılarımızın üzerine 
basa basa yeni bir 
dünyayı var edene 
dek, mücadelemizi 
sürdüreceğiz. 
Belleğimizi sıfırla
mamanıza müsade 
etmeyeceğiz.
Ankara 11. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nin 
aldığı karan tanımı 
yoruz.
Bu karara, başta 
temyiz yolu olmak 
üzere ve uluslar 
arası düzeyde Sivas 
Katliamını insanlığa 
karşı işlenmiş suç 
olarak kabul edilene 
kadar her türlü 
mücadeleyi, geniş 
bir hukukçular 
gurubu ile büyüte 
rek sürdüreceğiz. 
Ankara Adliyesinin 
önünde toplanan 
binlerce kişiye biber 
gazı atan, tazyikli su 
sıkan, plastik mermi 
atan Emniyet 
Müdürü hakkında 
suç duyurusunda 
bulunacağız.
Katliamın yapıldığı 2 
Temmuz tarihine 
kadar her ayın ilk 
perşembe günü 
“çerağ uyandıra
cağız” ve oradan 
çıkan aydınlığın 
insanların vicdanına 
sesleneceğiz.
Katliama karışmış 
bütün kişilerin İçiş
leri Bakanının, Sivas 
Valisi’nin ve Emni 
yet Müdürü’nün 
yargı önüne çıkarıl
ması için mücadele 
vereceğiz.” denildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İnşaat Mühendisi Osman Doğan yazdığı ‘Soy Kırım mı, Yol Kırım mı’ adlı kitabını tanıttı

Doğan: ''Eımeni meselesinin arkasını iııl görmeliiiiz1
Gemlik 
Belediyesi’nin 2012 
yılı Kültür Etkinlikleri 
kapsamında organi 
ze ettiği, “Soy Kırım 
mı, Yol Kırım mı? 
Hançerliyan” konulu 
konferans, büyük 
ilgi gördü.
18 Mart Çanakkale 
Şehitleri Anma 
Etkinlikleri öncesin 
de, düzenlenen ve 
anlamı daha etkin 
hale gelen konferans 
ta inşaat Mühendisi 
ve Yazar Osman 
Doğan konuştu. 
Bir süre önce IQ 
yayınlarından çıkan 
ve konferansla aynı 
adı taşıyan kitabını 
tanıtan Osman 
Doğan, Ermeni soru
nunu tarihsel süreç 
içinde çok yönlü 
olarak masaya 
yatırdı.
Belgeleriyle sözde 
Ermeni Soykırımı 
iddialarına sert ve 
bilimsel yanıtlar 
veren Doğan, slayt 
gösterimle renklen 
dirdiği yaklaşık 2 
saat süren konfe 
ransta, tarihsel süre 
cin tekerrürlüğüne 
de atıfta bulunarak, 
o dönemle bugün
lerin gerçekleri ara 
sında bağlantı kurul
masını istedi.
Gemlik Belediye 
Düğün Salonu’nda 
organize edilen kon
feransta, “Soy Kırım 
mı, Yol Kırım mı? 
Hançerliyan” isimli 
kitabının nasıl 
yazıldığını anlatan 
İnşaat Mühendisi ve 
Yazar Osman Doğan, 
Yozgat’ın Boğazlıyan 
ilçesinde görev 
yaparken gördüğü 
“Milli Şehit Kemal 
Bey” büstü ve onun 
öyküsünden etkilen 
diğini açıkladı.
Kitabını 25 yıllık 
süreçte, 2 bin 500’e 
yakın kitap, dergi,

gazete, anı ve döne
min belgelerini 
araştırarak yazdığını 
vurgulayan Doğan, 
Ermeni Sorununda 
siyasi ve hukuki bir 
boyut olduğu kadar 
insani boyutların da 
olduğunu savuna 
rak, kitabının gerçe 
ğe dayalı belgelerle 
Ermeni sorununu 
tüm açılardan gözler 
önüne serdiğini 
bildirdi.
1972 yılında ABD 
Los Angeles Başkon 
solosumuz Mehmet 
Baydar ve yardım
cısı Bahattin Demir’ 
in şehit edilmesine 
kadar Batı’nın Erme 
nilerin iddia ettiği 
sözde soy kırıma 
yönelik ilgisi olma 
dığını ve ASALA 
isimli örgüt cinayet
lerinin de bu saldırı 
sonrâsında arttığını 
kaydetti.
Ermenilerin Türklerle 
tarihsel geçmişini de 
aktaran Osman 
Doğan, ipek yolunu 
kullanarak Anado 
lu’ya gelen Ermeni 
lerin, ilk olarak Van 
çevresine yerleştik
lerini, ardından da 
Adana ve Mersin 
Bölgesinde ikamet 
ettiklerini belirtti. 
Selçuklu döneminde 
hoşgörülü yönetime 
dayanarak Trabzon, 
Giresun, Samsun 
bölgelerine, OsmanlI 

hoşgörüsü sayesin 
de de Bursa, İzmir, 
İstanbul, Edirne ve 
Balkanlara kadar 
yayıldıklarını kayde
den Osman Doğan, 
1914-1915 tarihleri 
nde Osmanlı idaresi 
ndeki ermeni nüfusu 
nun 1,5 milyon kişi 
olduğunu belirtti. 
Ortodoksluğa yakın 
Gregoryen mezhe
bine bağlı Ermenil e 
rin, Balkan Savaş 
lan sırasında, 
Ermeniler tarafından 
örgütlendiklerine 
işaret eden Doğan, 
azınlık hakları adı 
altında kurulan 
misyoner okulların
da, batının 
emperyalist güçle 
rinin Ermeniler! kul
landığını söyledi. 
Ayestefenos, Berlin 
gibi anlaşmalarda, 
önce Azınlık hakları 
gibi basit iyileştirme 
ler istenen 
Ermenilere, ardından 
Özerklik verildiğini 
ve sonrasındaki 
planın da toprak 
kaybı ve bağımsızlık 
isteme olduğunu 
anlatan Doğan, 
“Özellikle o günlerle 
bugünler arasında 
bağlantı kurmanızı 
istiyorum. Rusya ve 
İngiltere’nin başını 
çektiği, güç gösteri
sine dönen oyunlar
da Ermeniler kul
lanıldılar. Bunları

Abdülhamit biliyor
du. Ertelemeye 
çalışıyordu. Ancak 
bugün olduğu gibi o 
günlerde de işbirlik 
çi ve hainler çoktu. 
Sivil Toplum Örgütü 
adı altında terör 
örgütleri kurdular. 
1890’da başlayıp, 
1905’te Abdülhamit’e 
yönelik suikast giri 
şimi çerçevesinde 
lokal olaylar 
çıkardılar. Bu olay
larda 100 bine yakın 
insan öldü. Osmanlı 
bu iç olaylarla uğra 
şırken de Balkanlar 
elden gitti. Birinci 
dünya savaşının ilk 
günlerinde de Van’ 
da olaylar çıkartıp, 
25 bin kişiyi öldür 
düler. Bunların hepsi 
belgelidir.” dedi. 
Her yıl 24 Nisan’da 
kopartılan yaygara 
ların aslında soy 
kırım adına değil, 
Ermeni olayları pat
lak verince bunların 
önüne geçilmesi için 
alınan 3 maddelik 
önlem paketinin 
yıldönümüne yapılan 
yaygaralar olduğu
nun altını çizen 
Osman Doğan, 
“Olaylara karış
mayan Ermenilerin 
daha güvenli yerlere 
nakli ve olay çıkar
tanlara yönelik alı
nacak tedbir karar
larıydı bunlar. 
Soy Kırım yoktu, 

içinde öldürme, 
cezalandırma yoktu. 
Bu göçler esnasında 
kayıtlarda 412 bin, 
422 bin gibi Erme 
ni’nin göç ettirildiği 
söyleniyor. Biz 500 
bin diyelim. Bu göç 
esnasında 30 bin 
Ermeni başta 
bulaşıcı hastalıklar 
olmak üzere açlık, 
ağır yol şartları ve 
istenmeyen bazı 
saldırılar sonucu 
hayatlarını kaybetti. 
Ancak, Diyarbakır, 
Dersim, Erzurum 
gibi bazı yerlerde 
olaylar devam etti. 
Buralarda da 39 bin 
500 Ermeni’nin öldü 
ğü belgelerde var. 
Ancak, kimse ölen 
Türkleri gündeme 
getirip, konuşmuyor. 
Aynı dönemde 
sadece hastalıktan 
ölen Türk sayısı 389 
bindir. Peki, 1 milyon 
500 bin Ermeni’den 
kalanlara ne oldu? 
Bunların 500 bini 
Rusya’ya, 500 bini 
Fransa başta olmak 
üzere Avrupa’ya, bir 
kısmı da ABD ve 
başka ülkelere gitti 
ler. Konuşulması 
gereken soy kırım 
değil, yol kırımdır. 
Ermenilerin o dönem 
de Rusya ve Ingilte 
re’nin tezgâhladığı 
olaylarda öldürdüğü 
Türklerdir” dedi.
Ermeni Terör

Orgütü’nun ASALA 
dan önce 1900’lü yıl
ların başında Cenev 
re’de Hınçak, Tiflis 
te de Taşnak Terör 
örgütlerini kurduğu 
nu belirten Osman 
Doğan, ASALA’nın 
da 1970’lerde örgüt 
lendiğini açıkladı. 
Ermenilerin tanıtım, 
tanınma, tazminat ve 
toprak hedefleri oldu 
ğunun unutulmama 
sini isteyen Doğan, 
tanıtımı silahlı saldı 
rılarla, tanınmayı da 
soy kırım anıtları ve 
20 ye yakın ülkede çı 
kardıkları soy kırım 
yasalarıyla yaptık
larını, geriye tazmi
nat ve toprak talebi 
nin kaldığını anlattı. 
Türkiye ile ilgili olan 
son iki madde karşı 
sında uyanık olmak 
zorunda olduğumu 
zu vurgulayan Do 
ğan, ASALA şehit
lerini, ASALA kat 
liamcılarını, ASA 
LA’yı bitiren kahra
man istihbarat görev 
lilerini de ifşa ede 
rek, konuşmasını 
Atatürk’ün gençliğe 
hita besi ile bitirdi. 
Büyük alkış alan 
Osman Doğan’a 
Belediye Başkanve 
kiî: Refik Yılmaz 
adına çiçeği Meclis 
üyesi Aydın Bayrak 
tar takdim etti. 
Doğan, daha sonra 
kitabını imzaladı.

CTFliltıCfflttlelalefiıılılılılıtiııiaııılı
Şehitlerini anma 
günü nedeniyle 
etkinlik düzenledi

Cumhuriyet Halk 
Partisi ilçe örgütü, 
18 Mart Çanakkale

CHP ilçe binasında 
düzenlenen Çanakka 
le Zaferi ve Şehitleri 
miz konulu konfe 
ransa konuşmacı 
olarak Emekli Tarih 
Öğretmeni Ürer Ko 
nak ve Cengiz Özars 
lan katıldı. CHP İlçe 
Yönetim Kurulu, 
kadın kolu, gençlik 
kolu ve il genel ve 
belediye meclis
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“Bursa nın değerlerini ortaya çıkarıyoruz'’
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, dağın
dan sahiline, tarihi 
mirastan çevreye 
kadar her alanda 
Bursa’nın sahip 
olduğu saklı değer
leri ortaya çıkarmaya 
çalıştıklarını söyledi. 
Başkan Altepe, daha 
sağlıklı ve yaşanıla
bilir kent çalışmaları 
doğrultusunda asıl 
hedeflerinin ‘Avrupa 
Kenti’ payesine 
gerçek anlamda 
ulaşmak olduğunu 
vurguladı.
BURSAM BursalIlar 
Derneği’nin dayanış
ma gecesi Hilton 
Otel’de yapıldı.
Siyaset, spor ve iş 
dünyasını bir araya 
getiren geceye 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’nin yanı sıra 
AK Parti Bursa mil
letvekilleri Tülin 
Erkal Kara ve 
'Hüseyin Şahin, CHP 
Milletvekili Turhan 
Tayan, eski bakan
lardan Mehmet 
Gazioğlu, Bursaspor

Teknik Direktörü 
Ertuğrul Sağlam da 
katıldı.
Gecede Büyükşehir 
Belediyesinin 
yatırımları hakkında 
katılımcıları bil
gilendiren 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, tüm enerji
lerini Bursa’nın saklı 
değerlerini ortaya 
çıkarmaya, kendi 
markalarını üreten 
Bursa’nın da bir 
dünya markası 
olmasına çalıştık
larını söyledi. Halen 
tamamlanan ve 
yürürlükte olan bini 
aşkın proje üzerinde 
çalıştıklarını dile 
getiren Başkan 
Altepe, “Günden 
güne yaptığımız bu 
çalışmalar artarak 

devam ediyor. 
Hedefimiz, Bursa’nın 
en kısa zamanda 
daha yaşanabilir, 
daha sağlıklı bir kent 
haline gelmesidir. 
Gerçek ünvanı olan 
Avrupa şehri paye
sine ulaşmasıdır. 
Onun için gece 
gündüz demeden 
gayret sarf ediyoruz. 
Bursa’ya hizmet 
konusunda, herkesle 
uzlaşma yolunda, 
gerekli özveriyi gös
teriyoruz. Bu şehre 
hizmet etmek büyük 
onurdur. Eser 
kazandırmak büyük 
heyecandır. Tüm 
yönetim kademeler
imizle biz bu heye
canı duyuyoruz. 
Bursa’nın bir 
köşesinde bir eser 
ayağa kalkınca, 

şehre değişik 
eserler 
kazandırdıkça 
mutlu oluyoruz. 
Hemşerilerimize 
hizmet etmek, bizi 
büyük ölçüde mutlu 
ediyor. Bunu en iyi 
şekilde gerçek
leştirmek için elimiz
den geleni yapıy
oruz. Bu konuda da 
herkesten destek 
bekliyoruz” diye 
konuştu.
“Bursa’da yaşam 
kültürü oluştu” 
AK Parti Milletvekili 
Hüseyin Şahin de 
dünyanın en güzel 
yerinin Türkiye, 
Türkiye’nin en güzel 
yerinin ise Bursa 
olduğunu söyledi. 
Bursa’nın dünyanın 
tüm nimetlerini 
üzerinde barındıran 
eşsiz bir kent 
olduğunu dile 
getiren Şahin, 
Türkiye’nin her il ve 
ilçesinden milyonlar
ca insanın Bursa’da 
kardeşçe yaşadığını, 
burada bir yaşam 
kültürü oluştur
duğunu kaydetti.

ELEMAN
GOLDSTAR YEMEK 

ÜRETİM SANAYİ 
LTD.ŞTİ. DE 
ÇALIŞACAK 

BAY VEYA BAYAN 
GIDA MÜHENDİSİ 

ARANIYOR 

524 84 17

ELEMAN
TURİZM ACENTEMİZDE 

ÇALIŞACAK 
ORTA DERECEDE 
İNGİLİZCE BİLEN

GEMLİK’TE İKAMET < 
EDEN DENEYİMLİ BAYAN 

ELEMAN ARANIYOR 

0 532 391 63 63

elmfc »sekeri
--- - KREŞLERİ —

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

w KURUMU

WilWlMIL
ERKEN KAYIT 
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“Kaliteli bir okul öncesi eğitim çocuğunuzun hayatında önemli bir fark yaratır” 
KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARIMIZ VE 

İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE RAĞLI. YARATICI. 
KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP.

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU RİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

,m!3TL.
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LAF DEĞİL, İŞ ÜRETİYORUZ

Kredi kartı geçerlidir 
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Aygün Sitesi 68/B 

05358155711 
_ _ _ _ KÜÇÜK KUMLA
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Mentli Mrenciler şehitleri aıılı

tarafından sergilenmesinin ardından, okul korosu Müzik öğretmeni 
Murat Onat yönetiminde Çanakkale Türkülerini seslendirdi.

Özel Aykent İlköğre
tim Okulu öğrenci
leri, 18 Mart 
Çanakkale Savaşları 
ve Şehitleri Anma 
günü nedeniyle 
Belediye Kültür 
Merkezi'nde anma 
programı düzen
lediler. 
Cumhuriyet Baş 
savcısı Zekeriya 
Bayazıt, ilçe Milli 
Eğitim Mürdürü 
Mehmet Ercümen 
ve öğrenci 
velilerinin katıldığı 
gecede, vatanımızın 
korunması için 
şehit düşmüş olan

askerlerimiz ve 
Çanakkale Savaşla 
rında yaşamlarını 
yitirmiş askerleri 
mizin anısına şiirler, 
tiyatro gösterisi ve 
okul korosundan 
dinletiler Sonuldu. 
Velilerin büyÛK 

beğeni ile izlediği 
Çanakkale’yi Anma 
ve Şehitler günü 
gecesi sonunda, 
programa katkısı 
bulunan okul öğret
menlerine çiçek 
sunularak, teşekkür 
edildi.

Umurbey Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okulu öğrenci
lerinin hazırlamış 
olduğu "Çanakkale 
Geçilmez" adlı oyun 
Umurbeyliler 
tarafından büyük 
ilgi gördü. 
Tiyatro gösterisi, 
Umurbey Celal 
Bayar 
Kütüphanesi’nde 
Okul Müdürü 
Hüseyin Kaftan'ın 
günün anlam ve 
önemini belirten 

konuşmalarıyla ve 
tiyatro ekibini 
tebrikleriyle başladı. 
Türkçe Öğretmeni 
Özal Arslan'ın 
öğrencileriyle birlik
te hazırladığı oyuna 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Ali 
Osman Cura ve 
okul müdürleri 
katıldı.
Çanakkale Şehitleri 
mizi anmak amacıy
la hazırlanan oyun
da öğrenciler yete 
neklerini sergiledi.

Okul idaresi ve 
personeli tarafından 
hazırlanan çiçeği 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Ali Osman 
CURA'dan alan 
Türkçe Öğretmeni 
Özal Arslan, tiyatro 
ekibiyle mayıs ayı 
içerisinde sergileye
cekleri yeni bir 
tiyatro gösterisi 
hazırlığında olduk
larını belirtti ve tüm 
izleyicileri tiyatro 
gösterilerine davet 
etti»

Saraylı Giyim hizmete acildi
Nişan, Düğün, Kına 
ve Sünnet 
Kıyafetlerinde marka 
olmayı hedefleyen 
Saray Giyim 
Gemlik’te hizmete 
girdi.
Eski Pazar Caddesi 
Numara 24’de 
hizmete giren Saray 
Giyim’in açılışını 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Ak Parti İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz birlikte yaptı. 
Belediye Meclis 
üyeleri Aydın 
Bayraktar, Aslan 
özaydın, Necmettin 
Rama ve Turan 
Alkış’ın yanı sıra 
HAS Parti İlçe 
Başkanı Emir 
Kantur’un ve 
davetlilerin katıldığı 
açılışta, Saray Giyim 
ortakları Pınar 
Aypek Kandiyar ve 
Yeliz Kılıçarslan’a 
hayırlı uğurlu 
olsun dileklerinde 
bulunuldu. 
Geleneksel Türk 
Kültürünü oluşturan

yöresel Nişan, Kıyafetlerinin mağazası açılışında
Düğün, Kına ve satışının yapılacağı konuklara ikramda
Sünnet Saray Giyim bulunuldu.

Cumhuriyet İlköğretim 
Okulu öğrencileri 

Kitap Fuarı nı gezdi

Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu 6, 7 ve 8. 
sınıf öğrencileri 
TÜYAP Bursa Kitap 
Fuarını gezdiler. 
Okul Müdür 
Yardımcısı Erkan 
Kıyak, Türkçe Öğret
menleri Eşref Turan, 
Belma Tosun ve

Belediyesi’nin 
sağladığı otobüslerle 
TÜYAP Bursa Kitap 
Fuarını gezen öğren
ciler, bu yıl 10. su 
yapılan fuara, gele
cek yıl da gelmek 
için sabırsız olduk
larını kaydettiler. Bu 
arada kendilerine

Tahsin Topçu ile bir
likte TÜYAP Kitap 
Fuarını son gününde 
gezme imkânı bulan 
öğrenciler, kitaplar 
arasında hoşça 
saatler geçirirken, 
bazı yazarları da 
görüp, tanıma şansı 
elde ettiler. Gemlik

otobüs tahsis eden 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a da teşekkür 
eden öğretmenler ve 
öğrenciler, bu 
desteğin sürmesin
den büyük mutluluk 
duyacaklarını 
sözlerine eklediler.



19 Mart 2012 Pazartesi GemlikK Sayfa 8

Hava sıcaklığı 
10 derece yükseliyor

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Gemlik 
Atatürk Stadının 
yanında yapılan 
Suni Çini Saha 
Tesisleri Hizmete 
Girdi. Tesislerin 
resmi açılışının ise 
önümüzdeki gün
lerde yapılacağı 
açıklandı. 
Suni Çim Saha 
Tesisinde 
incelemede bulunan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Kocaeli’nde 
yapılacak Türkiye 
Şampiyonasına 
katılacak olan 
Gemlik 
Belediyespor U 15 

takımının antren
manını izledi. 
Futbolculara 
başarılar dileyen 
Refik Yılmaz, aynı 
tesislerde antren
man yapan ve 
Bursa’yı Balıkesir 
grubunda temsil 
edecek olan Araba 
Yatağı U 15 takımını 
da ziyaret edip, 
başarı dileklerini 
tekrarladı. Her iki 
takım futbolcularıyla 
birlikte resim çek
tiren, Belediye 
Meclis üyeleri Turan 
Alkış, Necmettin 
Rama ve Aydın 
Bayraktar ile birlikte 
penaltı vuruşu 
yapan Refik Yılmaz,

Gemlik 
Belediyespor ve 
Araba Yatağı Spor U 
15 takımlarının 
Bursa’nın gururu 
olduğunu vurgula
yarak, her iki 
takımında grupların
dan şampiyon 
olarak dönecekle 
rine emin olduğunu 
söyledi. Takım 
antrenörü Haydar 
Yiğit ve futbolcular
la şakalaşan Refik 
Yılmaz, Gemlik 
sporunun gele
ceğinin emin ellerde 
olduğunu, U 15 fut
bol takımı oyuncu
larının başarılarının 
da örnek olduğunu 
savundu. Bursa

Büyükşehir 
Belediyesi ile uyum
lu çalıştıklarını bir 
kez daha hatırlatan 
Refik Yılmaz, 
“Tesisleşme 
olmadan başarı 
kalıcı olmaz. Biz 
tesisler yapacağız, 
gençlerimiz de bize 
başarıyı sunacaklar” 
dedi.
Refik Yılmaz daha 
sonra Gemlik 
Belediyespor ile 
Araba Yatağı arasın
da oynanan U 15 
hazırlık maçını izle
di. Suni Çim Saha 
resmi açılışının 
önümüzdeki gün
lerde yapılacağı 
açıklandı.

Yapılan son değer
lendirmelere göre; 
yurtta yağış beklen
miyor. Bütün böl
gelerimiz az bulutlu 
ve açık geçecek. 
Sabah ve gece saat
lerinde iç ve doğu 
bölgelerde buzlanma 
ve don olayı ile bir
likte yer yer sis 
hadisesinin görül 
mesi bekleniyor. 
Analiz ve Tahminler 
Şube Müdürlüğü'nün 
uyarısına göre hafta- 
sonundan itibaren 
sıcaklıkların 6 ile 10 
derece yükselecek 
olmasından kaynaklı 
olarak, ani su 
baskınları ve sel 
tehlikesi oluşabilir.

METEOROLOJİDEN 
SEL UYARISI 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nün inter
net sitesinde yer 
alan açıklamaya 
göre haftasonundan 
itibaren batı bölge 
lerden başlamak 
üzere tüm yurtta 6

aTOfl ABONE W Kİ?
tEiıiriı lıı tOııdıılnıl hieteiI 

ila 10 derece arasın
da sıcaklık artışı 
beklendiğinden 
yerde kar örtüsünün 
bulunduğu kuzey, iç 
ve doğu bölgelerle 
yüksek kesimlerde 
kar erimeleri görüle
cek.
Doğu Anadolu'nun 
kuzey ve doğusu ile 
Karadeniz böl
gesinin iç kesim
lerinde, eğimin fazla 
olduğu ve güney 
bakili yerlerde ise 
çığ tehlikesi 
bulunuyor.
Yetkililer; ani sel, 
lokal su baskını, 
taşkın ve heyelan 
gibi yaşanabilecek 
olumsuz şartlara 
karşı vatandaşları 
dikkatli ve tedbirli 
olmaları konusunda 
uyardı.
Rüzgar, genellikle 
güney ve batı, doğu 
bölgelerde kuzey ve 
batı yönlerden hafif, 
ara sıra orta 
kuvvette esmesi 
bekleniyor

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Ev kadınlarına müjdeli haber
Bireysel emeklilikte 
ev kadınları da vergi 
indirimi alabilecek. 
Emeklilikte ele 
geçecek para 
miktarı artacak... 
Hazine, bireysel 
emekliliğe katılım ve 
tasarruf miktarının 
artırılması için kolları 
sıvadı. Bireysel 
emeklilikte doğrudan 
vergisel teşvik 
öngörülürken; sis
temden erken 
ayrılanların stopaj 
kesintisi sıkıntısı son 
bulacak. Bireysel 
emeklilik yaptıran ev 
kadınları da vergi 
teşviği alacak. Yeni 
sistemde vergi avan
tajı, çalışan ve çalış
mayan herkesi kap
sayacak. Mevcut 
uygulamada bireysel 
emekliliğe girenler 
ödedikleri katkı

GiiııenilifiıVaiiJtteDBmıalaroaiilleıdirilecelt
Gıda sektörünün 
önde gelen fir
malarını bir araya 
getiren ve sektörün 
geleceğinin masaya 
yatırıldığı 3.Uluslara 
rası Güvenilir Gıda 
Zirvesi için geri 
sayım başladı. 
Uluslararası 
Güvenilir Gıda 
Derneği(UGGD) 
tarafından Gıda 
Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın 
desteğiyle sektörün 
gelişimine katkıda 
bulunan örnek ve 
öncü kişi, kurum, 
kuruluş ve markaları 
teşvik etmek için 
düzenlenen Ulusla

payını gelir vergisin
den düşebiliyor. Yeni 
sisteme göre, 
örneğin katılımcı 5 
yıldan önce sistem
den çıkmak isterse 
yatırdığı katkı payını 
alacak, vergi teşviki 
hesabındaki birikimi 
alamayacak.

SÜRESİNDE 

rarasi öüvertüir Gıda- 
Zirvesinin üçüncü 
sü 16 Nisan’da 
Rixos Grand Anka 
ra’da yapılacak.
Şirket temsilci
lerinin, sektörün 
geldiği noktayı 
görme imkanı elde 
ettiği zirvede Prof. 
Dr. Halil Inalcık’ın 
başkanlığında 
yapılacak oturumda 
OsmanlI döneminde 
ki gıda kontrolü ele 
alınacak. “Tarladan 
Sofraya Güvenilir 
Gıda”nın ana tema 
olduğu zirveye bu 
yıl da binlerce yerli 
ve yabancı firma 
temsilcisinin katıl

ÇIKARSA
Diyelim ki bu süre 15 
yılsa ve süresinde 
çıkıyorsa vergi teşvi
ki hesabındaki parayı 
da alabilecek.
Uygulanacak vergi 
teşviki de tasarrufa 
gidecek. Böylece 
emekliliği gelen 
vatandaşın eline 
geçen para miktarı 

ması bekleniyor. 
Zirve, sektör 
temsilcilerini bir 
araya getirmenin 
yanı sıra, katılımcı 
firmalara farklı 
alanda avantajlar da 
sağlıyor.
Firmalar kendi 
sektörlerindeki ve 
ilgili sektörlerdeki 
firmalarla bir araya 
gelerek ticari 
anlaşmalar yapa
bilirken, sektördeki 
yeni ve gelecek 
vadeden 
firmalar kurumsal 
kimliklerini 
güçlendirme imkânı 
yakalayabiliyor. 
Fuaye alanında

artmış olacak.

ŞİRKETLER DE 
ALTINA YATIRACAK 
Bireysel emeklilik 
sistemini teşvik et 
meye yönelik hazır
lıklar bu alanda 
hizmet veren şirket
leri de umutlandırdı. 
Şirketler de bu alan
daki teşvik paketini 
bekliyor. Paket kap
samında şirket fon
larına yeni enstrü
manların da eklen
mesini istiyorlar. 
Bu arada bireysel 
emeklilik sistemi, 
faize duyarlı 
kesimi de sisteme 
çekmek için bono, 
dövize dayalı ürün
lerin yanı sıra gayri
menkul, kıymetli 
madenlere yatırım 
için harekete 
geçti 

kurulacak stântlarla 
firmalar ürünlerini 
ve markalarını 
hedef kitlelerine 
doğrudan sunarak 
pazarlarını büyütme 
olanağı bulabiliyor. 
Sektör temsilci
lerinin aralarında 
bilgi alışverişi yap
maları sağlanıyor. 
Yapılacak panel ve 
konferanslarla 
katılımcı firmaların 
mevcut sorunlarına 
çözümler 
üretilirken, gıda 
sektörünün olası 
sorunları da tespit 
edilerek çözüm 
önerileri 
sunuluyor.

Faizsiz kredilere dikkat!
Bu tuzağa fliismeyin

Bankalar, kredi kartı 
müşterilerine vadesi 
12 aya kadar uzayan 
sıfır faizli kredi kul
landırmaya başladı. 
Bu kredilerde faiz 
yok, ancak işlem 
ücreti ve masraflar 
yüzde 5’lere ulaşı 
Bankalar kredi 
dağıtabilmek için her 
yolu deniyor. Bunun 
nedeni ise müşteri
lerini kaybetmemek, 
mümkün olduğunca 
yeni müşteri kazan
mak. Son olarak 
kredi kartı müşteri
lerine kredi sağlama 
yarışına giren ban 
kaların bu hizmeti 
tüketicilerden yoğun 
talep görüyor.
Para dergisinden 
Esin Çetinel'in 
haberine geöre; 
önceleri banka 
şubeleriyle başlayan 
yarış, ardından cep 
telefonu ve internet
ten kredi vermeye 
kadar vardı. Artık 
kredi kartı müşteri
leri de banka şube
sine hiç girmeden, 
herhangidir 
ATM’den kredi ala
biliyor. Kısacası 
saniyeler içinde 
kredi kartınızla ken
dinize tanınan lim
itler ölçüsünde kredi 
çekebilmeniz 
mümkün. Üstelik 
sıfır faizle...
Bankaların sıfır faizli 
kredi kartı kredilerde 
limit 500 ile 1.000 TL 
arasında değişiyor. 
Söz konusu limit
lerin müşterilerin 
kullandığı kredi 
kartının özelliği ve 
harcama limitine 
göre belirlediğini 

belirtmekte yarar 
var.
FAİZ YOK AMA 
MASRAFI VAR 
Kredi kartına 
verilen kredilerde 
bankalar müşteri
lerinden faiz almıyor. 
Ancak küçük tutarlı 
da olsa masraf talep 
ediyorlar. Sıfır faizli 
kredilerde bankalar 
müşterilerinden 
işlem ücreti ve 
Banka Sigorta 
Muamele Vergisi 
(BSMV) adı altında 
yüzde 5’lere varan 
masraf talep ede
biliyor. Küçük ihti 
yaçları olan müşteri
lerin kolayca ulaşıla
bilen ve masrafsız 
olan bu krediye 
yoğun talep göster
diği belirtili yor. 
Bankacılar, bu kam
panyaların biraz 
şekil değiştirse de 
bir süre daha devam 
edeceğini düşünü 
yor. Bu talep nede 
niyle önümüzdeki 
günlerde söz 
konusu bankalara 
yenilerinin de 
eklenmesi 
bekleniyor.
Bankalar aslında 
ciddi bir maliyet olan 
sıfır faizli kredilerle 
müşteri sadakatini 
artırmayı amaçlıyor. 
Çünkü bu krediyi 
kullanan kişilerin 12 
ay boyunca bankay
la çalışması kesin
leşmiş oluyor. Bu 
süreçten önce 
krediyi kapatıp kredi 
kartını bankaya 
iade etmek isteyen
lerden ise erken 
ayrılma ücreti talep 
ediliyor.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

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

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226)814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
ESKİhlsar (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 7Ş 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
Totâlgaz 514 <17 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Oca&ı 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 İŞİ. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Akçen Petrol 1O
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 5*13 0*1 03

Gemlik K"rfez
I OEHLİK’ilt İLK O^NLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4222 

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)

mılıılıaılıılii
VENÜS SİNEMASI 

SÜPERTURK:11:45-14:15- 
16:15-18:30-20:30 

FETİH 1453:10:45-14:00- 
17:15-20:30. 

REZERVASYON 513 33 21 
ÇIUSAVM TUTKU 

SUPER TURK: 11.30 
13.30 15.30 17.30 

19.30 21.15 
SEN KİMSİN : 12.00 
14.00 16.00 16.00 

18.00 20.30
FETİH 1453: 11.30 
14.30 17.3020.30 

Rez. Tel: 51415 00
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Gemlikspor kendini sıkmadı: 6-0
Mİ

Seyfettin Şekersöz

Play-Off’u garan
tileyen Gemlikspor, 
Süper Amatör’den 
düşmesi kesinleşen 
Panayırspor 
karşısında kendini 
fazla sıkmadı.
Süper Amatör Küme 
B gurubu lideri kır- 
mızı-beyazhlar, ilk 
yarısını 4-0 önde 
kapadıkları maçtan 
6-0 galip ayrılırken 
Panayırspor takımı 
kalecisinin 4. dakika
da kırmızı kart 
görmesiyle 86. daki
ka 10 kişi oynadı. 
Maça gençlerden 
kurulu takımla çıkan 
Panayırspor karşı 
sında hızlı başlayan 
Gemlikspor henüz 4. 
dakikada gelişen 
atakta Serkan’ın 
ceza alanı içinde 
gole giderken kaleci 
Emrullah tarafından 
düşürülmesine orta 
hakem penaltı kararı 
verdi. Bariz gol 
pozisyonu olması 
nedeniyle kırmızı 
kartla oyun dışında 
kalan kaleci 
Emrullah’ın yerine 
Ümit oyundan alı
narak yedek kaleci 
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Serhat kaleye geçti. 
İtirazların sonucu 9. 
dakikada kullanılan 
penaltı atışında 
Mustafa takımını 1-0 
öne geçiren golü 
attı.
10. dakikada kon
tratakla Gemlik kale
sine gelen 
Panayırspor, köşe 
atışından doğan 
karambolü iyi değer
lendiremedi. 14. 
dakikada kale önün
den paralel geçen 
topa Arif ayak koya
madı. 20’de 
Serkan’la, 23’te 
Arif’le net pozisyon
dan faydalanamayan 
Gemlikspor, 37. 
dakikada Serkan’ın

£S@’
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plasesiyle skoru 2-0 
yaptı. 42’de kaleciyi 
geçen topu Arif 
Gemlikspor’un 
üçüncü golü olarak 
filelere gönderirken 
43. dakikada Pana 
yırspor’da Alaattin’in 
kale önündeki 
pozisyonunda kaleci 
Ömer gole izin ver
medi. İlk yarının bu 
skorla bitmesi bek
lenirken uzatma 
dakikalarında 
Burak’ın şutunda 
kaleci müdahale 
edemeyince durum 
4-0 oldu ve ilk yarı 
bu skorla bitti.
İkinci yarıya farkı 
artırmak için çıkan 
kırmızı beyazhlar’da 

58. dakikada 
Mustafa’nın şutu 
direkten döndü. 61. 
dakikada çalımlarla 
ceza alanına giren 
Nazif, kalecinin 
yanından topu 
ağlara göndererek 
skoru 5-0 yaptı. 
Gemlikspor’da 
Serkan, Arif ve 
Mustafa gol pozis 
yonları değerlendire
mezken 74’te 
Panayırspor atağın
da Abdullah’ın 
şutunu kaleci Ömer 
ayaklarıyla müda
hale ederek gole izin 
vermedi. 86. dakika
da Mustafa’nın kö 
şeye giden şutunda 
top direkten yere 

vurdu, Arif’in 
kafasıyla tamam
ladığı pozisyonda 
Panayırspor kalecisi 
Serkan gole izin ver
medi. Gemlikspor’un 
daha farklı alması 
beklenen maçta gol 
perdesini 89. dakika
da Mehmet attığı 
golle kapatırken 
Gemlikspor sahadan 
6-0 galip ayrıldı. 
SAHA : Gemlik 
HAKEMLER : 
Evren Tutkun 7, 
Ethem Çöker 7, Ali 
Osman Ferik 7, 
GEMLİKSPOR : 
Ömer 5, Murat 6, 
Gaffur 6, (Oğuz 2) 
Nazif 5, Cihad 5, 
İsmail 5, (Mehmet 5)
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Burak 5, Muharrem 
5, Serkan 5, (Metin 
3) Mustafa 5, Arif 5, 
PANAYIRPOR : 
Emrullah 1, (Sedat 5) 
İbrahim 3, (Abdul 
kadir 1) Abdullah 
Erkuş 2, Ömer 5, 
Abdurrahman 5, 
Mehmet 5, Ahmet 5, 
Abdullah Durbak 4, 
Alaattin 4, Azat 5, 
(Mert 1) Ümit 1, 
GOLLER : Dk. 5.
Pen. Mustafa, Dk. 37. 
Serkan, Dk. 42. Arif, 
Dk. 45. Burak, Dk. 
61. Nazif, Dk. 89. 
Mehmet, 
(Gemlikspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 4. Emrullah, 
(Panayırspor)
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Ahmet Dural Meydanı’ndaki MOBESE direğinin altına bırakılan kutunun bon

Gemlik'te homlıa paniği
Gemlikliler, dün sabah işlerine giderken bomba heyecanını yaşadılar. İlçenin en işlek merkezi 
olan Ahmet Dural Meydanı’ndaki Yunustu saaatin karşısında bulunan MOBESE kamerası 
direğinin altında bulunan cihaz dolabının üzerine görülen 15x10 santimetre büyüklüğünde 
metal kutu bomba olduğundan şüphelenince, yollar trafiğe kapatılarak güvenlik önlemi alındı. 
Şüpheli kutu, Bursa’dan gelen bomba uzmanı polis tarafından yere indirilerek patlatıldı. 
Patlatma sırasında metal kutunun parçaları yüzlerce metre uzaklara dağıldı. Sayfa 2’de

olabileceği heyecana neden oldu
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BİR MANA 
İKİNCİSİ BEDAVA!

ÇOKAL TİCARET
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU

Kayhan Mah. 
2 Nolu Cadde 

GEMLİK 

5247677

Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, CHP’li Meclis üyesinin istifa başvurusunu şahsen yapması gerektiğini bildirdi

Bülent Dalltılıc'ın istilası kalıul edilmedi
Belediye Başkanvekili seçimlerinde “Refik Yılmaz’a oy vermedim” diyerek 12 
CHP’li Belediye Meclis Üyesi ile birlikte Savcılığa başvurduktan 3 gün sonra 
dilekçesini geri çeken ve hukuksal hiçbir sonucu kabullenmiyorum diyen Bülent 
Dalkıhç’ın Meclis üyeliğinden istifasını bildiren dilekçesi Belediye Başkanhğı’nca 
kabul edilmedi. Dilekçeyi Belediyeye götüren CHP Grup Başkanı Necdet Ersoy’a 
Belediyeden gönderilen resmi yazıda, istifaların şahsen yapılması gerektiği bildiri 
lerek, dilekçenin kabul edilmediği belirtildi. CHP İlçe Başkanı Dursun Özbey ile 
görüşen Bülent Dalkılıç, Belediyeye şahsi istifa dilekçesini götürmek üzere, İlçe 
Başkanının yanından ayrılmasına karşın Belediyeye gitmediği öğrenildi. Dalkıhç’ın 
istifa dilekçesini bugün götüreceği söylediği öğrenildi. Haberi sayfa 4’de

Gine Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Dalkıhç’ın istifası..
Belediye konusu Gemlik’in gündeminden 

düşmüyor.
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nm yap

tırdığı ankette, ‘Gemlik’in sizce en önemli 
siyasal konusu nedir?’ diye sorulduğunda, 
BELEDİYE birinci sırada geldi.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’in 
görevden uzaklaştırılmasından sonra, 
yapılan Belediye Başkanvekilliği seçimleri 
üzerinden tam 1 yıl geçti.

O günden beri Başkanvekilliği konusu 
CHP ile AKP arasında hukuksal bir sorun.

Dahası, CHP açısından hukuksal bir 
sorun. Yapılan iki seçimde de CHP içinde 
adam ayartmalarla sonuca gidildi.

Binleri bir bedel karşılığı partisini sattı.
Bu nedenle, Belediye siyasal yaşamımız

da güncelliğini koruyor. Devamı sayfa 4’de

Kızılay, kan 
bağışı bekliyor

Bursa Kızılay Kan 
Merkezi, periyodik 
kan toplama 
kampanyaları için 
yeniden Gemlik’e 
geliyor. Bursa 
Kızılay kan 
Merkezi’nden 
yapılan açıklama
da, bugün ve

yarın saat 10.oo- 
17.oo arasında 
Gemlik Belediye 
Düğün Salon u’n 
da kan bağışla
mak isteyen 
Gemliklilerin 
kan bağışında 
bulunabilecekleri 
bildirildi.

Gökhan Özler, 
Dünya Karate 

Samnjvonası’na 
gidiyor

Gökhan Özler, 
Türkiye Karate 
Şampiyonluğunun 
ardından 23-25 
Mart 2012 tarih
lerinde İstanbul 
Ataköy Ol i m pik 
Spor Salonu’nda 
yapılacak olan 
Dünya Karate 
Şampiyonasına 
katılacak. 10’d a

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İnan TAMER

YÜKSEK DENİZCİLİK OKULU NE 
ZAMAN ÖĞRENİME AÇILACAK?

Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık Yüksek I 
Okulu Liman İşletme Bölümü öğrencilerinin 
oluşturduğu Denizcilik Topluluğu Grubu, 
Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz’ı 
makamında ziyaret ederek bölümün flamasını I 
sunmuşlar. Sosyal yaşamla ilgili bazı istek- I 
lerde bulunmuşlar.

Belediyemiz, yol düzenlemesi, voleybol ve 
basketbol sahalarını kampüs içerisinde 
gerçekleştirme gayreti içerisinde. Sık sık 
arızalanan kampüs aydınlatma sorunu gider- I 
ilmiş.

Bilindiği gibi belediyemiz yurt binalarını ve 
Yüksek Denizcilik Okulu binasını da evvelce 
eğitimin hizmetine sunmuştu.

İki yıl önce yeniden inşa edilen Yüksek 
Denizcilik Okulu’na henüz öğrenci alınıp, 
eğitim yapılmıyor. Geçici bir süre için Hukuk 
Fakültesi derslikleri olarak kullanılıyor.

Yüksek Denizcilik Okulu’nda eğitime 
başlanmamasına, Bursa Teknik Üniversite
sinde de aynı konuda eğitim verilmesi 
öngörülmüş olması, bir ilde iki Yüksek 
Denizcilik Okulu’nun olamayacağı gerekçe 
gösterilerek, Gemlik Yüksek Denizcilik 
Okulu’nun faaliyete geçirilmediği çeşitli 
zeminlerde ifade ediliyor.

Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi’nde, bir yüksek okulun, Hukuk 
Fakültesi’nin ve Necati Kurtuluş Yüksek 
Denizcilik Okulu’nun açılması TBMM’ce 
Bursa Teknik Üniversitesi kurulmasından 
evvel kabul edilmiştir.

Bir ilde aynı amaçla iki fakülte açılama 
yacaksa açılmaması gereken üniversite 
Bursa Teknik Üniversitesi’nin olması gerek
mez mi?

Bir çok üniversitenin çeşitli fakülteleri 
teknik gereksinim içermiyor mu? Teknik 
eğitim vermiyor mu?

Gemlik hem nazari, hem de pratik eğitime 
uygun. Bursa Teknik Üniversitesi, pratik 
uygulamayı, taşıma yoluyla mı gerçekleştire
cek?

Uludağ Üniversitesi senatosu Gemlik Necati 
Kurtuluş Yüksek Denizcilik Okulu’nun 
faaliyete geçirilmesi doğrultusunda çalış
malarını yoğunlaştırmalı, hizmete açılmasını 
sağlamalıdır. Yüksek Denizcilik Okulu 
faaliyete geçirilemezse Gemlik bir yüksek 
okul ile yetinmeye mahkûm olacaktır. Hukuk 
Fakültesi’nin Gemlik’ten alınması için az mı 
uğraşıldı? Bu husus dikkate alınmalıdır.

Kampüsü Uludağ Üniversitesi’ne kazandır
mak için Gemlik halkı yek vücut oldu, büyük 
uğraş verdi. Gemlik halkının beklentisi bir 
üniversite. Bir fakülte daha sağlanarak 
Gemlik Üniversitesi gerçekleştirilmelidir.

Fahri hemşehrimiz, vatansever iş adamımız 
Sn. Asım Kocabıyık kampüse trilyonlar har
cadı, halen de harcıyor. Tüm talepleri karşıla
maya çalışıyor. Sosyal tesis ise sosyal tesis, 
derslik ise derslik inşaatlar halen devam 
ediyor.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası da kam- 
püsteki yurtların bitişiğindeki binayı restore 
ederek, öğretim elemanları lojmanına 
dönüştürme taahhüdünü gerçekleştirerek, 
öğretim elemanlarını barındıracak yer 
olmadığı için temin edemiyoruz gibi maz
eretlere haklılık tanıtılmamalıdır.

Sayın Kocabıyık’ın, bizlerin, tüm 
Gemliklilerin tek isteği aydınlık bir Türkiye, 
aydın insanlardan oluşan bir toplum.

Ahmet Dural Meydanı’ndaki MOBESE direğinin altına 
bırakılan kutunun bomba olabileceği heyecana neden oldu 

Gemlikte bomba paniği
Gemlikliler, dün 
sabah işlerine 
giderken bomba 
heyecanını 
yaşadılar. 
İlçenin en işlek 
merkezi olan Ahmet 
Dural Meydanı’ndaki 
Yunuslu saaatin 
karşısında bulunan 
MOBESE kamerası 
direğinin altında 
bulunan cihaz 
dolabının üzerine 
görülen 15x10 
santimetre büyük
lüğünde metal kutu 
bomba olduğundan 
şüphelenince, yollar 
trafiğe kapatılarak 
güvenlik önlemi 
alındı. 
Karsak Deresi’nin 
Orhangazi 
Caddesiyle keşiştiği 
noktadan başla
yarak, meydana 
açılan tüm yolların 
kapatılmasından 

। sonra Bursa 
| Emniyet 
Müdüriüğü’nden 
bomba uzmanı 
istendi. 
Sabah saat O8.00 
sıralarında görülen 
şüpheli metal kutu 
yüzlerce Gemliklinin 

I meraklı bakışları 
I arasında Bursa’dan 
I gelen bomba 
I uzmanı polis tarafın- 
I dan yere indirilerek 
I patlatıldı.
I Patlatma sırasında 
I metal kutunun 
I parçaları yüzlerce 
I metre uzaklara 
I dağıldı.
I Polis patlamadan 
I sonra çevrede 
I başka şüpheli cis- 
I min bulunup 
I bulunmadığını ve 
I dağılan parçaları 
I inceledi.
I İlçe Emniyet Müdürü 
I Kenan Kerdige’nin 
I de gözlemlediği pat- 
I lamadan sonra, 
I üzerine bırakılan 
I şüpheli cismin cep 
I radyosuna ben- 
I zediği belirtildi.

Polis, MOBESE 
I kayıtları inceleyerek 
I şüpheli kutunun 
I hangi saatte ve kim 
I tarafından MOBESE 
I direğinin altındaki 
I dolabın üzerine 
I bırakıldığını

gözönüne alınarak 
önlem aldıklarını 
söyledi.

araştırıyor. önemli birşeyin
İlçe Emniyet Müdürü olmadığını, ancak 
Kenan Kerdige, gününde önemi
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fisansör hoşluğunda can verdi
Bursa'da, kullanıl
mayan bir tekstil 
atölyesinde alkol 
alan genç, çıkış 
kapısını karıştırınca 
asansör boşluğuna 
düşüp öldü. 
Gencin cesedini 
arkadaşlarının kayıp 
ihbarını değer
lendiren polis buldu. 
Edinilen bilgiye 
göre, 27 yaşındaki 
Kenan G, 3 gün 
evvel merkez 
Yıldırım ilçesi 
Kazımkarabekir 
Mahallesi İkinci 
Devereci Sokağı'nda

Pompalı tüfekle 2 kişiyi öldüren 
zanlı Adliyeye sevk edildi

Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesine bağlı 
Söğütalan köyünde 
pompalı tüfekle 
kahvehaneyi tara
yarak 2 kişinin 
ölümüne, 5 kişinin 
de yaralanmasına 
sebep olan zanlı 
adliyeye sevk edildi. 
Söğütalan köyünde 
iddiaya göre, arazi 
anlaşmazlığı sebe
biyle iki aile arasın
da tartışma yaşandı. 
Bir süre sonra 
Mehmet Sevim, av 
tüfeğiyle köy mey
danındaki kahve
haneye gelerek, 
tartıştığı kişilere 
ateş açtı.
Kahvehanede bulu
nan Hasan Yılmaz 
ve Kadir Yılmaz olay 
yerinde hayatlarını 
kaybetti. Nurettin 
Tuna (62), Mehmet

Mil ilil ilMiliMlIllillllllllll
Bursa'da apart
manın kapısını 
açarak içeri giren 
hırsız, 2. kattaki ev 
sahiplerinin 
ayakkabılarını çaldı. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Dikkaldırım

Gemlik Körfez www.gemllkkorfezgazetesi.com

kullanılmayan tekstil 
atölyesine girerek 
alkol aldı. Sarhoş 
olan genç, çıkış 
kapısı yerine hemen 
yanındaki asansör

Sedat Aytekin (33) 
çeşitli yerlerine isa-

Aytekin (72) ağır; 
Üzeyir Koz (57),
Mehmet Ayaz (67) ve bet eden saçmalarla

Mahallesi 2. Çavuş 
Sokak üzerinde 
meydana geldi. İddi
aya göre, sabah 
saatlerinde sokak 
üzerindeki binaya 
giren kimliği belirsiz 
bir kişi, 4 katlı 
binanın bütün kat
larını dolaştı. Çala

boşluğunu tercih 
edince aşağı düştü. 
Sesini kimseye 
duyuramayan alkol
lü genç bodrum 
katında hayatını kay

cak bir şey bula
mayan hırsız, 2. 
katta oturan S.A.'nın 
kapı önünde bulu
nan 3 çift ayakka 
bısını çalarak kaçtı. 
Sabah uyandığında 
ayakkabılarının 
çalındığını gören 
S.A. polisi aradı.

betti.
Kenan G'den 3 gün 
boyunca haber ala
mayan arkadaşları 
Yavuzselim 
Karakolu'na giderek 
kayıp ihbarında 
bulundu.
Arkadaşlarının 
ifadeleri doğrul
tusunda olay yerine 
gelen polis ekipleri 
Kenan G.'nin cesedi 
ile karşılaştı. Polis 
olayla ilgili soruştur
ma başlatırken, 
Kenan G.'nin cesedi 
Adli Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı.

yaralandı. Ağır 
yaralanan Nurettin 
Tuna ve Mehmet 
Aytekin Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hasta 
nesi'ne kaldırıldı, 
diğer yaralılar 
Mustafakemalpaşa 
Devlet Hastane 
si'nde tedavi altına 
alındı.
Jandarmada sorgu
laması tamamlanan 
zanlı Mehmet Sevim, 
Mustafakemalpaşa 
adliyesine getirildi. 
Adliyenin ön 
kapısında bekleyen 
gazeteciler, arkada 
kapıdan adliyeye 
alınan zanlıyı 
görüntüleyemedi. 
Zanlının gelişi 
sırasında jandarma 
ekipleri adliye 
çevresinde geniş 
güvenlik önlemleri 
aldı.

Eve gelen güvenlik 
güçleri 3 adet 
ayakkabısı çalınan 
müştekinin ifadesine 
başvurdu. S.A. 
ayakkabısını çalan 
hırsızdan şikayetçi 
oldu. Polis, zanlıyı 
yakalamak için 
çalışma başlattı

Kapıyı kıran 
Hırsız, 11 bin 
liralık altını çaldı
Bursa'nın Nilüfer 
ilçesinde, kimliği 
belirsiz bir kişi, 
giriş kapısını 
kırarak girdiği 
evden 11 bin lira 
değerinde ziynet 
eşyasını çaldı. 
Beşevler Mahallesi 
Kabakçı 
Caddesi'nde 
ikamet eden 
Erdoğan M.'nin (32) 
evinin giriş

Çorba içtiği 
lokantada 
uyuya kalınca 
kavga çıktı
Bursa'da alkollü bir 
şahıs, çorba içtiği 
lokantada uyuya 
kalınca çalışanlar 
tarafından darp 
edildi.
Olay, Osmangazi 
ilçesi Kıbrıs 
Şehitleri Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. İddiaya göre, 
çorba içmek için 
lokantaya giren 
alkollü S.G. (35)

Yanık Kokusu Duyan 
Trafik Polisi Sürücüyü 

Yanmaktan Kurlardı
Bursa'da, trafik 
polislerinin kon
trolü sırasında dur
durulan araçtaki 
yangını polisler 
fark etti. Ön kaputu 
açılan araba alev 
alırken, söndürme 
çalışmaları sırasın
da yaralanan 
sürücü hastaneye 
kaldırıldı.
Bursa-Ankara kara 
yolunun Baraktaki 
mevkiinde trafik 
kontrolü yapan 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Bölge 
Trafik Şubesi ekip
leri, trafik kontrol
leri kapsamında 
Ramazan Halas 

kapısını kıran kim
liği belirsiz kişi, 
çok sayıda altını 
alıp kaçtı. Zararının 
11 bin lira 
olduğunu belirten 
Erdoğan M., 
polise müracaat 
etti. Bursa 
Emniyet 
Müdürlüğü olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldığını 
duyurdu 

masada uyuya 
kaldı. Çalışanların 
defalarca uyarma 
sına rağmen kalk
mayan S.G. tartış
maya başladı.
Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
S.G. işyeri çalışan 
lan tarafından 
darp edildi.
Polis olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

idaresindeki 16 NY 
859 plakalı aracı 
durdurdu. Araçtaki 
rutin kontrolleri 
yapan trafik polis
leri, yanık 
kokusunu fark 
ederek kaputu açtı. 
Bu esnada alev 
alan araç, görevli 
ler tarafından 
söndürüldü. 
Söndürme çalış
maları sırasında 
sürücü Ramazan 
Halas (33) 
ellerinden yara
landı. Hastaneye 
kaldırılan 
sürücünün sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi

http://www.gemllkkorfezgazetesi.com
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Dalkılıç’ın istifası...
19 Ocak günlü Belediye Başkanvekili seçim

lerinde de içinden hançerlenen CHP’nin 12 
meclis üyesi, Savcılığa başvurup, “Biz Refik 
Yılmaz’a oy vermedik" diye dilekçe verdiler.
Ama, bir üye 3 gün sonra gidip dilekçesini 

geri çekti.
Daha sonra, meclis üyeliğinden istifa ettiğini 

partisine bildirdi.
CHP Grup sözcüsü Necdet Ersoy, bu dilek 

çeyi Belediye’ye götürerek, işleme konmasını 
istedi.
Ancak, dün öğreniyoruz ki, Belediye Başkan 

lığı, Ersoy’a bir yazı yazdı.
İstifanın bireysel bir tercih olduğunu ve 

meclis üyesi Bülent Dalkılıç’ın kendisinin istifa 
dilekçesini Belediye’ye vermesinin gerektiğini 
bildirdi.

Dalkılıç. Gemlik’e çağrıldı ve durumu kendisi 
ne CHP İlçe Başkanı tarafından bildirildi.

CHP İlçe Başkanı Dursun Özbey, işyeri kom 
şumdur.
Dalkılıç’ın kendisiyle görüştüğünü görünce, 

yeni gelişmelerin olduğunu anladım.
Sorduğumda, Belediyeye istifa dilekçesini 

götürdüğünü söylediler.
Ama, akşam olmuştu, mesai saati bitmişti.. 

Dalkılıç ortalıkta yoktu.
5 dakika uzaklıkta olan Belediye’ye bir türlü 

gidememişti!
Öğreniyorum ki; Dalkılıç, Kurşunlu’ya geri 

dönmüş.
Dalkılıç, diyormuş ki “Ben, Refik Yılmaz’a oy 

vermedim!”
Hoppala!..
Adama sormazlar mı?
Arkadaş, o zaman niye gidip Savcılıktan 

imzanı geri çektin?
Neden gidip belediyeden destek istedin?
Neden Belediyenin avukatı senin dilekçeni 

Savcılığa götürdü?
Belediye Meclis üyeliğinden istifa ederken 

şahsilik aranıyor da, Savcılığa dilekçe veri 
lirken aranmıyor mu?
Belediye’nin avukatı senin vekilin mi?
O’na vekalet verdin mi?
Vermişsen bir CHP’li olarak, Belediye 

Avukatından başka Gemlik’te avukat bula
madın mı?
işte tüm bunlara “İpe un sermek” denir.
Suçsuz bile olsan, kamu oyu önünde kendini 

nasıl aklayacaksın?
Köylüne de derdini nasıl anlatacaksın?
Siyasetin daha başlangıcında bunca fırıldak

tık niye?
Siyaset sana göre değilse, Savcılıktan dilek 

çeni geri çekeceğine, partinden ve meclis üye 
liğinden istifa edersin, olur biter.
Ammaa sana birileri akıl verip, sen de onların 

aklınla gidersen, bir yerde bodostlarsın.
Yazık, daha çok gençsin.
İlk siyasal girişiminde ofsayta düştün. 
Kendine de partine de zarar verdin.
Bu pisliğin içinden nasıl kendini kurtaracak

sın.
Şimdi ise meclis üyeliğindeki istifanda kivi 

rıyorsun.
Seni bir kez daha yanlışa götürüyorlar, dikkat 

et.
Not:
Dünkü köşe yazımda, CHP İl Başkan Yardım 

cısı özcan Yerlikaya’ya cevap verirken, telefon 
konuşma kayıtları ile ilgili, “bunun belgesi par
tidedir. ” demiştim. Bu belgelerin Binali Derin 
ve Ayfer Ağırbaşla ilgisi yoktur.
Bazı okurlarım oradaki bu cümlemi yanlış 

anlamışlar, düzeltirim. K.G.

Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, CHP’li Meclis üyesinin istifa 
başvurusunu şahsen yapması gerektiğini bildirdi 

İOİSftMM
Dün, CHP İlçe Başkanı Dursun Özbey ile görüşen 

Bülent Dalkılıç’ın istifa dilekçesini Belediye’ye götürmek için 
yanından ayrıldıktan sonra Kurşunlu’ya gittiği anlaşıldı.

CHP’li Belediye 
Meclis üyesi Bülent 
Dalkılıç’ın Belediye 
Meclis üyeliğinden 
istifası, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz tarafından 
“şahsen yapılma 
dığı” gerekçesiyle 
kabul edilmedi. 
Cumhuriyet Halk 
Partili meclis 
üyeleri, 9 Aralık 
2012 günü 
Cumhuriyet 
Savcıhğı’na başvu
rarak, “19 Ocak 
2012 günü yapılan 
Belediye Meclis 
toplantısında, 
belediye başkanve 
kili seçimlerinde 
Refik Yılmaz’a oy 
vermedik.
Seçimlerde hile 
yapılmış olabilir” 
şeklindeki dilekçeyi 
vermelerinden 
sonra, Cumhuriyet 
Savcılığı, Gemlik 
Belediye Başkanlı 
ğı’na yazdığı bir yazı 
ile seçimlerde kul
lanılan oy pusu
lalarını istemişti. 
12 CHP’li meclis 
üyesinin Savcılık 
başvurusu ile ilgili 
haberimizin 
gazetemizde yayın
lanmasından sonra, 
istifalar sonucu 
belediye meclis

Ulkü Ocakları Çanakkale şehitlerini andı
18 Mart Çanakkale 
Zaferi ve Şehitlerimizi 
anma günü nedeniyle 
Ülkü Ocakları Başka 
m Mehmet Emin 
Özcanbaz, gazete 
mize açıklama gön
derdi. Özcanbaz, 
açıklamasında şun
ları söyledi: “18 Mart 
1915 Çanakkale deniz 
zaferi Türk tarihi ve 
Dünya tarihi için bir 
dönüm noktasıdır. Bu 
zafer tarih boyunca 
yazılan bütün 
destanlardan fark
lıdır. Çünkü dünya 
tarihinde yazılan 
hiçbir destan Çanak 
kale kadar manalı ve 
Çanakkale kadar 
kanlı olmamıştır. 
Metrekaresine bin

üyeliğine yeni getiri 
len, CHP’li yedek 
üye Bülent Dalkılıç, 
İl Başkanı Gürhan 
Akdoğan’a 
Belediyeden hukuk
sal destek aldığını 
belirterek, 
Belediyenin avukatı 
aracılığıyla 
Cumhuriyet 
Savcılığına başvu
rarak imzasını geri 
çektiğini ve soruş
turmadan doğacak 
hiçbir hukuki 
sorumluluğu kabul 
etmediğini belirt
mişti.

İL BAŞKANI 
BASIN 
TOPLANTISINDA 
AÇIKLADI 
CHP Belediye Meclis 
üyeleri içinde iki 
aydır AKP’li başkan
vekili adayına oy 
veren kişinin kim

lerce merminin 
düştüğü, derelerinde 
su yerine oluk oluk 
kanın aktığı yerdir 
Çanakkale.Bu destan 
bir milletin mana ile 
maddeyi alt ettiği yok 
edilmek karşısında 
var olmanın destanı 
dır. AvrupalI 
devletler, İstanbul’u 
işgal etmek için 
Çanakkale Boğazı’nı 
aşmak zorundaydılar. 

liğini gizlemesi 
üzerine, CHP Genel 
Merkezi tarafından 
meclis üyeleri 
arasında bir soruş
turma başlatılmıştı. 
Soruşturmada belli 
bir noktaya gelindiği 
ve sonucunun kamu 
oyunu duyurulacağı 
bildirilmişti.
Bülent Dalkılıç’ın 
Cumhuriyet 
Savcılığından 
dilekçesini 
çekmesinden sonra 
bütün gözler üzerine 
çevrilmiş, Bülent 
Dalkılıç bir gün 
sonra da partisine 
başvurarak, 
Belediye Meclis 
üyeliğinden isfia 
ettiğini İl Başkanı 
Gürhan Akdoğan 
yaptığı basın toplan
tısında gazetecilere 
duyurmuştu.
Bülent Dalkılıç’ın

İtilaf devletleri, maddi 
imkânlarının yeterli 
liğinden ötürü bu 
işgali gerçekleştire
cek gücü, kendisinde 
görmekteydi. Bu güç
lerine güvenerek 
emperyalist güçler 
Çanakkale’yi 
karadan, denizden ve 
havadan abluka altı
na almış ama yiğit 
Mehmetçiğin vecd ile 
iman dolu göğsünü 
hesaba katmamıştır. 
Mehmetçiğin kalbin 
de tezahür eden 
vatan aşkı, düşmanın 
aklını esir almış ve 
içmek için uğraştık
ları 5 çayınının boğa
zlarında kalmasına 
sebep olmuştur.
Çanakkale Savaşında 

meclis üyeliğinden 
ailevi sebeplerle 
istifa ettiğini 
bildiren dilekçesini, 
CHP Grup Başkanı 
Necdet Ersoy 
Belediyeye ulaştır
mıştı.

KENDİSİ GELSİN 
CHP İlçe 
Başkanlığından 
aldığımız bilgilere 
göre, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Bülent 
Dalkılıç adına 
Belediye’ye 
ulaştırılan meclis 
üyeliğinden istifa 
dilekçesinin şahsen 
yapılmadığı için 
kabul etmediğinin 
belirtildiği öğrenildi. 
CHP’li meclis üyesi 
Bülent Dalkılıç, dün 
CHP İlçe Başkanı 
Dursun Özbey ile 
görüştükten sonra 
istifa dilekçesini 
Belediye 
Başkanlığı’na 
götürmek üzere 
yanından ayrılma 
sına karşın, belediye 
ye gitmediği ve isti
fa dilekçesini 
vermediği öğrenildi. 
Dalkılıç’ın bugün 
Belediye Başkan 
lığı’na istifa dilekçe 
sini götüreceğini 
söylediği bildirildi.

250 bin şehit vererek 
bu yüce Türk Milleti, 
bu mücadeleyle bir 
kez daha göstermiştir 
ki; maddi ve kutsi 
değerlerin bir olduğu 
yerde düşman taru
mar olmaya mahkum
dur. Bu savaş Nite 
kim Mehmet Akif’in 
dizelerinde belirttiği 
gibi “Asım’ın nesli 
diyordum ya nesilmiş 
gerçek; işte çiğnet 
medi namusunu 
çiğnetmeyecek..." 
sözünü haklı çıkar
tarak sonuçlanmıştır. 
Bu duygu ve düşün 
çelerle, Çanakkale 
Zaferi ’nin yıldönü 
münde, aziz şehitleri 
mizi bir kez daha 
anıyoruz."
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Ürer KONAK
(E) Tarih Öğretmeni

Harcımızın karıldığı savaş: Çanakkale
Trablusgarb ve Balkan 

Savaşlarından büyük 
kayıplarla çıkmıştık... 
Yorgunduk, bitiktik... 
Evlatlarımızı, toprak
larımızı yitirmiştik. 
AvrupalIların gözünde 
“Hasta Adam”dık, öl 
mek üzere can çekişi 
yorduk.

Böyle bir ortamda 1. 
Dünya Savaşı başladı... 
Aralarında gizli antlaş
malarla OsmanlI’nın 
topraklarını nasıl pay
laşacaklarını konuş
muşlardı AvrupalIlar. 
Çıkarları doğrultusunda 
Üçlü İtilaf Devletlerini 
kurmuşlardı İngiltere, 
Fransa ve Çarlık 
Rusya’sı...

Osmanh, Almanya ve 
Avusturya-Macaristan 
imparatorluğu da üçlü 
ittifak’ı oluşturdular. 
Yitirdiğimiz toprakları 
geri almak, Almanya’nın 
gücüne inanmak, 
yöneticilerin Alman 
yanlısı olmaları gibi 
nedenlerle bu gurupta 
yer aldık.

Neden önemliydi. 
Çanakkale Boğazı?...

- Boğazlar ele geçirile
cek olursa Osmanh 
topraklan ikiye bölün
müş olacaktı. Böylece 
savaş gücümüz belki 
de sıfıra inecekti.

Üçlü İtilafın 
Rusya’dan gelecek 
buğdaylara gereksinimi 

vardı. Baltık Denizi 
Alman deniz altıları ve 
donanmasınca 
kesilmişti. Yardım 
gelmiyor ve gitmiyordu. 
En kolay yol Boğazlar 
olarak düşünülüyordu.

Almanya’dan bize 
gelen, bizden onlara 
giden yardımların yolu 
kapatılmış olacaktı.

Henüz hangi tarafta 
savaşa gireceklerine 
karar verememiş olan 
Yunanistan, Bulgaristan 
ve Romanya etkilenmiş 
olacaklardı.

Rusya’dan yardım 
çağrısı gelince Boğaz’a 
saldırıyı kararlaştırdılar, 
ingilizlerin ünlü devlet 
adamı, o günün denizci
lik ve Bahriye Bakanı 
Winston Churchil 
“Boğazı en çok altı 
saatte, fazla zorlan
madan geçebiliriz’’ 
düşüncesindeydi.

78 büyük zırhlı, 24 
deniz altı, 13 torpido 
gemisi ve irili ufaklı 
yüzlerce gemilerden 
oluşan “Yenilmez 
Armada” yola çıktı. 
Dönemin en güçlü 
Ingiliz ve Fransız gemi
leri bu filo da yer 
almışlardı. Queen 
Elizabeth, Agamemnon, 
Infexible, Irrersisteble, 
Albion adlı Ingiliz 
zırhlıları, Suffren, 
Bouvet, Charlemange, 
Gaulois gibi Fransız 

gemileri kan kusmaya 
geldiler Çanakkale’ye...

OsmanlI Devleti 
Balkan Savaşları 
sırasında Ege Adalarını 
koruyamamıştı... 
Donanması yoktu. 
Bunun için savaş sonra 
halktan para toplayıp 
İngiltere’ye iki dretnot 
ısmarlamıştı. 7 milyon 
altın lira ödenerek 
Reşadiye ve Sultan 
Osman gemilerinin 
yapımı için... Türk 
denizcileri gemileri 
almaya gittiklerinde 
savaş başladı (1 Ağ 
1914) Gemileri ver
mediler, el koydular... 
Boğazları ancak karaya 
yerleştirilen toprak
larımızla ve kara güçle 
rimizle savunmak 
zorunda kaldık... Bir de 
40 metre boyundaki 
Nusret Mayın gemimize 
kalmıştık....

2 Ağustos 1914’te 
Almanya ile anlaşma 
imzaladık... Zira Goben 
ve Breslai adlı iki 
Alman savaş gemisi, İti
laf Devletlerinin 
Akdeniz’deki limanlarını 
bombalaya, bombalaya 
bize sığınmışlardı. Bu 
iki gemiyi satın 
aldığımızı duyurduk. 
Çünkü hala taraf
sızdık... Kurallara göre 
24 saat içinde bu gemi
leri karasularımızdan 
çıkaracak, ya da 

silahsızlandırarak savaş 
sonuna dek bir limanda 
bulunduracaktık....

İtilaf devletleri, özellik
le İngiltere pek ses 
çıkaramadı.... Çünkü 
gemilerimizi ver
memişti... Adlarını 
değiştirdik.... Goben’i 
YAVUZ; Breslau’yu 
Midilli yaptık... Alman 
Amirali Souchon’u da 
Şoşon Paşa yaptık. 
Türk donanmasının 
başına getirdik. Bunlar 
28 Ekim 1914’te Çarlık 
Rusya’sının Sivastopol, 
Odessa, Teodosya 
şehirlerini bombala 
dılar... Böylece biz de 
resmen savaşa girmiş 
olduk. (Kasım 1914)

Anadolu’nun dört bir 
yanından yağız delikan
lılar koştular vatan 
savunmasına... Siirt’ten, 
Diyarbakır’dan, Balık 
esir’den, Trabzon’dan, 
Halep’ten, Adana’dan, 
Edirne’den, Bursa 
dan.... Gemlik’ten....

Ulusal birlik beraber
liğimizi kanlarıyla harç 
yaptılar, yoğurdular.... 
Çanakkale bizim ulus 
olma bilincinin öncüsü 
dür, başlangıcıdır.

Siirtli Halit Çavuşla, 
Trabzonlu Yahya 
Çavuş, Gemlikli 
Mehmet Onbaşı Rahmet 
li Ali Reis (toplu) birlik
te savaştılar...

2 Ocak 1915’de Deniz 
Savaşları başladı. 
Zırhlılar ölüm yağdırdı 
topçu tabyalarımıza... 
Topçularımızın 
olağanüstü çabaları, 
ölenin yerine yenilerinin 
hemen yer almaları ile 
savaş uzadı...

İtilaf Donanması 
Komutanı Amiral GAR
DEN iki gemilerinin bat

masıyla geri çekilme 
emri verir... 25 Şubat’ta 
yeniden saldırırlar. 4 
Mart’ta yeniden, 11-12 
Mart’ta yeniden, 
yeniden saldırırlar. Bir 
çok gemileri isabet ahr, 
batar... Baktılar ki geçe
meyecekler denizden... 
Karadan da çıkartma 
yapılması kararlaştırılır. 
General İAN HAMILTON 
kara kuvvetlerinin başı
na atanır.

17 Mart gecesi.... 
Işıkları söndürülmüş, 
bacasından çıkan 
kömür kıvılcımları 
görünmesin diye ince 
tel örgü geçirilmiş 
Nusret Mayın Gemimiz 
Karanlık Koya girer... 
Elindeki son mayınları 
Yüzbaşı Hakkı komu
tasında döşerler.

Ertesi gün yapılacak 
saldırıyla boğazlar 
geçilecek “Ver elini 
İstanbul” denilecekti. 
Amiral Garden sinirden, 
yorgunluktan hastalan
mış, Londra’ya dön
müştü. Yerine Amiral 
DE ROEBECK atan
mıştı.

18 Mart.... Saat 11.15. 
Çarpışma yeniden 
başlar... Quen 
Elizabeth, Lord Nelson, 
Prince George, Triumph 
zırhlıları Mesudiye, 
Yıldız, Dardanos 
Tabyalarımızı ateş altına 
alır. Amiral DE ROE
BECK Fransız gemi
lerinden oluşan ikinci 
grup gemilerin kıyıya 
iyice yaklaşmaları emri
ni verir. 400 metreye 
kadar yaklaşırlar... 
Kaptan köşkünden isa
bet eden Infleksbe’de 
yangın çıkar. 15 dakika
da 14 isabet alan 
SUFREN savaş dışı

kalır. BOUVET, dönüş 
manevrası yaparken 
Nusret’in döşediği 
mayınlara çarpar, 1-2 
dakika içinde 700 
mevcuduyla sulara 
gömülür....

CHURÇHİLL, 18 Mart 
1915’te İngiliz 
Parlamentosunda 
konuşma yaparken 
eline bir kâğıt tutuştu
rulur. Zafer haberi 
sanarak kağıdı oku
madan milletvekilleine 
gösterir.... O Kadar 
emindir zaferden... 
Şöyle der: “Bu not 
Çanakkale’den geliyor, 
umarım kesin zaferimi 
zin haberidir” Bir göz 
atar kağıda.... 
Kıpkırmızı kesilir, 
yutkunur, elini başına 
vurarak; “Eyvah! Tüm 
hesaplarımız alt üst 
oldu. Kaybettik! 
Mahvolduk!”

O gün yani bundan 97 
yıl önce bu millet 
Çanakkale’de bir kez 
daha dirilir.... Birlik ve 
beraberliğin nelere 
sahip olabileceğimizi 
kanıtlamıştır.
Olanaksızlıklar içinde 
destan yaratmıştır.

Destanın denizde 
oynayan ilk yarısı 
kazanılmıştır... 25 Nisan 
1915’den itibaren de 
kara da oynanacaktır 
gerisi... Bu kez 
karşılarında Yarbay 
Mustafa Kemal, 
Mehmetçik ve değerli ' 
komutanlarından 
oluşan kayalara 
çarpacak, boyunları 
bükük geri dönecek
lerdir... O bölümü de 25 
Nisan da yazmak 
ümidiyle zaferimiz kutlu 
olsun, şehitlerimizin 
ruhları şad olsun!

Ticaret Meslek lisesi öğrencileri Çanakkale şehitlerini anili
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi Türk 
Dili ve Edebiyatı, 
Tarih öğretmenleri 
ve öğrencileri 
tarafından hazır
lanan 18 Mart Ça 
nakkale Zaferi ve Şe 
hitleri Anma progra 
mı, dün Gemlik 
Kültür Merkezi’nde 
yapıldı.
Ticaret Meslek 
Lisesi öğretmen ve 
öğrencileri tarafın
dan hazırlanan 
program büyük 
beğeni topladı.
Törene Vali 
Yardımcısı Adnan 
Kayık, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak, 
Cumhuriyet 
Başcsavcısı

Zekeriya Bayazıt, 
daire müdürleri, 
siyasi parti temsilci 
leri, çeşitli kurum- 
ların temsilcileri, 
okul müdürleri, 
öğretmen ve öğren

ciler katıldı. 
Törende açılış 
konuşmasını 
Ticaret Meslek 
Lisesi Okul Müdürü 
Hüseyin Otsay 
yaptı.

Daha sonra 18 Mart 
“Çanakkale Savaşı” 
adlı Sinevizyon gös
terisinin ardından 
“Vatan Dedik 
Çanakkale’de” adlı 
tiyatro oyunu 

sergilendi. Son 
olarak 18 Mart 
Çanakkale Zaferi ve 
Şehitler günü sebe
biyle ilçe çapında 
düzenlenen resim, 
şiir ve kompozisyon 

dalında yapılan 
yarışmalarda 
dereceye giren 
öğrencilere ödülleri 
törene katılan pro
tokol tarafından 
verildi.
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Yerel Genclilt Politikaları Bölge Toplantısı haşladı
Gençlerin yerel ve 
ulusal politikada 
daha fazla söz hakkı
na sahip olması 
amacıyla başlatılan 
‘Yerel Gençlik 
Politikaları” Projesi 
Marmara Bölge 
Toplantısı, Bursa 
Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi’nin 
ev sahipliğinde 
başladı.
İçişleri Bakanlığı, AB 
Bakanlığı ve Gençlik 
ve Spor Bakanlığı 
nın ortağı olduğu, 
İzmit Belediyesi 
koordinatörlüğünde 
yürütülen “Eylem 5,1 
Yerel Gençlik 
Politikaları” Projesi 
Bölge Toplantısı, 
Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi’nin 
ev sahipliğinde 
düzenlenen organi
zasyonla MarmaralI 
gençlere anlatıldı. 
Bursa Kent Konseyi 
ofislerinde düzenle
nen toplantıya, 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, Genel 
Sekreter Enes Battal 
Keskin, Genel

Sekreter Yardımcısı 
Ayşe Hacıoğlu, 
Kocaeli, 
Sakarya/Akyazı, 
Düzce, KIrklareli, 
Yalova, Balıkesir, 
Tekirdağ/Malkara, 
Bilecik Gençlik 
Meclisi temsilcileri 
ile Bursa’dan İznik 
Gençlik Meclisi, 
Tanıtım Gönüllüleri 
Derneği, E-Gençlik 
Derneği, Avrasya 
Gençlik 
Federasyonu ve 
Bursa Gençlik 
Meclisi üyeleri 
katıldı.
Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi 
Başkanı Hakan 
Darılmazlar, ‘Yerel 
Gençlik Politikaları’ 
Marmara Bölge 
Toplantısı’na ev 
sahipliği yapmaktan 

mutluluk duyduk
larını söyledi. Yerel 
demokrasi 
kültürünün en önem
li öğelerinden birinin 
de gençlik meclisleri 
olduğu söyleyen 
Darılmazlar, “Gençlik 
meclislerine katılan 
gençler istihdam ve 
kariyer alanında, 
yerel yönetime 
katılım alanında pro
jeler üretiyor ve 
kentlerine katkı 
sağlıyor” dedi. 
Son yıllarda 
Türkiye’de gençlik 
adına önemli adımlar 
atıldığının da altını 
çizen Darılmazlar, 
Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’nın 
gençler adına önemli 
bir fırsat olduğunu 
söyledi. Bursa Kent 
Konseyi Başkanı

Mehmet Semih Pala, 
gençlerin her zaman 
yanında olduklarını 
söyledi. Türkiye’nin 
en güçlü ve dinamik 
kent konseyi olduk
larını hatırlatan Pala, 
4 meclis ve 34 çalış
ma grubu ile örnek 
bir model olduklarını 
söyledi. Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’nin destek
leriyle kurulduğu 
günden bu yana 3 
bin 500’e yakın 
etkinlik gerçek
leştirdiklerini anlatan 
Pala, “Belediye ve 
konsey arasındaki 
uyumun en güzel 
örneğini Bursa’da 
sergiliyoruz” dedi. 
Kent Konseyi 
kavramının ülke ve 
demokrasi için 
önemli olduğunu 
ifade eden Pala, 
toplumun mese
lelerinin idarelere 
aktarılması ve 
çözüm üretilmesi 
noktasında kent 
konseylerinin önemli 
bir yapı olduğunu 
söyledi.

ELEMAN
GOLDSTAR YEMEK 

ÜRETİM SANAYİ 
LTD.ŞTİ. DE 
ÇALIŞACAK 

BAY VEYA BAYAN 
GIDA MÜHENDİSİ 

ARANIYOR

524 84 17

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 
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GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 
w, (KURUMU 
«Di 13. m

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 YE 

İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI. YARATICI. 
KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP.

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU RİREVLER YETİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz
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cansU HALI YIKani a
KIŞ GELDİ HALILARIMIZI 

YIKAYAMIYORUZ DİYE ÜZÜLMEYİN!

BİZ, SİZE HİZMET 
İÇİN VARIZ!

Halılarınızı evinizden alıp, 
aynı gün içinde teslim ediyoruz 

LAF DEĞİL, İŞ ÜRETİYORUZ
Kredi kartı geçerlidir
Siteler Mah. Hizmet Cad.

Aygün Sitesi 68/B
05358155711

KÜÇÜK KUMLA

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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KAIE 
ARKASI 
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

EVİMİZE GERİ 
DÖNELİM

İlçe sahasının onanma 
alınmasından sonra yıl
lardır maçlara açık olan 
Umurbey sahasının da 
mazeretler uydurularak 
kapanmasının ardından 
Gemlik takımları 
maçlarını hep dış 
sahalarda oynamak 
zorunda bırakıldılar.

Bu zorunlu göçler özel
likle maçlara gitme duru
mundaki takımlarımızı 
olumsuz yönde etkiledi.

Maçlarını Gemlik’te 
oynayacak takımların 
otobüs ihtiyaçları da 
ortadan kalkacağından 
sorunlar biraz olsun 
aşağıya çekilecek.

Büyükşehir 
Belediyesi’nin yaptırdığı 
ve önümüzdeki günlerde 
açılışının yapılacağı sen
tetik saha Gemlik takım
ları için çok önemli bir 
spor kompleksi olacaktır.

Takımlar kendi 
maçlarını oynamak için 
özellikle Orhangazi’ye 
gitme zorunda kalmaya
caklar.

Azda olsa sıkıntı yaşan
mayacak değil.

Soyunma odalarının 

henüz yapılmamış 
olması sıkıntı yaşatacak 
ancak herhalde bunu 
spor salonu ve diğer 
sahanın soyunma 
odalarından fay
dalanılarak çözüm
lenecektir.

Nedense Büyükşehir 
önce sahayı yapıyor.

Soyunma odalarını 
ihtiyaç olarak görmüyor 
herhalde.

Her ne şekilde olursa 
olsun Büyükşehir 
Belediyesi’ni Gemlik’e 
kazandırdığı tesis için 
kutlayalım.

İnşallah açılışının ardın
dan vakit geçirmeden 
devir teslim işlemleri de 
yapılarak saha maçlara 
açılır.

Gelelim Gemlik’teki 
takımlarımızın durumları
na.

Gemlik’te şu anda Milli 
Takım diye adlandırılan 
Gemlikspor B gurubunda 
son maçına Pazar günü 
Yavuzselim karşısında 
nokta koyacak.

Süper Amatör Küme B 
gurubunda lider 
Gemlikspor’un ne kadar 

başarılı olduğunu herkes 
biliyor ve play-off’ta kay
betmesi onları sevindire
cek ve mutlu edecek.

İnegöl takımları 
Gemlikspor’un rakipleri, 
hangisi ön plana çıkarsa 
diğerleri onu destekleye
cektir.

Gemlikspor’un tüm 
rakiplerini küçümseme
den maçlarını oynayıp 
BAL’a çıkması lazım.

BAL ligi ise önümüzde
ki yıl çok karışacak.

Oyak Renault ve 
Orhangazi takımları 
düşmemek için 
mücadele veriyorlar.

Eğer ikisi de düşerse 
BAL liginin Bursa 
gurubu da karışacak.

BAL’da 4 Bursa takımı 
var. İki takım da düşerse 
bu sayı 6 olacak.

Şu anki tablodan 
Zaferspor ve İznikspor 
düşme potasında 
gözüküyorlar.

Geçtiğimiz yıl bir takım 
düştü, diğeri play-off’ta 
Mudanya karşısında 
kazanarak kaldı.

Bu yıl ne olacak 
gerçekten merak ediliyor.

Dört takımdan ikisinin 
düştüğünü düşünelim. 
İki takımda üçüncü lig
den gelsin oldu mu 4 
takım.

Peki Süper Amatör’ün 
play-off gurubundan 
çıkacak takım ne olacak.

Diğer play-of oynaya
cak takım ne olacak.

Bursa gurubunun altı 
takımla yer almasıyla 
ancak çözülebilecek bir 
durum ortaya çıkıyor.

Bakalım ne olacak. Hep 
birlikte göreceğiz.

Gemlik’taki takımlar 
içinde alt yapısı en kötü 
olanı Gemlikspor olarak 
gözüküyor.

U-19 ligi birinci kümede 
mücadele eden ve 
düşmesi kesinleşen 
Gemlikspor takımının 
rakibine 13-1 yenilmesi 
yenilir yutulur gibi değil.

Kafamızı eğmişiz ve 
önümüzde gelişecek 
olayları göremiyoruz.

Hani Gemlikli gençler 
yetiştirilecekti?

Hani gelecekte takımın 
yarısı Gemlikli gençler
den oluşacaktı?

Nerde bu gençler.
Nerde Gemlikli teknik 
adamlar.

Kafalar kuma 
gömülmüş günlük 
başarılarla kendimizi 
avutmayalım.

Bir takımın alt yapısı 
kaç yılda yetişiyor bunu 
bilen yok mu?

Şimdi ne olacak?

Söyleyelim gelecek yıl 
Gemlik Belediyespor’un 
yetişmiş alt yapısı olan 
U-16’lar Gemlikspor’a 
verilir.

Gemlik Belediyespor’un 
alt yapı olarak 
Gemlikspor’a futbolcu 
yetiştirmesi en makul 
olanıdır.

Çünkü başlarında 
başarılı bir hocaları var, 
gençler artık teknik 
kadroya bakıp ta takım 
seçiyorlar.

Diğer Gemlik takımları 
bence alt yapılarına 
Gemlikspor’dan daha 
çok önem veriyorlar.

Gemlik dışından 
yapacakları transferlerle 
özellikle ikinci amatör 
kümede başarı ancak bir 
yıldır.

Gemlik’te faaliyette 
olan futbol takımlarımız 
artık alt yapılarına önem 
vererek futbolcu 
yetiştiriyorlar.
Bursa’da birYolspor, 

bir Arabayatağı örneği 
var.

Onların yetiştirdikleri 
futbolcular bugün 
Profesyonel Liglerde top 
koşturuyorlar.

Gemlikspor’un dışında 
diğer ilçe takımlarımız 
bunu iyi yaparak parayla 
transfer yerine yetiştir
erek soruna çözüm bul
mayı amaç edindiler.

Gemlik’te spor adına 
genç yetiştirenleri kut
luyorum.

PLAKET- KUPA AMWIIWI İLE UİIME1İNİZDEİİZ
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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 Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
havaalanı olarak 
hizmet vermesi için 
uğraş verdiği 
Yunuseli 
Havaalam'nın sağlık 
kompleksi yapılması 
talep etti. Bölge 
insanı, havaalanının 
yaklaşık 10 mahal
leyi olumsuz etk
ileyeceğini, sağlık 
kompleksinin ise 
bölgeye hayat vere
ceğini dile getirdi. 
Bağlarbaşı Mahalle 
Muhtarı Hüseyin 
Gümüşsoy, 
Yunuseii'nin 
havaalanı olarak 
hizmet vermesini 
istemediklerini 
söyledi. Gümüşsoy, 
havaalanı yapılması 
durumunda göre
cekleri zararları 
şöyle ifade etti: 
"Havaalanı yapıl
ması durumunda 
Çekirge 
Mahallesi'ndeki has
taneler başta olmak 
üzere tüm binalar, 
Hüdavendigar 
Mahallesi'ndeki

“İdohiis Projesi" Taraflarmca tartışıldı

binalar, Hamitler, 
Yenibağlar mahal
leleri, TOKİ binaları, 
Bağlarbaşı 
Mahallemizdeki 
sağlık ocağı, yeni 
yapılan okullar 
tamamı tehlikede. 
Mahallemizde proje
si biten ihalesi 
yapılan Kız Meslek 
Lisesi de havaalanı 
nedeniyle durdurul
du. Mahallemize 
yapılacak karakol 
binasının da imar 
sorunu bitti, proje 
onaylandı ama bu 
şartlarda o da 
tehlikede."
Adalet ve Hürriyet 
Mahalleleri, buralar

V

da bulunan meslek 
liseleri ve kamu 
binalarının da 
tehlikede olduğunun 
altını çizen 
Gümüşsoy, 
havaalanı olması 
durumunda bölge 
insanının çok büyük 
sıkıntılar çekeceğini 
dile getirdi.
Sağlık kompleksinin 
ise bahse geçen 
mahallelere 
getirisinin yanı sıra 
bütün Bursa'ya 
katkısının çok fazla 
olacağını vurgu
layan Gümüşsoy, 
"Bu durumda 
insanımız ve 
esnafımız çok 

büyük kazanç 
sağlayacak. İmar 
sorunları yaşanma 
yacak. Kamu 
hizmetleri 
aksamadan devam 
edecek. Halkımız 
sağlık konusunda 
çok daha iyi hizmet 
alacak. Bütün bun
lar düşünüldüğünde 
Yunuseli için 
en iyi projenin 
sağlık kompleksi 
olacağı görülecek
tir." diye konuştu. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe ise 
yaptığı açıklamada, 
bölge ile ilgili son 
kararın Ulaştırma 
Bakanlığı'nın teknik 
heyetinin 
incelemesinin ardın
dan verileceğini dile 
getirdi. Havaalanı 
dışında alternatif 
çalışmaları bulun
duğunu da ifade 
eden Altepe, Sağlık 
Bakanlığı'nın bölg
eye bin 500 yataklı 
sağlık kompleksi 
yapmak istediğini 
hatırlattı.

İlköğretime haşlama 
yaşı belli oldu

Milli Eğitim Bakanı 
Ömer Dinçer, zorun
lu eğitimi 12 yıla 
çıkaran teklifle 
çocukların okula 
başlaması ile ilgili 
uygulamada üst lim
itin 72 ay, alt limitin 
ise 60 ay olmasının 
öngörüldüğünü 
bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı 
Dinçer, zorunlu eğiti
mi 12 yıla çıkaran 
teklifle çocukların 
okula başlaması ile 
ilgili uygulamada üst 
limitin 72 ay, alt 
limitin ise 60 ay ola
cağını belirterek, 
"İlköğretime erken 
başlayan çocuklar 
için ilk 4 yılın pro
gramı değiştirilecek, 
yeni bir müfredat 
yapılacak" dedi. 
Dinçer, MEB Tevfik 

İleri Toplantı 
Salonu'nda düzen
lediği basın toplan
tısında, bir 
gazetecinin teklifle 
birlikte okula başla
ma yaşında yapıla
cak düzenlemeye 
ilişkin sorusu üze 
rine, "72 ay, bu nok
tadaki uygulamamız
da alt limit olarak 
uygulanıyordu. 
Bundan sonra üst 
limit olarak uygu
lanacak. Dolayısıyla 
72 ay çocuklarımızın 
okula başlamaları 
için üst limit olacak" 
diye konuştu. Alt 
limitin 60 ay ola
cağını ifade eden 
Dinçer, bu konudaki 
ayrıntılı çalışmaların 
teklifin kanunlaş
masının ardından 
yapılacağını bildirdi.

Bursa Kent Konseyi 
tarafından gelenek
sel hale getirilen 
'Bursa Konuşuyor' 
toplantısında, İstan
bul Deniz Otobüsleri 
AŞ'nin yapmayı 
planladığı 'İDObüs* 
projesinin Güzelyalı 
ve Bursa ekonomi
sine yansımaları 
konuşuldu.
Bursa Kent Konseyi 
ve Mudanya Kent 
Konseyi'nin ortak
laşa düzenlediği 
'Güzelyalı iske
lesinin İstanbul-Ege, 
Akdeniz ulaşımında
ki yeri' konulu 
toplantı, Mudanya 
Uğur Mumcu Kültür 
Merkezi'nde yapıldı. 
Mudanya Belediye 
Başkanı Hasan 
Aktürk, İDO İş 
Geliştirme Direktörü 
Tolga Yardımcı'nın 
hazır bulunduğu 
toplantıya, Mudanya 
esnafı, Bursa 
Terminali esnafı, 
otobüs işletmecileri, 
otobüs yazıhanesi 
sahipleri, vatan
daşlar katıldı. Bursa 
Kent Konseyi Genel 
Sekreteri Enes 
Battal Keskin,

Mudanya Kent 
Konseyi Genel 
Sekreteri Zehranur 
Biricik ile birlikte 
toplantıyı yöneten 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, Bur 
sa'nın sahip olduğu 
tarihi, doğası ve 
birikimiyle önemli 
bir şehir olduğunu 
söyledi. Önemli bir 
şehrin mensupları 
olarak Türkiye'nin 
meselelerini takip 
ettiklerini belirten 
Başkan Pala, Bursa 
Kent Konseyi'nin 
yüzlerce gönül
lüsüyle birlikte 
şehrin ve ülkenin 
sıkıntılarını 
konuşan, konuştu
ran, çözümler ortaya 
koyan bir kurum 
olduğunu ifade etti.

Her konuyu 
medenice ele aldık
larını anlatan Pala, 
''İstanbul-Bursa- 
İzmir Otoyolu'nu 
ilgilileriyle konuş
tuktan sonra şim
dide İDO'nun 
Güzelyalı İskele
siyle ilgili çalış
malarını konuşuy
oruz. Güzelyalı İske
lesini, BursalIlar ve 
yöneticileri en ver
imli şekilde kullan
malıdır. Şehrimiz 
zengin bir tarihe, 
doğaya, yer altı kay
naklarına sahip 
olmasına rağmen 
turizm şehir değildir. 
Artık bu tarafa 
yönelmek gerekir. 
Bunun için de hava, 
deniz, kara ve demir 
yolu ulaşımını geliş 
(irmeliyiz. İstanbul'a 

gelen turistleri Bur 
sa'ya çekebilmeliyiz. 
Ulaşım dengesi 
kurulurken aktörler 
arasında çatışma 
olursa da faydadan 
çok zarar verir" 
dedi.
Ortaya konulan 
hizmetlerin hem 
Bursa'ya, hem de 
ülkeye fayda 
getirmesi gerektiğini 
dile getiren Pala, 
"Bursa Kent Kon 
şeyi, konunun aktör
lerinin görüşlerini 
ortaya koyması için 
toplantıyı düzenledi. 
Bu işin artıları ve 
eksiler var. Amacı 
mız, bunları belir
leyip çözüm üret
mektir. Bursa Kent 
Konseyi, her dünya 
görüşünden insana 
söz vermiştir. Bizler 
bu çizgiyi sürmenin 
gayretindeyiz. İDO, 
bir şirket olarak kar 
elde etmek için 
yatırım yapıyor. 
Ancak BursalIlar 
öncelikle bir yatırım 
yapılırken kendiler
ine danışılmasını 
ister, haberdar 
edilmek ister" diye 
konuştu.

Bağ hası olsa insan 
varsa internet olacak
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Ba 
kanı Binali Yıldırım, 
Türkiye'de insanın 
yaşadığı her yerde 
telefon çekeceğini, 
internete bağlanıla- 
bileceğini söyledi. 
Bakan Yıldırım, yap
tığı açıklamada, tele
fon ve internet 
hizmetlerinin insan
lar için vazgeçilmez 
bir hal aldığını, 
günümüzde banka 
lardaki işlemler, fatu
raları ödemek ve 
diğer birçok resmi 
işlerin internet 
üzerinden veya tele
fon aracılığıyla 
yapıldığını belirtti. 
Yıldırım, "Madem 
böyle bir ihtiyaç var, 
madem şehirlerde 
yaşayan insanlarımız 
teknolojinin bu 
nimetlerinden fay
dalanabiliyorlar, köy

lerimizde, yay
lalarımızda yaşayan 
insanlarımız neden 
bu imkanlardan fay
dalanmasın" diyerek 
yola çıktıklarını ve 
hızla çalışmaları 
başlattıklarını söyle
di. Bilgiye erişim ve 
iletişimin herkesin 
en doğal hakkı 
olduğuna dikkati 
çeken Yıldırım, 
"Önümüze bilgi 
toplumu olma 
hedefini koyduk, 
bunun gereklerini 
yerine getirmek 
zorundayız. Bir tek 
insanımız bile yaşı 
yor olsa oraya erişi
mi ve ulaşımı sağla
mak bizim en temel 
görevimiz. Bu 
nedenle de bilgi 
toplumunun olmazsa 
olmaz unsuru bilgi 
ve iletişim altyapısını 
oluşturuyoruz" dedi.
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'Özel iıastane'de 'farka dikkat
Bakanlar Kurulu 
kararıyla artık özel 
hastanelerin GSS’ye 
tabi hastalardan 
aldıkları yüzde 70’e 
varan fark, yüzde 
90’lara kadar çıktı, 
özel hastaneler ile 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu arasında 
pazaralık konusu 
olan hastalardan alı
nan fark ücretlerinin 
galibi belli oldu, özel 
hastaneler Genel 
Sağlık Sigortası’na 
(GSS) tabi hastalar
dan, Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun (SGK) 
belirlediği sağlık 
hizmeti bedelinin 
yüzde 90’ına kadar 
fark ücreti alabilecek
ler. Konuyla ilgili 
Bakanlar Kurulu 
karan Resmi 
Gazete’de yayımla
narak yürürlüğe 
girdi. Karar uyarınca, 
özel üniversiteler

Tiryakinin dumanı Mâliye ye yaradı!
2012 yılı Ocak-Şubat 
döneminde tahsil 
edilen 9 milyar 115 
milyon TL düzeyin
deki ÖTV gelirlerinin 
2 milyar 686 milyon 
TL’lik bölümünü 
tütün mamullerin 
den alınan ÖTV 
oluşturdu.
Tütün ürünlerinden 
tahsil edilen ÖTV, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 7.9 artış gös
terdi. Bu dönemde 
alkollü içeceklerden 
tahsil edilen ÖTV 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 27.7 artışla

dahil olmak üzere 
tüm özel hastanelerin 
GSS’li hastalardan 
alabileceği fark ücreti 
yüzde 70’ten yüzde 
90’a çıkarıldı 
YÜZDE 30-90 
ARALIĞI VAR 
özel hastaneler bu 
yıl SGK ile sözleşme 
imzalarken, hastalar
dan alınacak fark 
ücretinin artırılması 
talebinde bulundular.

657 milyon TL’ye 
ulaştı. Petrol ve 
doğalgaz ürünleri ile 
motorlu taşıtlardan 
alınan ÖTV gelirinde 
yaşanan gerileme 
toplam ÖTV gelirinin 
yüzde 1.1 ile sınırlı 
kalmasında etkili 
oldu. 2012 yılının 
Ocak-Şubat döne
minde Merkezi 
Yönetim Bütçesi 
gelirleri geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 15.7 oranında 
artışla 55.6 milyar 
TL’ye yükseldi. Bu 
dönemde vergi gelir
leri yüzde 13.1 
oranında artışla 40

Fark ücretindeki 
artış, SGK ile özel 
hastaneler arasında 
varılan uzlaşma üzer 
ine yapıldı ve yüzde 
20’ I i k bir artışla 
rakam yüzde 90’lara 
kadar çıktı. Fark 
ücreti alan özel has
taneler, hastanenin 
görünür yerine 
SGK’nın belirlediği 
bedelin yüzde 30’u 
ile yüzde 9O’ı arasın

milyar 858 milyon 
TL’den 46 milyar 
198 milyon TL 
düzeyine ulaştı. 
Tüketimden alınan 
dolaylı vergiler 
2011’in aynı 
dönemine göre 
yüzde 8.6 artışla 25 
milyar 662.3 milyon 
TL’den 27 milyar 
859 milyon TL’ye 
ulaştı. Dolaylı vergi
lerin toplam vergi 
gelirleri içindeki 
payı yüzde 60.3 
düzeyinde gerçek
leşti. Gelir, kurumlar 
ve servet vergi
lerinden oluşan 
doğrudan vergiler

da fark ücreti alın
makta olduğunu ilan 
edecekler.
BU 9 TEDAVİDE 
FARK YOK 
Özel hastaneler 9 
tedavi sırasında fark 
ücreti alamayacaklar: 
-Acil haller nedeniyle 
sunulan sağlık 
hizmetleri.
-Yoğun bakım 
hizmetleri.
-Yanık tedavisi 
hizmetleri.
-Kanser tedavisi 
(radyoterapi, 
kemoterapi, radyo 
izotop tedavileri).
-Yeni doğana verilen 
sağlık hizmetleri.
-Organ, doku ve kök 
hücre nakilleri.
-Doğumsal anomali 
ler için yapılan cer
rahi işlemlere yönelik 
sağlık hizmetleri.
-Diyaliz tedavileri. 
-Kardiyovasküler 
cerrahi işlemleri 

ise 2012 yılının 
ilk iki ayında 
yüzde 20.7 oranında 
artışla 15 milyar 
195 milyon TL’den 
18 milyar 339 milyon 
TL düze yine ulaştı. 
2012 yılı Şubat ayı 
itibariyle yüzde 
10.43 düzeyinde 
gerçekleşen yıllık 
enflas
yon indirgendiğinde, 
dolaylı vergi gelirleri 
24 milyar 953.4 
milyon TL, 
doğrudan vergi 
gelirleri ise 16 
milyar 426 milyon 
TL düzeyinde 
gerçekleşti.

1 Nisan da zamlı
tarifeye hazır olun

1 Nisan’da uygula
maya girecek yeni 
elektrik ve doğalgaz 
tarifeleriyle ilgili 
çalışmalarda son 
aşamaya geldi.
1 Nisan’dan geçerli 
olmak üzere 3 ay 
süresince uygu
lanacak yeni elektrik 
tarifelerini, büyük 
ölçüde doğalgaz fi 
yatları belirleyecek. 
Devletin sahip 
olduğu santradan 
işleten Elektrik Üre
tim AŞ’nin (EÜAŞ), 
üretip sattığı elek
trikte bir zam ihtiy
acının görülmediği 
belirtiliyor.
1 Nisan’da doğal- 
gaza gelecek olası 
zam, EÜAŞ’ı olum
suz etkileyecek. 
EÜAŞ’ın, bu durum

KAŞCDC 8€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
{jSAATTE 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

da doğalgaz zam
mını elektrik fiyatları
na yansıtmak zorun
da kalabileceği belir
tiliyor. Türkiye 
Elektrik Ticaret ve 
Taahhüt AŞ’nin 
(TETAŞ), doğalgaz 
kullanan yap-işlet 
(Yİ) ve yapişlet- 
devret (YID) santral
arından satın aldığı 
elektrikten doğan 
kısmi maliyet 
artışları söz konusu. 
TETAŞ’ın artan 
maliyetlerine bağlı 
olarak toptan elek
trikte zam baskısının 
yüzde 5-6 düzeyinde 
olduğu hesaplanıyor. 
Elektrik ve doğalgaz 
tarifeleriyle ilgili 
son kararı Enerji 
Bakanı Taner Yıldız 
verecek.

I
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ 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
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİROT

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

____________OTORÜS_____________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95.
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 55 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol _
MAR-PET si 3 3O 33
Tuncay Otogaz 513 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

BELEDİYE

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

Gemlik KSrfez
GEKLİK’İN İLK GOKLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4223 

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)

laMMii
VENÜS SİNEMASI 

SÜPERTURK:11:45-14:15- 
16:15-18:30-20:30 

FETİH 1453:10:45-14:00- 
17:15-20:30. 

REZERVASYON 513 33 21 
ÇIUSAVM TUTKU 

SUPER TURK: 11.30 
13.30 15.30 17.30 

19.30 21.15 
SEN KİMSİN : 12.00 
14.00 16.00 16.00 

18.00 20.30
FETİH 1453: 11.30 
14.30 17.3020.30 

Rez. Tel: 51415 00
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Gökhan özler, Biimıa 
Şampiyonası na gidiyor

-rt----------------------------------------------------------------

Ozdilet'ten Canalhle Sergisi

19-21 Ocak 2012 
tarihlerinde Uşak’ta 
yapılan Türkiye 
Veteranlar Karate 
Şampiyonasına 
katılan Gemlik Dojo 
Karate Spor Kulübü 
Antrenörü Gökhan 
Özler, hem kata’da, 
hem Kumitede Tür 
kiye beşincisi 
olarak Gemlik ve 
Bursa’nın adını 
Türkiye’ye 
duyurmuştu. 
Gökhan Özler, 
Türkiye Karate 
Şampiyonluğunun 
ardından 23-25 Mart 
2012 tarihlerinde 
İstanbul Ataköy 
Olimpik Spor 
Salonu’nda 
yapılacak olan 
Dünya Karate 
Şampiyonasına 
katılacak.
Veteran lar Türkiye

Şampiyonasında 
hem kata hem 
kumite dalında 
Türkiye 5. ncisi 
olan Özler, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
Dünya Karate 
Şampiyonasına 
katılmak için 800 

liraya ihtiyacı 
olduğunu 
belirterek, sponsor 
olmak isteyenlerin 
0 532 361 03 22 
nolu telefonu ara
malarını Gemlik’in 
adının duyulması 
için destek olun
masını istedi.

18 Mart Çanakkale 
Şehitlerini Anma 
günü nedeniyle, 
Özdilek Gemlik 
Alışveriş Merkezi 
sergi açtı.
Alışveriş Merkezinin 
girişinde açılan 
sergide, Çanakkale 
Zaferi ve Şehitlerini 
anlatan fotoğraflar 
ve sinevizyon gös
terisi yer alıyor. 
Özdilek Gemlik 
Halkla İlişkiler 
Sorumluları Ayfer 
Aksu ve Arzu

Dayanıştı Çanakkale 
sergisinin gelenek
sel hale getirildiğini, 
alışveriş merkezine

gelen müşterilere 
Çanakkale Zaferini 
anlattıklarını 
söylediler.

Kİ GEMLİK KONUR 
RHI TIP MERKEZİ

GENEL CERRAHİ UZMANI

Op. Dr. Ümit YILIK
BURUMUMUZDA

TAM ZAMANLI OLARAK 
ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞTIR

SGK ile tüm branşlarda 

anlaşmamız mevcuttur 
Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No: 44 

Tel :514 80 87-514 80 88
514 50 51 GEMLİK

KAYIP
Beko Casio 
398 SR8GE 

00040804492 
seri nolu yazar 
kasa ruhsatım 
kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

MUSTAFA 
DEMİR

Gemlik V.D. 
2770098032

ELEMAN
25 YAŞINDAN BÜYÜK 

ÖN MUHASEBE 
KONUSUNDA TECRÜBELİ 
YÜKSEK OKUL MEZUNU 

OFİS PROGRAMLARI 
KULLANABİLEN 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur

513 63 82
KAŞEDE BEKLEMEK YOK

KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
0SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK -YAYINCILIK- reklamcilik Tel ı (0.224) 513 96 83 Fax t (0.224) 513 35 95
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Emekline 141 lira ek gelir pazarlığı
Memura toplu sözleşme yapma yetkisi veren Kamu Görevlileri 
Sendikaları Kanunu tasarısı üzerinde 'emekli pazarlığı' yaşanıyor. 
Anayasa'da yapılan son değişiklikle memurların yapacağı toplu 
sözleşme hükümlerinden memur emeklilerinin de yararlanacağı 
hükme bağlandı. Ancak bu hükmün uygulamaya girebilmesi için 
yasal düzenlemenin bu şekilde çıkarılması gerekiyordu. Kamu 
Görevlileri Sendikaları Kanunu tasarısına, anayasal hükmü de 
içerecek şekilde, emeklilerin toplu sözleşmeden yararlanmasının 
yönetmelikle düzenleneceği ifadesi eklendi. Haberi sayfa 9’da

ÇOKAL TİCARET KQ.,ECM,, 
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU '

BİR ALANA
NestleİKİNCİSİ BEDAVA! J £

3 ilil önce yapılan Terminal Wiisii genisleiilw
28 Şubat 2009 tarihinde, yapılan yerel seçimler öncesi dönemin 
Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin tarafından açılan 
Gemlik Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin girişindeki köprü 3 yıl 
içinde yetersiz kalınca genişletme çalışmaları başlatıldı. Bursa 
Büyükşehir Belediyesinin Gemlik için mega projesi olan Şehir 
lerarası Otobüs Terminali, hizmete açılışının 3. yılında 532 bin 785 
Hra 30 kuruş harcanarak girişindeki köprü Gemlik Belediyesi 
tarafından genişletiliyor. Müteahhit firma yetkilileri, sözleşmede iş 
bitiminin 3 ay olmasına karşın, başladıkları köprüyü bir ay içinde 
tamamlayarak teslim edeceklerini söyledi. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış Belediye hug ün
Nevruzu kutluyorKadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail. com

Nevruz
Bugün 21 Mart.
Gündüz ile gecenin birbirine eşit olduğu, 

baharın gelişinin müjdeleyicisi bir gün.
Türk tarihinde nevruz önemli bir yer tutar.
Orta Asya’dan Anadolu topraklarına göç 

etmeden önce, Türk boylarının tümünde, 
nevruzu kutlama geleneklerini sürdürmeye 
bugün bile devam ediyorlar.

Türkler, Azeriler, Afganlar, Gürcüler, 
Kürtler, İranlIlar, Türkmenler, Tacikastan 
lılar, özbekler, Kırgızlar, Kazaklar, 
Arnavutlar, Zazalar, Bahailer asırlardan 
beri doğanın yeniden doğuşu anlamına 
gelen nevruzu kutlamanın yanı sıra bu 
günü yeni yılın başlangıcı kabul etmişlerdir.

2. yüzyılda Persler’in yerleşik düzene 
geçmesiyle nevruz kutlamaları başladığı 
birçok kaynakta anlattılar. Devamı 4’de

Gemlik Beledi 
yesi, baharın 
müjdeleyicisi olan 
Nevruz’u bugün 
düzenlenecek 
olan şenliklerle 
kutlayacak.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, yaptığı 
açıklamada, 
baharın müjdecisi 
birlik ve beraber
liğin, barış ve 
kardeşliğin 

sembolü olan 
Nevruz Bayramı’nı 
bugün Gemlikliler 
ile birlikte 
Sosyal Yaşam 
Merkezi 
bahçesinde 
kutlayacaklarını 
söyledi.
Saat 16.oo’da 
düzenlenecek 
olan Nevruz kutla
malarına Gemlik 
halkı da davet 
edildi.

IgMİBİİ

2012 yılında üç 
kategoride birden 
(Ümitler Türkiye 
Judo Şampiyonlu 
ğu, Gençler ve 
Büyükler Türkiye 
Judo Üçüncülüğü) 
madalya alma 
başarısı gösteren 

Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü’nün milli 
judocusu Sebile 
Akbulut koleksi 
yonuna, son olarak 
Ümitler Avrupa Ku 
pası madalyasını 
ekledi. Syf 10’da
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA 

Nazım’la Einstein...
Albert Einstein bilim adamı... Nazım 

Hikmet sanatçı... Toplumsal olaylar 
karşısında ikisinin de duruşu aynı...

Düşünceleriyle, yapıtlarıyla tepki gös
teriyorlar, direniyorlar...

Albert Einstein çıkarlar, kara çalmalar, 
yalanlara dünyadaki aydınlar gibi karşı 
çıkıyor karşı çıkışını New York Times 
Gazetesi’nde yayımlanan şu açık mek
tupla ilan ediyor...(*)
“Bu ülke aydınlarının karşı karşıya 

bulunduğu sorun son derece ciddidir. 
Gerici politikacılar bütün aydınlara 
kuşkuyla bakılmasını sağlamakta 
başarılı olmuşlardır. Bu başarıdan 
sonra şimdi öğretme özgürlüğünü baskı 
altına alma, kendilerine boyun 
eğmeyenleri aç bırakma çabalarına gi 
rişeceklerdir.
Aydınlar azınlığı buna karşı ne yap

malıdır? Gerekirse cezaevine girmeyi, 
parasız kalmayı, ülkenin çıkarları 
uğruna kendi çıkarlarından olmayı göze 
almalıdırlar.

Bunu yaparken anayasaya sığınma
mak, onurlu bir yurttaşın böyle soruş
turmalara katılamayacağını haykır- 
malıdırlar.

Yeterli sayıda kimse bunu yapabilirse, 
başarı kazanılır. Başarı kazanılamazsa, 
bu ulus köle olarak yaşamayı zaten 
kabullenmiş demektir.”

Nazım Hikmet ise döneminde dünyada 
yaşanan haksızlıklara, hukuksuzluklara 
şiirleriyle itiraz ediyor. Dahası direniyor.

Direncine ceza olarak da özgürlük
lerinden yoksunlaştırılıyor. Zindanlara 
tıkılıyor.

Ne ki;
Toplumsal desteği bir türlü yanında 

yöresinde hissetmiyor.
Sonra da aşağıdaki şiirini yazıyor 
Akrep Gibisin Kardeşim, 
korkak Bir Karanlık İçindesin Akrep 

Gibi.
Serçe Gibisin Kardeşim, 
serçenin Telaşı İçindesin. 
Midye Gibisin Kardeşim, 
midye Gibi Kapalı, Rahat. 
Ve Sönmüş Bir Yanardağ Ağzı Gibi 

Korkunçsun, Kardeşim.
Bir Değil, 
beş Değil, 
yüz Milyonlarlasın Maalesef. 
Koyun Gibisin Kardeşim, 
gocuklu Celep Kaldırınca Sopasını 
sürüye Katılıverirsin Hemen 
ve âdeta Mağrur, Koşarsın Salhaneye. 
Dünyanın En Tuhaf Mahlukusun Yani, 
hani Şu Derya İçre Olup 
deryayı Bilmeyen Balıktan Da Tuhaf. 
Ve Bu Dünyada, Bu Zulüm ...
Senin Sayende.
Ve Açsak, Yorgunsak, Alkan İçindey

sek Eğer
ve Hâlâ Şarabımızı Vermek İçin Üzüm 

Gibi Eziliyorsak
kabahat Senin,
— Demeğe De Dilim Varmıyor Ama — 
kabahatin Çoğu Senin, Canım 

Kardeşim!
Nazım Hikmet haksız mı?
Toplumsal uykuyu abartmış denilebilir 

mi?
Peki;
Durum şimdi farklı mı?
Karar sizin...

l)IIİHWlWWİMİftlliİ!MW
28 Şubat 2009 tarihinde, yapılan yerel seçimler öncesi dönemin 

Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin tarafından açılan 
Gemlik Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin girişindeki köprü 3 yıl içinde 

yetersiz kalınca genişletme çalışmaları başlatıldı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Gemlik için mega 
projesi olan 
Şehirlerarası Otobüs 
Terminali, hizmete 
açılışının 3. yılında 
532 bin 785 lira 30 
kuruş harcanarak 
girişindeki köprü 
Gemlik Belediyesi 
tarafından 
genişletiliyor.
Yapımına 2007 yılın
da dönemin 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin tarafından 
başlanan Gemlik 
Şehirlerarası Otobüs 
Terminali, 28 Şubat 
2009 tarihinde, 29 
Mart 2009 günü 
yapılacak yerel 
seçimler öncesi 
törenle hizmete 
açıldı»
Açılısının Bakan 
raiuK ÇeliK töi d tın
dan yapılacağı 
duyurulan Terminal, 
Bakanın gelmemesi 
üzerine, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin 
tarafından açıldı. 
12 bin metrekarelik 
alanda yapılan 
Terminale, Karsak 
Deresi’nin güneyi, 
Hürriyet Caddesi 
devamından giriş 
için yapılan köprü, 3 
yıl içinde ihtiyaca 
yetmeyince, Gemlik 
Belediyesi tarafın

VüztıasıŞelıitCenıarinlıabriîiizivareiettiler
Şehit Cemal İlköğre
tim Okulu öğrenci
leri, okula ismini 
veren Yüzbaşı Şehit 
Cemal’in kabrini 
ziyaret etti.
Şehit Cemal İlköğre
tim Okulu öğretmen 
ve öğrencileri, 18 
Mart Şehitleri 
Anma Günü 
nedeniyle, ilçemiz 
Emetullah Camii 
bahçesinde bulunan 
Yüzbaşı Mehmet 
Cemal, er Mehmet 
Ali ve Hafız Mehmet 
Efendi’nin 
mezarlarını ziyaret 
ederek

dan açılan ihale ile 
genişletilmeye baş
landı.
Özdilek Alışveriş 
Merkezi önündeki 
köprü ile birlikte 
iheleye çıkarılan 
köprü vapımları, 
İzmirli Tanrıkulu 
İnşaat firması sahibi 
Mithat Tanrıkulu’nda 
kaldı.
Terminal 
Köprüsünün 
genişletme çalış
malarına 15 gün 
önce başlandı. 
Müteahhit firma 
yetkilileri, 
sözleşmede iş biti
minin 3 ay olmasına 
karşın, başladıkları 
köprüyü bir ay 
içinde tamamlayarak 
teslim edeceklerini 
söyledi.

çiçek bıraktılar.
Şehit Cemal İlköğre
tim Okulu öğrenci
leri, öğretmenleri 
Veysel Özmen ve 
Zekki Cinel

İki köprünün 
genişletme çalış
malarına Gemlik 
Belediyesi 532 bin 
785 lira 30 kuruş 
ödeyecek.

İHTİYACA. 
3 YIL YETTİ 
Yapımı 3 yıl önce 
tamamlanan ve 
hizmete açılan 
Gemlik Şehirlerarası 
Terminali’nin 
yapıldığı günden 
beri küçük olduğu, 
ihtiyaçlara cevap 
veremeyeceği dile 
getirilmiş, ancak, 
yerel seçimler önce
si acele ile tamamla
narak hizmet 
açılmıştı.
Açılıştan bir süre 
sonra, Terminal 
Umurbey 

nezaretinde buradan 
Gemlik mezarlığında 
bulunan diğer şehit
lerimizi de ziyaret 
ettiler ve kabristan
da şehitlerin

Köprüsü’nden 
girmek ve çıkmak 
isteyen otobüsler 
zorlanmaya 
başlamış, giriş 
refüjünde yapılan 
yıkımla araçların 
giriş ye çıkışları 
kolaylaştırılmıştı. 
Öte yandan, 
Hürriyet 
Caddesi’nden 
Bursa asfaltına 
çıkan alternatif 
yol üzerinde bulu
nan ve terminale de 
girişin sağlandığı 
Terminal Köprüsü 
3 yıl gibi kısa zaman 
içinde yetersiz 
kalınca, Gemlik 
Belediyesi alıdığı 
karar ile köprüyü 
genişletme 
çalışmaları 
başlattı.

huzurunda dua 
ettiler.
Din kültürü öğret
meni Veysel 
Özmen “Bize bugün
lerimizi sağlayan 
şehitleri mizin 
manevi huzurunda 
saygıyla eğiliyoruz. 
Şunu unutmayalım 
ki bizlerin bugün 
rahat ve mutlu yaşa
mamızı sağlayan 
şehitlik mertebesine 
ulaşan bu 
yıldızlardır. Ancak 
maalesef yıldızlar 
kaymadan güneş 
doğmuyor.” diye 
konuştu.
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WllIiWtlWlWMBW İhsanca
Bursa'nın
Karacabey İlçesi'nde 
tarlada çalışmaya 
giden 42 yaşındaki 
Abbas Taşçı yöneti
mindeki traktör, 
toprak kayması 
sonucu dereye uçtu. 
Uzun süren çalışma 
ile traktör dereden 
çıkarılırken, Taşçı'ya 
ise ulaşılamadı. 
Kaza, önceki gün 
saat 17.00 sıraların
da Harmanlı Köyü 
yakınlarında mey
dana geldi. 16 TE

İSİM Milli ilil İMİ MM ilil II ffllti
Bursa'da, yıllar önce 
hayatını kaybeden 
eşini ücretsiz, 
defnettiği mezar yeri 
için 4 sene sonra 5 
bin TL para istenen 
kadın şikayetçi oldu. 
Eşi Erol Demirelli'yi 
2008 yılında kaybe
den Kezban 
Demirelli (57), hayat 
arkadaşını 
Değirmenönü 
Mezarlığı'na defnetti. 
Evrak ücretleri 
dışında kendisinden 
mezar parası isten
meyen Kezban 
Demirelli, 4 yıl sonra 
bir yakınından,

Sue örgütüne yönelik operasMon
İnegöl'de suç 
örgütüne yönelik 
operasyonda 20 kişi 
gözaltına alındı. 
Operasyonda, 
yakalanacağını 
anlayan bir kişi, 
tabancayla kendini 
vurarak intihar etti. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğüne bağlı

Evinin bahçesine kendini astı
Orhangazi İlçesi'ne 
bağlı Yeniköy Bel 
desi'nde 65 yaşında
ki Ahmet Türkü 
sever, evinin bah 
çesindeki ağaca 
kendisini asarak 
yaşamına son verdi. 
Yeniköy Beldesi'nde 
yalnız yaşayan

282 plakalı trak
törüyle çalışmak için 
tarlasına giden 
Abbas Taşçı, su 
düzeyi Yükselen 
Kocadere'nin 
kenarında giderken 
Harmanlı Köyü 
Adalar Mevkii'ndeki 
toprak kayması 
sonucu traktörüyle 
dereye uçtu. 
Yakınlarının ken
disinden haber ala
maması sonucu 
haber verdiği jan
darma, arama çalış

mezarların satın 
alınmaması duru
munda başkasına 
satıldığını öğrendi. 
Hemen Büyükşehir 
Belediyesi 
Mezarlıklar 
Müdürlüğü'nü 
arayan Demirelli, 
mevzuata göre beş 
yıl sonra eşinin 
mezarının üstüne 
başka bir defin 
yapılabildiğini 
öğrendi. Çok üzülen 
Demirelli, yaşadık
larını şöyle anlattı: 
"Eşim rahmetli 
olduğunda bize 
mezar yeri olarak 

çevik kuvvet ve özel 
tim ekipleri, bir 
süredir devam eden 
istihbarat çalış
malarının ardından 
"suç örgütü kurduk
ları ve çeşitli suçlar
dan sabıkalı olduk
ları" belirlenen kişi
lerin bulunduğu 
adreslere eş zamanlı

Ahmet Türküsever, 
bugün onu hastan
eye götürecek olan 
kardeşi İbrahim 
Türküsever tarafın
dan evinin bahçesin 
deki bir ağaca asılı 
olarak bulundu. 
İbrahim Türküse 
ver'in durumu jan

malarını dün de 
Bursa'dan çağrılan 
Sivil Savunma ekip
leri ile sürdürdü. 
Toprak kayması 
görülen bölgede 
traktörün lastik izini 
takip eden sivil 
savunma ekipleri, 
dalgıçlarla birlikte 
girdikleri 7 metre 
derinliğindeki 
derede, traktöre 
ulaştı. Bağlanan 
Çelik halat ile trak
tör Sudan 
çıkartılırken evli ve 1

Değirmenönü 
Mezarlığı'nı 
gösteren ve hiç bir 
ücret talep etmeyen 
belediye, şimdi biz
den 4 bin 500-5 bin 
TL para istiyor. 
Yoksa çok 
sevdiğimiz eşimizin, 
çocuklarımızın 
babasının üzerine 
başka birini 
defnedeceklerini 
söylediler. Ben 
şok oldum. 
Kaç gün uyuya
madım. Resmen 
depresyona girdim. 
Ben oraya eşimin 
gömülmesini 

operasyon düzenle
di. Operasyonda, 20 
kişi gözaltına alındı. 
Operasyon sırasın
da, Afet Evleri'nde 
oturan, 30'a yakın 
sabıkası bulunduğu 
belirlenen Emrah 
Kaya (27), 
yakalanacağını 
anlayınca silahla 

darmaya bildir mesi 
nin ardından olay 
yerine gelen ekipler 
Ahmet Tür küsev- 
er'in cesedini ağaç
tan indirdi. Sağlık 
sorunları yaşadığı 
belirlenen Ahmet 
Türküse ver'in cese
di, Cumhuriyet savcı 

çocuk babası Abbas 
Taşçı'ya ise ulaşıla
madı. Traktörün 
Sudan çıkartılması 
sırasında sinir krizi 
geçiren İzzet Taşçı, 
ağlayarak aracı tek
meledi. Güçlükle 
sakinleştirilen İzzet 
Taşçı, gözyaşlarına 
boğuldu. Su akışının 
mevsimsel sebepler
den dolayı en üst 
düzeyde olduğu 
Kocadere'de, Abbas 
Taşçı'yı arama çalış
maları devam ediyor

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

istemedim ki. 
Normal bir yere de 
gömülebilirdi. O 
zaman bize toprağı 
almamız için para 
ödenecek denilmedi 
zaten. Eşim ansızın 
öldüğü için 
kendimde bile 
değildim. Şimdi de o 
kadar parayı bul
mam mümkün değil. 
Asgari ücretle 
çalışıyorum zaten. 
En azından mezar 
ücretleri indirilsin. 
Belediyeye yazdım 
ama cevap gelmedi. 
Lütfen buna bir 
çözüm bulunsun." 

kendisini göğsün
den vurarak intihar 
girişiminde bulundu. 
112 Acil Servis ekip
lerince İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılmak istenen 
Kaya, öldü. Kaya'nın 
cesedi, Bursa Adli 
Tıp Kurumu'na gön
derildi.

sının talimatıyla 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na gönderil
di. Ağabeyinin cese
dini bulan İbrahim 
Türküsever, bir gün 
önceden sabah dok
tora gitmek üzere 
sözleştiklerini belir
tildi.

Zirve deneme, zirve deneme!
Başbakan kızıp da “van minut” resti çek

tikten sonra “Daha da gitmem Davos’a” 
dedi ya... Ondan sonra ilgililere “Uludağ’ı 
Davos yapın” talimatı verdi ya... İşte o tali
matın gereği yerine getirilmeye başlandı. 
Uludağ’ı, dünyanın takip ettiği, Davos ben
zeri ekonomi forumlarının yapılacağı 
merkez haline getirecek ilk zirve gerçek
leşiyor.

Gerek Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan’ın, gerekse diğer konuşmacıların 
ne dediğine geçmeden önce, zirvenin orga- 
nizasyonel boyutuna ve özellikle de fiziki 
mekan yetersizliğine dikkat çekmek 
gerekiyor. Uludağ’da konaklama sorunu 
yaşanmıyor belki ama, 300-400 kişilik 
salonu olan tek otel Grand Yazıcı’ya sıkıştı 
zirve! Salon, fuaye, lobi her yer tıklım tıklım 
oldu.

Davos mantığı oturur muydu peki?
Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Yılmaz’a 

sorduk, “olur mu” diye... “Elbette ama...” 
dedi ve özellikle zaman planlamasına uyul
maması gibi Türk hastalıklarından kurtul
mamız gerektiğini aktardı.

Zira toplantı, planlanan saatte başla
mamış, açılış konuşması verilen İş Bankası 
Genel Müdürü Adnan Bali de öyle uzatmıştı 
ki, sunucu Ece Vahapoğlu, “Lütfen konuş
manızı toparlar mısınız” uyarısında bulun
muştu. Ur tr

Dağıtmayalım ve yeniden fiziki mekan 
sorununa dönelim...
“Uludağ’ın iki babası” yan yanaydı 

lobide... Grand Yazıcı Oteli’nin sahibi Hayri 
Yazıcı ile Ağaoğlu Oteli’nin sahibi Ali 
Ağaoğlu’na sorduk. “Uludağ’ın Davos 
olması konusunda siz ne düşünüyor
sunuz?” diye... Yazıcı topu Ağaoğlu’na attı. 
“Önümüz açılırsa ne gerekiyorsa yaparız” 
dedi Ağaoğlu ama önlerindeki engellerin 
ne olduğuna girmek istemedi.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacanla bir
likte çıkmadan önce Vali Şahabettin 
Harput’la konuştuk ayaküstü... Uludağ’a 
bir kongre merkezi projesinin hazır 
olduğunu yakında ihale edileceğini söyledi.

Başta dediğimiz gibi, Uludağ Ekonomi 
Zirvesi’nin Bursa’ya ilişkin öne çıkan tarafı,.' 
fiziki mekan sorunu...

Pek çok televizyon ve ajansın canlı yayın 
yaptığı, yerli ve yabancı basın kuruluşların
dan 130 medya mensubunun takip ettiği 
birinci zirvede konuşmaların hepsi Türkçe, 
simültane çeviriyi dinlemek için kulaklık 
alan sayısı ise sadece ikiydi.

Yani Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne ulus
lararası boyut kazandırmak için daha çok * 
zaman geçmesi gerek...

Hem Hürriyet yazarı Mehmet Yılmaz’ın, 
hem de kürsüde konuşan BTSO Başkanı ; 
Celal Sönmezin söylediği gibi bugünkü 
Davos’un Davos olması için 20 küsur sene 
geçmesi gerekmişti. Kolay değildi...* * *

Biraz da ekonomiden bahsetmek 
gerekirse...

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’dan 
başlayarak, konuşmaların genel özeti 
şöyle:

Küresel krize yönelik henüz tam bir tedavi 
yöntemi bulunamadı. Krizin dibi de 
görülmüş değil. Avrupa çıkış arıyor.
Türkiye ekonomisi ise küresel krize rağ
men iyi yolda, ihtiyatlı bir şekilde daha 
düşük büyüme oranıyla yoluna devam 
ediyor.

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr


21 Mart 2012 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 4

Gine Bakış "liiiimtilm Matını mwmaw Killi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Nevruz
Bu akşam televizyonlarınızda Azerbaycan’ 

da, Kırgızistan’da, Türkmenistan’daki Türk 
kardeşlerimizin nevruzu nasıl şenliklerle kut
ladıklarını göreceğiz.
Ama, biz de nevruz geldiğinde, ülke genelin 

de gerginlik yaşanıyor.
Geçtiğimiz pazar günü büyükşehirlerde 

yaşanan olaylar, bir bayramın neye dönüştü 
rüldüğünü gözler önüne seriyor.

Nevruz, yalnız Türklerin kutladığı bir bayram 
değil.
Kürt halkı da nevruzu kutluyor.
Ancak, bizde son yıllarda nevruz kutlamaları 

PKK gösterilerine dönüştürüldü.
Doğanın yeniden doğuşunun, barışın, kar 

deşliğin sembolü sayılan böylesi bir günün 
siyasallaştırılması, kürt milliyetçiliği şölenine 
dönüştürülmesi, ayrımcılık yapılması hoş 
değil.

Nevruz, birçok ulusun ortak kültürüdür.
Bunu kurallarına ve geleneklere göre kutla

mak varken, ülke bütünlüğüne, rejime baş 
kaldırışa dönüştürmek niye?
Bugün Baharın başlangıcı.
Doğa, kış uykusundan uyanıp canlanıyor.
Bahçemizdeki kış soğuğundan kendini koru 

yan çiçeklerin yeniden açtığına tanıklık ediyo 
ruz.

Gün artık erken doauvor.
Erken kalkıp, baharın güzelliğini kırlarda, ba 

yırlarda, bahçelerde yaşayabilirsiniz.
Doğanın güzelliğini çirkinliğe dönüştürme

den tüm okurlarımın nevruzunu kutluyorum.

Eğilim Baham lnMna culm M'
Memur Sen İl 
Temsilcisi Eğitim 
Bir-Sen Bursa Şube 
Başkanı Numan 
Şeker, Memur Sen 
Gemlik Temsilciliği 
tarafından sendika 
lokalinde tertiplenen 
iş yeri temsilcileriyle 
istişare toplantısına 
katıldı.
Memur Sen Gemlik 
Temsilcisi Halil 
Gemici’nin açılış 
konuşmasıyla 
başlayan toplantıda 
konuşan Eğitim Bir- 
Sen Şube Başkanı 
Numan Şeker toplu 
sözleşme ve eşit işe 
eşit ücret uygula
ması konusunda 
hükümete; göreve 
başladığı günden 
itibaren okul idareci
leri ve öğretmenleri 
hakkında yaptığı 
çeşitli açıklamalar
dan dolayı da Milli 
Eğitim Bakanı Ömer 
Diııçei'i eieşüıeıek 
“Biz hiçbir partinin

ne yandaşıyız ne 
arka bahçesiyiz” 
dedi.
Şeker, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 
“Biz, Türkiye’nin en 
büyük memur sivil 
toplum örgütüyüz. 
Bizim haklı taleple 
rimiz yerine getiril 
mezse sayın bakana 
karşı bile eylemler 
yapmaya hazırız. 
Sayın Bakan daha 
göreve gelir gelmez 
öğretmenlerin 3 ay

tatil yaptığını ileri 
sürerek büyük bir 
gaf yapmış. Peşine 
‘bu kadar öğretmene 
ihtiyacımız yok, 
yeteneklerine uygun 
başka mesleklere 
yönelsinler’ açıkla
malarında bulun
muştu. Daha sonraki 
günlerde de okul 
idarecilerimiz ve 
öğretmenlerimizin 
hakkını korumanın 
ötesinde tam tersi 
bir tavır içerisinde

bulunmuştur. Eşit 
İşe Eşit ücret 
tasarısıyla da öğret
menler büyük bir 
maddi kayba 
uğramıştır.
Sayın Bakanımızın 
öğretmenlerin 
akademik yönden 
eğitimleri, fatih pro
jesi, müfredat 
değişiklikleri,12 yıl
lık eğitim gibi konu
larda yaptığı çalış
maları takdirle 
karşılıyoruz ancak 
öğretmenlerimizin 
gerek maddi kayı
plan gerekse çeşitli 
sosyal haklarını 
koruyamaması hatta 
tam tersi açıkla
malarda bulunması 
kabul edemeyiz. 
Sayın Bakan bizim 
haklı taleplerimizi 
dinleme 
mecburiyetindedir, 
isteklerimiz yerine 
gelmezse bakan 
hakkında da eylem
ler yapmaya hazırız”

DALKILIÇ İSTİFASINI VERMEDİ
CHP’li Belediye Meclis üyesi Bülent Dalkılıç 

ile ilgili gelişmeleri Gemlik halkı bir haftadır 
yakından takip ediyor.

19 Ocak günü yapılan Belediye 
Başkanvekilliği seçimlerinde CHP’li bir meclis 
üyesinin Yılmaz’a oy vermesi sonucu Refik 
Yılmaz ikinci kez CHP’lilerin oyuyla başkan- 
vekili seçilmişti.
Bu durum CHP’nin içeriden hançerlenmesiy- 

di.
İçlerinde bir hain, bir Brütüs vardı.
Bu kişi kimliğini 2 ay gizledi.
Bu nedenle de 11 CHP’li meclis üyesi, 2 ay 

zan altında kaldı.
CHP bu konuya Genel Merkez düzeyinde ele 

aldı.
Siyasetin kirlenmesinin önüne geçilmesi 

Brütüs’ün ortaya çıkmasıyla, CHP’nin kendi 
içini temizlemesiyle başlanmalıydı.
Bunun için çeşitli yöntemler ortaya kondu.
Savcılık başvurusunda inceleme 

sonuçlansaydı, R.Yılmaz’a kimlerin oy verip 
vermediği ortaya çıkacaktı.
Ama Bülent Dalkılıç adlı yeni meclis üyesi 

bunu engelledi.
İmzasını geri çekti.
CHP’den ve meclis üyeliğinden istifa ede

ceğine, meclis üyeliğinden istifa etti.
İstifasını kendisi yapmadığı için kabul 

görmedi.
Önceki gün istifasını Belediye’ye götürecek

ti, götürmedi, dün de götürmemiş.
Gemlik halkı bu tür kişileri iyi tanımalı. 

Koltukta oturabilmek için döndürülen 
dolapları iyi görmeli.
Bu işin takipçisi olmayı sürdüreceğiz.

İcmal Ateşli eğitimini Wettit
Emekli İlkokul 
Öğretmeni Kemal 
Ateşli (80) yaşamını 
yitirdi.
Arifiye Köy Enstitü 
sü’nden mezun olan 
Kemal Ateşli, çeşitli 
yerlerde görev yap
tıktan sonra 
Gemlik’e geldi.
Gemlik’te 11 Eylül 
İlkokulu öğrenime 
açıldıktan sonra, 
emekli olasıya dek 
bu okulda Müdür 
olarak görev yapan 
Ateşli, daha sonra 
toprak işleriyle 
uğraşmaya başladı. 
Eski İlköğretim 
Müdürlerinden Erol 
Ateşli ve DYP Bele 
diye Başkan aday
larından Ilhan Ateşli, 
emekli öğretmen 
Erol Ateşli’nin ağa 
beyi olan Kemal 
Ateşli, bir süredir 
tedavi görüyordu. 
Dün yaşamını yitiren 
Ateşli’nin cenazesi 
öğle namazında 
Merkez Solaksubaşı

Camiinde kılınan ce 
naze namazından 
sonra Cihatlı Köyü 
mezarlığında topra 
ğa verildi.
Kemal Ateşli’nin ce 
nazesinde, dönem 
arkadaşları olan öğ 
retmenler, okul arka 
daşları, öğrencileri 
ve yakınları ile kala
balık halk topluluğu 
katıldılar.
Kemal öğretmen, 
gözyaşları arasında 
toprağa verildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sepile madalyasız dönmüyor
TAM 50 YIL SONRA

Belediye Başkanvekilimiz kendilerini ziyaret 
eden deniz topluluğu oluşturan liman işlet
meciliği öğrencilerinden belediyenin olta 
balıkçılığı projesi için yardımcı olmalarını 
istemiş.

Gazetemizde bu haberi okurken tam 50 yıl 
öncesini anımsadım.

Evet tam 50 yıl önce; 26 yaşında genç bir 
Belediye Meclis Üyesi olarak, BP Tesislerine 
izinle başlayan Gemlik’in sanayileşmesi 
hareketine karşı koyarak, Gemlik’in bir turizm 
şehri olması lazım geldiğini, Türk turizminin 
ilk defa Erdek ve Gemlik’te başladığını, hede
fimizin turizme dönük çalışmalar ve yatırımlar 
olması gerektiğini her fırsatta işaret ettim.

Denizi pırıl pırıl Gemlik, Seç Apartmam’ndan 
kayıkhaneye kadar kumsaldı. Sandal gezileri, 
sandal sefaları, rahmetli Gazelhan Kamil 
Darı’nın okuduğu gazeller, denize attığımız 
ağlara dolan yüzlerce kilo köpük köpük ham
siler, tabağını kapan mendilini açana doldur 
doldur, kıpır kıpır oynayan hamsilerim. 
Köylerimizin eşsiz doğa güzellikleri. Seyre 
doyum olmaz mehtaplı geceler. Karacaali’nin 
deniz ve çamları, Hayriye’nin Selimiye’nin 
asırlık meşe ağaçları, ufku geniş deniz man
zaraları. Fıstıklı’nın altın sarısı kumsalı, dev 
gibi çamları. Armutlu’nun dünyaca ünlü bar
bunya balıkları muşmulaları. Kumla’nın kiraz, 
üvez, muşmula, ayva ve patlıcanları. 
Şahinyurdu’nun kestaneleri, tertemiz bol 
oksijenli havası.

Tüm köylerimizin ilçeye yakınlıkları, ulaşım 
kolaylıkları.

Böylesi güzelliklere, doğal varlıklara insanı 
cezbeden tarımsal ürünlere layık bir Gemlik.

Şifalı llıca’sı, dünyaca ünlü zeytini, 
Hristiyanhğın kabesi İznik’in, tarihi zenginliğe 
sahip Bursa’nın iskelesi güzel Gemlik.

Sanayiye kurban ettik, liman şehri yaptık.
Böylece sürekli göç aldı. Hızlı göç, çarpık ve 

sağlıksız yapılaşma ve kaçak inşaatı teşvik 
etti. Bugün 105 bin nüfuslu kıpırdayacak hali 
kalmamış Gemlik.

Bu satırların yazarı tam 50 yıl önce Gemlik 
Körfez’in i Milli Park ilan edelim, uluslararası 
olta balıkçılığına açalım diye çırpındı durdu.

142 tür balık yaşıyordu bu Körfez’de. Nasıl 
kara avcılığı için uluslararası parklar tahsis 
edilip, uluslararası av turizmine açtık ise; 
Gemlik Körfezi’ni de uluslararası olta balık 
avcılığına açalım. Gemlik gelişsin, kültürel, 
sanatsal ağırlığı artsın, dünyanın ilgisini 
çeksin istedik ama kimselere dinletemedik. 
Ve de gerçekleştiremedik.

Bu dilek ve görüşlerimi bir tek kişi takdirle 
karşılamıştı. Belediyeyi o yıllarda teftişe 
gelen müfettiş Sn. Seyfettin Nariş.

Beni belediye tutanaklarından tanımıştı. 
Gönderdiği tebrik kartlarında kutlamaya 
"Gemlik’in 50 yıl sonrasını gören değerli döş
tüm’’ diye yazarak başlıyordu. Sağsa Allah 
sağlıklı ömürler versin, öldüyse Allah’ın rah
meti üzerinde olsun.

Evet Sayın Başkanım!
50 yıl sonra olta balıkçılığı projesine lüzum 

görmüşsünüz.
Merak bu ya o oltalara balıklar mı takılacak? 

Yosunlar mı? Poşet torbaları mı? Denize fır
latılan pabuç ve terlikler mi? Deniz anaları 
mı?

Balık kalmadı da...

2012 yılında üç kate
goride birden 
(Ümitler Türkiye 
Judo Şampiyonlu 
ğu, Gençler ve 
Büyükler Türkiye 
Judo Üçüncülüğü) 
madalya alma 
başarısı gösteren 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü’nün milli 
judocusu Sebile 
Akbulut koleksi 
yonuna, son olarak 
Ümitler Avrupa Ku 
pası madalyasını 
ekledi.
17-18 Mart 2012 ta 
rihlerinde Antalya 
Kemer’de 12 ülke
den 210 erkek, 104 
bayan olmak üzere 
toplam 314 judocu
nun katıldığı 19. 
Nazım Canca 
Ümitler Avrupa 
Kupasına bayanlar 
(+)70 Kg. Türk Milli 
takımı adına Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü 
sporcusu Sebile 
Akbulut katıldı.

Mm Mi BM ttüffi wıl
Gemlik Yelken 
Kulübü Yönetim 
Kurulu üyeleri 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ı makamında 
ziyaret ettiler. 
Kulüp Başkanı Ali 
Turgut, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a katkıların
dan dolayı teşekkür 
edip, başarılarının 
devamını dileyerek, 
yelken maketi 
hediye etti.
Yönetim Kurulu 
üyeleri Mahmut 
Solaksubaşı, 
Mahmut Baraş, 
Mustafa İzgi, Özcan 
Düberci, Zafer Işık 
ve Serdar 
Özkaleli’nin de 
katıldığı ziyarette, 
belediye ile yelken 
kulübünün 
önümüzdeki 
dönemde yapacağı 
ortaklaşa çalışmalar 
ele alındı.
Alt yapıya önem 
verilmesi düşünülen 
ikili görüşmede, yaz 
kurslarında başarılı 
öğrencilere deniz

Sebile; ilk turda 
karşılaştığı Elif 
Güleri’i 7 sn gibi 
çok kısa sürede 
ipon (tam puan) ile 
yendi. İkinci turda 
(Grup finali) karşıla 
ştığı Rus rakibi 
Zinaida Mahmudo 
va’yı da müsabaka 
nın ilk dakikası 
içinde uyguladığı 
kombinasyon 
tekniklerle yenerek 
finale çıktı.
Sebilenin karşısına 
finalde, diğer grubu 
lider bitiren, 2011 
yılının Ümitler 
Avrupa 3.sü ve 
Dünya 5. si sıklette

sporları ve yelken 
sporunun sevdiril 
mesi yönünde Milli 
Eğitim Müdürlüğünü 
de içine alan proje 
çalışması yapılması 
kararlaştırıldı. Buna 
göre, okullarında 
başarılı olan öğren
cilere yaz kursların
da ücretsiz olarak 
yelken ve deniz 
sporları yaptırılacak. 
Denizi tanımayan, 
deniz sporlarını 
bilmeyen öğren
cilere yönelik de 
tanıtım çalışmaları 

ki diğer Rus Kristina 
Usova geldi. Güçlü 
Rus rakibi karşısın
da iyi mücadele 
etmesine rağmen 
yenilmekten kurtula
mayan Sebile 
Turnuvayı Gümüş 
madalya ile tamam
ladı.
Kemer’de bulunan 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Judo Takımı 
Antrenörü Ahmet 
Kılınç yaptığı açıkla
mada: ‘Haziran ayın
da yapılacak olan 
Avrupa şampiyonası 
öncesi ülkemizde 
yapılan bu Avrupa

yapılacak. Ve bu 
öğrenciler arasında 
yelken sporuna ve 
deniz sporlarına 
ilgili olanlara da 
kurslar açılacak. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, ilçedeki 
amatör kulüplerin 
yanı sıra Yelken 
Kulübüne de maddi 
ve manevi destek 
olmaktan mutluluk 
duyacaklarını 
belirterek, Gemlik 
Gençliğini spora 
yönlendirmek için

Kupası çok önem 
taşıyor. Bu sebeple 
katılan ülke sayısı 
fazla müsabakaların 
kalitesi oldukça üst 
seviyedeydi. Avrupa 
Şampiyonası 
provasında 
Sebile’nin kazandığı 
2.lik oldukça 
başarılıdır. Sebile bu 
Avrupa Kupasında 
Bayrağımızı gön
dere çektirerek İstik
lal Marşım okutmayı 
çok istedi bunun 
içinde çok çalıştı 
fakat burada kısmet 
olmadı. Biz inanıy
oruz ki Sebile bu 
arzusunu bundan 
sonraki turnuvalar
da ve asıl hedef 
olan Haziranda ki 
Avrupa Şampiyona 
sında gerçekleştir
erek ülkemize 
Gemlik- Bursa’dan 
Avrupa Şampiyon 
luğu kazandıracak
tır. Bizde bunun için 
aralıksız çalışmaya 
devam ediyoruz.’ 
dedi 

teşvik ve tesisleşme 
çalışmalarının 
devam edeceğini 
kaydetti.
Yelken Kulübü 
Başkanı Ali 
Turgut’ta, kendile 
rine büyük destek 
olan Refik 
Yılmaz’a teşekkür 
ederek, ilçede deniz 
sporları konusunda 
atılım yapacaklarını 
ve Gemlik Körfezini 
hak ettiği biçimde 
temsil etmek için 
çalışacaklarını 
anlattı.
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BursalI ressamların Isianiul çıkarması
Bursa Güzel 
Sanatları Koruma ve 
Geliştirme Derneği 
Üyeleri 22 Mart ile 26 
Mart tarihleri arasın
da İstanbul’da karma 
resim sergisine 
katılacaklar. Dernek 
Başkanı Ayşen 
Taştekin Doda başta 
olmak üzere dernek 
üyesi 20 bayan 
ressamın 4’er adet 
resmi Harbiye Askeri 
Müzesindeki karma 
sergide boy 
gösterecek. 
Daha önce 
Bursa’da çeşitli 
karma sergiler 
açarak dikkatleri 
üzerine toplayan 
dernek üyeleri Yeşil 
Paşa Konağında bir 
araya gelerek İstan
bul Sergisi öncesi 
moral depoladılar. 
Derneğin açtığı 
resim kursunda 
öğrenim gören kur
siyerlerin resim
lerinin de yer alacağı 
karma resim sergisi, 
İstanbul sonrası 
Bursa’da da tekrar
lanacak.

ELEMAN
GOLDSTAR YEMEK 

ÜRETİM SANAYİ 
LTD.ŞTİ. DE 
ÇALIŞACAK 

BAY VEYA BAYAN 
GIDA MÜHENDİSİ 

ARANIYOR

524 84 17

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 
w, (KURUMU 
«(13. fil

ERKEN KAYIT
AVANTAJLARIMIZDAN 

YARARLANIN

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim çocuğunuzun hayatında önemli bir fark yaratır” 
KREŞ YE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYRI SINIFLARIMIZ VE 

İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI. YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP.

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU DİREYLER 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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Serbest Kürsü
Necdet ZAMBAK

İmam Hatip Lisesi nde Basarı ve 
Motivasyon konulu seminer

Vıcık vıcık bir 
mutsuzluk, umut 
suzluk ve ilgisizlik 
hali her geçen gün 
toplumun üzerine 
çökmekte. Bu halin 
yansımalarını 
dehşetle, ibretle ve 
büyük bir umur
samazlıkla izlemek
teyiz.

Hızla artan cin
net cinayetleri,

Kadına şiddet, 
Geçim sıkıntısı, 

işsizlik,
Boşanma 

davaları,
A-sosyal ve A- 

politik insan 
tiplemeleri,

Örgütsüz 
toplum,

Maaş ve fatura 
kuyruklarında bir
birine sarmaya 
hazır, agresif ve 
selamsız insanlar, 

Dayanışma 
olgusunu yitirmiş 
aileler, 

Devletin en çok 
çalışan kurumu

SUNİ GÜNDEM
haline gelmiş icra 
daireleri,

Kapıya teslim 
besleme kültürü,

Banka kredileri, 
kart mağdurları,

Gündem bom
bardımanı altında 
güme giden sorun
lar...

Günlük yaşan
tımızla ilgili 
olmayan kelalaka 
konulardan gün
dem yaratarak 
toplum hafızası ile 
oynuyorlar.

Üstelik bunu 
sürekli ve ısrarla 
yapıyorlar.

Son günlerde 
büyük TV kanal
larında durmadan 
28 Şubat süreci 
anlatılıyor.

■ Kimi belgesel 
yapmış, kimi açık 
oturum.

Bir bakıyorsunuz 
12 Eylül?
Bir bakıyorsunuz 
Dersim olayları, 

Ergenekon, Balyoz, 
Oda TV davaları,

Hrant Dink cinayeti, 
Ermeni yasa 
tasarısı, CHP 
Kurultayı, MİT 
yasası, organ nakli, 
Başbakan’ın 
ameliyatı, son 
olarak da 4x3 
zorunlu eğitim 
yasası.

Gündeme 
yetişmek mümkün 
değil, baş 
döndürücü bir hız!

Asıl amaç tolum 
'hafızasını yok 
etmek.

Günlük sıkıntıları 
düşünmeye fırsat 
vermemek.

Suni gündemler
le unutmalarını 
sağlamak.

Sorun istemiyor
lar.

Hoş, bu toplum 
hükümete hiçbir 
sorun çıkartmazken 

Son kertede 
sorun çıkartan 
bu hükümet olu 
yor.

Makas gün 
geçtikçe açılıyor!

Sıtkı Aslanhan, 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Salonu’nda Başarı 
Ve Motivasyon 
Konusunda Öğren
cilere Seminer 
Verdi.
Kişisel Gelişimci- 
Yazar Sıtkı 
Aslanhan, 19 Mart 
2012 tarihinde 
Gemlik 
Belediyesi’nin 
sponsorluğunda 
Gemlik Anadolu 
İmam-Hatip Lisesi 
Konferans 
Salonunda, öğren
cilere “Başarı ve 
Motivasyon” konulu 
konferans verdi. 
Aile hayatı, toplum 
kültürü, örf adet ve 
geleneklerimize 
sahip çıkma 
konusunda bugün

gelinen noktada 
yâpııafl yânı'ı'fı’ân 
istatistiklerle ortaya 
koyan Aslanhan, 
başarının önündeki 
engelleri ve 
başarıya götüren 
yolları öğrencilerle 
paylaştı.
Cep telefonu, inter
net ve televizyon 

gibi iletişim 
araçlarının doğru 
kullanılmamasının 
başarının önündeki 
engellerden 
birkaçı olduğu 
vurgulayan konuş
macı, başarıya 
götüren iki yolun 
ise inanmak ve 
bedel ödemek 
olduğunu savundu. 
Öğrencilerin ilgiyle 
izlediği programda 
zaman zaman 
coşkulu anlar 
yaşandığı gözlem
lendi.
Konferans sonunda 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz’ın 
teşekkür dileklerinin 
ardından Sıtkı 
Aslanhan’a 
çiçek takdim 
edildi.
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8 dilde Burea'nın 100 rtzeli Mı cüıtı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarihi ve 
kültürel miras çalış
maları kapsamında 
ele aldığı somut 
olmayan kültürel 
miras çalışmaları 
kapsamında 
Bursa’nın değerleri
ni öne çıkaran basılı 
eserlere, 8 dilde 
hazırlanan 
“Bursa’nın 100 
Güzeli’ adlı kitabı da 
ekledi.
Bursa tarihinde öne 
çıkan şahsiyetler, 
günümüzde izleri 
kaybolan eserler, 
gelenek ve görenek
leri gelecek kuşak
lara aktarmak 
amacıyla Bursa bel
geliğini zengin
leştiren Büyükşehir 
Belediyesi, kentin 
ulusal ve ulus
lararası tanıtımını 
için önemli bir eseri 
daha Bursa’ya 
kazandırdı. Fotoğraf 
sanatçısı Sabit 
Buçinca 
Bölükemini’nin 
objektifinden 
Bursa’nın gezilmesi 
ve görülmesi 
gereken yerlerin 
fotoğraflarının bir 
araya getirildiği 
kitap, Türkçe, 
İngilizce, Arapça, 
Rusça, Çince,

Bursa Ttaflâlne Newroz Ditenleıııesi

Japonca, Fransızca 
ve Almanca olarak 8 
dilde hazırlandı.
Kente gelen yabancı 
turistler için de 
önemli bir rehber 
niteliği taşıyacak 
olan eser Faruk 
Saraç Tasarım 
Meslek Yüksekokulu 
olarak hizmet veren 
tarihi Fabrika-i 
Hümayun’da 
kamuoyuna tanıtıldı. 
Bursa’nın değerleri 
kütüphanelere 
taşınıyor 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Bitinya, Doğu 
Roma, Selçuklu ve 
OsmanlI medeniyet
lerine ev sahipliği 
yapan Bursa’nın 
neredeyse her 
sokağına bir kitap 
yazılabileceğini 
söyledi. Kentin zen
gin tarihi birikiminin 

gerecek kuşaklara 
aktırılması adına 
önemli çalışmaları 
hayata geçirdiklerini 
kaydeden Başkan 
Altepe, bir taraftan 
restore ederek 
ayağa kaldırdıkları 
tarihi eserleri 
fonksiyonlandırıp, 
yaşayan mekanlar 
haline getirirken, bir 
taraftan da somut 
olmayan kültürel 
miras üzerine önem
li çalışmalar yaptık
larını söyledi.
Geçtiğimiz yıllarlarla 
birlikte Bursa’nın 
değerlerinin ön 
plana çıkarıldığı 
150’ye yakın eserin 
Bursa Belgeliğine 
kazandırıldığını 
ifade eden Başkan 
Altepe, “Bizler de 
yurt dışına gittiğimiz 
zaman, vakit darlığı 
nedeniyle oranın her 
yerini gezemeye- 

ceğimiz için orayı 
anlatan kitaplar arıy
oruz. Bursa’nın da 
böyle bir esere ihtiy
acı vardı. Bursa, 
dağından denizine, 
hanlarından hamam
larına, 
medreselerinden 
şelalelerine kadar 
zengin bir tarihi ve 
doğal güzelliği 
bünyesinde 
barındırıyor. Kısa 
süreli kente gelen 
turistlerin tüm bu 
güzellikleri görmesi 
ve bilgi sahibi 
olması mümkün 
değil. Ancak bu 
eserle, Bursa’nın 
bütün güzellikleri 
hakkında bilgi 
sahibi olmak 
mümkün olacak” 
diye konuştu. 
Bursa’nın 8 dilde 
tanıtıldığı ilk eser 
özelliğine sahip olan 
kitaba metin 
yazarlığıyla katkı 
veren Cevat 
Akkanat ve Demet 
Çoraklı Yıldız da 
dünyanın gözbebeği 
olan ancak farklı 
sebeplerle ihmale 
uğramış Bursa’nın • 
son yıllarda yapılan 
çalışmalarla yeniden 
kalkınmada zirveye 
doğru ilerlediğini 
belirtildi.

Kadın Çiftçiler Bilgi
Yarışmasında Ter Döktü

Kırsal alanda kadın 
çiftçilere verilen 
eğitimin neticesini 
görmek ve öz 
güvenlerini 
geliştirmek için her 
yıl yapılan yarışma
da kadın çiftçiler 9. 
kez karşı karşıya 
geldi. "Kadın Çiftçil
er Yarışıyor Bilgi ve 
Proje Yarışması " 
adlı bilgi yarış
masının Bursa finali 
Vergi Dairesi toplan
tı salonunda gerçek
leştirildi. Programa 
Vali Yardımcısı 
Hüseyin Eren, İl 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü 
Kasım Piral, İl 
Müdür Yardımcısı 
Murat Demirkıran 
katıldı. Büyük bir 
çekişmeye sahne 
olan yarışmanın 
birinci etabı "altın" 
sorularla son buldu. 
Yenişehir ilçesi 
Yolören Köyünden 
Gülşen Kanyılmaz 
ile Orhangazi ilçesi 
Paşapınarı köyün

den Nuran Nalbant 
Dursun arasında 
süren çekişmede, 
Yenişehir Yolören 
Köyünden Gülşen 
Kanyılmaz ipi 
göğüsleyerek birin
ciliğe hak kazandı. 
Yarışmaya 17 ilçe
den 17 kadın çiftçi 
katıldı. Bursa birin
cisi olarak yarış
mayı tamamlayan 
Gülşen Kanyılmaz, 2 
Mayıs 2012 tari
hinde Bursa'da 
yapılacak olan 
bölge finalinde 
Bursa'yı temsil ede
cek. Bölge finaline 
Edirne, Kırklareli, 
Tekirdağ, İstanbul, 
Kocaeli, Bursa, 
Yalova, Düzce ve 
Sakarya olmak 
üzere toplam 9 il 
katılacak.
Bölge finalinde bir
inci olan yarışmacı 
geçen yıl Türkiye 
Finalinde birinci 
olan Çanakkale iline 
gitmeye hak 
kazanacak

Bursa'da 21 Mart 
Nevruz 
kutlamaları sebe
biyle trafik akışı 
yeniden düzenlendi. 
Nevruz kutlamaları 
Gökdere meydanın
da yapılacak. 08.00 
ile 18.00 saatleri 
arasında Ankara 
yolu ve Atıcılardan 
Gökdere meydanına 
çıkış, Gökdere mey
danı ile Acemreis 
Cami lambalarına 
kadar gidiş ve geliş, 
Meydancık 
kavşağından 
Gökdere meydanına 
iniş ve çıkış, Beyazıt 
Caddesi, Kurtuluş 
Caddesi, 
Mahmutbey 
Caddesi araç

trafiğine 
kapatılacak. 
Araç sürücüleri 
miting esnasında 
Ankara yolundan 
İncirli Caddesi 
üzerinden Setbaşı, 
Namazgah 

iştikametini 
veya Davutkadı- 
Zeyniler Caddesini 
takiben Emirsultan, 
Yeşil, istikametini, 
İstanbul ve İzmir 
yolundan, Kent 
Meydanı, Fevzi Çak

mak Caddesi, 
Atatürk Caddesini 
takiben Setbaşı, 
Yeşil, Emirsultan 
veya Namazgah, 
istikametlerini 
kullanabilecekleri 
bildirildi

KAŞ€D€ 8€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

KAYIP Atatürk Üniversitesi’nden almış olduğum 
öğrenci kimlik kartımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. SUNA YILDIRAN KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 

cüzdanımı 16 Şubat 2012 tarihinde kaybet
tim. Hükümsüzdür. MİNE ÖZTÜRK
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Emekliye 141 lira et gelir pazarlığı
Görüşmeler olumlu 
sonuçlanırsa memur 
emeklileri ayda 141 
lira ilave gelire 
kavuşacak... 
Memura toplu 

i sözleşme yapma 
I yetkisi veren Kamu 
I Görevlileri

Sendikaları Kanunu 
tasarısı üzerinde 
emekli pazarlığı' 
yaşanıyor. 
Anayasa’da yapılan 
son değişiklikle 
memurların yapacağı 
toplu sözleşme 
hükümlerinden 
memur emeklilerinin 
de yararlanacağı 
hükme bağlandı. 
Ancak bu hükmün 
uygulamaya gire
bilmesi için yasal 
düzenlemenin bu 
şekilde çıkarılması 
gerekiyordu. Kamu 
Görevlileri 
Sendikaları Kanunu 
tasarısına, anayasal

Benzin ile zirveyi zorluyoruz
Türkiye, benzinde 
vergide ilk sırada 
yer alırken, 
Avrupa'da 
Norveç'ten sonra en 
pahalı benzini satan 
ikinci ülke konu
munda bulunuyor. 
Haftasonu Maliye 
Bakanı Mehmet 
Şimşek’in
’Benzinde 4 liradan 

bahsediyorlar.
Nerede 4 liradan 
satılıyor, ben hiç 
görmedim. Hiç bir 
zaman 4 lirayı bul
madı. Bir çok ista
syonda fiyatlar 3.75 
hatta daha aşağıda

hükmü de içerecek 
şekilde, emeklilerin 
toplu sözleşmeden 
yararlanmasının 
yönetmelikle düzen
leneceği ifadesi 
eklendi.
Ancak, tasarının ilk 
haline eklenen 
emeklilerle ilgili ifade 
daha sonra tasarıdan 
çıkarıldı. Edinilen bil
gilere göre ekonomi 
yönetimi, bunun 

olan yerler var” 
açıklamalarının 
ardından akaryakıt 
fiyatlarına bir zam 
daha geldi.
Ortadoğu gerginliği 
ile yükselen petrol 
fiyatlarındaki artış, 
etkisini pompada 
göstermeye devam 
ediyor.
Geçtiğimiz günlerde 
motorin fiyatına 
gelen 10 kuruşluk 
zammın ardından, 
dün gece itibariyle 
benzin fiyatına 
yüzde 2 oranında 
zam geldi.
Benzine 10 gün 

nedenini soran 
memur sendikalarına 
“Emeklileri tasarıya 
yazmaya gerek yok. 
Yönetmelikle zam 
oram aynen emekliye 
yansıtılacak” cev
abını verdiler. Memur 
sendikaları ise 
tasarının bu haliyle 
yasalaşması halinde 
emeklilerin zam ve 
sosyal hakları 
konusunda yasal 

arayla gelen ikinci 
zamla birlikte 95 
oktan benzinin 
pompa satış fiyatı 8 
kuruş, 97 oktan ben
zinin ise 10 kuruş 
artış gösterdi. 
Zammın ardından 
4.53 liradan satılan 
95 oktan benzinin 
fiyatı 4.61'e, 4.58 
liradan satılan 97 
oktan benzinin fiyatı 
ise 4.68 liraya çıktı. 
Yılbaşından bu yana 
petrolün varil fiy
atında yüzde 20'ye 
yakın meydana 
gelen artışa bağlı 
olarak aynı 

boşluk oluşacağı 
düşünüyor. Bilgilere 
göre emeklilerin 
tasarıdan çıkarıl
masının arka planın
da “çalışmayan eş ile 
çocuk yardımı” 
yatıyor.
Memurlar, çalıştıkları 
sürece çocuk ve 
çalışmayan eş 
yardımı alıyorlar. Bu 
yardım çocuk başına 
15-30 TL, çalışmayan 
eş içinse 141 TL 
düzeyinde bulunuy
or. Memur emekli 
olunca bu iki yardım 
da kesiliyor. Ekonomi 
yönetiminin, 
emeklilere ilişkin 
hükmü tasarıya koy
mayıp, yıllık zammı 
tebliğle düzenleyerek 
emeklilerin masada 
görüşülmesini 
otomatik olarak 
ortadan kaldırmayı 
planladığı ifade 
ediliyor.

dönemde benzin 
fiyatları yüzde 7 
arttı.
Dolar cinsinden 2,45 
seviyesinde seyre
den benzin fiyatları 
artış sonrası 2,59 
dolar yükseldi. Üç 
buçuk ayda bir 
depo benzin 17 
TL’ye yakın 
zam gördü.
Türkiye, benzinde 
vergide ilk sırada 
yer alırken, 
Avrupa'da 
Norveç'ten sonra en 
pahalı benzini satan 
ikinci ülke konu
munda bulunuyor.

Altın yastık 
altından çıkıyor!

BDDK, Türkiye Ban 
kalar Birliği ve ku 
yumculuk sektörü or 
tak çalışma başlattı. 
Türkiye’de tasarru
fların artırılmasına 
katkı sağlaması bek
lenen çalışma ile 
altına yatırım yapan
lar hem saklama 
derdinden kurtula
cak hem de gelir 
elde edecek.
Güvenli liman olarak 
görülen altının yastık 
altından çıkarılması 
için çalışma başlatan 
hükümet buna ziynet 
eşyalarını da ekledi. 
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
(BDDK), Türkiye 
Bankalar Birliği 
(TBB) ile kuyumcu
luk sektörünün 
yastık altında tutulan 
ziynet niteliğindeki 
altınların bankalarda 
tasarruf edilebilme
siyle ilgili çalıştığını 
duyurdu. Saklama 

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 

__ UYGUN FİYATLARLA
SAATTE TESLİIV1 EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : S1 3 35 9S

sıkıntısı çeken ve bu 
yatırım enstrümanın
dan vazgeçmeyip 
gelir de elde etmek 
isteyenlere hitap 
etmesi beklenen 
çalışmanın, 
Türkiye’de son 
dönemlerde sıkça 
gündeme gelen 
tasarrufların artırıl
masına bir miktar 
katkı sağlaması da 
bekleniyor.

YASTIK ALTINDA 
5 BİN TON ALTIN 
SAKLANIYOR 
Kurumlar çalışmayla 
ilgili görüş oluştu
rurken, sektör 
temsilcileri altının 
yastık altından çık
ması için devlet 
teşviki getirilmesi 
gerektiğini savu 
nuyor. Türkiye’de 
yastık altında yak
laşık 5 bin ton 
altın bulunduğu 
tahmin 
ediliyor.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 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 id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

R 
E

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

H HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 ÖO
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sag.OcaO) 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 85 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

E 
R
1

Gemlik Karfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4224 

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 Yerj : 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

taıiıslıtııtMii
VENÜS SİNEMASI 

SÜPERTURK:11:45-14:15- 
16:15-18:30-20:30 

FETİH 1453:10:45-14:00- 
17:15-20:30. 

REZERVASYON 5133321 
ÇIUSAVM TUTKU 

SUPER TURK: 11.30 
13.30 15.30 17.30 

19.30 21.15 
SEN KİMSİN : 12.00 
14.00 16.00 16.00 

18.00 20.30 
FETİH 1453: 11.30 
14.30 17.3020.30 

Rez. Tel: 51415 00
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Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Voleybol Takımı 
2012 yılına da Hızlı 
Başladı.
Bursa’da yapılan 
liseler arası erkekler 
voleybol müsa 
bakalarında ilçemizi 
temsilen katılan iki 
takımdan biri olan, 
aynı zamanda 
geçen yıl liseler 
arası müsabakalar
da il dördüncüsü 
olan Gemlik 
Anadolu İmam- 
Hatip Lisesi 
Voleybol Takımı, 
Bursa Atatürk Spor 
Salonu’nda yapılan 
müsabakada rakibi 
Bursa Çimento 
Fabrikaları Endüstri 
Meslek Lisesi’ni 25- 
13 ve 25-15 skorlar
la 2-0 yenerek bu 
sene de iddialı 
olduğunu gösterdi. 
Gemlik Anadolu 
İmam-Hatip Lisesi 
Beden Eğitimi 
öğretmeni Bekir 
Gülırmak’ın oyuncu

larının göstermiş 
olduğu üstün per
formans, bütün 
izleyicilerin yoğun 
ilgisini ve beğenisi
ni kazandı. Hüseyin 
Çetinkaya, Yusuf 
Kılıç, Murat Derse, 
Ferhan Şahin, 
Ahmet Şimşek, 
Ömer Faruk Şahin, 
Alper Uzun, Yunus 
Emre Çubukçu, 
Furkan Peltek, 
Serhat Sükyen ve

Talha Özaydın’dan 
oluşan Gemlik 
Anadolu İmam- 
Hatip Lisesi 
Voleybol Takımı, 26 
Mart 2012 tarihinde 
Bursa Otomotiv 
Lisesi ve 13 Nisan 
2012 tarihindede 
Bursa Çelebi 
Mehmet Lisesiyle 
karşılaşacak ve 
müsabakalarından 
sonra final yolunda 
devam edecek.

Sanatta kardeş 
şehirler’ temasıyla 
farklı şehirlerde 
temsiller 
düzenleyen İstanbul 
Devlet Opera ve 
Balesi, ‘Otello’ adlı 
bale gösterisinin 
ardından “Midas’ın 
Kulakları” adlı oper
ayı da Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) 
BursalIlar için sah
neledi.
Güngör Dilmen’in 
aynı ismi taşıyan 
manzum oyunu ve 
Ferit Tüzün’ün 
bestesiyle ilk kez 
1969 yılında İstan
bul seyircisiyle 
tanışan ‘‘Midas’ın 
Kulakları” adlı 
opera, Yücel Erten 
rejisi, Serdar 
Yalçın’ın orkestra 
şefliği ve İstanbul 
Devlet Opera ve 
Balesi sanatçılarının 
yorumuyla 
Bursahlar için sah
nelendi. Büyükşehir

Belediyesi tarafın
dan işletilen ve 
yönetilen Merinos 
AKKM’nin Osman 
gazi Salonu’nda 
sahnelenen bale 
gösterisine sanat
severler yoğun ilgi 
gösterdi. Işık, ses, 
sahne kurgusuyla 
izleyenlere görsel 
bir şölen yaşatan 
programda^ 
sanatçılar da perfor
manslarıyla beğeni 
topladı. Operada 
Midas’ı Murat 
Güney, Kevork 
Tavityan, Sedat 
Öztoprak, Berber 
başı’nı Bülent Atak,

Süha Yıldız, Volkan 
Severcan, Apollon’u 
Kenan Dağaşan, 
Zafer Erdaş, 
Gökhan Ürben, 
Umut Tingür, 
doğanın sesi Pan’ı 
Besnik Ademoğlu, 
Yoel Keşap, Timur 
Doğanay oynuyor. 
Eserin dekorları 
Zeki Sarayoğlu, 
kostümleri Çimen 
Somuncuoğlu, ışık 
tasarımı Metin 
Koçtürk, dans kore- 
ografileri Selçuk 
Borak imzasını 
taşırken, koroyu da 
Gökçen Koray 
yönetti.

■ GEMTTPB

03 “O
■ dIllAI3DB

GEMLİK KONUR 

TIP MERKEZİ

GENEL CERRAHİ UZMANI

Op. Dr. Ümit YILIK
BURUMUMUZDA

TAM ZAMANLI OLARAK 
ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞTIR

SGK ile tüm branşlarda 
anlaşmamız mevcuttur 

Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No: 44 

Tel: 514 80 87- 514 80 88
514 50 51 GEMLİK

KAYIP
Gemlik 

Gümrük 
Müdürlüğünce 

onaylı 
14/02/2012- 

EX010040 tarih 
ve numaralı 

Gümrük Çıkış 
Beyannamesi 
zayi olmuştur. 
Hükümsüzdür 

ATLAS COPCO 
MAKİNALARI 
İMALAT A.Ş.

ELEMAN
25 YAŞINDAN BÜYÜK 

ÖN MUHASEBE 
KONUSUNDA TECRÜBELİ 
YÜKSEK OKUL MEZUNU 

OFİS PROGRAMLARI 
KULLANABİLEN 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur

513 63 82
KAŞEDE BEKLEMEK YOK

KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK-yayincilik• REKiAMcıuK Tel i (0.224)513 9683 FOX! (0.224) 513 35 95

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


GEMPORT yönetimine Çiğdem Kuş’un atanmasına muhalefetten tepki geldi

Necdet Ersoy, “Yılmaz a hu yakışır”
Osman Durdu “Bunun hesabını soracağız”
GEM PORT A.Ş.’nin genel kurulunda, şirketin hissedarı olan Gemlik Belediyesinin 2. 
yönetim kurulu üyeliğine Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz’ın isteği ile AKP’li Be 
lediye Meclis üyesi Çiğdem Kuş’un getirildiği öğrenildi. CHP Belediye Grup Söz 
cüsü Necdet Ersoy, “Gemlik Belediye Meclisi’nin geleneği ve temaülü bozulmuştur. 
Bu kararı kabul edenler de meclise saygısızlık yapmıştır. Zaten Refik Yılmaz dan 
farklı bir davranış beklemek yanlış olurdu.’’ dedi. MHP İlçe Başkanı Osman Durdu 
ise, “Gemlik’teki yerel yönetim fesada uğramıştır. Siyasal ahlaksızlığı, fitneyi, fesadı 
Gemlik içine sokmuştur. Gemlik’e yapılan bu saygısızlığı ve ‘ben yaptım oldu’ man
tığını görmezden gelmeyeceğiz, hesabını soracağız.” dedi. Haberi sayfa 4’de
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BİR ALANA 
İKİNCİSİ BEDAVA!

ÇOKAL TİCARET
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU

Kayhan Mah. 
2 Nolu Cadde 

GEMLİK 

5247677

CHP, Yerlikaya ve Dalkılıç için 
kesin ihraç işlemi haşlattı
CHP’li milletvekillerinden oluşan Araştırma Kurulu üyeleri, İl Başkan Yardımcısı Özcan 
Yerlikaya’nın 19 Ocak 2012 günü yapılan Belediye Başkanvekilliği seçimleri öncesi, telefon
la 30’a yakın AKP Başkanvekili adayı Refik Yılmaz ile görüştüğü tespit edilmişti. 
Yerlikaya’nın ‘amacını aşan girişimlerde bulunduğu’ için partisinden ihracı istendi.19 Ocak 
2012 günü yapılan Belediye Başkanvekili seçimlerinde bir CHPTı üyenin AKP Belediye 
Başkanvekili adayına oy vermesi sonucu, Refik Yılmaz’ın yeniden Belediye Başkanvekili 
seçilmesi üzerine, CHP içinde başlayan Brütüs araması çalışmaları Cumhuriyet Savcılığı’na 
12 meclis üyesinin verdiği ‘Biz, Refik yılmaz’a oy vermedik’ dilekçesini sonradan geri çeken 
Bülent Dalkılıç’ın da CHP’den ihraç edilmesi için Genel Merkez Bursa İl Başkanlığı’na yazı 
yazdı. Dalkılıç, Meclis üyeliği için Belediyenin istediği dilekçeyi ise vermedi. Haberi 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gine Batış

Yerlikaya şimdi ne diyecek?
CHP Genel Merkezi, İl Başkan Yardımcısı 

özcan Yerlikaya ile Belediye Meclis üyesi 
Bülent Dalkılıç’ın partiden kesin ihracı 
istemiyle işlem başlatılması için Bursa İl 
Başkanlığı’na yazdığı yazı İl’e ulaşmış.
■ İl Başkam Gürkan Akdoğan basından bazı 
arkadaşlarımıza yaptığı açıklamada bunu 
doğruladı.

Bu konuyu salı günkü köşemde daha 
önce duyurduğum için özcan Yerlikaya, 
yaptığı açıklama ile yazdıklarımı yalan
lamıştı.

Şimdi kimin yalan, kimin doğru söylediği 
ortaya çıktı.

Yazdıklarım doğru olmasaydı, ben Gemlik 
halkından özür dilemeyecektim.

özür dileyen ben olmadığına göre, Özcan 
Yerlikaya, CHP Genel Merkezi’nin kararı 
karşısında bakalım ne diyecek? Dev. 4’de

2011-2012 Sezonu 
NIKE PREMIER CUP 
U-15 Türkiye Şampi 
yonası 1. Kademe 
müsabakaları 
Bursa Amatör 
Spor Kulüpleri 
Federasyonu ’nda 
(ASKF) çekildi.
Şampiyonada

Bursa’yı temsil ede
cek takımlarımızdan 
Gemlik Belediye 
spor U-15 takımı ilk 
maçını Kocaeli’de 
oynayacak.
Bugün saat 
13.oo’de Kocaeli’de 
İstanbul Çekmeköy 
spor ile karşılaşa

cak olan 
Belediyesporlu 
futbolcular ilk ve 
açılış maçını 
yapacak. Belediye 
spor, ikinci maçını 
ise Cuma günü 
Tekirdağ’dan 
gelecek olan bir 
takımla yapacak

Amatör 
Denizcilik 
Sınanma 
Hazırlık 
Kursu 2 

Nisan'da 
acılıyor

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlü 
ğü’nde Amatör 
Denizcilik Belgesi 
alabilmek için 
sınavlara hazırlık 
kursu açılacağı 
belirtildi. Kurs, 
2 Nisan’da açıla
cak. Sayfa 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma 98 ünite kan toplamlı
Gürhan ÇETİNKAYA

Şiddet
Adam sokağın ortasında küçücük 

kızını geç geldi diye öldüresiye dövü 
yor. Allahtan kameralara takılıyor ve 
kimliği saptanıyor. Gerginlik diz 
boyu...

Sokaktaki insan durduk yerde geril 
medi.
Yaşamsal güçlükler...
Küçülen pastadan daha çok pay alma 

yarışı.
Televizyonlardaki diziler...
Üretmeden tüketme eğilimi...
Eğitimsizlik...
Gerginliği tetikieyen ana etkenlerden 

bazıları...
Ama daha çok da ailedeki şiddet... 
Kadını dövme...
Çocuğa el kaldırma...
“Çocuğunu dövmeyen dizini 

döver...”
“Dayak cennetten çıkma...”
“Nush ile uslanmayanı tekdir,tekdirle 

uslanmayanın hakkı kötektir.” gibi 
saçma sapan laflar...

Dayağı ön plana oturttu.
Oysa, 
Şiddet şiddeti doğuruyor. 
Çünkü öfkeyle kalkan zararla oturu 

yor.
Çocuğa kaldırılan el ileride toplumun 

başına balyoz gibi düşüyor.
Dayağın neden olduğu toplumsal 

travma, gelecekte başa bela oluyor.
Onun için şu gerçekleri bir kez daha 

anımsamakta ve anımsatmakta sayısız 
yarar var:

Çocuğunuza atılan dayak onun da 
ileride başkalarına ve hatta kendi 
çocuklarına vurması gerektiğini öğreti 
yor.

Cezalandırma ve dayak çocukların 
olayları çözme yeteneğini köreltiyor.

Dayak çocukla anne-baba arasındaki 
sevgi-saygı ikilemini ortadan kaldın 
yor.

Gençler aniden saatli bomba halini 
almıyor.

Yıllardır içinde biriken kini, nefreti ve 
kızgınlığı dışa vuruyor.

Enerji deposu çocuklar büyük
lerinden sadece ilgi ve sevgi bekliyor.
Çocuklar iyiyi kötüyü eğriyi doğruyu 

önce ailesinden öğreniyor.
Dönemini yaşamak için çabalayan 

çocuğa dayakla, şiddetle yaklaşmak 
ona haksızlık ve çocukluğunu çalmak
tır.

Demek ki...
Çocuğunu döven toplum aslında 

geleceğini dövüyor.
Şiddetin önünü açıyor
Ne demişler:
“Rüzgar eken fırtına biçer..”
Gerçeklerle yüz yüze gelindiğinde 

bu atasözü yukarıdakilerden daha 
doğru değil mi?

Bursa Kızılay Kan 
Merkezi’nin Gemlik 
Belediye düğün 
salonunda organize 
ettiği kan bağışı 
kampanyası 
3 gün sürdü.
19-20-21 Mart 
tarihlerini kapsayan 
kampanya da 
toplam 98 ünite kan 
toplandı. Gemlik 
Belediye Meclisi 
üyeleri Aydın 
Bayraktar, Turan 
Alkış ve Abdullah

Orman Haftası na coşkulu Mama
Gemlik Belediyesi 
tarafından organize 
edilen törende 
Orman Haftası 
Kutlandı. Umurbey 
Orhaniye Mahallesi 
Çiğdem Sokak’taki 
koruluğa 150 adet 
fıstık çamı fidanı 
dikildi. Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Başkan 
Yardımcısı Nazmi 
Koçak, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Burhan İnan’ın yanı 
şıra Borusan 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Ahmet 
Turan Polat, 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Hüseyin

GemlikK&fez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

‘‘Derilimiz seçim deflil, geçim11
Saadet Partisi İl 
Başkanı Selim Sait 
Terzioğlu, İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen ve yönetim 
kurulu üyeleri Balık 
pazarı Mahallesi’nde 
kıraathane ziyaret
lerinde halkla buluş
tu. İlçe Başkanı 
Sedat Özmen 
"Halkımızın derdi 
bizim derdimizdir. 
Saadet Partisinin 
diğerlerinden farkı; 
sadece seçim 
zamanında değil 
geçim zamanında da 
halkımızın yanında 
olmasıdır" dedikten 
sonra söz alan il 
Başkanı Selim Sait 
Terzioğlu, burada

Kaftan’ın da katıldığı 
törenlerde minik 
öğrenciler ve velileri 
de renkli anlara 
tanıklık ettiler.
Orman Bölge Müdür 
lüğü yetkililerinin 
yanı sıra, İl Genel 
Meclisi Üyesi Ömer 
Aslan, Belediye 
Meclis Üyeleri Aydın 
Bayraktar ve Turan 

bulunan vatandaşlar 
ile sohbet etti.
Vatandaşları 
dinleyen Terzioğlu 
şu açıklamayı yaptı. 
"Halkımızın birinci 
gündemi hayat 
pahalılığıdır. İşçi, 
memur, emekli, 
esnaf ve çiftçiler zor 
durumdadır. Gelir 
dağılımındaki adalet
sizlik giderilmemiş

Alkış’ın da yer aldığı 
coşku dolu törende, 
Refik Yılmaz fidan
ları minik öğrenciler 
ile birlikte dikti.
Öğrencilere meyve 
suyu ve kek ikramı 
yapıldı. Törende 
orman sevgisi ve 
ağaçlandırmanın 
önemine dikkat 
çeken konuşmalar 

aksine daha da 
derinleşmiştir. 
Toplumun belli bir 
kesimi bolluk ve 
bereket içerisinde 
yaşarken büyük bir 
kesimi maalesef 
borç içerisinde 
yüzmektedir. Gelir 
adaletsizliğinin 
ortadan kaldırıl
masının tek çaresi 
havuz sistemidir. Bu 

dikkat çekti. 
Aralık ve Şubat 
dönemindeki kam
panya sürecinde 
kan bağışında 
bulunanların 
ortalama sayısı 
100’ü geçerken, 
bu kez 98’de 
kalması şaşkınlık 
yarattı. 
Kızılay Kan 
Merkezi’nin periyo
dik kam bağışı 
kampanyaları 
devam edecek.

ve şiirler okundu. 
Burada kısa bir 
konuşma yapan 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
“Kıyametin 
kopacağını bilseniz 
bile fidan dikiniz, 
diyen bir kültürden 
geliyoruz” 
diyerek, minik 
öğrencilere 
ormanın ve 
ağaçların önemini 
anlattı.
Borusan ve 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri, velileri 
ve öğretmenleri ile 
birlikte fıstık 
çamı fidanlarını 
diken Refik Yılmaz, 
minik öğrencilerle 
fotoğraf çektirip, 
şakalaştı.

sistemin sahibi ve 
başarı ile uygulaya 
cısı olan saadet par
tisi bu göreve tekrar 
taliptir. Milli Görü 
şün görev aldığı 
koalisyon hükümet
lerinde mutlaka bir 
atılım gerçek
leşmiştir; fakat 
ülkemizin gelişme
sine müsade 
etmeyen siyonizim 
ile içerideki işbir
likçilerinin oyunlan 
bu hükümetlerin 
yıkılmasının zemini
ni hazırlamıştır. 28 
Şubat Milli Görüşün 
yanında aslında mil
letimizin geleceğine 
vurulan darbedir 
ifadesini kullandı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sevgilisiniöiaiiriip,ceseainivakanh[lına24vılhaııis İhsanca
Bursa'da ilaçla uyut
tuğu sevgilisi 43 
yaşındaki Kılıç K'yı 
oğlunun yardımıyla 
bıçaklayarak 
öldürdürüp kokma
ması için tuzladığı 
cesedini de daha 
sonra yaktığı iddia 
edilen tutuklu sanık 
40 yaşındaki Vildan 
K. ve oğlu 18 yaşın
daki M.K. ile tutuk
suz sanıklardan 
diğer oğlu 17 yaşın
daki O.K. ve 20 
yaşındaki Adem 
T'nin yargılandığı 
davada karar aşa
masına gelindi. 
Esas hakkındaki 
görüşünü açıklayan 
savcı, anne için 24, 
tutuklu oğlu için 21 
ve tutuksuz sanıklar 
için 2.5'er yıl hapis 
cezası verilmesini 
istedi. Merkez 
Yıldırım İlçesi Millet

Çete operasyonunda 20 gözaltı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde çıkar 
amaçlı suç örgütüne 
yönelik, 200 polisin 
katılımıyla düzenle
nen operasyonda 20 
kişi gözaltına alındı. 
Operasyonda, 
polisin gözaltına 
almak istediği zan
lılar arasında bulu
nan ve adı daha 
önce kayıp Üniver
site öğrencisi Sinem 
Yurdanur soruştur
masında geçen 
Emrah Kaya kendisi
ni silahla vurarak 
hayatına son verdi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi ile 
İnegöl Emniyet 
Müdürlüğü tarafın
dan bir yıl önce suç 
örgütü kurdukları ve 
çeşitli suçlardan

Annesinin cesedini buldu
Osmangazi 
ilçesinde bir kişi, 
yalnız yaşayan 62 
yaşındaki annesinin 
cesedini buldu. 
Çiftehavuzlar 
Mahallesi özcan 
Caddesi üzerindeki 
evinde yalnız

Mahallesi'nde geçen 
nisan ayında armut 
bahçesinde piknik 
yapanlar, yakılmış 
bir ceset görünce 
durumu polise 
bildirdi. İnceleme 
yapan ekipler, ölen 
kişinin inşaat ustası 
Kılıç K. olduğunu 
belirledi.
Soruşturmayı 
genişleten polis, 
yaptıkları araştırma
da Kılıç K'nın, ailece 
görüştüğü ve uzak
tan akrabası olan 3 
çocuk annesi Vildan 
K. ile ilişkisi 
olduğunu, adına 
aldığı telefon kartını 
ise kullanması için 
sevgilisine verdiğini 
tespit etti.
Vildan K'ya ait evde 
yapılan incelemede, 
banyodaki 
fayansların arasında 
kan izleri tesbit edil

sabıkalı oldukları 
belirlenen kişilerin 
yakalanması için 
operasyon 
başlatıldı. Yağma, 
cinayet, silahla 
yaralama, işyeri 
kurşunlama, çek 
senet tahsilatı gibi 
30 ayrı suça 
karıştığı öne sürülen 
çeteye yönelik 
operasyon için 
ekipler bugün şafak 
vakti harekete geçti. 
Çevik kuvvet ve özel 
harekat timlerinin de 
destek verdiği 
operasyonda 200'ü 
aşkın polis görev 
aldı. Operasyonda 
çok sayıda adrese 
eş zamanlı operasy
on düzenlendi. 
Polisler, Alanyurt 
Cumhuriyet 
Mahallesi'nde 
poliste kaydı bulu
nan ve çetenin etkili 

yaşayan Güllüzar 
Erim'in (62) komşu
ları, uzun süre 
yaşlı kadından 
haber alamayınca 
durumu oğluna 
bildirdi.
Camı kırarak içeri 
giren I.E (34), 

di. Gözaltına alınan 
K., suçunu itiraf etti. 
Vildan K. öldürdük
ten sonra kokma
ması için tuzlayıp 1 
gün evinin 
banyosunda sak
ladığı cesedi daha 
sonra yakmak için 
armut bahçesine 
getirdiğini, cinayeti 
olay tarihinde yaşı 
küçük olan oğlu 
M.K. ile işlediğini, 
yaşı küçük olan 
diğer oğlu O.K. ve 
kuzeni Adem T'nin 
ise kendilerine 
yardım ettiğini açık
ladı.
Mahkemeye sevk 
edilen sanıklardan 
Vildan K. ve oğlu 
M.K. tutuklanırken 
diğer sanıklar ise 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bırakıldı. Bursa 
3'üncü Ağır Ceza 

elemanı olduğu 
iddia edilen Emrah 
Kaya'yı (26) gözaltı
na almak istedi. Adı 
2 yıl önce kaybolan 
üniversiteli Sema 
Yurdanur olayında 
da geçen ve akıbeti 
bilinmeyen genç 
kızın sevgilisi 
olduğu ileri sürülüp, 
3 kez gözaltına 
alınıp serbest 
bırakılan Emrah 
Kaya, polis kapıyı 
açmadan önce iddi
aya göre silahla 
kalbine bir el ateş 
ederek kendisini 
vurdu. Cezaevinden 
yeni çıkan bir 
arkadaşıyla aynı evi 
paylaştığı belirtilen 
Kaya, kaldırıldığı 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'nde hay
atını kaybetti. 
Operasyonda Emrah 
Kaya'nın kullandığı 

annesinin başında 
bekleyen kedilerle 
karşılaştı.
En son iki gün önce 
kedilerini balıkla 
beslerken görülen 
kadının, yediği 
balıktan 
zehirlenerek ölmüş 

Mahkemesi'nde 
'Tasarlayarak adam 
öldürmek' suçundan 
ağırlaştırılmış ömür 
boyu hapsi istenen 
Vildan K. ile hakkın
da 'Adam Öldürmek 
Suçundan' ömür 
boyu hapis cezası 
istenen M.K. ile 'Suç 
delilerini yok ettik
leri* öne sürülen 
tutuksuz iki sanığın 
yargılanmasına 
devam edildi. 
İki kardeşin 
yaşlarının küçük 
olması nedeniyle 
gizli yapılan duruş
mada esas hakkın- 
daki görüşünü açık
layan savcı, anne 
Vildan K'nın 24, oğlu 
Mustafa K'nın 21, 
tutuksuz sanıklar
dan O.K. ile Adem T. 
hakkında 2.5 yıla 
kadar hapis cezası 
verilmesini istedi

tabanca ile birlikte 3 
adet tabanca, 3 adet 
tüfek ve bu silah ve 
tüfeklere ait mermi 
ve fişekler ele geçir
ildi. Kayıp üniver
siteli Sinem olayına 
adı karışan Erdal G. 
Bursa'da gözaltına 
alındı. Polisin 
gözaltına alındığı 20 
kişi Çekirge Devlet 
Hastanesi'nde sağlık 
kontrolünden geçir
ildi. Zanlılar, burada 
kendilerini görün
tülemek isteyen 
gazetecilere 
"Çekin İnegöl'ün 
yiğitlerini çekin" 
diye seslendi.
Sağlık kontrolünün 
ardından zanlılar 
sorgulanmak üzere 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şubesi'ne 
götürüldü.

olabileceği 
ihtimali üzerinde 
duruluyor.
Yaşlı kadının cesedi, 
kesin ölüm sebe
binin tespiti için 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu morguna 
kaldırıldı.

İhsan BÖLÜK 
posta@ihsanboluk.com.tr 

İDO: Bursa ile iletişimde 
eksikliğimiz oldu, telafi ederiz 
Uludağ 1. Ekonomi Zirvesi’nin konukları 

arasında Akfen Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Hamdi Akın da vardı. Akfen 
Holding bilindiği gibi İDO’yu satın alan 
grup...

İDO’nun, deniz otobüsleriyle İstanbul’dan 
taşıdığı yolculardan Balıkesir, Manisa ve 
İzmir yönüne gidecek olanlar için 22 Mart 
itibariyle başlatacağı İDOBÜS seferleri, 
Bursa’da krize neden olmuştu. Hamdi 
Akın’a sorduk, “Sorunu nasıl aşacak
sınız?” diye... Önce, “Sorun yok, halledil
di” dedi, ısrarlı sorularımıza karşılık, “Ben 
bilmiyorum, Önder Bey bilgilendirsin sizi” 
diyerek, sözü İDO Yönetim Kurulu 
Başkanvekili ve Murahhas Üye Önder 
Sezgi’ye bıraktı.

Sorunun özeti, BursalI yerel yöneticilerin, 
“Biz burada neciyiz? Niye bize sorul
madı?” diye düşünmesiydi.

Önder Sezgi, “Aslında sorduğumuzu 
zannediyoruz ama yeterince iletişim kura
mamışız. Burada belki bizim de eksiğimiz 
oldu. Biz bunu telafi etmeye çalışacağız, 
bunu açık yüreklilikle söylüyorum” diyerek 
başladı anlatmaya, daha sonra İDO’nun 
amacını, İDOBÜS hizmetinin ayrıntılarını 
anlattı: «y

-İstanbul Kabataş’tan Bursa’ya günde 
karşılıklı 13’er sefer olacak. Bu Bursa için 
büyük hizmet. Biz bu ulaşım modelini daha 
hızlı, daha konforlu, daha güvenli ve daha 
ekonomik tanımlarıyla ele alıyoruz.
İDOBÜS faaliyetini önemsiyoruz ama 
İDO’nun bütün faaliyetleri içinde anormal 
yer tutmuyor.

-İstanbul, Bursa İzmir, İzmit arasındaki 
yoğun nüfus hareketleri yeni hizmetler 
gerektiriyor. Öncelikle şundan endişe edil
di. İstanbul ve Bursa’da deniz otobüsü 
iskeleye yanaştıktan sonraki taşıma kıs
mıyla ilgili eleştiri geldi. Hem İstanbul, hem 
Bursa büyükşehir belediyeleri ile temas 
ettik. Bursa’da ayrıca bir servise ihtiyaç 
olmadığını tespit ettik. Bizim zaten böyle 
bir yetkimiz de yok. Bursa içine taşımacılık 
tamamıyla belediye imkanlarıyla yapılacak.

-Balıkesir, İzmir taşımacılığı için Kamil 
Koç ve Ulusoy otobüsleriyle anlaştık. Yeni 
çıkarılan kara deniz taşımacılık entegre 
genelgesiyle bizim bir alakamız yok. Çünkü 
biz taşımamızı deniz tarafında yapıyoruz. 
Kara bacağını Kamil Koç ile Ulusoy yapı 
yor. Kara taşımacılığı için bir lisans almış 
değiliz.

-İzmir’e 3 tane otobüs kalkacak günde... 
Başlangıç için Kamil Koç ve Ulusoy’dan 
tahsis ettiğimiz otobüs sayısı 8... Bursa 
otogarında taşımacılık yapan firmaların 
neden bu kadar endişe ettiklerini ben 
anlayamıyorum. Belki biraz fiyat poli
tikamız etkili oldu. 1 lira, 5 lira, 10 lira pro
mosyondur neticede. Tanıtımdır reklamdır. 
Biz, uzun süre çok sembolik fiyatlarla 
yolcu taşıyarak, hizmet kalitemizi yerinde 
göstererek promosyon yapmayı tercih 
ettik. 1 liradan başlıyor, 25 liraya kadar 
çıkıyor bilet fiyatları. Biletini son dakika 
alan bile en yüksek 25 liraya alıyor. Tavan 
fiyatımız dahi otobüs fiyatlarının altında...★ ★ t

Ben de bir tüketici olarak, böyle kombine 
bir hizmeti tercih ederim. Vatandaş açısın
dan oldukça faydalı. İDO’nun 13 seferinde 
de birer otobüs kalkmış olsa bile İzmir’e, 
kanımca Güzelyalı’da sorun yaratmaz...

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Yerlikaya şimdi ne diyecek?
Gemlik Belediyesi’nde Cumhuriyet Savcı 

hğı’nın başlattığı soruşturma ve ötesinde 
yaşanlarla ilgili olarak o kadar çok şey 
lere tanık olduk ki, şaşmamak elde değil.

2009 yerel seçimlerinde, halk iradesiyle 
yönetime gelen CHP’nin, bu süreçte başı
na gelmeyen kalmadı.

Fatih Mehmet Güler’in görevden uzak
laştırılmasından sonra yaşanan koltuk 
mücadelesi, ahlak sınırlarını çoktan aştı.

AKP’nin kendi siyasi yönetimlerince 
boşaltılan Belediye Başkanlığı koltuğuna 
oturmak için verdiği çaba, siyaset tarihine 
kara harflerle yazılacak türden.

Her şeyi inceden inceye ayarladılar.
Meclisteki 9 kişilik azınlık üye sayısı ile 

13 kişilik CHP’yi yönetime getirmemek 
için yapmadıkları kalmadı.

CHP’li meclis üyelerini kendilerine çeke
bilmek için her ahlak dışı yolu denediler.

17 Mart 2011 seçimlerinde de, 19 Ocak 
2012 seçimlerinde de bunu yaşadık.

Kendilerine benzeyen tipleri bulmakta 
becerikli olduklarından, birinci sinde 
Muharrem Sarı, İkincisinde istifalarla yeni 
meclise gelen üye Bülent Dalkılıç tarafın
dan CHP ihanete uğradı.

Birincisi, kendine vaad edilen koltuğu ve 
maaşı alınca, -başka ne aldığını bilmiyo 
ruz- AKP’li oldu kimin Brütüs olduğu belli 
oldu.

İkincisi ise 2 ay “ben yapmadım” dedi. 
Ama Savcılığa verilen dilekçe olayı, foya 
sini ortaya çıkardı.

Daha ilk görevinde bunu yapan kişinin 
Gemlik’e ne yararı olur?

Yalnız, AKP’lilerin koltukta oturmasında 
işe yarar.

Bu kişi, 11 arkadaşının yok yere suçlan
masına, haklarında olumsuz şeylerin konu 
şulması neden oldu.

Şimdi istifa ettiği, meclis üyeliğinden 
ayrılmayacağını söylüyormuş.

Önceki gün, Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkam’na düğün davetiyesi götürmüş!

Meclis’te CHP’lilere yakalanmış.
Recep Altepe ile ne zaman yakınlık sağ 

ladin Bülent?
Ne bu samimiyetin ne zaman başladı?
Nikahını Refik Yılmaz ile Recep Altepe 

kıysın bu sana yakışır.
İki ay Gemlik’in Türkiye genelinde olum

suz tanınmasına neden oldun.
Bu halinle, Meclise hangi yüzle gelip otu

racaksın?
Senin, 11 arkadaşına çektirdiklerinden 

sonra hala siyasetle uğraşmana şaşıyo
rum.

Bence, git pompanın başında köylüne 
hizmet devam et.

Köy içinde köylünün yüzüne nasıl baka
caksın ona da şaşarım.

Ama gözümüz üzerinde olacak.
Bakalım seni nerelere terfi ettirecekler.
Sana ve seni buna zorlayanlara söyleye

cek tek sözüm var.
Bunca tuhaf ilişkilere girenler, bu kenti 

nasıl yönetirler? Bu pisliklere bulaşmamış 
AKP’li kardeşlerim acaba bu olaylardan 
memnunlar mı?

Hiç mi kendilerini ve yapılanları sorgu
lamıyorlar.

Yapılanlar sizce Allah katında ve kul 
katında makbul şeyler mi?

Söyleyin Allah aşkına...

CHP, Yerlikaya »e Dalkılıç için 
kesin ihraç işlemi Haşlattı 
CHP’li milletvekillerinden oluşan Araştırma Kurulu üyeleri, İl Başkan 
Yardımcısı Özcan Yeıfıkaya’nın 19 Ocak 2012 günü yapılan Belediye 

Başkanvekilliği seçimleri öncesi, telefonla 30’a yakın AKP Başkanvekili 
adayı Refik Yılmaz ile görüştüğü tespit edilmişti. Yerlikaya’nın ‘amacını aşan 

girişimlerde bulunduğu’ için partisinden ihracı istendi.
Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel 
Merkezi’nce oluştu
rulan İnceleme 
Araştırma Kurulu, 
19 Ocak 2012 günü 
yapılan Gemlik 
Belediye 
Başkanvekilliği 
seçimlerinde AKP 
adayına oy kullanan 
CHP’li meclis üyesi
ni bulmak için 
başlattığı soruştur
mada, İl Başkan 
Yardımcısı Özcan 
Yerlikaya’nın 
“Amacını aşan ilişki 
lere girdiği için” 
partiden kesin ihraç 
istemiyle İl Disiplin 
Kurulu’na verilme

GEMPORT yönetimine Çiğdem Kuş'un atanmasına muhalefetten tepki geldi

Ersoy, “Yılmaz a hu yakışır” 
Burdu “Bunun hesabını soracağız"
GEMPORT A.Ş.’nin 
15 Mart 2012 günü 
yapılan genel kuru
lunda, şirketin 
hissedarı olan 
Gemlik Belediyesi 
nin 2. yönetim kuru
lu üyeliğine Bele 
diye Başkanvekili 
Refik Yılmaz’ın 
isteği ile AKP’li 
Belediye Meclis 
üyesi Çiğdem 
Kuş’un getirildiği 
öğrenildi.
CHP Belediye Mecli 
si Grup Başkanı 
Necdet Ersoy ile 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu, 
GEMPORT’un kurul
duğu 1987 yılından 
beri bir meclis 
üyesinin şirket 
yönetim kurulu 
üyeliğine, Belediye 
Meclisi’nce belir
lendiğini, ilk kez bu 
yıl bu uygulamanın 
Refik Yılmaz tarafın
dan bozularak, 
kendi partisinden bir 
meclis üyesinin 
GEMPORT yönetim 
kurulu üyesi

sine karar verdi. 
CHP İl Başkanı 
Gürkan Akdoğan, 
Özcan Yerlikaya’nın 
kesin ihraç istemini 
içeren yazının Genel 

yapıldığını söyledi.

YILMAZ’A 
BU YAKIŞIR 
CHP Belediye Grup 
Sözcüsü Necdet 
Ersoy gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
GEMPORT yönetim 
kuruluna meclisin 
iradesi alınmadan 
atama yapılmasına 
sert tepki gösterdi. 
Ersoy şunları söyle
di: “Bu kararın hesa 
bini Meclis toplan
tısında Refik Yıl 
maz’dan soracağız. 
GEMPORT kurul
duğundan beri, o 
günkü Belediye 
Başkanı Hakkı Çakır 
dahil, bütün Beledi 
ye Başkanları, şirket 
yönetimine girecek 
üyeyi meclis irade
siyle belirlemiştir. 
Bugün ise ilk kez 
Meclis devre dışı 
bırakılmıştır. Bu, 
Belediye Meclisi’ne 
saygısızlıktır.
Hukuki olarak olma 
sa da, ahlaki olarak 
yanlış yapılmıştır.

Merkez’den geldiği
ni söyledi.

BÜLENT 
DALKILICIN DA 
İHRACI İSTENİYOR

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin geleneği 
ve temaülü bozul
muştur. Bu kararı ka 
bul edenler de mec 
lise saygısızlık yap
mıştır. Zaten Refik 
Yılmaz dan farklı bir 
davranış beklemek 
yanlış olurdu. 
Herşeye hakim 
olma, ulaşamadığın
da ise çeşitli oyun
larla ele geçirmek 
ona yakışan bir 
davranıştır.
Mehmet Turgut’un 
ilk döneminde mec 
liste 11 üyesi vardı. 
O, bile meclise 
saygısızlık etmedi. 
Meclis iradesine say 
gı gösterdi. Sayın 
Yılmaz’ın demokrasi 
anlayışı budur. 
Fırsat ele geçtiğinde 
bunu kendine çevir 
mek istemektedir.”

OSMAN DURDU 
HESABINI 
SORACAĞIZ 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu ise 
Çotanakspor’un

Akdoğan, Bursa 
Hakimiyet 
Gazetesi 
yazarlarından 
Aysın Komitgan’a 
yaptığı açıklamada, 
Özcan Yerlikaya ile 
birlikte Savcılıktan 
dilekçesini geri 
alan ve Meclis 
üyeliğinden istifa 
eden Bülent 
Dalkıhç’ın parti
leriyle hiçbir 
ilişkisinin kalma 
dığını belirterek, 
“Genel Merkez 
Dalkılıç hakkında da 
kesin ihraç 
istemiyle disiplin 
işlemi başlatmamızı 
istedi.” dedi.

Partisini ziyaretinde 
yaptığı açıklamada, 
şunları söyledi: 
“Gemlik’teki yerel 
yönetim fesada 
uğramıştır. Siyasal 
ahlaksızlığı, fitneyi, 
fesadı Gemlik içine 
sokmuştur.
Üçüncü Başkan veki 
linin Yıldırım’dan 
getirilmesi Gemlik’e 
yapılan saygısızlık
tır. Bu da yetmezmiş 
gibi 25 yıldır Bele 
diye Meclisi tarafın
dan seçilen GEM
PORT üyeliğine Baş 
kanvekili kendisi yö 
netici atamıştır. 
Mazereti ise mevzu
atta ‘Başkan seçe
mez’ diye bir ifade 
olmadığı, seçer 
diyen bir ifade de 
yok, buna rağmen 
kendi insiyatifi kul
lanabiliyor.
Gemlik’e yapılan bu 
saygısızlığı ve ‘ben 
yaptım oldu’ man
tığını görmezden 
gelmeyeceğiz, 
hesabını soracağız.” 
dedi.
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Mr Denizcilin Sınavına Hamili ün l nisan da acılıyor
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nde 
Amatör Denizcilik 
Belgesi alabilmek 
için sınavlara hazır
lık kursu açılacağı 
belirtildi.
Amatör Denizcilik 
Sınavı Hazırlık 
Kursunun 2 Nisan 
2012 günü saat 
18.oo’de açılacağı 
açıklandı.
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nden

yapılan yazılı açıkla- metreyi geçmeyen bilmek için Amatör 
mada, “Denizde 22 tekneleri kullana Denizcilik Belgesi

olma zorunluluğu 
olduğundan bu 
belgenin alınması 
önem arz etmektedir. 
Belgeyi Türkiye 
çapında birkaç sınav 
merkezi verebilmek
tedir. Bu merkezler
den biri de Gemlik 
HEM'dir. Daha önce 
iki defa yapılan 
sınavlarda 100'den 
fazla katılımcı bu 
belgeyi almaya hak 
etti. Kurs toplam 
40 saat, 2 haftalık 
bir süreyi kapsamak

tadır. Kurs 18.00 
başlayıp 21:15’te 
bitmektedir 
Başvuruların Nüfus 
Cüzdanı Fotokopisi 
ile şahsen Gemlik 
HEM'e yapılacaktır. 
Bakanlıktan sınav 
tarihi alındığında 
merkezimize başvu
ranlar haberdar 
edilecektir. Gemlik 
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğümün 
5131846 nolu tele
fondan bilgi alabile
cekler. ”

H hlil II töğrelim Mıılı
i im tl ııt i» lltn Cnimi ılıarn

kahîiltıVı bukıstu

Gemlik Ticaret Meslek 
lisesi kendi türleri arasında

Türkiye 1. ncisi nldu

11 Eylül İlköğretim 
Okulu 2/A Sınıfı 
Öğretmeni Firdevs 
Gençkan 
Cumahkızık’a 
düzenlemiş olduğu 
sabah kahvaltısı 
etkinliği ile öğrenci 
velilerine, öğren
cilere ve misafirlere 
güzel bir hafta sonu 
yaşattı.
Kahvaltılı etkinliğe 
2/A sınıfı velileri, 
öğrencileri, misafir
ler ile birlikte Sınıf 
öğretmeni Firdevs 
Gençkan ve eşi 
Sadettin Gençkan 
Okul Müdürü Ercan 
Akbaş ve eşi, 

misafirler katıldılar. 
Cumahkızık’ta 
sabah kahvaltısında 
bir araya gelen 
veliler ve öğrenciler 
yapılan bu etkinlik 
için öğretmenlerine 
teşekkür ettiler.
Yapılan kahvaltı 
sonrası çevreyi 
gezen velilere ve 
öğrencilere 2/A 
sınıfı öğrencileri 
folklor gösterisi 
sundular.
Folklor Gösterisi 
katılımcılar tarafın
dan büyük beğeni 
ile izlendi ve bol bol 
alkış aldı.
Gezinin sonunda 

konuyla ilgili açıkla
ma yapan Okul 
Müdürü Ercan 
Akbaş, “Baharın 
gelmesiyle bu güzel 
etkinliğin düzenlen
mesi çok yerinde bir 
etkinlik olmuştur.
Etkinliği düzenleyen 
Sınıf Öğretmenimize 
ve tüm katılımcılara 
teşekkür ediyoruz” 
dedi.
Akbaş, bu tür 
sosyal etkinliklerin 
düzenlenmesi veli, 
öğretmen, öğrenci 
kaynaşması ve 
dayanışması açısın
dan çok önemli 
olduğunu belirtti.

Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi Okul 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada 
ÖSYM tarafından 15 
Mart 2012 tarihinde 
açıklanan verilerine 
göre, 2011 Yüksek 
Öğretime Geçiş 
Sınavı (YGS) 
sonuçlarına göre 
Türkiye genelinde 
352 Ticaret Meslek 
Lisesi arasında 
YGS1, YGS2, YGS3, 
YGS4, YGS5, ve

7 milyon öğrenciye hergün süt müjdesi
Başbakan Erdoğan 
bugünden itibaren 
anasınıfı ile beşinci 
sınıfları da kapsaya
cak öğrencilere 
süt dağıtımına 
başlandığını açık
ladı. Erdoğan, 
şunları kaydetti: 
"Biliyorsunuz 
çocukların yeterli 
beslenememesi bir 
sıkıntı. Anasınıfı ile 
beşinci sınıf arasın
daki çocukların 
yeterli beslen
mesiyle ilgili bir 
müjdeyi veriyoruz. 
Resmi eğitim 
kurumlarında

YGS6 puan tür
lerinde Türkiye 1. 
olduğu bildirildi. 
Gemlik Ticaret

Meslek Lisesi 2010 
yılında da aynı puan 
türlerinde Türkiye 1. 
olmuştu.

başlayan öğrencile 
rimize, zengi fakir 
ayrımı yapmadan 
bugün itibariyle, 
7 milyon yavrumuza 
uzun ömürlü kutu 
süt dağıtımı 

yapacağız. Bu 
uygulama ile 
sağlıklı beslenmeye 
katkı olduğu gibi 
süt arzı fazlalığını 
da gidermiş 
olacağız."
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TekniK Bilimler HYO Mesleki 
Eğitimıle Türkiye'nin Yüz Mı

ifergl, Resim Harç, 
Damga Vergisi İstisnası

Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu 
Makina ve Otomotiv 
Teknolojileri 
Programları, EDEX- 
CEL denetiminden 
başarıyla geçti. 
UÜ Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu 
Makina ve Otomotiv 
Teknolojileri 
Programlan'mn, 
meslek eğitiminde 
dünyanın en büyük 
ve eski akreditasyon 
kurumlarından biri 
olan ve Pearson 
Education şemsiyesi 
altında faaliyet 
gösteren EDEXCEL 
denetiminden 
geçmesi, üniver
siteyi gururlandırdı. 
EDEXCEL Uzmanı 
Simon Clarke, 
geçtiğimiz günlerde 
yaptığı denetimde, 
Türkiye'de ilk kez 
UÜ Teknik Bilimler 
MYO'ya tam not

verdi. 2010 yılında 
Türkiye'de bir ilki

Yüksekokulu'nda 
halen 35'i İngilizce

EDEXCEL Uzmanı
Clarke, önce öğren-

başararak, yük
seköğretim mesleki 
eğitiminde ulus
lararası akreditas 
yona sahip olan 
Teknik Bilimler 
Meslek 
Yüksekokulu'nun, 
EDEXCEL denetim
den de başarıyla 
geçmesi, özellikle 
Uluslararası Ortak 
Önlisans Programı 
(UOÖLP) öğrencileri 
için büyük önem 
taşıyor.
Teknik Bilimler 
Meslek 

hazırlık, 17'si 
EDEXCEL 
akreditasyonuna 
haiz dersleri okuyan, 
toplam 52 UOÖLP 
öğrencisi bulunuyor. 
Bu öğrenciler, 
bir yıl Türkiye'de ve 
bir yıl da İngiltere'de 
okuyarak çift 
diplomaya sahip 
oluyor.
Ancak akreditas 
yonun gereği olarak 
Türkiye'de verilen 
eğitimin EDEXCEL 
kriterlerine uygun 
olması gerekiyor. 

çileri yalnız 
dinleyerek, yapılan 
derslerde verilen 
eğitim ve öğretim 
hakkında bilgi aldı 
ve eğitim verilen 
alanları inceledi. 
Daha sonra derse 
giren öğretim 
üyeleri ile bir 
toplantı 
yapan Uzman 
Clarke, işleyiş ile 
ilgili bilgiler aldıktan 
sonra ve bütün 
belgeleri tek tek 
inceleyip sonucu 
açıkladı.

Milli Savunma 
Bakanlığı, Jandarma 
Genel Komutanlığı 
ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı'nın, 
yatırım programında 
yer almayan kamu 
yatırımlarından ulus
lararası ihaleye 
çıkarılanların ihalesi
ni kazanan veya 
yabancı para ile 
finanse edilenlerin 
yapımını üstlenen 
firmalar da vergi, 
resim, harç ve dam 
ga vergisi istisnadan 
yararlanabilir hale 
getirildi.
Ekonomi Bakanlı 
ğı'nın "İhracat, 
Transit Ticaret, İhra
cat Sayılan Satış ve 
Teslimler ile Döviz 
Kazandırıcı Hizmet 
ve Faaliyetlerde 
Vergi Resim ve Harç 
İstisnası Hakkında 
Tebliğde Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Tebliğ"i Resmi 
Gazete'nin bugünkü 
sayısında yayım
landı. İhracat, transit 
ticaret, ihracat 
sayılan satış ve tes

limlerle döviz 
kazandırıcı hizmet ve 
faaliyetlerde vergi 
resim ve harç istis
nası uygulamaların
da; Kalkınma 
Bakanlığı tarafından 
yayımlanan cari 
yatırım program
larında yer alan 
kamu yatırımların
dan uluslararası 
ihaleye çıkarılanlar 
istisnadan yararlan
abiliyorlardı. 
Değişiklikle buraya 
bir ilave yapılarak 
Milli Savunma 
Bakanlığı, Jandarma 
Genel Komutanlığı 
ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı'nın, 
yatırım programında 
yer almayan kamu 
yatırımlarından 
uluslararası ihaleye 
çıkarılanların
ihalesini kazanan 

veya yabancı para 
ile finanse edilen
lerin yapımını 
üstlenen firmalar da 
vergi resim ve 
harç istisnasından 
yararlanabilir hale 
getirildi

elm& «sekeri
KREŞLERİ •■■■———

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 
v, .KURUMU 

€GfflMDC13.1
ERKEN KfiYIT

AVANTAJLARIMIZDAN
YARARLANIN

“Üteli bir okul öncesi eğitim çocuğunuzun hayatımla 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 YEIİŞTİRİYORUZ 
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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Bursa Cumhuriyet lisesi: 65
Celal Banar Anadolu lisesi: 70
Bursa okullar arası 
Genç erkekler 
2.küme basketbol 
maçında Gemlik 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Takımı, Bursa 
Cumhuriyet Lisesi’ni 
70-65 yenerek 
grubundaki ilk 
maçını galibiyetle 
kapadı.
Müsabakaya hızlı 
başlayan Gemlik 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi basketbol 
takımı ilk periyotta 
Yiğit’in üst üste bul
duğu basketlerle 18- 
8 fark yakaladı. 
İkinci periyotta 
Yiğit’in üst üste bul
duğu üç sayılık 
atışlar basketle 
sonuçlanınca fark 
bir ara 17 sayıya 
kadar çıktı.
Üçüncü periyotta 
toparlanan 
Cumhuriyet lisesi 
farkı 8 sayıya indir
di. Dördüncü 
periyotta Yiğit’in 
sayıları ile Kasım 
Ahmet’in ve 
Tuğcan’ın üç sayılık

atışları ile topar
lanan Celal Bayar 
Anadolu Lisesi

spor’dan Kasım 
Ahmet, Burak, 
Akın, Erdinç, ve

ması okulda ve 
ilçemizde sevinçle 
karşılandı.

muhteşem oyunuyla 
rakibini 5 sayı farkla 
yenerek galibiyeti 
hak etti.
Maçta Yiğit 47 sayı 
atarak sahanın

Tuğcan, Ufuk, 
Mustafa, Emre, 
Efecenk, Talha yer 
almaktadır. Okul

yıldızı oldu.
Okul takımında 
Tofaş’tan Yiğit, 
Gemlik Belediye

beden eğitimi öğret
meni Dilek Sarcak’ın

Okul Müdürü 
Nazım Özer’in 
maçtan hemen 
sonra oyuncularını
soyunma odasında 
tebrik etmesi ve

çalıştırdığı basket
bol takımı grup 
maçlarına 
galibiyetle başla-

diğer maçlarda 
başarı dilemesi 
oyuncular için 
moral oldu.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

ŞOFÖR flRflNIYOR
KAMYON VE 
TIR ŞOFÖRÜ 
ARANIYOR

514 00 60
ELEMAN ARANIYOR

AKARYAKIT 
İSTASYONUNDA 

ÇALIŞACAK 
BAY VE BAYAN 

AKARYAKIT SATIŞ 
GÖREVLİLERİ 

ARANIYOR 
PETROL OFİSİ 

AKCAN PETROL 
Dörtyol Mevkii 

GEMLİK

PIM7 - KUPA VE MADALYA ÇEŞİTLEDİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

6® İ€lajans

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - WWliZASOI VE TANITIM
İstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı Ho: 5/ B GEMLİK 
Tel: (0.224) 515 96 83 Fax: (O 224) 513 35 95

Madalya ve Odûl Kupaları 
Ahşap 8ı Kristal ve Metal 

renkli Plaketler

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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8biIM Sililim Bitlislin ırlat mü
Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nin 
Mart ayı ikinci otu
rumuna, 
BURULAŞ’ta 
yaşanan saldırı 
damgasını vurdu. 
Halkın menfaatine 
olan uygulamaları 
hayata geçirdiklerini 
ancak bunu kabul
lenmeyen bazı grup 
ların bu saldırıyı 
gerçekleştirdiğini 
belirten Başkan 
Altepe, gerekli 
hukuki sürecin 
başlatıldığını söyle
di. CHP Grup 
Sözcüsü Osman 
Ayradilli de saldırıyı 
kınadıklarını 
belirterek, bu konu
da alınacak önlem 
ve yaptırımlarla ilgili 
olarak Başkan 
Altepe’ye sınırsız ve 
sonsuz destek 
verdiklerini açıkladı. 
Büyükşehir 
Belediyesi Mart ayı 
Meclis Toplantısının 
ikinci oturumu 
Heykel’deki tarihi 
binada yapıldı. CHP 
Grup Sözcüsü 
Osman Ayradilli’nin 
gündeme getirdiği 
BURULAŞ’ta 
yaşanan saldırı ile 
ilgili açıklama yapan 
Başkan Altepe, bu 
konuda hukuki 
sürecin başlatıl 
dığını söyledi. 
Yaşanan olayın 
nedenleri hakkında 
bilgi veren Büyük

TBMM Milli 
Eğitim Komis 
yonu Başkanı 
Nabi Avcı, zorun
lu eğitimi 12 yıla 
çıkaran kanun 
teklifine ilişkin 
komisyon 
raporunun dün 
sabah itibariyle 
TBMM 
Başkanlığına 
sunulduğunu 
açıkladı.

şehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, toplu ulaşı 
mın sisteme girmesi 
için çalıştıklarını ve 
vatandaşların daha 
ulaşım hizmet
lerinden daha ucuza 
yararlanmasının 
önünü açmaya 
çalıştıklarını kaydet
ti. Vatandaşlardan 
gelen talepler üze 
rine tramvay ve 
besleme otobüs hat
ları ile Bursaray 
istasyonlarına 
ulaşımı kolaylaştır
mak istediklerini 
dile getiren Başkan 
Altepe, “Bu tür 
aktarmalar vatan
daşa ekonomik 
olarak önemli katkı 
sağlıyor. Yarım saat 
içinde yapılan aktar
malar da 175 kuruş 
olan fiyatlar 75 veya 
60 kuruşa düşüyor. 
Trilyonluk yatırımlar 
kar gözetmeksizin 
yapılırken, özel sek
tör payının sürekli 
artmasını istiyor. 
Burada yatırım var. 
Bu sistem entegre 

TBMM Başkanlığı'na sunuldu
TBMM Milli 
Eğitim Komis 
yonu Başkanı 
Nabi Avcı, zorun
lu eğitimi 12 yıla 
çıkaran kanun 
teklifine ilişkin 
komisyon 
raporunun dün 
sabah itibariyle 
TBMM 
Başkanlığına 
sunulduğunu 
açıkladı.

olacak, besleme 
hatları kurulacak. 
Halkımız kartlarıyla 
evinden, okuluna, 
işine gidecek. 
Ancak kartla binilen 
araçlar yok. Halkın 
talepleri üzerine 
Altınşehir’e Pazar 
günü besleme hattı 
için araç koyduk. Bu 
aracın neden konul
duğuna dair tartış
malar çıktı. Bölge 
halkı istasyona 
rahat ulaşamıyor. 
Halkı indirimli taşı
mak hesaplarına 
gelmiyor. Biz halkın 
menfaatine 
hizmet ediyoruz. 
Araçlarımız, klimalı 
olsun, modern 
olsun istiyoruz. 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı hareket 
geçti. Olaylar 
sırasında çekilen 
görüntü kayıtları 
var. Takibat başladı. 
Devlet dairesine 
girip kapıları kırmak 
büyük suç. Biz 
Bursa halkının men
faatleri için kararlar 
alıp, uyguluyoruz.

Bunları uygulama
ma lüksümüz yok. 
Bu konuda geri 
adım atmamız söz 
konusu değil” diye 
konuştu.
Gerekçesi her ne 
olursa olsun yapılan 
saldırıyı kınadık
larını dile getiren 
CHP Grup sözcüsü 
Osman Ayradilli de 
saygısızca yapılan 
bu saldırıyla ilgili 
alınması gerekli 
önlem veya yap
tırımlarla ilgili 
Başkan Altepe’ye 
sonsuz ve sınırsız 
destek verdiklerini 
söyledi. Burulaş’ta 
görevli personelin 
güvenliğinin sağlan
mayla ilgili varsa 
eksikliklerin gider
ilmesi gerektiğini 
dile getiren 
Ayradilli, taşı
macılıkla alakası 
olmayan kişilerin 
böyle çirkin 
durumlar yaşat
masının önüne 
geçilmesi gerek
tiğinin altını 
çizdi.

YGS sınaya siliş 
MİİMt

edinebilecek. 
Yükseköğretime 
Geçiş Sınavı'na gire
cek adaylar sınava 
giriş belgelerine 
OSYM'nin internet 
sitesinden 
ulaşabilecek. 
ÖSYM'den edinilen 
bilgiye göre, YGS'ye 
katılacak adaylar 
sınava girecekleri 
yer bilgisini 
gösteren sınava 
giriş belgesini, TC 
kimlik numaraları ve 
aday şifreleri ile 
bugünden itibaren 
ÖSYM'nin 
"http://ais.osym.gov. 
tr" internet adresin
den edinebilecek. 
Belgenin üzerinde 
adayın sınava gire
ceği merkez, bina, 
salon bilgileri ile 
adayın fotoğrafı 
bulunacak.
Adayların internet
ten edinecekleri bu 
belgelerin renkli ya 
da siyah-beyaz çık
tılarının sınav günü 
yanlarında olması 
zorunluluğu 
bulunuyor. Ancak 
belgenin arka 
yüzünde herhangi 
bir yazı, resim, 
işaretin bulunma
ması gerekiyor. 
Adaylara ayrıca 
sınava giriş belgesi

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 

almış olduğum nüfus cüzdanımı ve 
Gemlik İlçe Trafik Şube 

Müdürlüğü’nden almış olduğum 
ehliyetimi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
İLKE YAZICI

Gemlik Körfez vmv.gemlikkorfezgazetesi.com

Sınava giriş belgesi
ni yanında bulundur
mayan adaylar sına
va alınmayacak. 
Adayların sınava 
girecekleri binayı 
sınav gününden 
önce görmeleri 
yararlarına olacak. 
Fotoğraflı ve onaylı 
özel kimlik belgesi 
olarak sadece nüfus 
cüzdanı veya pas
aport kabul edilecek. 
Nüfus cüzdanında 
fotoğrafın ve TC 
kimlik numarasının 
bulunması, pasapor
tun ise süresinin 
geçerli olması 
gerekiyor. 
Üzerinde fotoğraf 
veya TC kimlik 
numarası bulun
mayan nüfus cüz
danları ile geçerlilik 
süresi bitmiş 
pasaport kabul 
edilmeyecek. 
Özel kimlik belgesi 
olarak nüfus cüz
danını veya pas
aportunu sınav günü 
yanında bulundur
mayan aday, 
gerekçesi ne olursa 
olsun sınava alın
mayacak; sınava 
alınsa bile sınavı 
geçersiz sayılacak. 
YGS, 1 Nisan 
2012 Pazar günü 
yapılacak.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

http://ais.osym.gov
vmv.gemlikkorfezgazetesi.com
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Meclis iniernet Mere el alacak
İnternetin sosyal 
etkilerini araştırmak 
amacıyla kurulan 
Meclis Araştırma 
Komisyonu'nun 
Başkanı Necdet Ünü- 
var, komisyon olarak 
internet kafelerde 
inceleme yapacak
larını söyledi.
"Bilgi toplumu olma 
yolunda bilişim 
sektöründeki 
gelişmeler ile 
internet kullanımının 
başta çocuklar, 
gençler ve aile 
yapısı üzerinde 
olmak üzere sosyal 
etkilerinin araştırıl
ması" amacıyla 
kurulan Meclis 
Araştırma 
Komisyonu, 
yapacağı çalışmalara 
ilişkin yol haritasını 
belirlemeye çalışıyor. 
TBMM Içtüzüğü'ne 
göre ek süreyle bir
likte 4 ay çalışabile

5 yılda 100 milyarlık 'Alo' dedik!
Gelişen teknoloji ile 
birlikte hayatın 
vazgeçilmez parçası 
haline gelen telefon
lara servet ödedik... 
Sabit ve mobil tele
fonlara ödenen para 
100 milyarı aştı 
Telefonla konuş
maya son 5 yılda 
harcanan para 100 
milyar lirayı geçti. 
Türk Telekom, 
Turkcell, Vodafone 
ve Avea'nın son 5 yıl 
itibarıyla net satış 
gelirleri toplamı 
104,4 milyar lirayı 
buldu.
Gelişen teknoloji ile 
birlikte hayatın

cek olan komisyon, 
sanal ortamdaki 
tehlikeler ve bunların 
aile ve toplum sağlığı 
üzerindeki etkilerini 
araştıracak. 
Komisyonun çalış
malarıyla ilgili bilgi 
veren Ünüvar, 
"Araştırma 
Komisyonu, bu 
konuyla ilgili her 
türlü yerinde incele
meyi yapacaktır.

vazgeçilmez parçası 
haline gelen telefon
ların sayısı her 
geçen gün artıyor. 
Telefon sayısına 
paralel olarak artış, 
konuşma süreleri ve 
telekomünikasyon 
şirketlerinin gelirler
ine de yansıyor. 
Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu 
(BTK) verilerinden 
yapılan hesapla
malara göre, 
telekomünikasyon 
sektöründe yıllar 
itibarıyla toplam 
gelirlerde, özellikle 
mobil telekomü 
nikasyon hizmet

Bunun içinde inter
net kafeier de var. 
Onlar da bizim gün
demimizde" dedi. 
Ünüvar ayrıca inter
net kafelerle ilgili bir 
derneğin olduğunu 
ve bu dernek yöneti
cilerinin de komisyon 
üyeleri tarafından 
dinlenmesinde yarar 
olacağını söyledi. 
Necdet Ünüvar, kim
lerin komisyona 

lerinden elde edilen 
gelirler başta olmak 
üzere artış 
yaşandığı görülüyor. 
Türk Telekom, 
Turkcell, Vodafone 
ve Avea'nın son 5 yıl 
itibarıyla net satış 
gelirleri toplamı 
104,4 milyar lirayı 
buldu. 2007 yılında 
19,3 milyar lira olan 
Türk Telekom, 
Turkcell, Vodafone 
ve Avea'nın net satış 
gelirleri, 2008 yılın
da bir önceki yıla 
göre yüzde 5,6 
artarak 20,4 milyar 
liraya, 2009 yılında 
ise 2008'e göre 

çağrılacağı veya 
komisyon üyelerinin 
nerelerde inceleme 
yapacakları konusu
nun tam olarak 
netleşmediğini, 
kısa süre içerisinde 
bu konuların 
netleştirilip bir yol 
haritasının belir
leneceğini kaydetti. 
İnternet siteleri, 
internet oyunları ve 
sos yal medya 
siteleri de dahil 
olmak üzere çok kap
samlı bir alan 
üzerinde inceleme 
yapacak olan 
komisyon üyeleri, 
özellikle çocuk ve 
gençlerin internette 
maruz kaldığı 
düşünülen cinsel 
istismara ilişkin 
hususlara eğilecek 
ve bu konuda alın
ması gereken tedbir
ler üzerinde 
çalışacak.

yüzde 1,7 artarak 
20,7 milyar liraya 
çıktı. 2010 yılında 
21,2 milyar liraya 
yaklaşan toplam 
net satış gelirleri

2009 yılına göre 
yüzde 2,23 oranında 
arttı. 2011 yılında ise 
tahmini net satış 
gelirleri yüzde 7,7 
artışla 22,8 milyar 
lirayı buldu.
Böylece Türk 
Telekom ve mobil 
işletmeciler son 5 
yılda toplam 104 
milyar 353 milyon 
533 bin 140 lira net 
satış geliri elde 
etti.

Reklam SMS'i 
gönderene ceza

Tüketicilere isteme 
diği halde reklam ve 
tanıtım içerikli SMS 
veya mail gönderen
lere cezai yaptırım 
uygulanacak. 
TBMM Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji 
Komisyonu alt 
komisyonunda 
görüşmeleri devam 
eden Elektronik 
Ticaretin Düzen len- 
mesi Hakkında 
Kanun Tasarısı (e- 
ticaret) her yıl yüzde 
100'den fazla büyü 
yen e-ticaret alanıyla 
ilgili önemli düzen
lemeler içeriyor. 
Tasarıyı hazırlayan 
akademisyenlerden 
Prof. Dr. Tekin 
Memiş, tasarıyla ilgili 
şu bilgileri verdi: 
"Elektronik ticareti 
yapan gerçek ve 
tüzel kişilerin kim 
olduğu ve onlara 
nasıl ulaşılacağı 
artık internet 
sitelerinde açıkça 
yer alacak. Kimse 
arkasında kimin 
olduğunu bilmediği 
sitelerden alışveriş 
yapmayacak. 
Tüketici siparişin 
verilmesi aşamasın
da kargo ve vergiler 
de dahil kendisinden 
çıkacak her türlü 
parayı bilecek.

Firmalar müşteri
lerinin iletişim bilgi
lerinin korunmasın
dan da sorumlu ola
cak ve taraflar 
arasındaki sözleş 
meler elektronik 
ortamda saklanabile
cek."
Kendisi de dahil 
vatandaşların mail 
adreslerinin ve cep 
telefonu numara 
larının ilgili ilgisiz 
birçok kişide ola
bildiğini, şimdiye 
kadar bu nedenle 
birçok reklam ve 
tanıtım iletisine 
maruz kaldığını 
aktaran Memiş, 
"Düzenlemeyle 
istenmeyen reklam
lar artık cep telefo 
numuza ve mail 
kutumuza düşmeye
cek. Yasanın yürür
lüğe girdiği tarihten 
itibaren daha önce 
bize ileti gönderen 
firmalar yeni 
düzende ileti 
isteyip istemedi 
ğimize dair terci
himizi soracak.
Yasadan sonra her
hangi bir alışveriş ya 
da başvuru nede 
niyle iletişim bilgile 
rimizi edinenler ise 
reklam ve tanıtım 
içerikli ileti isteyip 
istemediğimize dair 
sözleşmeye soru 
ekleyecek.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 5İ3 1° 28

ULAŞIM
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

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

KAYMAKAMLIK

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

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

RELEOİYE

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

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

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

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

__________OTORÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
GBULİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ J

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4225 

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)

laUsüıiM
VENÜS SİNEMASI 

SÜPERTURK:11:45-14:15- 
16:15-18:30-20:30 

FETİH 1453:10:45-14:00- 
17:15-20:30. 

REZERVASYON 5133321 
CIUŞAVM TUTKU 

SUPERTURK: 
13.30 15.30 17.30 

19.30 21.30 
SEN KİMSİN : 

12.00 14.00 16.00 
18.00 20.30 

FETİH 1453 : 11.30 
14.30 17.30 20.30 
Rez. Tel: 51415 00
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IZGARA KÖFTE SADECE
İndirim Kuponu Kullanım Koşulları
* İndirim kuponu ile Gemlik Özdilek Restaurantında bir porsiyon 
ızgara köfte 3.50 TL’den satılacaktır.
* İndirim kuponları birleştirilemez.
* İndirim kuponları paket servislerinde geçerli değildir.
* İndirim kuponu 5 Mart - 30 Nisan 2012 tarihleri arasında geçerlidir
* İndirim kuponu sadece Gemlik Hipermarket Restaurantında geçerlidir

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa vol ayrımı 
Tel: O 224 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK

mUArs MART - 25 MART TARİHLERİ ARASINDA 
TEK SEFERDE YAPACAĞINIZ 50 TL VE ÜZERİ
MARKET ALIŞVERİŞLERİNİZDE ALACAĞINIZ 
İNDİRİM KUPONU İLE RESTAURANTIMIZDA

GEMLİK KONUR 
TIP MERKEZİ

GENEL CERRAHİ UZMANI

Op.Dr.ÜmitYILIK
BURUMUMUZDA

TAM ZAMANLI OLARAK 
ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞTIR 

SGK ile tüm branşlarda 
anlaşmamız mevcuttur 

Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No: 44 

Tel: 514 80 87-514 80 88 
514 50 51 GEMLİK

T MA a
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

ABONE 
OLDUNUZ MU?
İGemlik Körfezi

ELEMAN
25 YAŞINDAN BÜYÜK 

ÖN MUHASEBE 
KONUSUNDA TECRÜBELİ 
YÜKSEK OKUL MEZUNU 

OFİS PROGRAMLARI 
KULLANABİLEN 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYORMüracaatların şahsen yapılması rica olunur
513 63 82ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

MATBAAcıuK ■ yayincilik - reklamcilik Tel(0.224) 513 96 83 Fax I (0.224) 513 35 95

KRŞ€D€ MKLEMCK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK

1‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Beledivesnor’un ‘ONUR'u war
2011-2012 sezonu NİKE PREMIER CUP U-15 Türkiye 
Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları Play-Off maçlarına 
hızlı başlayan Gemlik Belediyespor takımı, ilk maçında 
İstanbul temsilcisi Çekmeköy’ü 1-0 yendi. Kocaeli 
Mehmet Ali Kağıtçı sahasında oynanan maçta Gemlik 
Belediyespor’u galibiyete taşıyan golü ikinci yarıda Onur 
kaydetti. Gemlik Belediyespor ikinci maçını Cumartesi 
günü Tekirdağspor ile saat 13.00 de finale kalmak için 
yapacak. Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 10’da

23 Mart 2012 Cuma www.gemlikkorfezgazctesi.com 50 Kr
ÇOKAL TİCARET
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU az4 1011

Görülmemiş kaza Marmarahirlik

Önceki gün saat 11.30 sırala 
rında, Gemlik yönünden 
Manastır’a doğru gitmekte olan 
Polo marka 16 ZM 552 plakalı 
özel araç, Manastır Kavşağı’na 
50 metre kala takla attı. Kavşak 
yakınlarında meydana gelen 
kazada, araç ters dönerken, 
içinde bulunan sürücünün şans 
eseri burnu bile kanamadı.
Kazayı gören bir amatör, cep 
telefonu ile kaza anından 
hemen sonra yandaki fotoğrafı 
çekerek, gazetemize ulaştırdı.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

GEMPORT sorunu
Gemlik Belediyesi’nin yüzde 13.8 pay 

ile ortağı olduğu Gemlik Liman ve 
Depolama İşletmesi (GEMPORT) A.Ş.’ 
nin geçtiğimiz hafta genel kurulu yapıl 
dı.

Gemlik Belediyesi, Yönetim kurulu 
üyeliğinde, anasözleşmeye göre 2 
kişiyle temsil ediliyor.

Bunlardan biri Belediye Başkanı, 
diğeri ise bir meclis üyesidir.

Anasözleşmenin 7. maddesinde bu 
konuda hüküm açık şekilde belirtilmiş.

Ancak 1987 yılında kurulan şirket, 
sözleşmenin 7. maddesinin son 
fıkrasında değişiklik yapmış.

Bu değişiklikle, Belediye Meclis üyele 
ri arasında yapılan seçimle bölümü 
sözleşmeden tamaman düzeltme ile 
çıkarılmış. Devamı sayfa 4’de

Dünyanın en büyük sofralık zeytin üreti
cisi Marmarabirlik, yine dünyanın en 
prestijli havayolu şirketi Türk Hava Yolları 
ile adeta uçuşa geçecek. Sayfa 2’de

Tangünlerin eni tehlike 
saçmana devam ediyor

Hamdı Tangün 
Ailesi’nin uzun 
yıllar oturduğu öz 
gün mimarisi bulu
nan kimsenin yıllar 
dır oturmadığı üç 
katlı evin yarısı 
tamamen yıkıldı. 
Çöküş esnasında 
eski evin enkazı 
Yedievler 
Sokak’a düştü. 
Yolda kimsenin 
bulunmaması 
nedeniyle şans ese 
ri yaralanan olmadı. 
Haberi sayfa 4’de

Özdilekten 
50 liralık 
alışveriş 

edenecam 
fidanı

Özdilek Alışveriş 
Mağazalarında 
müşterilerin 21-26 
Mart 2012 tarihleri 
arasında yapacağı 
50 lira ve üzeri 
alışverişler sonu
cu müşterilerine 1 
adet çam fidanı 
armağan edilecek. 
Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazctesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Özdilekten 
50 liralık alışveriş 
edene çam fidanı

ilelr ’TEN
HER NEFES İÇİN

BİR FİDAN 
KAMPANYASI

2*1-26 Mart tarihleri arasında 

yapacağınız her 50 TL *lik 

mağaza ve market alışverişlerinize 
1 adet Fidan

HEDİYE !
Hediyelerimiz stoklarla sınırlıdır. 9

MarmaraMrlilı THY ile uçacak!

Özdilek Alışveriş 
Mağazalarında 
müşterilerin 21-26 
Mart 2012 tarihleri 
arasında yapacağı 
50 lira ve üzeri 
alışverişler sonucu 
müşterilerine 1 adet 
çam fidanı armağan 
edilecek.
Özdilek Gemlik 
Alışveriş Mağazası 
Basın ve Halkla 
İlişkiler Sorumlusu 
Arzu Dayanıştı, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
Özdilek Alışveriş 
Merkezi’nin gelenek 

haline getirdiği 
Orman Haftası’nda 
ülkemizin daha çok 
yeşillenmesini 
amaçlayarak, müş
terilerine ağaç 
sevgisini 
geliştirmek için çam 
fidanı dağıtmayı bu 
yıl da sürdürdükleri
ni söyledi.
Dayanıştı, Özdilek 
bu sayede her yıl 
giderek azalan yeni 
alanlara binlerce 
çam fidanı dikilerek 
yeşillenmesine katkı 
sağladıklarını 
söyledi.

Dünyanın en büyük 
sofralık zeytin üreti
cisi Marmarabirlik, 
yine dünyanın en 
prestijli havayolu 
şirketi Türk Hava 
Yolları ile adeta 
uçuşa geçecek. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa ve Genel Müdür 
İbrahim Minareci’nin 
THY Genel Müdürü 
Temel Kotil ile 
görüşmesinde, iki 
kurumun devam 
eden birlikteliğinin 
daha da geliştirilme
si için önemli bir 
adım atıldı.
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa ve Genel Müdür 
İbrahim Minareci, 
THY Genel Müdürü 
Temel Kotil’i 
makamında 
ziyaret etti.
Ziyaret sırasında 
konuşan 
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, Türk Hava 
Yolları na 
alüminyum folyo ve 
cam şişe ambalajda 
limon soslu 
zeytinyağı ile siyah 
zeytin verdiklerini 
hatırlattı. Asa, 
Marmarabirlik’in

THY Genel Müdürü Temel Katil, Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa ve 
Genel Müdür İbrahim Minareci ile görüşmesinde tadına baktığı, tuz oranı 
yüzde 2.5 olan Gold’un “diyet zeytin” olarak tüketilebileceğini söyledi.

ürünlerinden ötürü 
THY yolcuları ve 
yetkililerinden, 
memnuniyet belirten 
elektronik posta ve 
telefonlar almanın 
haklı gururunu 
yaşadıklarını da 
belirtti.
Asa, 2012’nin 
"Dünya 
Kooperatifçilik Yılı” 
olduğunu, 
Marmarabirlik’in de 
8 kooperatife bağlı 
30 bin ortağı bulun
duğunu hatırlattı. 
Hidamet Asa, THY 

ile ortak projeler 
üretmek ve birlik
teliği geliştirerek 
uzun yıllar devam 
ettirmek istediklerini 
söyledi. Asa daha 
sonra Temel 
Kotil’e, 
Marmarabirlik 
olarak THY için 
neler yapabilecek
lerini sıraladı. 
THY Genel Müdürü 
Temel Kotil de, 
Marmarabirlik’in 
sadece Türkiye 
değil dünyanın en 
önemli ve büyük bir 

zeytin markası 
olduğunu söyledi. 
Kotil, THY yolcuları
na Marmarabirlik 
ürünleri sundukları 
için memnun olduk
larını, bundan son
rası için de ne 
gerekiyorsa yapacak 
larını ifade etti. 
Marmarabirlik’in 
tuz oranı yüzde 2.5 
olan Gold ürününün 
tadına bakarak, 
bunun bir çeşti 
diyet zeytin olarak 
da tüketilebileceğini 
söyledi.

"Çocuk Oyunları Senlini" bir a» sürecek
Gemlik Belediyesi’ 
nin bu yıl 2.sini 
organize ettiği 
geleneksel “Çocuk 
Oyunları Şenliği” 
görkemli gösterilerle 
başladı.
Nevruz kutlamaları 
sırasında Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz tarafından 
startı verilen şenlik
ler, ilköğretim 
okullarının tamamın
da bir ay boyunca 
sürecek. Gemlik’te 
eğitim ve öğretim 
gören yaklaşık 10 
bin ilköğretim okulu 
öğrencisini sanal ve 
internet üzerinden 
oynanan oyunlardan 
uzaklaştırarak, 
gerçek oyunlarla 
tanıştırmayı he 
defleyen etkinlikler 
kapsamında okullara 
oyun setleri hediye

edildi. Gemlik 
Belediyesi ile Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
arasında imzalanan 
“Papucu Yarım Çık 
Dışarıya Oynayalım” 
konulu protokol kap
samında çerçevesi 
genişletilen Çocuk 
Oyunları Şenliği, 
aynı anda Gemlik 
Ayşe ve Ziver 
Karataş, Şehit 
Ethem Yaşar, Çınar, 
Lale Kemal Kılıç, 11

Eylül ve GTSO Gazi 
İlköğretim Okulların 
da başladı.
İlçedeki tüm okulları 
kapsayacak gelenek 
sel şenlikler kapsa 
mında oyun seti 
dağıtımı devam ede
cek.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Başkan 
Yardımcısı Nazmi 
Koçak, Belediye 
Meclis üyeleri Aydın 

Bayraktar ve 
Necmettin Rama’nın 
yanı sıra Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Burhan İnan’ın da 
katıldığı geleneksel 
“2. Çocuk Oyunları 
Şenliği” açılışı Ayşe 
ye Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu’nda 
yapıldı.
Okulun kız öğrenci
lerinin sunduğu 
dans gösterimi ile 
başlayıp, “Tombik” , 
“Mendil Kapmaca” 
ve “İp Atlama” oyun 
larıyla devam eden 
gösteriler, daha 
sonra ilçenin tüm 
okullarına yayıldı. 
Şenliklerin açış 
konuşmasını yapan 
Ayşe ve Ziver 
Karataş İlköğretim 
Okulu Müdürü ve 
projenin Milli Eğitim 
Müdürlüğü adına 

takipçisi Mehmet 
Duran, unutulan 
çocuk oyunlarını 
canlandırmak iste
diklerini belirtti. Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Burhan İnan’da, 
birkaç neslin 
“Tombik”, “Yakan 
Top”, “Yağ Satarım 
Bal Satarım”, 
“Mendil Kapmaca” 
ve “İp Atlama” oyun
larıyla büyüyüp, 
geliştiğini açıkla
yarak, Gemlikli 
ilköğretim okulu 
öğrencilerine de bu 
oyunları tanıtıp, 
sevdirmeyi plan
ladıklarını kaydetti. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’da, Belediye 
olarak sadece alt 
yapı, yatırım gibi 
hizmetlere önem ver
mediklerini, sosyal, 

kültürel ve sportif 
faaliyetlere de 
destek olduklarını 
vurguladı. Çocuk
lara yönelik konuş
malarında da 
“Sizler Cennet koku
lusunuz. Sizleri kok
ladıkça biz kendimizi 
Cennette gibi 
hissediyoruz.
Sizlerin iyi bir gele
ceğe adım atarken, 
iyi bir eğitim ve 
öğretim görmenizi 
istiyoruz” dedi.
Okullara ayrım yap
madan belediye 
yardımlarında da 
bulunduklarını ifade 
eden Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Belediye 
imkânlarının 
Gemlikli çocuk ve 
gençlerin hizmetinde 
olduğunu söyledi.
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Polisi yaralayıp kaüm mahkunıu kaçırdılar İhsanca
Bursa'da uyuşturu
cu suçundan tutuk
lanan kadını ceza
evine teslim etmek 
isteyen polis 15 kişi
lik grubun saldırısı
na uğradı.
Polisi yaralayan zan
lılar, uyuşturucu 
taciri kadını kaçırdı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa'nın 
İnegöl ilçesinde 
uyuşturucu ticareti 
yapanlara yönelik 
düzenlenen 
operasyonda Aygün 
i. isimli kadın 
gözaltına alındı.
Adliyeye çıkartılan

I ıl aıii ttıiisiılt Mıımlılı lütılaı
Bursa'nın İznik 
ilçesinde fal 
bakma bahanesiyle 
evlere girerek 
dolandırıcılık yapan 
iki kişi polis tarafın
dan yakalandı.

Solorii lata tutan jöleli kazaca setren oldu
Bursa'da özel Halk 
Otobüsü Şoförü 
Mehmet A.'yı lafa 
tutan bir yolcu kaza
ya sebep oldu.
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Hürriyet Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. Bağlarbaşı- 
Acemler İstasyonu 
seferini yapan 
16 M 00046 plakalı 
otobüsün şoförü 
Mehmet A.'yla 
konuşan kimliği 
belirsiz yolcu, 
sürücünün

Çakmakla oyun evi vakti
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir evde 
çakmakla oynayan 
çocuğun perdeyi 
tutuşturması sonu
cu yangın çıktı. 
Dumandan etkilenen 
anne ile çocuğu 
hastaneye kaldırıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Mesudiye 
Mahallesi Sakin 
Sokağı'nda 4 katlı

zanlı mahkeme 
tarafından tutuk
landı. Zanlı, İnegöl 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından Bursa E 
Tipi Kapalı

Edinilen bilgiye 
göre, evlere fal 
bakma bahanesi 
ile giren iki kişi, 

çeşitli yalanlar ile 
bin 500 TL 
dolandırdı.

dikkatini dağıttı.
Yolcunun yerine 
oturmasını isteyen 
sürücü önündeki 16

NA 856 plakalı 
minibüse çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle 
her iki araçta da

binanın 2. katında 
çıkan yangın, 
mahalle sakinlerini 
korkuttu. Yangının, 
oturma odasında 
çakmakla oynadığı 
ileri sürülen 
çocuğun perdeyi 
tutuşturması sonu
cu çıktığı bildirildi. 
Yangının kısa 
sürede büyüdüğünü 
gören anne Yeşim

Cezaevi'ne 
götürülmek üzere 
yola çıktı. Cezaevi 
kapısı önünde 
bekleyen Aygün 
İ.'nin yakınları polis 
aracını durdurarak

Vatandaşların ihbarı 
üzerine 
dolandırıcılık 
yapan Z.D ( 42 ) ile 
Y.D ( 23 ) yakalandı. 
İki zanlı adliyeye 
sevk edildi.

Aydemir (32) ve 
çocuğu Sümra (3) 
ile akrabası Bircan 
Aydemir (39), kendi
lerini dışarı zor attı. 
Dumandan etkilenen 
anne Yeşim Aydemir 
ve küçük Sümra 
olay yerine gelen 
112 ambulansı ile 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Anne 

memurlardan Celal 
Kaplan'ın kafasına 
sert bir cisimle 
vurdu. Araçta bulu
nan diğer memur ise 
bir yandan zanlıları 
gözaltına almaya 
çalışırken, diğer 
yandan yaralı 
arkadaşına yardım 
etti. Olayla ilgili 
olarak 3 kişi gözaltı
na alındı.
Kafatasında kırıklar 
oluşan polis memu
ru Celal Kaplan ise 
112 ambulansı ile 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi'ne 
kaldırıldı.

Toplum destekli 
polis ekipleri 
dolandırıcılık 
vakalarına karşı 
vatandaşların 
dikkatli olmasını 
istedi.

maddi hasar mey
dana gelirken, kaza 
sırasında otobüste 
fazla yolcu bulun
maması olası faciayı 
önledi.
Kazadan sonra 
trafiğin aksamaması 
için araçlar yol 
kenarına çekildi. 
Olay yerine gelen 
polis ekipleri 
sürücülerin ifade 
lerine başvurdu.
Araçlar, tutulan 
kaza tespit 
tutanağının arından 
kaza yerinden 
kaldırıldı.

ve çocuğunun 
sağlık durumlarının 
iyi olduğu bildirildi. 
Yangına 4 araçla 
müdahale eden 
itfaiye ekipleri alev
leri diğer odalara 
sıçramadan 
söndürdü. Evin otur
ma odası kullanıla
maz hale gelirken, 
yangınla ilgili 
tahkikat sürüyor.

Ihsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

Otobüsçüler İDO’ya kızgınmış
Bursa’da önce yerel yöneticileri, ardından 

şehirlerarası otobüs işletmecilerini ayağa 
kaldıran İDOBÜS seferleri bugün başlıyor. 
İDO’nun İstanbul Yenikapı’daki merkezinde 
bulunan basın müşavirliğinden aldığımız 
bilgiye göre İDOBUS seferlerinde herhangi 
bir sorun yok.

İDOBÜS’ün internet sitesinde de sefer 
saatleri yayınlandı.Tarifeye göre, 13 
seferde de İzmir otobüsü kalkacak gibi 
görünüyor. İDO Basın Müşvairliği’ndeki 
görevliler, “İzmir yolcusu olursa kalkacak” 
dediler. “Bir yolcu dahi olsa otobüs kalka
cak mı?” diye sordum, “Evet kalkacak” 
yanıtını verdiler. * * *

Güzelyalı İskelesi’nden İzmir’e otobüsler
le kara taşımacılığı yapılacak olmasının 
kendilerine sorulmamasına bozulan 
BursalI yerel yöneticilere ulaşıp, “N’aptımz 
İDOBÜS meselesini? Sorun çözüldü mü?” 
diye soracaktım ama dün ne Recep 
Altepe’nin konuyu havale ettiği Burulaş 
Genel Müdürü Levent Fidansoy’a, ne 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire 
Başkanı Hakan Koyunlular’a ulaşabildik.

İDO’nun yeni sahibi Akfen Holdingin 
yönetim kurulu başkanı Hamdi Akın ile İDO 
Yönetim Kurulu Üyesi Önder Sezgi, Uludağ 
Ekonomi Zirvesi sırasında Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe ile görüşmüşler. Galiba sorun bu 
görüşmede çözüldü ki, belediye cephesin
den herhangi bir ses alamadık.

Önceki günkü yazımızda açıklamalarına 
yer verdiğimiz İDO Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Murahhas Üye Önder Sezgi’nin “Bursa 
ile iletişimde eksikliğimiz oldu, telafi ede 
riz” demişti.

O açıklamadan sonra Mudanya’da 
gerçekleştirilen Kent Konseyi toplantısına 
da katılan İDO yetkilileri, kafalardaki soru 
işaretlerini giderecek açıklamalar yaptılar.

Otobüsçüler ikna olmadılar, çünkü 
İDO’nun promosyonlu 1 liralık biletleri, 
epey canlarını yakacak.

Önceki yazımızda da ifade ettik. Olaya 
Bursah, İstanbullu ayırmadan sadece 
tüketici cephesinden bakıyoruz. Hızlı, kon
forlu, ekonomik seyahat olanağı yaratılı 
yorsa, desteklenmesi gerekiyor.

Birkaç otobüs firması rekabet nedeniyle 
zor durumda kalacak diye endişelenmem 
doğrusu... Eğer o firmalar halkı düşünsel- 
erdi, özelleştirilmeden önce İDO’ya gidip, 
“Biz BursalI otobüsçüler olarak, deniz oto
büsü ya da feribotla Bursa’ya indireceğiniz 
yolculardan Balıkesir, Manisa, İzmir 
yönüne gidecek olanları taşımaya talibiz. 
Gelin bu konuda ortak bir proje hazırla 
yalım” diyebilirlerdi.

Düşünemediler tabii...
Düşünseydiniz beyler!
Çok iyi bildiğiniz kapitalist düzende 

düşünen kazanıyor
Neyi düşünen?
Elbette müşteriyi!

Mlfl ABONEOLDUNUZMU?
tcııiriı in tlııiı ilini tumıl WnMmOKIM

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

GEMPORT sorunu...
Yani şirketin büyük hisselerini elinde bulun

duran o günkü BISAŞ grubu, bunun sakınca 
doğurabileceğini düşünerek, meclisçe seçilecek 
bir üyenin, yönetim kuruluna getirilmesinin 
önünü kapatmış.

Ama nasıl getirileceği konusunda da net bir 
şey belirtmemiş.

“Belediye Başkanı tarafından seçilecek bir 
meclis üyesi, Yönetim Kurulu’na atanır” den
memiş.

Bu konuda sözleşmenin altında imzası bulu 
nan o günkü Belediye Başkanı Hakkı Çakır 
döneminden beri, GEMPORT yönetim kuruluna 
görevlendirilen, Başkandan sonraki Meclis 
üyesi, hep Belediye meclisince seçilmiş.
Bu konuda dün büromu ziyaret eden Hakkı 

Çakır ile görüştüm.
Çakır, “Benim zamanımda 5 yıl, Av. Nezih 

Dimili’nin Başkanlığında 5 yıl sonra, Nurettin 
Avcı’nın başkanlığı döneminde 5 yıl, Mehmet 
Turgut’un başkanlığı döneminde 10 yıl, Fatih 
Mehmet Güler döneminde 1.5 yıl ikinci kişiyi 
Belediye Meclisi belirledi" dedi.

Yani GEMPORT’un Ana Sözleşmesi’nde bu 
konuda belirsiz olan ikinci kişinin seçimi, tam 
26.5 yıl Belediye Meclisince belirlenen kişi ile 
yürütülmüş.

Hiçbir sorun da çıkmamış.
Bugün, Belediye Başkanvekilliği koltuğunda 

bulunan Refik Yılmaz da Mehmet Turgut’un 
Belediye Medisi’nde üyeyken, hatırladığım 
kadarıyla, GEMPORT’un yönetim kurulu üye 
ligini yaptı.
Kendisi de Belediye Meclisi’nce aday göste 

rildi.
26.5 yıldır uygulanan bu yöntem, Belediye 

Başkanvekilliği görevinde bulunan bugünkü 
yönetim tarafından bir kenara atıldı.

Belediye Meclisi’nin iradesi dikkate alın
madan, GEMPORT Yönetimine bir AKP’li 
görevlendirildi.

Ben hukukçu değilim ama, Ana Sözleşmeyi 
okuduğumda, Belediye Başkanı’nın böyle bir 
yetkisinin bulunduğunu gösteren bir cümleye 
de rastlamadım.

MHP İlçe Başkanı Osman Durdu, Başkanvekili 
Yılmaz ile yaptığı konuşmada, “Çiğdem Kuş’un 
Gemport yönetimine getirilmesinde hukuki bir 
sorun bulunmadığım" söyledi

Osman Durdu aynı fikirde değil.
Benim de belirttiğim gibi, sözleşmede bu 

yönde bir madde yok.
Öyleyse, Meclisin temaülünün devamı gere 

kirdi.
Yılmaz, bunu neden uygulamadı.
Belediye Başkanvekilliği görevini vekil olarak 

yürüten bir kişinin, yetkisi tartışılır bir konuda 
Meclisini hiçe sayması, yadırganacak bir 
durum.

GEMPORT yönetiminde akçeli bir durum ol 
masa bu yapılır mıydı?
“Ben yaptım doğrudur" zihniyeti, zaten kritik 

bir durumda olan belediyedeki sorunları azalta
cağına çoğaltır.
Nisan ayı Belediye Meclisi bu nedenle yine 

hareketli geçecek.
Neden CHP’li üyelere kanca attıklarını görüyor 

musunuz?
Düzeltme: Dünkü birinci sayfadaki çıkan yazımda 

“Yazdıklarım doğru olmasaydı, ben Gemlik halkın
dan özür dilemeyecektim" şeklindeki yazımdaki" 
dilemeyecektim” sözünü “dileyecektim” olarak 
düzeltirim.

Tangiinlerin evi tehlike 
saçmaya devam ediyor
Hamdi Tangün 
Ailesi’nin uzun yıllar 
oturduğu özgün 
mimarisi bulunan 
kimsenin yıllardır 
oturmadığı üç katlı 
evin yarısı tamamen 
yıkıldı.
CIUS AVM’nin arka 
tarafında bulunan 
Yedievler Sokak’ta 
bulunan Tangün 
Ailesi’nin uzun yıllar 
oturduğu, bir 
zamanlar Gemlik’in 
en güzel evlerinden 
olan ahşap bina 
Ocak ayı başında 
yağan sağanak 
yağışlar sonucu bir 
bölümü çökmüştü. 
Çökme esnasında 
yola düşen enkazlar 
trafiği aksattığı gibi 
tehlike de yarat
mıştı.

YARISI YIKILDI 
Tehlike yarattığı 
halde korunamayan 
ve önlem alınmayan 
eski evin bir bölümü 
daha önceki gün 
saat 11.30 sıraların
da büyük gürültü ile 
çöktü.
Çöküş esnasında 
eski evin enkazı 
Yedievler Sokak’a 
düştü.
Yolda kimsenin 
bulunmaması 
nedeniyle şans eseri 
yaralanan olmadı. 
Çökmeden sonra 
yol trafiğe kapandı.

BELEDİYEYE 
BAĞIŞLADIK 
ALMADILAR 
Hamdi Tangün’ün

mirasçılarından 
kızının gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
“İki yıl önce 
Belediyeye tarihi 
evimizi bağışlamak 
istedik. Belediye 
Başkam mehmet 
Turgut evi gezdi ve 
bağışı kabul etmedi.

Tarihi bir ev göz 
göre göre yok oldu. 
Yıkmak istedik yık
tırmadılar. ” dedi. 
Tangün Ailesi’nin 
tescilli evinin kalan 
yarısının da kısa 
sürede yıkılacağını 
söyleyen çevre 
esnafı, “Bu ev

yüzünden araçlar 
sokağımızdan 
geçmiyor. İşlerimize 
de engel oluyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi buranın 
yıkılmasını sağla
malı veya evi istim
lak etmeliler” 
dediler.

If AVID Gemlik İmam Hatip Lisesi’nden almış olduğum 1980 yılında 
IbHI İl tastiknamemi kaybettim. Hükümsüzdür. İSMAİL AYDIN

KnŞ€D€ n€KLeM€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Beleıliyenin aizenleJiğl Nevruz kutlaması yapılılı
Gemlik 
Belediyesi’nin 
organize ettiği 
Nevruz kutlamaları 
ev sahipliği yaptı. 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Festival 
alanında organize 
edilen Nevruz kutla
maları coşkuyla 
gerçekleşti.
Halayların çekilip, 
Nevruz ateşinden 
atlama ve yumurta 
tokuşturma oyun
larıyla renklenen 
günde Şanlı Urfalıiar 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği’nin folklor 
gösterileri yaptı.
Nevruz Şenliklerinin 
açış konuşmasını 
yapan Gemlik

Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
“Gemlik’te yaşamak 
ayrıcalıktır” dedi. 
Gemlik’te 
Türkiye’nin her 
yöresinden, her 
renkten, görüşten 

insanların olduğunu 
belirten Refik 
Yılmaz, “Gemlik’te 
barış var, kardeşlik 
var, Dostluk var. 
Biz bunları daha da 
pekiştirmek, 
Türkiye’ye ve 

dünyaya örnek 
olmak için bu orga
nizasyonu düzen
ledik. Bahar 
Bayramımızı birileri 
suiistimal etmeye 
çalışsa da, 
Gemlik’ten büyüyen 

sevgi, hoşgörü, 
dostluk ve kardeşlik 
bağları ülkemize ve 
dünyaya örnek ola
caktır” diye konuştu 
Bursa Vali 
Yardımcısı Gemlik 
Kaymakam Vekili

Adnan Kayık’ta 
konuşmasında 
Nevruz’un kimi 
kesimlerce bayram 
değil de terör, kaos 
ve karmaşa olarak 
lanse edildiğini 
belirterek, bu 
kötülüklere pirim 
tanınmaması gerek
tiğini kaydetti. 
Bayrama kötülüğün, 
terörün, kanın, 
öfkenin, nefretin 
gölge düşürmemesi 
gerektiğine dikkat 
çeken Adnan Kayık, 
“Bahar Bayramını 
Gemlik’te olduğu 
gibi kardeşlik, barış, 
dostluk havasında 
coşkuyla kutlayalım” 
dedi.

Halk Eâitim den kitap otuma 
etkinliâi te seminerler fisi

özmenlilli Görüse ihlim var"

46. Kütüphane 
etkinlikleri kapsa 
mında 26 Mart 2012 
pazartesi günü saat 
12.30-13.00 saatleri 
arasında, kitap 
okuma etkinliği 
yapılacak.
Etkinliğe isteyen
lerin katılabileceğini 
belirten ilgililer, 
Halk Eğitimi Merkezi 
Toplantı Salonu’nda 
ayrıca 28 Mart 2012 
tarihinde, saat 13.30 
da Akciğer Kanseri 
Semineri, 
25 Nisan 2012 tari
hinde saat 13.30 da 
Kalp Ameliyatları 
semineri,

IDOBUS seferlere haşladı
İstanbul Deniz 
Otobüsleri (İDO) 
tarafından kara ve 
deniz ulaşımını bir
leştirmek amacıyla 
hayata geçirilen 
İDOBÜS, seferlere 
başladı.
Istanbul-Kabataş'tan 
sabah saat 06.00'da 
başlayan seferlerle 
Bursa'ya gelen yol
cular, Güzelyalı'dan

30 Mayıs 2012 tari
hinde saat 13.30 da 
Kalp Hastalıkları 
Semineri 
düzenlendi.
Seminerlere tüm 
öğretmen ve kursi 
yerler katılabilecek.

otobüslerle uğur
landı. Ekonomik, 
konforlu ve zaman
dan tasarruf 
sağlayan bir yolcu
luk hedefleyen 
proje, vatandaşların 
beğenisin kazandı. 
Deniz otobüsünden 
inip Ege illerine 
gitmek için 
IDOBÜS'ün kendi
lerini bekleyen oto

Sağlık Seminerleri 
Gemlik’te ilk kez 
düzenlenecek.
Seminerler, Bursa 
Yüksek İhtisas 
Hastanesi 
Doktorları tarafın
dan verilecek.

büsüne binen vatan
daşlar, uygula
madan duydukları 
memnuniyeti dile 
getirdiler.
Yolcular, proje 
sayesinde, İstan
bul'un saatler 
süren trafiğine takıl
madan şehirlerarası 
yolculuk yapacak 
hale geldiklerini 
söylediler.

Saadet Partisi yöne
tim kurulu üyeleri, 
İlçe Başkanı Sedat 
Özmen başkanlığın
da, İl Başkan vekili 
İsmail Özdemir ile 
birlikte, Hisar 
Mahallesinde “Üye 
ve halkla kucaklaş
ma toplantısı” yaptı. 
Mahalle kıraathanele 
rine yapılan ziyaret 
te İlçe Başkanı 
Sedat Özmen, bura
da bulunanlara 
şöyle seslendi: 
"Ülkemiz, içerisin 
de bulunduğu mad 
di ve manevi çökü 
şün ortadan kaldırıl
ması ve tekrar kendi 
ayakları üzerinde 
durabilmesi için 
Milli Görüş’e ihtiyaç 
duymaktadır" 
Saadet Partisi İl 
Başkan vekili İsmail 
Özdemir ise, "Faiz 
belasından bık- 
madız mı" diyerek

İkinci elde bahar kampanyası
Uzun süredir dur
gunluğa teslim olan 
"ikinci el" otomobil 
piyasasında bahar 
mevsiminin gelme
siyle kıpırdanmanın 
başladığı, talep 
artışına bağlı 
olarak fiyatların 
artabileceği

başladığı konuş
masında, Avrupa ve 
Amerika'daki krizin 
temelinde faizin 
olduğunu üretme 
den tüketen 
toplumlarda şişen 
balonun birgün 
patlayacağını, 
yaşanan krizinde 
balonun patlaması 
olduğunu dile 
getirdi.
Batılı ülkelerin bu 
krizden çıkamaya
cağını ve faizci 
kapitalist sistemin 

bildirildi.
Bursa Oto Galeri 
Sitesi (Otokoop) 
Başkanı Rasim 
Hazar, yaptığı açık
lamada, bahar 
aylarına yeni gir
ildiği bu günlerin 
fiyatlar açısından en 
cazip dönem 

tıpkı komünizm 
gibi çökeceğini, 
insanlığın tekrar 
Faizsiz Adil 
Düzen kuracağının 
söyledi.
Bu idealleri taşıyan 
tek görüşün Milli 
Görüş ve tek temsil
cisi Saadet Partisi 
olduğunu dile 
getiren Özdemir, 
“Çare Faizsiz Adil 
Düzen, adres Saa 
det Partisi” diyerek 
konuşmasını 
tamamladı.

olduğunu söyledi. 
Hazar, bahar ya da 
yaz mevsimine oto
mobille girmek 
isteyen vatan
daşların, bu dönemi 
iyi değerlendirme! 
eri ve ellerini 
çabuk tutmaları 
gerektiğini ifade etti
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Bilal Celikien'Benim için kitan 
okur musonlrojesine destek

“Benim için kitap 
okurmusunuz” 
programına katılan 
özel İdare Genel 
Sekreter Bilal Çelik 
gençlere Sait Faik 
Abasıyanık’ın 
Bursa’da kaleme 
aldığı hikâyesi 
“İpekli Mendil”den 
bir bölüm okudu. 
BTSO Celal 
Sönmez Güzel 
Sanatlar ve Spor 
Lisesi tarafından 
başlatılan kitap 
okuma projesi 
kapsamında “Benim 
için kitap okur
musunuz” programı
na İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri Bilal 
Çelik, Kültür ve 
Turizm Daire 
Başkanı Mustafa 
Muharrem Tüfekçi 
katıldılar.
Spor Lisesi Müdürü 
Muhammet Asil 
kitap okumayı 
geliştirmek için

başlattığımız Kitap 
Okuma Projesi 
kapsamında 
“Benim için kitap 
okurmusunuz” 
programları 
çerçevesinde bu 
günkü konuğumuz 
eski Gemlik 
Kaymakamı ve 
yeni İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri Bilal 
Çelik ve Kültür ve 
Turizm Daire 
Başkanı Mustafa 
Muharrem Tüfekçi 

oldu. Öğrencileri 
mizin hafta içinde 
her gün okuma saat
leri var, bizlerde 
idare olarak ilimizin 
yöneticilerini bu 
proje kapsamında 
okuma saatlerimize 
davet ediyoruz 
ve onların tecrü
belerinden fay
dalanıyoruz, ayrıca 
öğrencilerimiz 
kurumlar hakkında 
bilgi sahibi 
oluyorlar dedi.

MJD'den MHP'ye ziyaret

Gemlik Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
yöneticileri, 
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı’na ziyarette 
bulundu.
Tanışma ile başla 
yan ziyarette MHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Osman Durdu, ADD 
ile birlikte olmaktan 
ayrıca mutlu 
olduğunu belirtirken 
aynı heyecanı pay
laştıklarının ve 
Vatanseverlik başta 
olmak üzere birçok 
müştereklerinin 
olduğunu sözlerine 
ekledi. Durdu, 
Türkiye üzerinde 
oynan asimetrik ve 

psikolojik savaş 
oyunlarına karşı mil
let olarak beraber 
hareket etmenin 
öneminden bahsetti. 
Konuşmasının 
devamında;
"Milliyetçi düşünce 
de esaret de kabul 
edilmez. Dini belirli 
bir kesim öyle bir 
duruma getirdi ki, 
AB D’ye kulluk eden 
sözde dindarlar 
mevcut. Dinimizde 
sadece Allah’a kul
luk vardır.” diyerek 
sözlerini son- 
landırdı.
ADD Gemlik İlçe 
Başkanı Cüneyt 
Yavuz; 18 Mart’ta 
gerçekleşen prog 

ramın üzerinde 
dururken, 18 Mart’ın 
sadece Şehitlerimizi 
anma değil aynı 
zamanda Zafer günü 
olduğunun altını 
çizdi. Yapılan prog 
ramlarda bu bilinci 
görmediklerini de 
belirttiği konuşma 
sının devamında;
"Türk Milletine kendi 
tarihini unutturma 
çabası içersindeler 
bunun bir ayağı da 
Ergenekon dur, 
Ergenekon terör 
değil Türk’lerin tari
he çıkış destanıdır. 
Bizler halk Atatürk’ü 
kendimize kıyas 
almak zorundayız.” 
oedi.

elm& -sekeri
—KREŞLERİ

GEMLİK’İN İLE ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

w KURUMU 

(GİÎİMDI13. VII
ERKEN KflYIT 

AVANTAJLARIMIZDAN 
YARARLANIN

“Udi bir okul öncesi eğitim çocuğunuzun hayatında önemli bir fark yaratır” 
KREŞ YE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARIMIZ VE 

İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE RAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP.

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU DİREYLER 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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IZGARA KÖFTE SADECE
İndirim Kuponu Kullanım Koşulları
* İndirim kuponu ile Gemlik Özdilek Restaurantında bir porsiyon 
ızgara köfte 3.50 TL’den satılacaktır.
* İndirim kuponları birleştirilemez.
* İndirim kuponları paket servislerinde geçerli değildir.
* İndirim kuponu 5 Mart - 30 Nisan 2012 tarihleri arasında geçerlidir
* İndirim kuponu sadece Gemlik Hipermarket Restaurantında geçerlidir

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel: O 224 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK

5 MART ■ 25 MART TARİHLERİ ARASINDA 
TEK SEFERDE YAPACAĞINIZ 50 TL VE ÜZERİ
MARKET ALIŞVERİŞLERİNİZDE ALACAĞINIZ 
İNDİRİM KUPONU İLE RESTAURANTIMIZDA

Ozdilek
“ALIŞVERİŞTE SIMSIÇAK BİR GELENEK’

GEMLİK KONUR 
TIP MERKEZİ

GENEL CERRAHİ UZMANI

Op. or. Ümit YILIK
BURUMUMUZDA

TAM ZAMANLI OLARAK 
ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞTIR

SGK ile tüm branşlarda 
anlaşmamız mevcuttur 

Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No: 44 

Tel: 514 80 87-514 80 88
514 50 51 GEMLİK

TMO fi

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

ABONE
OLDUNUZ MU?
İGemlikK&fezl

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

ELEMAN
25 YAŞINDAN BÜYÜK 

ÖN MUHASEBE 
KONUSUNDA TECRÜBELİ 
YÜKSEK OKUL MEZUNU 

OFİS PROGRAMLARI 
KULLANABİLEN 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur

513 63 82
KflŞCDC IKKIM VOK

KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
QSAATTE TESLİM EDİLİR

■■ % / -----------

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAAcıuK - yayincilik • reklamcilik Tel : (0.224) 513 96 83 Fax 1 (0.224) 513 35 95

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Müıeahiiller teli çatı atımla ttnlanlı
Gemlik’in müteah
hitleri bir araya ge 
lerek büyük bir 
ihtiyaca cevap verdi 
ve GEM-DER adı 
altında Gemlik 
Müteahhitler 
Derneği kuruldu. 
Sektörde hizmet 
veren müteaahitlerin 
ilgi gösterdiği tanı 
tim toplantısında 
Gemlik’te büyük 
bir güç birliği 
oluşturuldu.
Bursa genelinde ilk 
kez gerçekleştirilen 
bu oluşum müteah
hit ve belediyelere 
örnek bir yol hari
tası olmuş olacak. 
Karşılıklı görüş 
alışverişlerinin 
sunulduğu tpplan- 
tılarla başta İnşaat 
sektörü ve onu takip 
eden diğer sektör
lerde bir canlılık 
getirtilmesi planlan
makta.
Yapılan toplantıda 
bir araya gelen 
müteaahitler, genel 
sorunları ve talep

Ülkü Ocaklarından 
Nevruz kutlaması
Ülkü Ocakları 
Başkanı Mehmet 
Emin Özcanbaz, 
Nevruz Bayramı 
nedeniyle açıklama 
yaptı. Açıklamada, 
şu görüşlere yer 
verildi : “Bin yıllar 
öncesinde Türkün 
hapsolduğu Erge 
nekon’dan çıkarak 
tüm düşmanlarına 
karşı verdiği var 
olma mücadelesini 
azim ve akıl ile bir
leştirerek tarih sah
nesinden asla silin
meyeceğinin ispa 
tidir nevruz.
İslamiyet öncesi 
olduğu gibi baharın 
ilk yankılarına rast
layan bu gün tüm 
çağlarda coşku ile 
kutlanmış ve çok 
önem arz eden bir 
gelenek halini 
almış. Yüce mil
letimiz nereden 
geldiğini unutma
mak adına her yıl 
gece ve gündüzün 
eşit olduğu 21 
Martta ateşlerde 
demir kızdırmış bin
lerce yıl önce yaşa 
nanları genç kuşak
lara aktarmıştır. 
Anadolu da kimi 
zaman dualar ile 
kimi zaman tören

leri görüşerek 
büyük bir oluşum 
içerisine girdiler. 
Yıllardır gündemde 
olan bu projenin 
fikir babası Hedef 
Zirve Eğitim İnşaat 
Ltd.Şti. sahip
lerinden Salahattin 
Ulaş ise kurucu 
yönetim listesinde 
başı çekti. 
Gemlik’in hızla 
gelişen ve büyüyen 
bir şehir olduğunu 
belirten dernek 
kurucuları, kentin 
imar yapısına güzel 
katkıda bulunmak 
üzere dernek çatısı 
altında bir araya 
geldiklerini söyledi 

lerle bazen de 
şölenlerle ama Tüm 
Dünyadaki soy
daşlarımızın 
ülkelerinde yaptık
ları gibi büyük 
coşkularla gerçek
leşmiştir.
Günümüzde nevruz 
bazı kendini bilme
zler tarafından fark
lı boyutlara taşın
maya çalışılsa da 
başarısız olmaya 
mahkûmdur.
Çünkü milletimizin 
hafızası 5000 yıl 
öncesini bile daha 
dün gibi anım
samaktadır. Ve 
kültürümüze yapıla
cak her türlü saldırı 
mutlaka bertaraf 
olacaktır. Nevruz 
bayramını kutlar, 
Baharın biz 
Müslümanlar için 
bolluk ve bereket 
getirmesini 
dilerim. ” 

ler. Sorunların artık 
bireysel olarak 
çözülemeyeceğine 
de değinen müteah
hitler, güç birliği 
yapma kararı aldık
larını söylediler. 
Gemlik Ekonomisi 
nin lokomotifinin 
inşaat sektörü 
olduğuna vurgu 
yapan müteahhitler 
şehrimizde istih
damın %50’nin 
inşaat sektörü 
tarafından sağ
landığını hatır
latarak, derneğin 
önemine dikkat 
çektiler.
Umurbey Aytepe’de 
organize edilen

GemlikK&fez
«ilileli lıı «tatta «İnil «uırıtl

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

"Suyumuzun kıymetini hilelim"
BUSKİ Genel
Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı, Bursa’nın 
barajlarında ve 
kaynaklarında 
kente yaz boyu 
hatta daha fazla 
yetecek kadar su 
bulunduğunun 
altını çizdi.
BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı, ‘22 Mart 
Dünya Su Günü’ 
nedeniyle Olay TV, 
AS TV ve Line 
TV’deki programlara 
katılarak, Bursa’nın 
su kapasitesi ve 
kaynakları hakkında 
detaylı bilgiler verdi. 
Yaz mevsiminin yak
laşmasıyla merak 
konusu haline gelen 
su kaynaklarıyla 
ilgili çalışmaları 
anlatan Çetinavcı, 
Bursa’daki barajların 
yüzde 80 oranında 
dolu olduğunu ifade 
etti.
Çetinavcı, yaz 
boyunca kentte 

buluşma kahvaltısı
na geniş bir katılım 
olurken, derneğin 
temelleri bu toplan
tıda atıldı. Görüş 
alışverişi ile 
başlayan toplantıda, 
derneğin kuruluş 
amaçları katılım
cılara aktarıldı.
Olumsuz görüşlerin 
de dinlendiği bu 
toplantıda, birlik ve 
beraberlik mesajları 
verildi.
70’e yakın müteah- 
hitin katıldığı 
toplantıda dernek 
kurucu yönetimi de 
oluşturuldu.
Kurucu yönetim lis
tesinde şu isimler 
yer aldı: Salahattin 
Ulaş, Enver Şahin, 
İbrahim Ercan, 
Hamza Aygün, 
Nazım Yiğit, Murat 
Çakır, Özgür Ertaş, 
Adem Bozdemir.
Gemlik Müteahhitler 
Derneği’nin bir son
raki toplantısı 5 
Nisan Perşembe 
günü yapılacak.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

içme suyu sıkın
tısının yaşanmaya
cağını öngördükleri
ni belirterek, 
“Bu yıl kış mevsi
minde beklentilerin 
üzerinde yağış oldu. 
Içmesuyunun yüzde 
90’lar oranında 
temin edildiği 
Doğancı ve Nilüfer 
barajlarındaki su 
doluluk oranı, kışın

ŞOFÖR ARANIYOR
KAMYON VE 
TIR ŞOFÖRÜ 
ARANIYOR

514 00 60
ELEMAN ARANIYOR

AKARYAKIT 
İSTASYONUNDA

ÇALIŞACAK 
BAY VE BAYAN 

AKARYAKIT SATIŞ 
GÖREVLİLERİ 

ARANIYOR 
PETROL OFİSİ 

AKCAN PETROL 
Dörtyol Mevkii

GEMLİK

yaşanan yoğun kar 
yağışı nedeniyle 
yüzde 80’ler seviye
sine ulaştı, 
önümüzdeki hafta
larda karların erime
siyle, doluluk 
oranının daha da 
yükseleceğini bek
liyoruz” dedi. 
Bilinçli su kullanımı 
çağrısı 
Barajlardaki su 

rezervinin, 1 yıl 
boyunca Bursa’nın 
su ihtiyacını 
karşılayacak 
düzeyde olduğuna 
dikkati çeken Çeti- 
navcı, vatandaşları 
da bilinçli su kul
lanımı konusunda 
uyardı. Türkiye’nin 
sanılanın aksine su 
kaynakları bakımın
dan zengin bir ülke 
olmadığını dile 
getiren Çetinavcı, 
“Sularımızı tasar 
ruflu kullanmalı 
ve kıymetini 
bilmeliyiz” dedi. 
Bilinçsiz kullanılan 
suyun telafisinin 
mümkün olmadığını 
belirten Çetinavcı, 
vatandaşların gün
lük ihtiyaçların 
karşılanması sırasın
da aşırı su tüketi
minden kaçın 
malan, damlayan 
muslukları ve 
eskiyen vanaları 
değiştirmeleri 
gerektiğini vurguladı

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Memurun mesai saati yeniden Jüzenltnhor!
Memurun çalışma 
saatlerine yeni 
düzenleme geliyor. 
Memur 26 Mart 
gününden itibaren bu 
saatler arasında 
görev yapacak.
Ankara Valiliği 
Ankara'da kamu 
kurum ve kuru
luşlarında çalışma 
saatleri 26 Mart 
gününden itibaren 
yeniden düzenlendi. 
Başkentte kamu 
çalışanları 08:00- 
17:00 saatleri arasın
da görev yapacak. 
Ankara Vaiiliği'nden 
yapılan yazılı açıkla
mada Ankara'da 
mesai saatlerinin, 26

Polise 500 lira ram
İçişleri Bakanlığı 
polislerin özlük hak
larını düzenlemek 
için kanun taslağı 
hazırladı. Fazla 
çalışma ücretleri 
değişirken 500 lira 
ila bin 600 lira 
arasında zam 
umudu doğdu... 
İçişleri Bakanlığı, 
polisleri yakından 
ilgilendiren 'özlük' 
hakları konusundaki 
kanun taslağını 
Maliye Bakanlığı'na 
gönderdi. Taslak 240 
bin polis için zam 
umudu doğurdu. Ek 
gösterge, makam 
tazminatı, emniyet 
hizmetleri tazminatı 
ile fazla çalışma 
ücretlerini yeniden 
düzenleyen tasarı 
yasalaşırsa polis

Mart Pazartesi 
gününden itibaren 
sabah 08.00-12.00, 
öğleden sonra 13.00- 
17.00 olarak belir
lendiği ifade edilerek, 
Ankara Valiliği 

lerin maaşı 500 ila 
bin 600 lira arasında 
zamlanacak.
EK GÖSTERGE 
ARTIYOR 
Düzenleme, polis
lerin emekli aylık
larında da ciddi

tarafından
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı, ilçe 
kaymakamlıkları ile 
kamu kurum ve 
kuruluşlarına gön
derilen 

iyileştirme sağlaya
cak. Emniyet 
Teşkilatı'ndaki en 
yüksek ek gösterge 
oranı 4300'den 
6400'e yükselecek. 
Emniyet Genel 
Müdürü'nün ek 

genelgede, 
Ankara'da 30 Ekim 
2011 tarihinden 
itibaren uygulanmak
ta olan mesai saat
lerinin 26 Mart 
Pazartesi gününden 
itibaren sabah 08.00- 
12.00, öğleden sonra 
da 13.00-17.00 olarak 
uygulanacağı 
bildirildi.
Açıklamada, bazı 
kamu kurum ve 
kuruluşlar için 
özel kanun, tüzük ve 
talimatla tespit edilen 
çalışma saatlerinin 
uygulanmasına 
ilişkin esasların ise 
saklı olduğu 
belirtildi.

gösterge oranı ise 7 
bin 600'e çıkartıla
cak. Tasarıya göre; 
sadece İl Emniyet 
Müdürleri, Daire 
Başkanlar) ile Genel 
Müdür Yardımcıla 
rı'nın aldığı makam 
tazminatından her 
rütbedeki polis 
müdürleri faydalana 
cak. 1000-2000 olan 
makam tazminatları 
ise kademeli olarak 
6 bine kadar yük
seltilecek. 4'üncü 
sınıf müdürler bin, 
3'üncü sınıf müdür
ler 2 bin, 2'nci sınıf 
müdürler 3 bin, 
1 ’inci sınıf müdürler 
4 bin 500, Emniyet 
Genel Müdür 
Yardımcıları ise 6 
bin makam tazminatı 
alacak.

5 milyon kişinin 
maaşına inceleme

SGK, kayıtlı gözüken 
ücretlerde yaşanan 
kayıpların peşine 
düşecek.
Yüksek maaş 
ödediği halde 
çalışanının maaşını 
düşük beyan eden 
şirketler için çalışma 
başlatılacak. Düşük 
maaş alan çalışan 
sayısının 5 milyon
dan fazla olduğu 
öngörülüyor.
Hükümet sosyal 
güvenlikteki kara 
deliği kapatmak için 
yeni bir adım atıyor. 
Hedef, kayıtlı gibi 
görünen maaşlardaki 
kay ıtdışı işlemleri 
önlemek.
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK), 
çalışanlarının 
maaşlarını düşük 
beyan eden işyerleri
ni yakın takibe 
alacak.

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

QSAATTE 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

Türkiye'de devlet 
memurları dışında 
kalan 11 milyon 
sigortalı çalışanın 
yarısına yakınının 
düşük ücretli 
gösterildiği tahmin 
ediliyor.
SGK bu durumun 
önüne geçmek için 
meslek gruplarının 
reel ücret skalasını 
tespit edecek.
Böylece bir 
mühendis ya da 
gazeticinin ortalam 
gelir aralığı belir
lenecek. Bunun 
altında maaş 
gösterilen işyerleri 
için çalışma 
başlatılacak. 
Sigorta prim gelir
lerini önemli ölçüde 
arttırması beklenen 
eylem planının 
2012 sonuna kadar 
hayata geçirilmesi 
planlanıyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ işletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane

186
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53

KAYMAKAMLIK Askerlik Şb. 513 10 57

Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

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

Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
ilçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd 
İŞ-KUR

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

ULAŞIM 513 14 14
METRO
Aydın Turizm 
Süzer Turizm 
Kanberoğlu-Esadaş
Anıttır
Kamil Koç

513 12 12
513 20 77
51210 72
514 45 49
514 47 71
512 01 63

513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

I. 513 18 46
HASTANELER 5,13 71 66

Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hast.

517 34 00
513 23 29

BELEDİYE_________
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Uzmanlar Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
5.14 80 88

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32
514 57 96TAKSİLER_________ BUSKİ

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 23 25 
513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ

Bursa
Mudanya
Yenlkapı (212
Yalova (226
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

256 77 84
544 30 60

) 516 12 12
) 811 13 23

513 23 94

VAPUR - FEBİBOT
Yalova (226) 814 1Ö 20
Topçular (226)363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

_________ OTOBÜS_________

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
ipragaz 
Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

513 1O 79
513 30 33
513 15 45
513 01 03

Gemlik Karfez
GENLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4226 

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)

ıııiMiil
VENÜS SİNEMASI 

SÜPERTURK:11:45-14:15- 
16:15-18:30-20:30 

FETİH 1453:10:45-14:00- 
17:15-20:30. 

REZERVASYON 513 33 21 
CIUŞAVM JUTKU 

SUPERTURK: 
13.30 15.30 17.30 

19.30 21.30 
SEN KİMSİN : 

12.00 14.00 16.00 
18.00 20.30 

FETİH 1453: 11.30 
14.30 17.30 20.30 
Rez. Tel: 51415 00
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Beledivespor’un ONUB’u «ar

Seyfettin ŞEKERSÖZ

2011-2012 sezonu 
NİKE PREMIER 
CUP U-15 Türkiye 
Şampiyonası 1. 
Kademe 
Müsabakaları 
Play-Off maçlarına 
hızlı başlayan 
Gemlik Belediyespor 
takımı, ilk maçında 
İstanbul temsilcisi 
Çekmeköy’ü 1-0 
yendi.
Koca'Ji fAli 
Kağıtçı sahasında 
oynanan maçta 
Gemlik 
Belediyespor’u gali

biyete taşıyan golü 
ikinci yarıda Onur 
kaydetti.

Maça tutuk başlayan 
Gemlik Belediyespor 
takımı il atağını

henüz birinci dakika
da Furkan’la yaptı. 
13. dakikada köşe 
atışından gelen 
topla rakip kalede 
pozisyon yakalayan 
Belediyespor 
mutlak golü 
kaçırdı.
23. dakikada ceza 
atışından penaltı 
noktasına ortalanan 
topu Belediye 
forvetleri değerlendi
remedi.
25. dakikada gelişen 
Çekmeköy atağında 
Alişan’ın şutunu 
kaleci Soner 
Tepe çift yumrukla 
uzaklaştırdı.
28. dakikada yine 
Çekmeköy atağında 
kaleci Soner 
öne çıkarak topa 
ayaklarıyla müda
hale ederek gole izin 
vermeyince ilk yarı 
golsüz kapandı. 
İkinci yarıda rakibin 
uzun toplarına karşı 
oyun kurarak rakip 
kalede gol arayan 
Gemlik 
Belediyespor, arka 
arkaya kaçırdığı 
pozisyonların 
ardından beklediği 
gole 64. dakikada 
ulaştı. Soldan ceza 
alanına giren 
Onur, rakibinin 
müdahalesine rağ
men sol ayağıyla 
çok iyi vurdu,

kalecinin 
solundan ağlarla 
buluşan top 
Gemlik Belediye 
spor’u 1-0 öne 
geçiren gol oldu. 
Kalan dakikalarda 
başka gol olmayınca 
Gemlik Belediyespor 
ilk maçından 3 puan
la ayrılarak büyük 
moral kazandı.
Gemlik Belediyespor 
ikinci maçını 
Cumartesi günü 
Tekirdağspor ile saat 
13.00 de finale 
kalmak için yapacak. 
SAHA :
Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: 
Ömer Tolga 
Güldibi 7, 
Hasan Derviş 7, 
Samet

Malkaçoğlu 7,

ÇEKMEKÖYSPOR 
Mehmet Emin 3, 
Sadettin 4, Onurcan 
4, Fırat Sönmez 5. 
Ademhan 5. Soner 5.
Tarık 4, Onur 3, 
(Mehmet Çoban 2) 
Alişan 3, İbrahim 3, 
(Fırat Öztürk 2) Erdi 
4, (Yıldırım 2)

GEMLİK 
BELEDİYESPOR
Soner Tepe 8, 
Soner 7, Ömer 6, 
Yiğithan 8, Yusuf 7, 
Eray 8, Yunus 4, 
(Hüseyin 6) Hakan 6 
Furkan 8, Onur 9, 
Rahim 7, 
GOL : Dk. 64. Onur. 
(Gemlik 
Belediyespor)



CHP İl Başkanı Akdoğan, Özcan Yerlikay^’pın CHP’den istifa ettiğini bildirdi

liiıiidsıliMatodsttiılilsilisiıliıtolaHiiiMi
CHP İl Başkanı Gürhan Akdoğan, Bursa İl Başkanhğı’nda dün 
düzenlediği basın toplantısında, Gemlik Belediye Başkanve killiği 
seçimlerindeki süreçle ilgili olarak İl Yönetim Kurulu Üyesi Özcan 
Yeri ikaya ve Meclis üyesi Bülent Dalkılıç ile ilgili ihraç işlemine 
başlandığını açıkladı. Akdoğan, “Bizler, kimin oy verdiğini öğren 
mek yerine, temiz siyaset istiyoruz. Bu kirli süreç içinde kimler bir 
parçası olduysa bunu ortaya çıkaracağız. Bu konuyu sonuna kadar 
götürme kararlılığı içerisindeyiz. Bu sürecin görünmeyen yüzünü 
ortaya çıkaracağımızı herkesin bilmesini istiyoruz." dedi. 2’de

BİR ALANA 
İKİNCİSİ BEDAVA!

«sı

ÇOKAL TİCARET
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU

Kayhan Mah.
2 Nolu Cadde

GEMLİK

52476 77

CIUS Alışveriş Merke 
zi’nin giriş katında 
bulunan eski kilise 
kalıntıları ilgi bekliyor. 
CIUS Alışveriş Merkezi 
hizmete açıldığından 
beri hiçbir kurumun 
el atmadığı ve 
kaderine terk edilen 
kilise kalıntılarını 
görenler zeminde 
bulunan bir yığın taş 
parçasının ne olduğu
na anlam veremiyorlar. 
Haberi sayfa 4’de

Mehmet Turgut Has 
Parti ye konuk oldu

Eski Belediye Başkanlarından Mehmet 
Turgut, Halkın Sesi Partisi (HAS) Gemlik 
İlçe Başkanhğinca organize edilen 
"Gemlik Konuşuyor Söz Sizin" adlı 
proğramın konuğu oldu. Haberi sayfa 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Yazdıklarım doğru çıktı
Gemlik Belediyesi’nde Başkanvekilliği 

seçimleri sırasında CHP’li bir üyenin 
AKP’nin adayına oy vermesi sonucu 
başlayan Brütüs araştırması, şimdilik 
durdu.

CHP’ye göre, 19 Ocak seçimlerinde, 
kendine hiçbir konuda görev verilmeyen, II 
Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu 
üyesi Özcan Yeri ikaya, Refik Yıl m az’a oy 
verilmesi için birçok meclis üyesiyle ileti 
şim kurmuş, bu yetmiyormuş gibi, bir de 
Yılmaz ile çok sayıda telefonla görüşme 
yaptığı belgelenmişti.

Bu konuda CHP’nin görevlendirdiği 3 mil
letvekili, incelemesini tamamladıktan son 
ra, Özcan Yerlikaya’nın partiden kesin 
ihracı için Üst Disiplin Kuruluna başvur
muştu. Devamı sayfa 4’de

Maliye peMealalıiliı
Maliye Bakanlığı, 
vergi barışından 
yararlanmak için 
başvurduğu halde 
ödeme yapmayan
ların listesini 
çıkardı.
Vergi gelirlerini 
artırmak için dört 
koldan harekete 
geçen Maliye 
Bakanlığı, vergi 
barışından yararlan
mak için başvur

Konlorlu ulaşıma yeni hailar
Büyükşehir Belediyesinin ulaşım şirketi 
BURULAŞ, BursalIları konforlu ulaşımla 
buluşturmak amacıyla besleme hatlarına 
yenilerini ekledi. Haberi sayfa 6’da

duğu halde ödeme 
yapmayanların lis
tesini çıkardı.
Vergi barışından 
dönenlerin banka 
hesaplarından 
kesinti yapılacak. 
E-haciz ile vergiler 
banka hesapların
dan tahsil edilecek. 
Hesabında para 
olmayanların da mal 
varlıklarına haciz 
konulacak. Syf 7’de

HEMde 
Halk

Oyunları 
Usta

Öğretici 
ve Avcı 
Eğitimi 
kursu 

açılıyor
Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nde 
9 Nisan’da Türk 
Halk Oyunları Us 
ta Öğretici Yetiş 
tir me Kursu, 26 
Mart 2012’de ise 
Avcı Eğitimi Kur 
su açılıyor. 5’de

Hafızlık, 
Kur'an-ı 

Kerim ve 
Ezan Okuma 
yarışmaları 

İl Finali 
bugün

Bursa İmam Hatip 
Liseleri arasında 
Hafızlı, Kur’an-ı Ke 
rim Okuma ve Ezan 
Okuma yarışmala 
nnın İl finali, bugün 
saat lO.oo’da Gemlik 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Salo 
nu’nda yapılacak.
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Çâp tinteweileiinJe 
tahariemizJiii

CHP İl Başkanı Akdoğan, Özcan Yerlikaya’nın CHP’den istifa ettiğini bildirdi 

iMola'Mlma ttrac istealrte 
Üst Disiplin Kurulu'na nerilıli '

CHP İl Başkanı Gürhan Akdoğan, Bursa İl 
Başkanlığında dün düzenlediği basın 
toplantısında, Gemlik Belediye Başkanve 
killiği seçimlerindeki süreçle ilgili olarak İl 
Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Yerlikaya ve 
Meclis üyesi Bülent Dalkılıç ile ilgili ihraç 
işlemine başlandığını açıkladı.

Akdoğan, “Bizler, kimin oy verdiğini öğren 
mek yerine, temiz siyaset istiyoruz. Bu kirli 
süreç içinde kimler bir parçası olduysa bunu 
ortaya çıkaracağız. Bu konuyu sonuna kadar 
götürme kararlılığı içerisindeyiz. Bu sürecin 
görünmeyen yüzünü ortaya çıkaracağımızı 
herkesin bilmesini istiyoruz.” dedi.

Belediye Temizlik 
İşleri Müdürlüğü, 
ilçedeki yaklaşık 
450 çöp kontey 
nerinde bahar 
temizliğine başladı. 
Çetin geçen kış 
koşullarında, 
mahalle ve sokak 
aralarında bulunan 
belediyeye ait dış 
yüzeyleri kirlenen 
çöp konteynerleri 
Temizlik işçileri 
tarafından boyana 
ralotemiz bir görün
tüye kavuşturulu 
yor.

WiaiiM
Şırnak'daki Cudi 
Dağı'nda 3 gündür 
sürdürülen operas 
yonlarda dün 
PKK'hlarla 
teröristlerle çıkan 
taşımlarda Özel 
Harekat Timi'nde 
görevli 1 polis şehit 
oldu, 3 polis de 
yaralandı. Yaralı 
polisler Silopi 
Devlet 
Hastanesi'nde 
yapılan ilk tedavi
lerinin ardından, 
helikopterle 
Diyarbakır Dicle 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedaviye 
alındı. Böylece, 
Cudi Dağı'nda 
operasyonda şehit 
polis sayısı 7'ye, 
yarılı sayısı da 11'i

Çöp konteyner- 
lerinin dışı kadar 
içlerinin de sık sık 
temizlenmesini 
isteyen vatandaşlar, 
“Çöp konteyner- 
lerinin içlerinde 
torba bulunmaması 
nedeniyle mikrop 
yuvası oluyor. 
Bunlar sık sık 
yıkanmadığı 
takdirde bilhassa 
havaların ısınma 
sıyla çevreye 
pis kokular 
saçıyor.” şeklinde 
konuştular.

polis 2'si asker 
olmak üzere 13'e 
çıktı.
Cudi Dağı'nda 
çarşamba günü 
başlayan 
operasyonda bugün 
3 kadın terörist 
daha öldürüldü. 
Cudi operasyonun
da ölen terörist 
sayısı 8'a yükseldi. 
Polis ve jandarma 
özel harekat timleri 
Cudi Dağı'ndaki 
operasyonu tamam
larken, çatışmalarda 
ölen teröristlerin 
cesetleri de akşam 
saatlerinde Silopi 
Devlet Hastanesi'ne 
getirilerek otopsiye 
alındı. Otopsi 
sırasında hastane 
önünde geniş 
güvenlik önlemi 
alındı.

CHP Bursa İl 
Başkanı Gürhan 
Akdoğan, Gemlik 
Belediyesindeki 
Başkanvekilliği 
seçimleriyle ilgili 
partisinin il binasın
da düzenlediği 
basın toplantısında, 
seçimlerde amacını 
aşan girişimlerde 
bulunan 
İl Yönetim Kurulu 
üyesi ve İl Başkan 
Yardımcısı Özcan 
Yerlikaya’nın, par
tiden kesin ihracı 
istemi ile Üst 
Disiplin Kurulu’na 
verildiğini açıkladı. 
Dün, saat 11.oo de 
CHP İl Binası’nda 
düzenlenen basın 
toplantısına, Gemlik 
İlçe Başkanı Dursun 
Özbey ve İl 
Yöneticileriyle 
katılan İl Başkanı 
Gürhan Akdoğan, 
CHP Gemlik 
Belediye Meclis 
üyesi Bülent 
Dalkılıç'ın, meclis 
üyeliğinden isti
fasının ardından 
CHP Genel Merkez 
ve Bursa İl Başkan 
lığı tarafından Disip 
lin Kurulu’na sevk 
edildiğini de söyle
di.

GEMLİK’TE 
SİYASETİ 
KİRLETTİLER 
Basın toplantısında, 
ilk sözü CHP Gemlik 
İlçe Başkanı Dursun 
Özbey aldı. Özbey 
konuşmasında, 
“Bu süreçte, 
Gemlik’te siyasetin 
kimler tarafından 
kirletildiğini basın 
mensupları biliyor. 
Gemlik’te kurulan 
Belediye Meclis 
üyelerini Satın Alma 
Pazarı’nın sürecini, 
il Başkanımızla bir
likte takip ettik.

Bu konuda gelişme 
leri sizlere kendisi 
anlatacak’’ dedi. 
Gemlik 
Belediyesi’ndeki 
Başkanvekilliği 
sürecini 
Gemlik'teki olaylar
da ilişkisi olması 
nedeniyle Bursa İl 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Özcan Yerlika 
ya'nın Genel Merkez 
de bulunan üst 
disiplin kuruluna 
sevk edildiğini 
belirten Akdoğan, 
Yerlikaya’nın par
tideki tüm görevle 
rinden istifa ettiğini 
söyledi.
Akdoğan, Yerlikaya' 
nın Gemlik'teki 
seçimlerde başka 
parti lehinde çalış
malar yaptığı 
iddiasıyla Genel 
Merkezce soruştur
manın yapıldığını 
belirterek, "Özcan 
Yerlikaya, parti 
adayımız dışında bir 
aday için çalıştığı 
tespit edilmiştir. Bu 
konuda birçok 
meclis üyesiyle 
temaslara geçmiş 
tir. Bunlarla ilgili 
telefon kayıtlan delil 
olarak elimizdedir. 
Kendisini İl Yönetim 
Kurulu üyeliğinden 
düşürdük. Genel 
Merkezimiz, üst 
Disiplin Kurulu ’nda 
kendisinin partimiz
den kesin ihracı 
istemiyle işlem

başlattı. ” dedi. 
Akdoğan, daha 
sonra şöyle devam 
etti:
“Gemlik Belediye 
Meclis üyesi Bülent 
Dalkılıç'ın belediye 
meclis üyeliğinden 
istifasını geri 
çekmesi halinde 
konunun takipçisi 
olacağız.
Bizler, kimin oy 
verdiğinin öğren
mek yerine, temiz 
siyaset istiyoruz. 
Bu kirli süreç içinde 
kimler bir parçası 
olduysa bunu 
ortaya çıkaracağız. 
Bu konuyu sonuna 
kadar götürme karar 
lığı içerisindeyiz. 
Bu süreçte buz dağı 
nın sadece görünen 
kısmıyla ilgilenmedi 
ğimizi, bu sürecin 
görünmeyen yüzünü 
ortaya çıkaraca 
ğımızı herkesin 
bilmesini istiyoruz.”

GEMPORT 
YÖNETİCİLİĞİ 
CHP İl Başkanı 
Gürhan Akdoğan, 
26,5 yıldır GEM
PORT A.Ş. Yönetim 
Kurulu’na Gemlik 
Belediye Meclisi’nin 
bir yönetim kurulu 
üyesi seçtiğini 
belirterek, 
“Bu aday bugüne 
kadar seçimle 
yapıldı. 26,5 yıl 
sonra Gemlik 
Belediye Başkanve 

kili, GEMPORT'a 
seçimle değil, kendi 
iradesiyle meclis 
üyesi atamıştır" 
dedi.
Siyasette etiği, 
katılımcılığı dikkate 
almayan her kesim
le mücadele edecek
lerini kaydeden 
Akdoğan, 
"Türkiye'de temiz 
siyaset için adım 
atacağız. Bunun 
cezasını biz vermez 
sek kamuoyu verir. 
Konuyu sonuna 
kadar takip edece 
giz. Kimler, bu kirli 
oyunun içinde olduy 
sa hepsini ortaya 
çıkarıp kamuoyuna 
sunacağız" diye 
konuştu.

ÖZBEY İSTİFA 
ELİMİZE 
ULAŞMADI 
Öte yandan, CHP 
Gemlik ilçe Başkanı 
Dursun Özbey, Üst 
Disiplin Kurulu’na 
verilen İl Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Özcan Yerlikaya’nın 
partisinden istifa 
ettiğini bildirdiği, 
istifanın noter 
aracılığı ile gönder
ildiğini öğrendiğini 
belirte rek, 
“Yerlikaya’nın isti
fası elimize ulaş
madı. Ulaştığında 
tüzük hükümleri 
gereği gereken 
yapılır.” dedi
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Cezaevi Kapısından Hükümlü Kaçıran 
7 si Çocuk, 15 Kişi fldliyeye Sevkedildi
Bursa'da, önceki 
gün uyuşturucu sat
mak suçundan, 
hakkında kesin
leşmiş 4 yıllık hapis 
cezası sebebiyle 
yakalanan kadının, 
cezaevi girişinde 
polislere saldırarak 
kaçmasına sebep 
olan 7'si yaşı küçük, 
15 kişi gözaltına 
alındı.
Bursa'da ikamet 
eden ve uyuşturucu 
ticareti yaptığı iddia 
edilen Aygün Nice 
hakkında verilen 4 
yıl 2 aylık hapis 
cezası, Yargıtay 
tarafından onandı. 
Yaklaşık 5 yıldır 
güvenlik güçlerince 
arandığı öğrenilen 
Nice, bir yakınını 
ziyaret için gittiği 
İnegöl'de, uygulama 
yapan polis ekibince 
yakalandı.
Nice yi, İnegöl 
Adlıyesi tarafından 
kiralanan ticari tak

IMıı Mı i* bili ııciıiı illi
Bursa'nın Nilüfer 
ilçesinde, alışver
işten dönen 58 
yaşındaki Hamza 
Yener, direksiyon 
başında kalp krizi 
geçirerek hayatını 
kaybetti. Babasının 
yerdeki cansız 
bedenini gören 
oğlu gözyaşlarına 
boğuldu.
Nilüfer İş Okulu 
önünde meydana 
gelen olayda, 
alışverişten dönen 
Hamza Yener, 16

İnşaattan düşen genç oldu
Bursa'nın 
Mudanya ilçesindeki 
bir inşaatta 
yüksekten düşerek 
ağır yaralanan 
genç, kaldırıldığı 
hastanede 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

siyle Bursa E Tipi 
Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumu'na getiren 
İnegöl İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekibi, 
cezaevi giriş kapısı 
önünde bir grubun 
saldırısına uğradı. 
Polis memuru Celal 
Kaplan'ın kafasına 
sert bir cisimle 
vuran zanlılar, 
ekipteki diğer 
polisin, saldırganları 
sakinleştirmeye 
çalıştığı sırada 
Ince'yi kaçırdı. Polis 
memuru Celal 
Kaplan'ın, Uludağ 

JEP 70 plakalı oto
mobili ile evine git
mek için yola çıktı.

Bir süre sonra 
Yener, direksiyon 
başında kalp krizi

göre Mudanya 
ilçesindeki bir 
inşaatta 
çalışan 19 yaşındaki 
Nazmi Ak, 4 gün 
önce yüksekten 
düşerek ağır 
yaralandı. 
Hemen Uludağ

Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'ndeki 
tedavisi sürüyor. 
Polis ekibine 
saldıran zanlıları 
mobese görüntü
lerinden tespit eden 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, hüküm
lünün kaçırılmasına 
sebep olan kişilerin 
tamamının yaka
landığını açıkladı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi ve Çocuk 
Şubesi ekipleri, 
hükümlü Aygün 
Nice'nin kaçırıl

Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Ak, 
günlerdir süren 
ölüm kalım savaşma 
yenik düştü. 
Savcılık olayla 
alakalı soruşturma 

masıyla ilgili 
Nice'nin kayın
validesi, görümcesi 
ve çocuklarının da 
aralarında bulun
duğu 15 kişiyi 
gözaltına aldı. 
Polis, meslektaşını 
çelme takarak 
yere düşüren 
kişinin, Aygün 
Nice'nin 
16 yaşındaki oğlu 
A. Nice olduğunu 
belirledi. Asayiş 
Şubesi tarafından 
gözaltına alınan 
8 zanlı, 'Görevli 
memura 
mukavamet, darp, 
hükümlüyü 
kaçırmak, kamu 
görevlisini yarala
mak' iddiasıyla 
adliyeye sevkedildi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Çocuk 
Şubesi'ne teslim 
edilen 7 yaşı küçük 
zanlı da Cumhuriyet 
Savcılığı'na 
sevkedildi.

geçirdi. Bu esnada 
kontrolden çıkan 
otomobil, duvara 
çarparak durabildi. 
Olay yerine çağrılan 
112 Acil Servis 
ambulansı 
görevlileri, 
Yener'in hayatını 
kaybettiğini belirle
di. Babasının yerde 
cansız bedenini 
gören Volkan Yener, 
gözyaşlarına 
boğuldu. Genci, 
polis ekipleri 
sakinleştirdi 

başlatırken, 
gencin cesedi 
kesin ölüm sebe
binin tespiti için 
Adli Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı.
Olayla alakalı 
soruşturma 
sürüyor.

"Hanım ağa" 
çetesine polis 

darbesi

Bursa'da "adam 
öldürtüp haraç 
topladıkları" iddia 
edilen 15 kişilik çete, 
polis tarafından 
çökeltildi. Çeteye 
cezaevinden de 6 
kişinin de yardım 
ettiği ortaya çıktı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
6 ay önce kendiler
ine gelen 60 kişinin 
ihbarını tek tek 
değerlendirdi.
Müştekilerin verdiği 
ifadelerden yola 
çıkan dedektifler, 
"örgüt kapsamında 
adam öldürtmek, suç 
işlemek için örgüt 
kurma, örgüte üye 
olma, nitelikli 
yağma, kişiyi hür
riyetinden yoksun 
bırakma, konut 
dokunulmazlığı kas
ten yarama uyuştu
rucu ticareti yapma, 
iş yeri kurşunlama" 
suçlarından 15 kişiyi 
gözaltına aldı.
Polis, geçtiğimiz 
günlerde Uludağ 
Üniversitesi İnegöl 
Meslek Yüksekokulu 
Elektrik Bölümü 
2'nci sınıf öğrencisi 
Sinem Yurdanur'un 
sevgilisi olduğu 
iddia edilen Emrah 
K.'nin de aralarında 
bulunduğu 15 kişinin 
evine eş zamanlı 
baskın düzenledi. 
İddiaya göre "Hanım 
Ağa" lakaplı S.Ş.'nin 
oğlu E.G. ile birlikte 
kurduğu 15 kişilik 
çetenin, yaşı küçük 
O.E.'ye 2011 şubat 
ayında minibüs 
şoförü İlyas Ceylan'ı 
öldürttüğü iddia edil
di. İddiaya göre E.G. 
liderliğindeki örgüt,

GemlikKHrfez
CEiılriı lıı clııiı ilmi cuttııl 

daha sonra iş yerleri 
ve vatandaşlardan 
haraç toplamaya 
başladı.
TOPLADIKLARI 
HARAÇLARI HANIM 
AĞA'YA VERDİLER 
Örgüt vatandaşlar
dan haraç toplamaya 
devam ederken, E.G. 
ve Emrah K., işlediği 
suçlardan dolayı 
cezaevine girdi. 
Örgütün diğer 
üyeleri ise cezaevin
de bulunan 
arkadaşlarını ziyaret 
ederek, "Biz paraları 
topladık ve Hanım 
Ağa'ya verdik" şek
linde bilgi verdi. 
Daha sonra ceza
evinden çıkan E.G. 
ve E.K., yaptıkları 
eylemlere devam 
etti. Sop olarak 
İnegöl İlçe Emniyet 
Müdürlüğüne gelen 
60 kişinin ifadelerini 
alan polis ekipleri; 
vatandaşlardan 
haraç aldığı iddia 
edilen E.G.(33), S.Ş. 
(51), İ.U. (29), A.A. 
(29), R.A.(20), 
M.A.Y.Y. (26), İ.G. 
(39), İ.E. (50), B.Ş. 
(38), A.C. (29), C.Ç. 
(29), V.D. (32), H.D. 
(35), Z.A.(32) ve 
Ö.P.'nin (40) evlerine 
baskın düzenledi. 
Evlerde yapılan ara
malarda 2 adet silah 
ve 5 adet av tüfeği 
ele geçirildi.
Gözaltına alınan zan
lılar, ifadeleri alın
mak üzere Bursa 
Emniyet Müdürlü 
ğüne getirildi.
Zanlılar, ifadelerinde, 
Sinem Yurdakul ile 
bir bağlantılarının 
olmadığını, İnegöl'de 
geçtiğimiz yıl 
öldürülen İlyas 
Ceylan'la da araların 
da anlaşmazlık 
olduğunu söyledi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

MO yönetimi CHP yi ziyaret etti
Yazdıklarım doğru çıktı...

Özcan Yerlikaya, ‘ağız yoklamak için bu giri 
şimlerde bulundum’ diye kendini savunsa da, 
soruşturmayı yürüten milletvekilleri buna 
inanmadılar.

Çünkü, ellerinde çok önemli telefon görüş 
melerini içeren kanıtlar vardı.
öğrendiğime göre, bu görüşmelerin ne oldu 

ğunu, görüştüğü kişiler milletvekillerine anlat
mışlar.
“Bak, M. Sarı bir oy verdi, kendini kurtardı. 

Aklını kullan!” gibi telkinlerin edildiğinin sap
tandığı konuşmalar, bir kişi ile yapılmamış..
Bunların sayısı çok.
AKP’liler, Yerlikaya dışında birçok aracıyla 

da CHP’lilere kanca takmışlar.
Tekliflerde bulunmuşlar.
Oy isterken, vaadlerde bulunmuşlar!..
Dün, CHP İl Başkanı Gürhan Akdoğan, il 

binasında, İlçe Başkanı Dursun Özbey’in de 
bulunduğu bir basın toplantısı düzenledi.
Benim günler önce yazdığım bu konuda, res 

mi açıklamada bulundu.
özcan Yerlikaya’nın, Partisi’nin Genel 

Merkez tarafından Üst Disiplin Kurulu’na 
kesin ihraç istemi ile verildiğini duyurdu.
Akdoğan, Yerlikaya’nın ilişki kurduğu, daha 

sonra da 12 meclis üyesi ile Cumhuriyet Savcı 
lığına başvurup, “Biz, Refik Yılmaz’a oy ver
medik” diyerek, “seçimlere hile karıştırıldı” 
diyen, ama üç gün sonra dilekçesini geri alan, 
yedek üye Bülent Dalkılıç’ın da kesin ihracı 
için İl Disiplin Kurulu’na sevk ettiklerini ve 
hukuki süreci başlattıklarını açıkladı.
Akdoğan, Dalkılıç’ın, Refik Yılmaz’a oy verdi 

ğini kanıtlayacak ellerinde bir delil bulunmadı 
ğını ancak, Savcılıkta başlatılan süreci engel 
lediği için parti suçu işlediği kanatine varıldığı 
nı açıkladı.
Bülent Dalkılıç’ın meclis üyeliğinden istifa 

etmesine karşın, dilekçesinin Belediye’den 
geri çevrilmesi üzerine, istifasını yerine getir 
mediğini, kendisine baskı yapıldığı duyumları 
aldıklarını, bunun takipçisi olduklarını da 
söyledi.
Benim yazdıklarım, Yerlikaya’nın basına yap

tığı yazılı açıklamada, beni suçlaması ve böyle 
bir şeyin olmadığını söylemesi gerçeği 
gizlemedi.

Yerlikaya, tanıdığım bir kişidir.
Durup dururken O’na iftara atacak ve karala 

yacak halim yok.
Yaşananları yakından izleyen bir gazeteci ola 

rak edindiğim bilgileri okurlarımla paylaştım.
Bunda da yanılmadığım ortaya çıktı.
Basın toplantısında, CHP İlçe Başkanı Dur 

sun Özbey yaptığı konuşmada, Gemlik 
Belediye Başkanvekilliği seçimlerinde, 
Gemlik’te binlerinin -bunların kim olduğunu 
artık Gemlik halkı biliyor- Meclis Üyeliği Satın 
Alma Pazarı kurduklarını söyledi.

Belediye Başkanvekilliği seçimleri sırasında 
Gemlik’te çirkin siyaset yapıldı.
Siyaset kirletildi.
AKP’li siyasinin dün bana söylediği bir söz 

var.
“Satılacak mal varsa, satın alan bulunur” 
Ancak, unutmayın, ticari bir kuraldır.
Talep olmadan, arz olmaz.
ihtiyaçları olan bir oyu edinmek için, pazar 

kuranlar, binlerine bedel ödediler ki o oyu 
aldılar. Yoksa Brütüs onlara neden oy versin.
Acaba ne ödediler?
CHP bunu ortaya çıkarabilirse, bu suçtur. 
Bunun hesabı sorulur.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği’nin yeni 
yönetimi ziyaretleri 
ne Cumhuriyet Halk 
Partisi ile devam 
etti.
Gemlik İlçe 
Başkanlığı’nı ziyaret 
eden ADD Gemlik 
Şube Başkanı 
Cüneyt Yavuz ile 
yönetim kurulu 
üyeleri, CHP yöneti
cileri ve partililerce 
karşılandı.
Karşılıklı bilgi 
alışverişinin yanı 
sıra, ülke gündemi
nin en önemli mese
lelerinden olan yeni 
Anayasa çalışmaları 
ve eğitimdeki son 
durum değerlen 
dirmeleri yapıldı. 
Ülke gündeminin 
yanı sıra Gemlik’te 
gelişen son siyasi 
süreçle ilgili değer
lendirmelerinde ya 
pıldığı ziyarette 
konuşan CHP ilçe 
Başkanı Dursun

Özbey; “Önemli olan 
kazayı en hasarla 
a tla tabilmektir.
Olmuş kazanın 
engellenmesi 
mümkün değildir. 
Siyasi parti yönetici
leri, sivil toplum ör 
gütleri gibi belirli bir 
aşamaya kadar gö 
nüllü, sonrasında 
profesyoneldirler. 
Esas unsur gönül
lülerdir. Atatürkçü 
Düşünce

Derneği’nde yeni 
yönetim, yeni yüzler 
görmek bizleri 
sevindirmiştir.
Sivil toplum örgütle 
ri toplumu birleştiri
ci ve kucaklayıcı 
olmalıdır. ” 
Cumhuriyet Halk Par 
tisi’ndeki ziyaretten 
duyduğu memnuni 
yeti dile getiren ADD 
Gemlik Şube Başka 
m Cüneyt Yavuz ise 
sözlerinde gericilik

ve bölücülük 
dışında tüm siyasi 
partilere aynı 
mesafede olduk
larını dile getirdiği 
sözlerinde, 
ADD’nin bir çok 
siyasi partiden üyesi 
olduğu ve partiler 
üs tü kamu yarına 
çalışan bir dernek 
olarak çatı örgütü 
olma görevlerini 
sürdüreceğinin 
bildirdi.

CIUS Alışveriş 
Merkezi’nin giriş 
katında bulunan 
eski kilise kalıntıları 
ilgi bekliyor.
Dünden günümüze 
çok az sayıda eski 
eserin bulunduğu 
ilçemizde OsmanlI 
İmparatorluğu döne
minde bugünkü 
Belediye Hizmet 
Binası ile CIUS 
Alışveriş 
Merkezi’nin bulun
duğu yerde bulunan 
büyük Rum 
Kilisesi’nin kalın
tıları Alışveriş 
Merkezi’nin yapıldığı 
sırada yapılan temel 
kazılarında ortaya 
çıkınca, Tabiat 
Varlıklarını ve Eski 
Eserleri Koruma 
Kurulu tarafından 
tescil edilerek, 
alışveriş merkezinin 
giriş katında halkın 
görebileceği bir 
şekilde Açık Müze 
halinde bırakıldı. 
CIUS Alışveriş 
Merkezi hizmete 
açıldığından beri 
hiçbir kurumun el 
atmadığı ve

kaderine terk edilen 
kilise kalıntılarını 
görenler zeminde 
bulunan bir yığın 
taş parçasının ne 
olduğuna anlam 
veremiyorlar.
Kurtuluş 
Savaşı’ndan önce 
Gemlik nüfusunun 
büyük çoğunluğunu 
teşkil eden Hıristi 
yan Rum OsmanlI 
vatandaşlarının 
ibadet etmesi için 
Balıkpazarı 1 Nolu 
Caddede ve bugün 
kü Belediye Bina

sının bulunduğu 
alanda, Rum ahaliye 
ait kiliselerle, 
Ermenilerin ibadet 
ettiği Şehit Mehmet 
çik Sokak’ta bir 
havra bulunuyordu. 
Kurtuluş Savaşı 
sonrası, Türk milis
leri ve askerleri 
tarafından Yunan 
askerlerinden kur
tarılan Gemlik’te 
bulunan tüm Rum 
kiliseleri ile Ermeni 
havrası yıkılmıştı. 
Gemlik’in tamamen 
Türk hakimiyetine

geçmesinden sonra, 
ilçedeki Rumlar 
Gemlik’ten kaçarak 
Yunanistan’a gitmiş 
tiler ve ilçe nüfusu 
yalnız Müslüman 
Türklerin ikamet 
ettiği bir yer haline 
gelmişti.
Merkezde yıkılan 
Rum kilisesi Cumhu 
riyet döneminde 
uzun süre açık pa 
zar yeri olarak kul
lanıldı.
Bahkpazarı’ndaki 
kilese ise camiye 
dönüştürüldü.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Mehmet Turgut Has Parti ye konuk oldu
Halkın Sesi Partisi 
(HAS) Gemlik İlçe 
Başkanlığınca 
organize edilen 
"Gemlik Konuşuyor 
Söz Sizin" adlı 
proğram Gemlik 
yerel siyasetine ivme 
kazandırmaya 
devam ediyor.
HAS Parti İlçe 
Başkanı Emir Kantur 
liderliğinde gerçek
leştirilen HAS soh
betlerin bu haftaki 
konuğu, iki dönem- 
belediye başkanlığı 
yapmış olan renkli 
sima, duayen 
Mehmet Turgut oldu. 
HAS Parti çatısında 
bulunmaktan dolayı

memnuniyetini dile 
getiren Turgut, "Bu 
siyasi yapının uza
ğında değilim" dedi. 
"Her hafta yeni 
bilir kişileri konuk 
alarak Gemlik'te 
bir ilke imza atan 

HAS iradesini 
tebrik ediyorum" 
diyerek sözlerine 
başlayan geçmiş 
dönemin tecrübeli 
ismi, "Halkın Sesi 
Partisi'nin bu 
halkla bütünleşme 
yolunda attığı adım
lar biliyorum ki 
diğer teşkilatları da 
imrendiriyor. 
Hazırladığınız bu 
paylaşımcı

etkinlik, burada 
deneyimlerin fikir
lerin, projelerin 
önem kazanarak 
değer verilmesi

anlamını taşıyor. 
Bu siyasi istikrar 
anlamında olmazsa 
olmazlardan zaten. 
Genel Başkan

Numan Kurtulmuş 
ülkenin güvenini 
kazanmış bir isim. 
Bu yolda onun 
önderliğinde 
akilane atılacak 
adımlarla HAS 
Parti farkını ortaya 
koyacaktır.
Takip edebildiğim 
ölçüdeki çalış
malarınızdan inanı 
yorum ki HAS Parti 
ismi Türk halkının 
hafızasına yer ede
cek. Ben de bana 
düşen desteği iste
nildiği takdirde seve 
seve yapmaya 
hazırım" dedi.
Yerelde geçen 
tecrübesini

HAS Parti kurmay
larıyla geç saatlere 
paylaşan Mehmet 
Turgut, kendisine 
yöneltilen sorulara 
içtenlikle cevap 
yerdi.
İlçe Başkanı 
Emir Kantur'un 
“Başkanım iki yıl 
sonra aday 
mısınız?” sorusuna 
karşılık "Demirel’in 
geçmişte söylediği 
gibi siyasette yirmi 
dört saat çok uzun 
bir zaman dilimi iki 
yıl sonrasını ise 
zaman gösterecek. 
Hep birlikte tanık 
olacağız” diyerek 
cevapladı.

Satıanc Sanmiyonuna Beleıliııeılen hilgisayar
İlköğretim Okulları 
arasında düzenle
nen satranç turnu
vasında Bursa birin
cisi olan Gemlik 11 
Eylül İlköğretim 
Okulu 4-B sınıfı 
öğrencisi Ali Eren 
Aydın’a, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz bilgisayar 
hediye etti. Okulda 
düzenlenen törene 
Gemlik Milli Eğitim 
Şube Müdürü Bur 
han İnan, Belediye 
Başkan yardımcısı 
Nazmi Koçak, Bele 
diye Meclis üyeleri 
Aydın Bayraktar ve 
Necmettin Rama, 
Okul Müdürü Ercan 
Akbaş, öğretmenler 
ve öğrenciler de 
katıldı. Baba Selçuk 
Aydın ve Anne 
Tülay Aydın’ın da 
hazır bulunduğu 
törende, başarılı 
öğrenci Ali Eren 
Aydın’a bilgisayarını 
veren Yılmaz, 
öğrenciyi tebrik 
ederek, başarılarının 
devamını diledi. 
Ailesi ve öğretmen
lerini de kutlayan 
Refik Yılmaz, 
başarılı öğrencileri 
teşvik etmek adına 
uygulamayı devam 
ettireceklerini bildir
di. Başarılı öğrenci 
Ali Eren Aydın’da, 
hedefinin Türkiye 
çapında dereceye

girmek olduğunu 
ifade ederek, bil
gisayar hediyesi 
için teşekkür etti.

11 EYLÜL 
İLKÖĞRETİM 
OKULUNA 22 
TAKIM FORMA 
HEDİYE EDİLDİ 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu Futbol ve 
Atletizm takımına 
forma hediye etti. 
Okulun talebini 
ivedilikle yerine geti 
ren Yılmaz, forma 
ve eşofman takım
larını okul müdürü 
Ercan Akbaş, Beden 
eğitimi öğretmenleri 
Bilgen Güleryüz ve 
Tuğan Büyükbaşa 
ran'a verdi. İlköğre

tim Okulları arasın
da düzenlenen fut
bol turnuvasında 
ilçe birincisi olan 
okul takımının yanı 
sıra yeni oluşum 
halinde olan yıldız 
atletizm takımına 
başarılarının 
devamını dileyen 
Yılmaz, okul ayrımı 
yapmadan yardım 
ve yatırımlara 
devam edeceklerini 
söyledi. Okul 
bahçesinde düzen
lenen malzeme tes
lim töreninde, okul 
müdürü Ercan 
Akbaş ve Beden 
Eğitimi Öğretmen
leri Bilgen Güleryüz 
ve Tuğan 
Büyükbaşaran'da 
Refik Yıimaz'a 
teşekkür ettiler.

HEM’de Halk Oyunları 
Usta Öğretici ve Avcı Eğitimi 

kursu acılıyor
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nde Türk 
Halk Oyunları Usta 
Öğretici Yetiştirme 
Kursu açılıyor.
9 Nisan 2012 tari
hinde başlayacak 
olan Türk Halk 
Oyunları Usta 
Öğretici Kursu 12 
Mayıs’ta sona ere
cektir. İlköğretim 
mezunu olup Halk 
oyunları ile ilgili her- 
hengi bir belgesi 
olan ya da daha 
önce halk oyunları 
ile ilgili bir çalışma 
yaptığını belgeleyen 
herkesin başvuru 
yapabileceği 
belirtildi.
Kursun hafta içi 
akşamları saat 
18:oo de başlaya
cağı, haftaiçi 6 saat 
Cumartesi günü ise 
8 saat olarak devam 
edecek olan kursun 
toplam süresi 160 
saat olarak gerçek
leşeceği açıklandı. 
Uzun süredir açıl
ması planlanan 
ancak Modül prog 
ramının olmaması 
nedeni ile geciken 
HEM’de Uludağ 
Üniversitesi Beden 
Eğitimi Bölümüne 
hazırlattığı Modül

Programın yayınlan
ması sonucu başlı 
yor. Katılım için 
HEM’e şahsen 
başvuru yapılması 
ve Ön şartların ise 
En az İlköğretim 
Mezunu olmak ve 
17 yaşından Gün 
Almış Olması gerek
tiği bildirildi. 
Başvuruda İstenen 
Belgeler ise şöyle : 
1. Nüfus Cüzdan 
Fotokopisi 
2. Diploma 
Fotokopisi 
3. Halk Oyunları İle 
İlgili Belge

AVCI EĞİTİMİ 
KURSU 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nde Avcı 
Eğitimi Kursunun 
ise 26 Mart 2012

Pazartesi günü saat 
18.00'de başlaya
cağı bildirildi. 
Av meraklılarının 
yoğun ilgi göster
diği kurs, 40 katılım
cıyla bir hafta 
devam edeceği, bir 
hafta boyunca 
Ekoloji, Avcılıkta 
Ahlaki Değerler, 
Avcılığın Tarihi 
ye Özü, Avcılıkla 
İlgili Mevzuat, 
Yurdumuzda Av 
Hayvanları, Av 
Silahlları, Av 
Köpekleri, Sağlık 
Bilgisi gibi 
zengin içerikli 
konu başlıkları ele 
alınacağı belirtildi. 
Kursun tüm 
katılanlara azami 
derecede fayda 
sağlayacağını belir
tildi.
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Konto r I u ıı I asınıa jeni lı allar
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
ulaşım şirketi 
BURULAŞ, 
BursalIları konforlu 
ulaşımla buluştur
mak amacıyla 
besleme hatlarına 
yenilerini ekledi. 
BursaRay hattının 
uzatılmasıyla birlik
te, hafif raylı sistem 
istasyonlarından 
hizmet veren bazı 
hatlarda değişiklik 
yapıldı. Şehir içinde 
konforlu ulaşımı 
sağlamak için hatları 
düzenleyen BURU
LAŞ, BursaRay’ın 
Uludağ Üniversitesi 
ve Emek’e uza
masıyla oluşan 
gereksinimleri göz 
önüne alarak, oto
büs hatlarında da 
düzenleme yaptı. 
BURULAŞ’ın talebi 
üzerine UKOME 
tarafından belirlenen 
yeni düzenleme ile 
1/M, 1/GY, B/36, 
B/36-A ile B/36-C 
hatları Organize 
Sanayi İstasyonu 
yerine Emek İstasy

onumdan kalkış 
yapacak.
Mudanya’ya gitmek 
isteyenler hafif raylı 
sistemi 2.5 km daha 
fazla kullanacak. 
Mudanya ile Bursa 
arasında ulaşımı 
sağlayan minibüsler 
de yine Emek İstasy
onumdan hizmet 
verecek.
1/GY: Güzelyalı - 
Yeni Mudanya Yolu 
- Geçit - Emek 
İstasyonu
1/M: Arnavutköy - 
Mudanya - Mudanya 
Yolu - Geçit - Emek 
İstasyonu 
B/36: Eğitim

Caddesi - Eski 
Bursa Mudanya Yolu 
- Geçit - Emek 
İstasyonu 

B/36-A: Çekrice - 
Balabancık - Yenice 
Köy - Dedeköy - 
Hasköy - Bursa 
Yolu Caddesi - Eski 
Mudanya Yolu 
Caddesi - Geçit - 
Emek İstasyonu 
B/36-C: Aydınpınar - 
Göktaş Aydınpınar 
Evleri - Aydın Köy - 
Mühendisler Sitesi - 
Göktaş Aydınpınar 
Evleri - Eski 
Mudanya Caddesi - 
Geçit - Emek 
İstasyonu.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan hafif raylı siste
mi kentin doğusuyla 
buluşturmak ama 
cıyla sürdürülen 
çalışmalar kapsa 
mında, Şirinevler 
Mahallesi’nde kamu
laştırılan 2 katlı bina 
yıkıldı.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Alte 
pe, BursaRay Doğu 
hattı (3. Aşama) güz
ergahı üzerinde 
bulunan Şirinevler 
Mahallesindeki 
kamulaştırılan 
binanın yıkımını 
gerçekleştirdi. 
Büyükşehir Bele 
diyesi’nin ‘Büyük 
şehir her yerde” slo
ganıyla, kentin daha 
ulaşılabilir hale 
getirilmesi amacıyla 
çalışmalarını yoğun
lukla sürdürdüklerini 
anlatan Başkan 
Altepe, Bursa’nın 
ulaşımında hafif 
raylı sistem ve 
metro uygulamaları
na ağırlık verdikleri
ni ifade etti.

Başkan Altepe, konuştu.
şehrin doğusunu 
kent merkezi ve 
şehrin kuzeyiyle bir
birine bağlayacak 
olan çalışmalarına 
çok hızlı şekilde 
devam ettiklerini 
belirterek, 
“BursaRay’ı Kestel 
ve Gürsu’ya ulaştıra
cak olan 7 istasyon- 
lu 8 kilometrelik hat
tın ihalesini gerçek
leştirdik. Çalış
malarımız çok hızlı 
başladı. Kavşak ve 
istasyon inşaatları 
hızla sürerken, 
bölgede kamu
laştırılan binaların 
da yıkımına devam 
ediyoruz” şeklinde 

BursaRay Doğu 
etabı gelecek yıl 
tamamlanacak 
Bölgedeki inşaat 
çalışmalarını yılbaşı 
na kadar toparla
yarak, geliş - gidiş 
istikametini kulianı- 
ma açmayı hede
flediklerine dikkati 
çeken Başkan 
Altepe, gelecek yılın 
ilk aylarında, bahara 
doğru da raylı sis
tem çalışmalarını 
başlatmak istedik
lerini ifade etti. 
Başkan Altepe, 
çalışmalarını gece 
gündüz demeden 
sürdürdüklerini 
kaydedildi

sekeri
KREŞLERİ ——

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 
w, .KURUMU 

(GI1M13. VII
ERKEN KflYIT 

fiVfiNTfiJLfiRIMIZDflN 
YARARLANIN

“Kaliteli bir okul öncesi eğilim çocuğunuzun hayatında önemli bir fark yaratır” 
KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARIMIZ VE 

İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE RAĞLI. YARATICI. 
KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP.

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU DİREYLER 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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Maliye peşinizde olabilir
Maliye Bakanlığı, 
vergi barışından 
yararlanmak için 
başvurduğu halde 
ödeme yapmayan
ların listesini çıkardı. 
Vergi gelirlerini artır
mak için dört koldan 
harekete geçen 
Maliye Bakanlığı, 
vergi barışından 
yararlanmak için 
başvurduğu halde 
ödeme yapmayan
ların listesini çıkardı. 
Sabah'ın haberine 
göre vergi barışından 
dönenlerin banka 
hesaplarından kesinti 
yapılacak. E-haciz ile 
vergiler banka 
hesaplarından tahsil 
edilecek. Hesabında 
para olmayanların da 
mal varlıklarına haciz 
konulacak.

MALİYE'DEN

Memura ıisek am 666'va takımı
Meclis Plan ve 
Bütçe Komisyo 
nu’nda itirazları 
kabul görmeyen 
sendikalar, yüksek 
zammı sınırlayan 
666’nın kaldırılması 
ile eşi çalışmayan 
emekli memura da 
141 TL verilmesi 
ısrarından 
vazgeçmiyor. 
12 Eylül 2010 
Referandumunda 
yapılan anayasa 
değişikliğiyle ‘toplu 
sözleşme yapma’ 
hakkını elde eden 
memurlar, Kamu 
Görevlileri 
Sendikaları ve Toplu

MEKTUP VAR! 
Maliye Bakanlığı, 
ilginç bir uygulamaya 
daha imza attı.
Bakanlık, mükell 
eflere gönderdiği 
mektupta "Vergi ve 
trafik cezası bor
cunuz olabilir. İnter
netten kontrol ediniz, 
borcunuz varsa 
ödeme yapınız"

Sözleşme Kanunu 
tasarısı ile hayal 
kırıklığına uğradılar.

YÜKSEK ZAMMA 
SINIR
TBMM Plan ve
Bütçe Komisyo 
nu’nda önceki gün 
kabul edilen tasarı

uyarısında bulundu. 
Maliye'nin davetine 
rağmen vergisini ver
meyenlere yönelik 
cebri tahsilât hız
landırılacak.

ÖNCE ÖDEME EMRİ 
Yetkililer, "Şu ana 
kadar yapılan 
hesaplamaya göre 
yaklaşık 5 milyar 

da yapılan değişik
likle memurun yük
sek zam talebi baş
tan engellendi.
Memur toplu 
sözleşme masasın
da, Eşit İşe Eşit 
Ücret olarak bilinen 
666 sayılı Kanun 
Hükmünde 

liralık yapılandırma 
bozulmuş durumda. 
Borcunu ödemeyen 
vatandaşlara ödeme 
emri gönderiyoruz. 
Buna rağmen bor
cunu ödemiyorsa e- 
haciz yöntemi uygu
luyoruz" değer
lendirmesini yaptı.

SON 2 GÜN 
Gelir vergisinde 
genel beyan dönemi 
de 25 Mart'ta sona 
eriyor. Gelir İdaresi 
Başkanlığında hazır
lanan 1 milyon 200 
bin mektubu alan 
vatandaşlar vergi 
dairelerine koştu. 
Mektup gönderilen
lerin 900 bini kira 
gelirini beyan eden
lerden, kalanı ise hiç 
beyan etmeyen ev 
sahiplerinden 
oluşuyor.

Kararname ile 
sınırlandırıldı. 
Tasarıya, "Toplu 
sözleşmeye 
kurumsal 
hiyerarşiyi bozacak 
ve aynı veya benzer 
unvanlı kamu 
görevlilerinin mali 
ve sosyal hakları 
arasında kurumlar 
arası dengesizliğe 
yol açacak 
hükümler konula
maz" hükmü 
eklendi. Ayrıca 
görüşmelerin mev
cut mevzuat hüküm
leri içerisinde 
yapılacağı cümlesi 
konuldu.

Toplu sözleşme 
tasarısı Mayıs'a tamam

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, kamu 
görevlilerine toplu 
sözleşme hakkı 
tanıyan yasa tasarısı 
ile ilgili konun mayıs 
sonuna varmadan 
çözüleceğini söyledi. 
Bangladeş'in Ankara 
Büyükelçisi Zulfigur 
Rahman'ı makamın
da kabul eden 
Çelik, Bangladeş 
Başbakam'nın 10-13 
Nisan tarihleri 
arasında Türkiye'yi 
ziyaret edeceğini 
belirtti.
Bangladeş Karma 
Ekonomik Komisyon 
(KEK) eşbaşkanı 
olduğunu anımsatan 
Çelik, görüşmede bu 
yıl içinde yapılması 
planlanan KEK 
toplantısının tarihini 
de kararlaştıracak
larını kaydetti. 
Çelik, gazetecilerin 
"Memur maaşlarıyla 
ilgili düzenleme 
komisyondan geçti. 
Bundan sonraki 
süreç nasıl ilerleye
cek" sorusunu şöyle 
yanıtladı: 
"Grupla yaptığımız 
görüşmede, gruplar 
arasında Danışma 
Kurulu 

çerçevesinde konu
lar ele alınacak. 
Ama ilk görüşülecek 
yasalardan birisi ola
cağı ifade edildi. Şu 
anki tabloya bakan
lıktan bakınca 4 4 4 
yasası herhalde 
öncelik arz ediyor. 
Hemen akabinde de 
kamu görevlileri 
sendika yasası 
gündeme gelecek. 
Yasanın 
Cumhurbaşkanımızı 
n onayından 
geçmesi ve Resmi 
Gazete'de yayımlan
masıyla birlikte 
hızlı şekilde 
taraflarla bir 
araya geleceğiz. 
Toplu sözleşme 
görüşmeleri 
başlamış olacak. 
Buna göre, nisan 
ayında yasama 
sürecini hızlı şekilde 
bitirirsek, mayısın 
sonuna varmadan 
da bu konu 
çözülmüş olur." 
Büyükelçi Rahman 
da iki dost ülke 
arasındaki ekonomik 
ve ticari ilişkiler 
açısından KEK'in 
çok önemli 
olduğunu 
düşündüğünü 
ifade etti.

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. 1° 28

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
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

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

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

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
Eskihlsar (262) 655 60 31

_________ OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Total gaz 514 17 00
Akcan Patrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Boyza Petrol

Gemlik KBrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4227 

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)

■IliillNtHii
VENÜS SİNEMASI 
FETİH 1453:10:45- 
14:00-17:15-20:15

SÜPERTÜRK:11:45- 
16:00-20:00 

KARANLIKTAN 
KQRKMA:14:00-18:00 

REZERVASYON 513 33 21
CIUŞAVM TUTKU 

SUPERTURK: 
13.30-15.30- 17.30 

19.30-21.30
SEN KİMSİN :

12.00 14.00 16.00 
18.00 20.30

FETİH 1453 : 11.30 
14.30 17.30 20.30 .
Rez. Tel: 51415 00
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r 5 MART ■ t ARASINDA
TEK SEFERDE YAPACAĞINIZ 50 TL VE ÜZERİ 
MARKET ALIŞVERİŞLERİNİZDE ALACAĞINIZ 
İNDİRİM KUPONU İLE RESTAURANTIMIZDA '

IZGARA KÖFTE SADECE

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa vol ayrımı 
Tel: O 224 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK

İndirim Kuponu Kullanım Koşulları
* İndirim kuponu ile Gemlik Özdilek Restaurantında bir porsiyon 
ızgara köfte 3.50 TL’den satılacaktır.
* İndirim kuponları birleştirilemez.
* İndirim kuponları paket servislerinde geçerli değildir.
* İndirim kuponu 5 Mart - 30 Nisan 2012 tarihleri arasında geçerlidir
* İndirim kuponu sadece Gemlik Hipermarket Restaurantında geçerlidir

OztViVvk
“ALIŞVERİŞTE SIMSICAK BİR GELENEK"

■ GEMTIPM 

gfer Jh 
■ dllINSOH

GEMLİK KONUR 

TIP MERKEZİ
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

GENEL CERRAHİ UZMANI

On. Dr. Ümit YlllK
BURUMUMUZDA 

TAM ZAMANLI OLARAK 
ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞTIR 

SGK ile tüm branşlarda 
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TEMA Vakfı tarafından başlatılan 
“Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin 
önlenmesi için siz de katılın
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Dörtyol Mevkii 
Tel : 513 10 70 
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Gemlikspor, kendi sahasında Yavuz Selimspor’u yenemedi 2-2

Gemllkspor liderliğine sevinemedi
Bursa Amatör ligi B grubunda lider durumda olan Gemlikspor, dün 
kendi sahasında oynadığı karşılaşmada 2-0 galip olmasına karşın, 
ikinci devrede yediği 2 golle sahadan berabere ayrıldı. Maça hızlı 
başlayan Gemlikspor, karşılaşmanın birinci devresinde rakip 
takım kalesinin önünden ayrılmadı. Bir çok gol kaçıran kırmızı 
beyazhların ilk golünü 40. dakikada Arif, ikinci golü ise 58. dakika
da Nazif kaydetti. Grubunda lider durumda olan Gemlikspor’un 
futbolcuları maçtan sonra galip gelemedikleri için sevinemediler. 
Gemlikspor, 3 takım ile birlikte playoff’a gidecek. Haberi 10’da

26 mart 2012 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

BİR MANA 
İKİNCİSİ BEDAVA!

ÇOKAL TİCARET
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU

Kayhan Mah. 
2 Nolu Cadde 

GEMLİK 

5247677

Bursalı Hafızlar ve Müezzinler Gemlik’te yarıştı

Gemlik'e hir hirincililı hiı ikincilik
Bursa İmam Hatip Liseleri 
arası Hafızlık, Kur’an Okuma ve 
Ezan Okuma Yarışmaları İl 
Finali, Gemlik Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Salonu’nda yapıldı. 
Hafızlık yarışmalarında Gemlik 
Anadolu İmam Hatip Lisesi 
öğrencisi Abdullah Doğan bir
inci olurken, yine aynı okuldan 
Muhammed Furkan Yavuz ezan 
okuma yarışmasında ikinci 
oldu. Haberi sayfa 5’de

CHP İlçe Kongresi 
21 Nisanda

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik 
İlçe Başkanı Dur 
sun Özbey, ilçe 
kong relerinin 
21 Nisan 2012 
günü yapılaca 
ğını açıkladı. 
Kongre için hazır
lıklara başladık
larını belirten Öz 
bey, Bu kongrede 
ben aday olmaya
cağım. Aday

olacak arkadaş 
larımız, kongre 
mize hazırlana 
bilirler” dedi.
Haberi sayfa 2’de

Gine Bakış fclılılMMıılııılıııM
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Beraberlik hüznü...
Dün, yine güzel bir bahar günü yaşadık.
Bahçelerde güllerin, şeftali ağaçlarının 

tomurcukları ha patladı, ha patlayacak.
On güne kalmaz, sonbaharda sarararak 

dökülen yaprakların yerine yenileri fışkıra
cak.

Tüm ağaçlar yeni dönemin körpe yaprak
ları ile sarmalayacak.

Ardından tomurcuklardan fışkıran çiçek
ler açacak, doğa, kendini yenilemeye, 
tohumlarını etrafa serperek devam edecek. 
Böyle güzel bir günde, baharın tatil güneşi
ni içimize çekmek için gezmek dolaşmak 
geldi içimizden ama, büroya kapanınca 
günün nasıl bittiğini anlayamadık.

Yapabildiğim tek şey, Gemlikspor’un 
maçını izlemek oldu dün. Devamı 4’de

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Ankara Yolu’na 
nefes aldıracak yeni 
köprülerin temeli, 
Başbakan Yardımcı 
sı Bülent Arınç ve 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe 
tarafından atıldı. 
Hafif raylı sistemi 
Kestel ve Gürsu’ya 
ulaştıracak olan 
BursaRay Doğu 
etabı çalışmaları 
kapsamında 
Hacivat, Balıkhdere 
ve Deliçay üzerin 
deki köprülerin

temeli atılarak, 
Hacivat Köprü 
sü’nün ıslah çalış
maları da başladı. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Bursa’nın yıllardır 

beklentisi olan yak
laşık 60 yıl önce 
yapılan ve bugün 
ihtiyaca cevap ver
meyen dar ve eski 
köprülerin yeniden 
yapılacağını söyle
di. Sayfa 8’de

Hamile 
eşjni 

öldürüp 
kamplara
Bursa’nın Karaca 
bey ilçesinde bir 
kişi, tartıştığı 8 
aylık hamile eşini 
tabancayla kafası
na ve kalbine ateş 
ederek öldürdü. 
Kaçan eşin yakal 
anması için geniş 
çaplı soruşturma 
başlatıldı. Syf3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ellerin Malı... (1)
2004 yılıydı;
Artık O’nunla olan beraberliklerimiz 
Sayılı saatlere sığıyor, 
Uzun ayrılıklarda “gözden ırak gönülden 

ırak”
Zamanlar yaşıyorduk.
O, mutsuzluğumuzun kendi fiziksel sorun

larından kaynaklandığını,
Çok kilo aldığını, bol sıfırları yüzünden, 
Tanınmaz hale geldiğini, 
An beni’sini kaybettiğini söylüyor, 
Bu yüzden artık kendisinden hoşlan

madığımı sanıyordu.
Ve bir Aralık akşamı
Estetik yaptıracağını söyleyerek 
Kapıyı vurup gitti.
Oysa benim için sorun; “tamamen duy

gusaldı.
2005 yılının Ocak ayında, 
Bankada yeniden karşılaştım O’nunla. 
Hemen karşı parkın tenha köşesine attık 

kendimizi.
Kaçamak bakışlarla, gözlerimiz değdi bir

birine.
Adının başına “YENİ” imajını almış, 
Sıfırlarından arınmıştı.
Ne kadar da zarjfti...
Sonra dokundum o’na, kadife gibiydi teni.
Hoş, beni her haliyle, her zaman baştan 

çıkarmıştı ama
Yine de eni haliyle adeta bambaşkaydı. 
Üstelik kendi de bunun farkındadı.
Sonraları
O’na yüz vermediğim, 
Hep ayrılacakmış gibi davrandığım günlerin 
Acısını çıkartırcasına, 
Bana bankalarda, kredi kuyruklarında sark

tı*
Uygunsuz tekliflerde bulunarak arsızlaştı. 
Her geçen gün O’nunla olan beraberliğimiz 
Tutkulu bir aşka dönüşmüştü. 
Bu aşk beni kariyer sahibi de yapmış, 
Bankalar bana birçok kredi kartı vermişti. 
En ücra köşelerde, 
Hiç yanımda olmasa bile, 
Artık kendimi asla yalnız hissetmiyordum. 
Tüm bunlara rağmen O’nun hiçbir zaman 

tek başına
Benim olmayacağını biliyordum.
O’nun tek başına biriyle olmak gibi bir 

yaradılışı yoktu.
O hep başkaları ile birlikte olacak, 
Arada sırada bana da uğrayacaktı. 
Ne yazık ki bu aşkın böyle bir kaderi vardı. 
İyi mi kötü mü bilmiyorum ama...
Hep soğuk kış günlerinde, 
Ya beni terk ediyor 
Ya da bana tekrar geri dönüyordu. 
Yine 2009’un soğuk bir Ocak akşamında 

çaldı kapımı.
Başındaki “YENİ” imajını atmış, 
Kucağında nur topu gibi 200’lük bir ban

knotla
Bana gülümsüyordu. “Bunu da nereden 

peydahladın?” bakışını fırlatınca;
“Korkma senden değil”
“Babası devalüasyon” dedi. O artık hızla 

şöhret basamaklarını tırmanıyor, 
■ Yıldızı her gün parlıyordu.
Günler ayları, aylar yılları kovaladı.
O’nu tutabilene aşk olsundu.
Her geçen gün O’nu daha güçlü kılıyor, 
Cazibesini hiç kaybetmiyor, 
Her yerde aranıp bulunamadığı halde, 
Geçer akçe olmaya devam ediyordu. 
Şöhret başını döndürmüş, 
Bazı çevreler O’nun için, 
Artık “Uluslar arası” oldu diyorlardı. 
O’nun bu halleri Tayyipgillerin kulağına 

kadar gitmişti. Devamı yarın....

CHP İlce Kongresi 21 Nisan da
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Dursun 
Özbey, ilçe kong 
relerinin 21 Nisan 
2012 Cumartesi 
günü yapılacağını 
açıkladı. 
Mahalle ve köy 
delege seçimlerini 
tamamlayan CHP 
İlçe Örgütü, delege 
seçim sonuçlarını İl 
Başkanhğı’na iletti. 
CHP İl Başkanlığı 
İlçe Kongrelerinin 7 
Nisan 2012 
Cumartesi günü 
start vereceğini ve 3 
Mayıs 2012 
Perşembe günü 
sona ereceğini 
bildirdi.

ÖZBEY, 
HAZIRLIKLARA 
BAŞLADIK 
Cumhuriyet Halk

Partisi Gemlik İlçe yapacağız.
Başkanı Dursun 
Özbey, 21 Nisan 
2012 günü yapılacak 
olan CHP ilçe kong 
resi için hazırlıklara 
başladıklarını belirte 
rek, ‘‘İlçemizde 
CHP’ye yakışır bir 
demokratik kongre

Bu kongrede ben 
aday olmayacağım. 
Aday olacak 
arkadaşlarımız, parti 
içi demokrasisine 
uygun olarak çalış
malar yaparak, 
demokratik bir 
şekilde kongremize

hazırlanabilirler” 
dedi.
CHP İlçe kongreleri 
takvimi şöyle : 
G ü rsu-KeşteI 7 
Nisan 2012, Osman 
gazi- Mudanya 8 
Nisan 2012, Büyük 
orhan 14 Nisan 
2012, Orhaneli, 
Harmancık 15 Nisan 
2012, Yenişehir 17 
Nisan 2012, Gemlik, 
Orhangazi 21 Nisan 
2012, İnegöl, İznik 
22 Nisan 2012, 
Karacabey 24 Nisan 
2012, Keleş 27 
Nisan 2012, Nilüfer 
ve Yıldırım 29 Nisan 
2012, Mustafakemal 
paşa 3 Mayıs 2012. 
Bursa olağan 
İl kongresinin tari
hinin ise Genel 
Merkez tarafından 
belirleneceği 
belirtildi.

MMilllilMlSllllllllll
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nün 
başlattığı Emlak 
Danışmanlığı Kursu 
devam ediyor. 
Emlak Danışmanlığı 
kursuna katılan kur
siyerler, hafta içi 
akşamları saat 
18:00-21:15 
arasında eğitim 
alıyorlar.
Kursun 6 hafta 
üzerinden 120 saat 
olarak gerçekleşe
ceği ve kurs boyun
ca Hukuk, Tapu, 
Harita, Şehir 
Planlaması, Halkla 
İlişkiler ve 
Danışmanlık adı 
altında her biri 20 
saat olan farklı ders' 
lerin işleneceği 
belirtildi.
20 Kursiyerin 
katılımı ile devam 
eden kurs 13 Nisan

2012 tarihinde 
sona erecek.

YEMEK KURSU 
Öte yandan, Gemlik 
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü, yemek 
yapma kursu açtı. 
Kursa katılan kur
siyerler, her hafta 
farklı yemek den
emeleri yaparak, 
çeşitli yörelerin 
damak tadını 
öğreniyorlar.

K AŞ€D€ IKKLCMCK 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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Hamile esini öldürüp ka^ınlara kanstı İhsanca
Bursa'nın 
Karacabey ilçesinde 
bir kişi, tartıştığı 8 
aylık hamile eşini 
tabancayla kafasına 
ve kalbine ateş 
ederek öldürdü. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, Karacabey 
Gazi Mahallesi 238 
sokakta meydana 
geldi.
Gebze'de oturan 8 
aylık hamile Suzan 
Yıldırım, 3 gün önce 
bilinmeyen bir 
sebepten dolayı

Polis, parke hırsızlarını arıyor
Bursa'da cadde 
üzerinde bulunan 
keresteciye giren 
hırsızlar parke çaldı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Nilüfer ilçesi 
Konak Mahallesi

Bursa'nın Osman 
gazi ilçesinde hasta 
almayan giden 
ambulansla 
minibüsün çarpış
ması sonucu 
4 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre 112 komuta 
merkezinin 
talimatıyla Fethiye 
Mahallesi'nden 
hasta almaya giden 
Ali A.'nın kullandığı 
16 LR 568 
plakalı ambulans, 
Bağlarbaşı 
Mahallesi Esentepe 
Kavşağı'nda Eyüp

Bursa'da dilenci operasyonu
Nilüfer Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri dilenci 
operasyonu 
düzenledi.
Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri dilencilerle 
mücadelesini 
sürdürüyor. Ekipler 
cuma namazı öncesi 
ve sonrasında 
Beşevler, Küçük

Karacabey'e geldi. 
Suzan Yıldırım'ın eşi 
ve aynı zamanda 
dayısının oğlu olan 
Halil İbrahim 
Yıldırım da akşam 
Karacabey'e gelerek 
eşini Gebze'ye 
götürmek istedi. 
Evde bir süre oturan 
Halil İbrahim 
Yıldırım, çocukları 
dışarı çıkararak 
konuşmak istediğini 
söylediği eşi 
Suzan Yıldırım'la 
baş başa kaldı.

Yıldırım Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. Cadde 
üzerinde bulunan 
kereste imalathane 
sine giren kimliği 
belirsiz kişiler, 
işyerinde bulunan

P.'nin kullandığı 16 
GF 998 plakalı 
minibüsün ön tarafı
na çarptı. Çarp
manın etkisiyle 
ambulansta bulunan

Sanayi, Ataevler ve 
FSM Bulvan'nda 
bulunan camilerde 
dilenen şahısları 
topladı. Haklarında 
işlem yapılan bazı 
kadınların bebek ve 
çocuklarla birlikte 
dilendikleri görüldü 
Ekipler tarafından 
yaklaşık 20 kişiye 
para cezası kesildi

Ancak 
kısa süre sonra 
silah sesleri duyul
du. Zanlı, Suzan 
Yıldırım'ın kafasına 
ve kalbine ateş ettik
ten sonra bir otomo
bille evden kaçtı. 
4 yaşında oğlu olan 
Suzan Yıldırım, silah 
sesleri üzerine eve 
gelen yakınları 
tarafından 
Karacabey Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Burada 
yapılan ilk 

parkelerden bir 
miktar çaldı. 
Sabah işyerine 
gelen B.K. kapının 
açık olduğunu 
görünce polise 
haber verdi. Olay 
yerine gelen 

sağlık personelleri 
Ali A., Büşra 
Kambur ve Ayşegül 
Demiralp ile minibüs 
şoförü Eyüp P. hafif 
yaralandı. Yaralılar, 

kontrolün 
ardından durumu 
ağır olan Suzan 
Yıldırım, Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'ne sevk 
edildi. Suzan 
Yıldırım ve karnında
ki 8 aylık erkek 
bebeğiyle hastaneye 
kaldırılırken yolda 
hayatını kaybetti. 
Kaçan eşin yakalan
ması için geniş 
çaplı soruşturma 
başlatıldı

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

güvenlik güçlerinin 
yaptığı araştırmada 
hırsızların 2 kutu 
parke çaldığı tespit 
edildi. Parmak 
izi alan polis 
parke hırsızlarını 
arıyor 

olay yerine gelen 
başka bir ambu
lansla Çekirge 
Devlet Hastanesi 
ve Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Kazadan sonra trafik 
polisleri Esentepe 
Kavşağı'nda 
yaşanan trafik 
yoğunluğunu azalt
maya çalıştı. Kazaya 
karışan ambulans 
çekici vasıtasıyla 
yoldan kaldırılırken, 
olayla ilgili soruştur
ma başlatıldı.

İDO, Topçular-Eskihisar’a zam 
yaptı Bursa krizi de henüz 

çözülmedi
Topçular-Eskihisar arası zam haberinin 

ayrıntıları yazının sonunda... Biz devam 
eden krizle başlıyoruz. İDO’nun, İstanbul 
Kabataş’tan Mudanya Güzelyalı’ya taşıdığı 
yolcuları Balıkesir, Manisa, İzmir’e ulaştır
mak için geliştirdiği İDOBÜS projesi 
işletilmeye başlandı ama hukuki sorun 
yaşandığı, bunun da çözülmediği anlaşıldı.

Şöyle ki;
Her ne kadar İDO Yönetim Kurulu ve 

Murahhas Üyesi Önder Sezgi, Uludağ’da 
yaptığımız görüşmede “Yeni çıkarılan kara 
denizyolu entegre taşımacılık genelgesiyle 
bizim bir alakamız yok. Çünkü biz taşı
mamızı deniz tarafında yapıyoruz. Kara 
bacağını Kamil Koç ve Ulusoy firmaları 
yapacak. Kara bacağındaki taşımalık için 
lisans almış değiliz” dese de, şehirlerarası 
otobüslerin Mudanya Güzelyalı İskelesin
den yolcu taşıyabilmeleri için izin almaları 
gerekiyor.

Kimden?
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden!
Öncelikle, İDO’nun anlaştığı Kamil Koç ve 

Ulusoy otobüslerinin, Güzelyalı İskelesin
den hareket edip Mudanya Yolu’na çıkın
caya kadar oian 1, bilemediniz 1.5 kilome
trelik mesafe için “Güzergah Kullanım İzin 
Belgesi” alması gerekiyor.

“Kamu kurum ve kuruluşlarının personel 
servis hizmetlerinin düzenli ve güvenli 
hale getirilmesi amacıyla, taşıma yapacak 
kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve 
özel hukuk tüzel kişilerinin yeterlilik ve 
çalışma şartları ile kullanılacak taşıtların 
niteliklerini belirleyen belge”yi vermekle 
yükümlü olan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi...

Belediye, bu belgeyi talep edene haliyle 
soracak...

“Senin terminalin nerede?”
“E, yok!”
“O zaman veremeyiz, kusura bakmayın! 

Bu otobüsler bu güzergahı kullanamaz!”* * *
İş bu raddeye gelmedi ama her an 

gelebilir. Zira Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’nin, “emrivaki” yap
tıkları gerekçesiyle İDO’ya kızgınlığı bitmiş 
değil. İDO Yönetim Kurulu Üyesi Önder 
Sezgi’nin, “telafi ederiz” sözü yerine getiri 
lirse belki sorun kalmayacak.

Telafi için Bursa Büyükşehir Belediyesi 
İDO’ya bazı tekliflerde bulunmuş. Bu proje
den Bursa’nın en azında turistik anlamda 
bir şeyler kazanması için önerilerde 
bulunulmuş, “görüşürüz” demişler ama 
düne kadar henüz gelen giden olmamış.★ ★ ★

İDO’nun Topçular-Eskihisar feribot sefer
lerindeki tarife değişikliği yeni bir haber... 
Uygulama önceki gece başladı. İDO’nun en 
karlı hattı olarak bilinen bu güzergahta 45 
liraya taşınan otomobiller bundan böyle 50 
liraya taşınacak. Yeni uygulamada bir de 
öncelikli geçiş olanağı sunulmuş.
Otomobil için 70, minivanlar için 75, cipler 
için de 80 lirayı veren, sıra beklemeden 
feribota geçebilecek

GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ
Adaylığını açıkladı Sedat Yalçın 
Binlerinin kulakları öttü çın çın 
İktidarda egemenlik el değiştirdi 
Yeni egemene kapıları açın

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

M yeni ıılmiııle yakında acılatalı
Beraberlik hüznü...

Böyle güzel bir havada ilçe stadında, Gemlik 
spor’un şampiyonluk karşılaşması vardı.

Gemlikspor, yense grubunda birinci olacak, 
yenilse de berabere de kalsa, Mudanya 
karşılaşmayı 3-0 kazanmadığı takdirde yine 
liderliğini koruyacaktı.
Mudanyaspor karşılaşmayı 3-0 skorla 

bitirdiğinde, bizim berabere kalmamız duru
munda ise lider Mudanyaspor olacaktı.
Gemlik'te dün oynanan maç, Gemlikspor’un 

prestij karşılaşmasıydı.
Futbolcular maça yenmek için çıktılar.
Karşılaşmayı binlerce izleyici izlemese de, 

Gemlikspor taraftarları 93 dakika hiç susma 
dan takımlarına moral verdiler.
İkinci yarının başında attıkları 2. golle, 2-0 

önde giden maç, ikinci yarının ortalarında 
Gemlikspor’un duraklamasıyla beraberlikle 
bitti.

Son dakikalarda tüm çabalara karşın 
gelmeyen galibiyet, sporcularda gergin bir 
ruh hali yarattı.

Maçın bitmesine 1 dakika kala, rakip oyun
cuyu iten bizim oyuncuya hakemin sarı kart 
göstermesine gösterilen tepki, soyunma oda 
ları giderken, bir kendini bilmezin, bizim fut
bolculara sözlü sataşmasına gösterilen tepki 
hep maçı alamamanın hüznünü gösterdi.
İşin ilginç yanı, maç galibiyetimizle bitmediği 

için sahada şampiyonluk turu da atamadık.
Maçı Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, 

AKP İlçe Başkanı Necdet yılmaz, MHP İlçe 
Başkanı Osman Durdu da izleyenler arasın
daydı.
Karşılaşmanın bitimine 15 dakika kala, eski 

Kaymakamımız Bilal Çelik geldi sahaya.
Ondan önce ise AKP’li bir milletvekili geldi 

sanırım.
Dün Kocaeli’nde Türkiye şampiyonluğu 

karşılaşmalarına giden Gemlik Belediyepor U- 
16 futbolcuları da 2-1 'lik yenilginin ve elen
menin hüznü ile sahaya geldiler ve protokolle 
tokalaşarak, Gemlikspor atkılarını doladılar 
boyunlarına..

Tüm bunlar sahada atılacak şampiyonluk 
turundan sonra yapılacak şova hazırlıktı.
Ama olmadı.
Havayi fişekler elde kaldı.
Olsun, Gemlikspor yine de bir başarıya imza 

attı bu sezon.
Son maçın hüznü olmasaydı, daha iyi ola

caktı.
Ben, dün iyi bir Gemlikspor izledim Gemlik 

stadında.
İkinci yarıda yorgunluk çökmeseydi üzerleri 

ne veya hocanın maç galip bitecek düşünce
siyle oyuncular arasında yaptığı değişiklik 
olmasaydı, sonuç farklı olurdu.
Gemlikspor yönetimi bu sezon güzel bir ta 

kim oluşturmuşlar.
Bunca sıkıntıya karşın, liderliğe oynayan bir 

Gemlikspor vardı karşımızda.
İçlerinde çok güzel top koşturan futbolcuları 

da.
Birkaç takviye ile bu takım iyi işler yapar 

diye düşünüyorum.
Bundan sonraki yollarında başarılarının 

devamını dilemekten başka yapacak birşey 
yok.

Yolunuz açık olsun.

Gemlik Orhangazi 
asfaltı Özdilek 
Alışveriş Merkezi 
yanında bulunan 
Shell Akaryakıt 
İstasyonu yenileme 
çalışmalarında sona 
gelindi.
Yaklaşık 60 gündür 
eski istasyonun ön 
kısmında hizmetini 
geçici barakalarda 
sürdüren Şhell 
Akaryakıt İstasyonu, 
hizmet binası ve 
depolarla, pom
paların bulunduğu 
yerlerin inşaatını 
tamamladı.
Önümüzdeki hafta 
içinde yeni pom
paların montajının 
tamamlanacağı

bildirilen istasyon
da, çalışmaların 
sona yaklaştığı 
bildirilirken, 
istasyonun yönü de 
değiştirildi.
Daha önce ana yola

paralel olan hizmet 
binası ve pompalar, 
yeni düzenleme ile 
Özdilek Alışveriş 
Mağazasına bakar 
şekilde dizayn 
edildi.

Shell Gemlik 
Akaryakıt İstasyo 
nunun Nisan ayı 
içinde yeni binasın
da, yeni pompalarla 
hizmete gireceği 
öğrenildi.

Birlik ve Kılıç Apartmanlarının önlerine yeni yapılan kaldırımlar, girişlerden çok yüksek

Gemlik Belediyesi 
tarafından 
sürdürülen kaldırım 
çalışmalarında İstik
lal Caddesi Karsak 
Köprüsü’nden 
Dörtyol Kavşağı’na 
doğru yapılan çalış
malarda, yolun 
sağında kalan iki 
blok apartman girişi 
yapılan kaldırımların 
yüksek kotta tutul
ması nedeniyle 
çukurda kaldı.
Karsak Deresi’nin 
ağız kısmında bulu
nan mendireğin 
kaldırılmasından 
sonra, Belediye 
dere çevresinde 
yeni düzenlemeler 
yaparken, bir yan
dan da Uludağ 
Üniversitesi ile 
Dörtyol kavşağına 
giden kaldırımlarda 
da yenileme ve 
genişletme yaptı. 
Karsak 
Köprüsü’nün yanın
da bulunan Kılıç 
Apartmanı ile Birlik 
Apartmam’mn önün
den geçen kaldırım
ların yanına yapılan 
yeni kaldırımlar, 
eski kaldırımlardan 
en az 40 santimetre 
yüksek kotta tutu

lunca, iki apart
manın girişi kaldı 
rımlardan altta kaldı. 
Apartman sakinleri, 
yolların yeni asfalt 
dökümü çalış
malarında, asfaltın 
altındaki parkelerin 
veya eski asfaltın 
kaldırılmadan üzer
lerine yeni asfalt 
dökülmesi ile yol
ların yükseldiğini 
söylediler.
Eski tarihlerde 
yapılmış apartman
lara girişlerde, kapı 
eşiklerinin yoldan 
düşük seviyede 
kaldığını söyleyen

apartman sakinleri, 
yağmurlu havalarda 
su giderlerinin 
olmaması nedeniyle, 
apartmanlara

girişte zorlanacak
larını belirterek, 
“Bu konuda gerekli 
önlem alınmalı” 
dediler.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Burs Hafızlar ve Müezzinler GemIiK’te yarıştı

Anadolu İmam Hatin Lisesi ne bir birincililL bir ikincilik
Bursa İmam Hatip 
Liseleri arası 
Hafızlık, Kur’an 
Okuma ve Ezan 
Okuma Yarışmaları İl 
Finali, 24 Mart 2012 
Cumartesi günü 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Salonu’nda yapıldı. 
Yoğun katılımın 
olduğu programa, 
AK Parti Bursa 
Milletvekili Hüseyin 
Şahin, Gemlik 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz, 
Ak Parti İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz, MHP 
İlçe Başkanı Orman 
Durdu, II Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı 
Şevket Barca, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Gemlik İlçe Müftüsü 
Muammer Turan, 
HAS Parti İlçe 
Başkanı Emir 
Kantur, İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Ali Osman Cura, İlçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Burhan 
İnan, Türk Eğitim 
Sen İlçe Temsilcisi 
Cemal Eser, Eğitim 
Bir Sen İlçe 
Temsilcisi Halil 
Gemici, okul müdür
leri, siyasi partilerin

ve sivil toplum kuru
luşlarının temsilci
lerinden katılım 
görüldü.
Sunuculuğunu 
Bursa Merkez 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Meslek 
Dersleri Öğretmeni 
Abdurrahman 
Kanaç'ın yaptığı ve 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
İlahi Korosu’nun 
seçme eserleri ile 
başlayan final pro
gramı, saygı duruşu, 
İstiklal Marşı 
akabinde Gemlik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Okul Müdürü 
Mehmet Türkmen'in

"Dünden bugüne 
tüm eğitim gönüllü
lerini özellikle mezu 
nu da olduğunu 
hatırlattığı Gemlik 
İmam Hatip Lisesi'ne 
1970'11 yıllardan 
bugüne katkıda 
bulunanlardan vefat 
edenleri rahmetle 
yaşayanları da 
şükranla andığı, oku
lun her hizmetinden 
hissedar olduklarını" 
hatırlattığı açış 
konuşmasıyla 
başladı.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, İl Milli 
Eğitim Müdür 
Yardımcısı Şevket

Barca ve Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz'ın protokol 
konuşmalarıyla 
devam etti.
Hafızlık, Kuran 
Okuma ve Ezan 
Okuma yarışmalarıy
la devam eden 
programda öğrenci
lerin performansları, 
dinleyicilerin duy
gusal anlar yaşa
masını, kulakların 
pasının silinmesini 
sağladı. İlçe Müftüsü 
Muammer Turan’ın 
başkanlığındaki 
yarışmacı okulların 
meslek dersi öğret
menlerinden oluşan 
jürinin yaptığı

değerlendirmeyle; 
Hafızlık 
Yarışmasında 
Sonucunda;
1. Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Abdullah DOĞAN 
2. İpekçilik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Abdullah ÖZKILINÇ 
3. Bursa Merkez 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Aydın ÇELİK 
Ezan Okuma 
Yarışması 
Sonucunda;
1.Merkez Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Osman BOSTANCI 
2.Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Muhammed Furkan 
YAVUZ
3.Yenişehir Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Mehmet DAŞTAN 
Kuran Okuma 
Yarışması sonucun
da;
1.Merkez Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Hüseyin YAVUZ 
2.Yenişehir Anadolu 
İmam Hatip Lisesi M. 
Yunus AMETOĞLU 
3.Karacabey 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi O. Fatih 
BAYIN olarak belir
lendi. Yarışmada her 
kategoride dereceye 

giren öğrencilere, 
jüri üyelerine ve 
yarışmaya katılan 
tüm öğrencilere ödül 
ve hediyeler verildi. 
Final programının 
sonunda Bursa 
Milletvekili Hüseyin 
Şahin tarafından 
katkılarından dolayı 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz’a 
plaket takdim etti. 
Bursa İmam Hatip 
Liseleri Arası 
Hafızlık, Kuran 
Okuma ve Ezan 
Okuma Yarışmala 
rında Gemlik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesinin Hafızlık 
kategorisinde 
BİRİNCİ, Ezan 
Okuma Yarışmasın 
da ise 0.2 puan fark
la İKİNCİ olması 
sevince neden oldu. 
8 Nisan 2012 
Tarihinde 
Kırklareli'nde yapıla
cak olan bölge 
finalinde İlimizi en 
iyi şekilde temsil 
edeceklerini 
söyleyen Gemlik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Müdürü 
Mehmet Türkmen, 
Öğrencisi Abdullah 
Doğan ve öğretmen
lerine teşekkür etti.

BEBM'na aslan aaıı Bursa’nın W'llIiliiillWSIII
Vali Harput, BEBKA 
2011 yılı teklif 
çağrısında dağıtılan 
toplam 27 milyon 
TL'lik bütçenin 15 
milyon 659 bin 
TL'sini Bursa'daki 
projelerin aldığını 
söyledi.
BEBKA'nın 2011 yılı 
teklif çağrısında 
Bursa'dan 241, 
Eskişehir'den 91, 
Bilecik' den 36 proje 
müracaat etti. 
Yapılan değer
lendirmelerde 
toplam 27 milyon 
119 bin 986 TL'lik bir 
bütçe dağıtılacak. 
Vali Harput, 
dağıtılan toplam 27 
milyon TL'lik 
bütçenin 15 milyon 
659 bin TL'si 
Bursa'daki projeler 
için öngörüldüğünü

dile getirdi. 
Uygulamanın 
zamanında bitiril 
meşinin BEBKA 
tarafından takip 
edileceğini ifade 
eden Harput, 
"Uzmanlar hem 
rehberlik yapacak, 
hem denetleyecek. 
Böylece kendi 
alanındaki hizmet 

bekleyen ya da o 
alanda gelişme kay
detmek isteyen 
firmalara önemli 
bir motivasyon 
unsuru sağlanacak. 
Proje hazırlamak 
ciddi bir iştir. Bir 
insanın kendine 
inanması, bir şir
ketin kendine inan
ması, kendini 

geliştirmesi, 
topluma hizmet 
etmesi, ülkeye fay
dalı olması adına 
yapmış olduğu bir 
çıkıştır. Kendine 
güvenin bir göster
gesidir" diye 
konuştu.
Bursa’nın proje 
dağılımında 3 il 
arasında birinci 
olduğunu ifade 
eden Harput, 
"Bursa'da projelerin 
yüzde 50'sinden 
daha fazlası var. 
Bu Bursa'ya yakışan 
bir durumdur. 
Ama biz hala çok 
daha fazla 
projenin gelebile
ceğini düşünüyoruz. 
Yeni sektörlerde 
proje teklif çağrıları
na çıkacağız" 
dedi

Tunceli'de güvenlik 
güçlerinin kış ayı 
boyuncu yaptığı 
teknik ve istihbari 
çalışmalar sonunda, 
karların erimeye 
başlamasıyla birlikte 
kaldıkları mağaralar
dan çıkarak eylem 
hazırlığı yapmaya 
çalışan terörist grup 
ların etkisiz hale 
getirilmesi amacıyla 
büyük operasyon 
başlatıldı.
Tunceli'deki 4'üncü 
Komando Tugay 
Komutanlığı ile 
Tunceli Jandarma 
Komutanlığı'na bağlı 
birliklerin katıldığı 
operasyonu Tunceli 
Jandarma Bölge 
Komutanlığı 
koordine ediyor. 
Dün sabah erken 
saatlerinden itibaren 
Tunceli 4'üncü

Komando Tugay 
Komutanlığı'ndan 
hareket eden çok 
sayıda askeri araç, 
merkeze 25 kilome
tre mesafedeki 
Çiçekli Bölgesi, 
Rabat Vadisi ve 
Dinar Deresile 
Demirkapı 
Bölgesine çok 
sayıda özel eğitimli 
asker taşıdı. 
Özellikle Dinar 
Deresi'nin derinlik
lerindeki sarp 
arazi kısmı, Rabat 
Vadisi iç kesimleri, 
Demirkapı ve 
Esenyurt 
Bölgesi'nde yoğun
laşan operasyonlara 
çok sayıda zırhlı 
araç ve mayınlara 
dayanaklı olan çok 
sayıda 'Kirpi' tipi 
askeri araçlar da 
katılıyor.
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Gençler, Merinos Part'ta buluştu ÜIIManııMçilmıMııt
Bursa Kent Konseyi 
spor alanında da 
gençlere destek 
oluyor. Merinos 
Parkı’nda kaykay, 
paten ve bisiklet 
sporları ile uğraşan 
gençler bir araya 
gelerek izleyenlere 
heyecanlı dakikalar 
yaşatıyor.
Rakatak Ekstrem 
Spor Kulübü’ne 
bağlı kaykay, paten 
ve bisiklet sporları 
ile uğraşan gençler 
Merinos Parkı’nda 
gösteri yaptı. Bursa 
Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, Gençlik 
Meclisi Başkanı 
Hakan Darılmazlar 
ile Spor Çalışma 
Grubu Temsilcisi 
Hasan Özyıldırım’ın 
katıldığı etkinlikte 
konuşan Rakatak 
Ekstrem Spor 
Kulübü yetkilileri 
Orcan Özcan ve 
Kemal Arpaher, 
Türkiye’de ekstrem 
sporların gelişimini 
ve gençler ile çocuk
ları kötü alışkanlık

lardan uzaklaştıra 
rak spora özendir 
meyi amaçladıklarını 
ifade etti.
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala ise, 
genç neslin spora 
teşvik edilmesi ve 
kötü alışkanlıklardan 
uzaklaşması için 
Bursa Kent Konseyi 
olarak her türlü 
desteği vereceklerini 
ifade ederek özellik
le Büyükşehir 
Belediyesinin spora 
yönelik yaptığı çalış
malar konusunda 
gençleri bilgilendir
di. Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin 
alternatif sporlara 
ilgisinin yüksek 

olduğunu belirten 
Pala, Skatepark ve 
Sukaypârk gibi 
tesislere benzer 
alternatif spor alan
larının Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan kentin dört bir 
yanında inşa edilen 
büyük parklarda da 
yer alacağını ifade 
ederek gençlere 
moral verdi.
Rakatak Ekstrem 
Spor Kulübü 
yetkilileri Orcan 
Özcan ve Kemal 
Arpaher Bursa Kent 
Konse yi’ne ve 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne, 
alternatif sporlara 
verdikleri 
destek nedeniyle 
teşekkür etti

Gemlik Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Mehmet Emin 
Özcanbaz ve ocak 
yöneticileri, Gemlik 
sporluları antren
manda ziyaret etti. 
Antrenör ve 
oyuncuları 
yaşattıkları 
şampiyonluk ve 
play-off’a katıl
malarından dolayı 
tebrik ederken 
Takım kaptanına 
çiçek verdi ve bakla 
va ikram etti. 
Kısa bir konuşma 
yapan Özcanbaz; 
"Biz siyasi parti 
değiliz, bazıları gibi 
şov yapmaya 
gelmedik, bizler

Şampiyonluk sevinci 
ve Play-Off heye
canını Gemlik halkı
na yaşattığınız için 
Gençlik tabanlı bir 
hareket olarak 
sizlere teşekkür 
etmeye geldik. 
Sizin başarılarınızın 
örnek olacağı 

gençler spora 
yönelecek ve kötü 
alışkanlıklardan 
uzak olacaktır, 
biz de aynı amaca 
hizmet ediyoruz. 
Sağ olun 
başarılarınızın 
devamını 
diliyorum” dedi.

elm& sekeri
—KREŞLERİ —

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

w KURUMU 

(GİTİMD613. VII
ERKEN KAYIT

AVANTAJLARIMIZDAN
YARARLANIN

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim çocuğunuzun hayatında önemli bir fark yaratır" 
KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARIMIZ VE 

İti BİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI. YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP.

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU BİREYLER YE1İŞTİRİY0RUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

KIŞ GELDİ HALILARIMIZI 
YIKAYAMIYORUZ DİYE ÜZÜLMEYİN!

1 BİZ, SİZE HİZMET 
------------------- 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 

0535 8155711 
_ _ _ _ KÜÇÜK KUMLA

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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KARADENİZ’İN İNCİSİ AMASRA (1)
Yurdumuzun cen

net köşelerinden 
biri de Amasra 
olmalı. Birkaç kez 
gittiğim halde 
güzelliğine doya- 
madığım bir yer. 
Askerliğimi 
Zonguldak’ın 
Devrek ilçesinde 
yaptığım yıl hafta 
sonları gezmeye 
gittiğimiz sahil 
kentlerinden biriy
di Amasra. 
Sonradan gerçek
leştirdiğimiz 
Karadeniz gezileri 
sayesinde daha 
yakından tanıma 
olanağına kavuş
tum. Her git
tiğimde farklı 
güzellikleri görüp 
müthiş keyif aldım.
Amasra,

Zonguldak ilinin 
Bartın ilçesine 
bağlı şirin bir 
balıkçı kasabası. 
Bartın’a uzaklığı 17 
km. Daha önceleri 
ticaretle anılan bu 
güzel yer, günü 
müzde turizmle 
anılmaktadır.

Öğretmen 
arkadaşlarımızla 
Karadeniz bölge
sine birkaç kez 
gezi düzenledik. 
Her gezimiz farklı 
bir güzellikteydi. 
Bu gezilerimizde 
genelde Sinop 
odak noktamız 
oluyordu. Son ge 
zimizde değişiklik 
yaparak yine bu 
ilimizden İstan
bul’a kadar 
sahilden gitmeye 

karar verdik. 
Böylelikle bütün 
güzel yerleri 
gezme ve görme 
olanağına kavuşa
caktık. Yollar viraj 
lıydı, insanı yoru 
yordu;ancak 
görülen güzellikler 
yorgunluğumuzu 
unutturuyordu.

Sinop’tan batıya 
doğru yolculuğu
muz sabahın erken 
saatlerinde 
başladı. 
Programda 
İnebolu’da bir gece 
konaklama vardı. 
İnebolu’yu tanıma 
fırsatımız oldu. 
Ertesi gün yolcu
luğumuz devam 
etti. Cide’yi -Rıfat 
İlgaz’ın memleketi
ni- geride 

bırakarak uzun bir 
zaman yolculuk 
yaptık. Sonra 
Amasra’ya epey 
yaklaştığımızı 
anladık. Bir tepede 
mola verdik.

Aşağıda vadinin 
dibinde, denizin 
kenarında kent 
bütün ihtişamıyla 
bize bakıyordu 
sanki!
Bulunduğumuz 
nokta çevreye ege
men, yüksek bir 
yerdi. Buradan 
Amasra kuzeye 
doğru uzanan bir 
yarımada biçi
minde görünüyor
du. Bu gezimiz 
sırasında 
Amasra’da kon- 
aklamayacaktık. 
Ancak daha önce 
yaptığımız gezi 
sırasında burda 
kalıp Amasra’nın 
pek çok güzelliğini 
ve tarihi zenginliği
ni görme ve tanı
ma olanağına 
kavuşmuştuk. 
Hatta Yunanlı tu 
ristlerle güzel bir 
anımız da vardı.

Bu defa da 
Amasra’yı şöyle

bir dolaşalım, eski 
anılarımızı 
tazeleyelim istedik. 
Ben de bu gezil
erdeki izlenimleri
mi birleştirerek bu 
güzel yeri anlat
mamın daha 
uygun olacağını 
düşündüm.

Mola verdiğimiz 
tepeden Amasra’yı 
seyrediyorduk. 
Yemyeşil bir doğa 
uzanıyordu 
gözümüzün 
önünde, her 
tarafımız ormandı, 
bitiminde masmavi 
bir deniz ve 
gökyüzü. Maviyle 
yeşilin zenginliği, 
uyumu insana bir 
huzur veriyor, 
hafiften esen ilkba
har rüzgârı yaşa
ma sevincimize 
güç katıyordu. 
Hepimiz doğanın 
büyüsüne kaptır
mıştık kendimizi. 
Saatler süren yol
culuğun yorgun
luğundan eser 
kalmamıştı 
etrafımızı seyre 
derken.

Daha önceki ge 
zimizi anımsadım.

Yine bir ilkbahar 
mevsiminde 
gelmiştik buraya. 
Aynı noktada mola 
vermiş sonra 
aracımıza binip 
Amasra’ya 
inmiştik.

Önceden yerimizi 
ayarladığımız için 
yer sorunumuz 
olmuyordu. 35 
kişilik bir grubu
muz vardı. Önceki 
gelişimiz sırasında 
Amasra’yla ilgili 
çok zengin ve 
güzel izlenimleri 
miz oluştu.

O gezide burayı 
ilk kez gören 
arkadaşlarımız da 
vardı. Arabadan 
inince hayran 
hayran çevreyi 
tanımaya çalışıyor
lardı.
Konaklayacağımız 
yer merkezdeydi.
Aracımız uygun bir 
yerde durunca 
herkes valizini ote
line götürme 
telaşına kapıldı. 
Otelde bir süre 
dinlenip sonra 
şehir turuna çıka
caktık.

Devamı yarın

GENEL CERRAHİ UZMANI

Od. Dr. Ümit YILIK
BURUMUMUZDA 

TAM ZAMANLI OLARAK 
ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞTIR 

SGK ile tüm branşlarda 
anlaşmamız mevcuttur 

Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No: 44 

Tel: 514 80 87-514 80 88 
514 50 51 GEMLİK

KAYIP
Uludağ Üniver

sitesi Hukuk 
Fakültesinden 
aldığım öğrenci 
kimlik kartımı 

ve Yurt Öğrenci 

Kimlik kartımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
MEHMET ŞİRİN 

BARIŞ

şoför abuniyor
KAMYON VE 
TIR ŞOFÖRÜ 
ARANIYOR

5140060

KAYIP
Gemlik Nüfus 
Müdürlüğünde 

n aldığım nüfus 
cüzdanımı

23 Mart 2012 
tarihinde 
kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
EMSAL AĞNAR

IfflUM
AKARYAKIT 

İSTASYONUNDA 
ÇALIŞACAK 

BAY VE BAYAN 
AKARYAKIT SATIŞ 

GÖREVLİLERİ
ARANIYOR

PETROL OFİSİ
AKCAN PETROL
Dörtyol Mevkii 
Tel : 513 10 70

GEMLİK
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Ankara Yolu’na 
nefes aldıracak yeni 
köprülerin temeli, 
Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe 
tarafından atıldı. 
Hafif raylı sistemi 
Kestel ve Gürsu’ya 
ulaştıracak olan 
BursaRay Doğu 
etabı çalışmaları 
kapsamında 
Hacivat, Balıkhdere 
ve Deliçay üzerinde
ki köprülerin temeli 
atılarak, Hacivat 
Köprüsü’nün ıslah 
çalışmaları da 
başladı.
“Bursa’nın 
sorunlarını çözmek 
bizim için onurdur” 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
yoğun katılımla 
gerçekleştirilen 
törende, Bursa’nın 
yıllardır beklentisi 
olan yaklaşık 60 yıl 
önce yapılan ve 
bugün ihtiyaca 
cevap vermeyen dar 
ve eski köprülerin 
yeniden yapılacağını 
söyledi.

Türkiye’nin ve 
Bursa’nın hızla 
kalkındığını belirten 
Başkan Altepe, 
“Bursa’nın yaşana 
bilir, sağlıklı, çağ
daş, yaşayan, canlı 
bir tarih ve turizm 
kenti olması için 
tüm kurum ve kuru
luşlarımızla birlikte 
çalışıyoruz. 
Bursa’nın sorun
larını çözmek bizim 
için onurdur. 
Yapılanlarla 
Bursa’nın çehresi 
değişiyor” dedi. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin kenti 
ve vatandaşları 
rahatlatan çalış
malarından örnekler 
veren Başkan 
Altepe, yeşil alan, 
ağaçlandırma, mey
dan düzenleme ve 

park, teleferik, 
belediye yeni hizmet 
binası çalışmaları 
nın sürdüğünü 
belirterek, bilim 
teknoloji merkezi 
inşaatının başladı 
ğını ve bu yıl içinde 
açılışının yapıla
cağını söyledi. 
Bugün 100’e yakın 
spor tesisi 
inşaatının yapıldığı
na işaret eden 
Başkan Altepe, 
Uludağ’ın da yaz 
aylarında şantiyeye 
döneceğine dikkati 
çekti.
Bursa’da ulaşım 
mesaisi 
Ulaşımla ilgili çalış
maların yoğun şek
ilde sürdüğünü vur
gulayan Başkan 
Altepe, “2,5 yılda 
600’den fazla bina 

sadece yol açmak, 
spor tesisi ve park 
yapmak için kamu- 
laştırıldı. Kavşak 
çalışmalarımız da 
hızla sürüyor.
Yakında Demirtaş 
Köprülü 
Kavşağı’nda çalış
malara başlıyoruz. 
Bir yandan da 
şehiriçi ve şehir 
merkezindeki tram
vay çalışmaları ve 
projeleri sürüyor. 
Kent merkezinden 
geçecek olan T1 
hattıyla ilgili çalış
malarımıza da 2 ay 
içinde başlaya
cağız” dedi.
Toplu ulaşımda en 
önemli yatırımın 
metro hatları 
olduğunu kaydeden 
Başkan Altepe, 
“BursaRay’da Doğu 
etabının inşaatını 
sürdürüyoruz. 
Tamamlandığında, 
bu dönemde ihale 
edilip de biten ilk 
hat burası olacak. 8 
km’lik hat ile de 
Bursa’da raylı sis
tem çalışmaları 40 
km hatta ulaşacak. 
Bu sayede İstan
bul’u da yakalamış 
olacağız” şeklinde 
konuştu.

Vı ı

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Atatürk 
ve Cumhuriyet 
Caddesi’nde hayata 
geçirilen ve her iki 
caddenin de çehresi
ni değiştiren cephe 
sağlıklaştırma çalış
malarının ardından 
Altıparmak’ta da dö 
nüşümü başlatıyor. 
Bursa’da hayata 
geçirilen tüm projel
erde uygulamanın 
yapılacağı bölge 
sakinlerini bil
gilendirip, onların 
görüşlerini alan 
Büyükşehir Beledi 
yesi, Altıparmak’ta 
uygulanacak cephe 
sağlıklaştırma çalış
malarıyla ilgili olarak 
bölge sakinleriyle bir 
araya geldi. Tayyare 
Kültür Merkezi’nde 
yapılan ve cadde 
üzerindeki esnaftan, 
orada oturan vatan
daşlara kadar çok 
sayıda kişinin 
katıldığı toplantıda, 
Büyükşehir

Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Bayram Vardar, proje 
hakkında bilgiler 
verdi.
Cadde eski cazibe
sine kavuşacak 
Çalışmaların 
Altıparmak 
Caddesi’nin 
tamamını kapsaya
cağını ve sosyal- 
ticari anlamda cad
denin yeniden eski 
günlerine dönmesini 
sağlayacağını ifade 
eden Vardar, 
“Altıparmak 
Caddesi’ndeki kay
makamlık binasının 
duvarlarının kaldırıl
ması dönüşümün ilk 
ayağını oluşturuyor
du. Bu yapılan 
düzenleme bile böl 
geye önemli bir 
nefes aldırdı. Yine 
BTSO ile işbirliği 
içinde inşaatı süren 
Altıparmak 
Meydanı’na 
dönüşüme büyük bir 
katkı sağlayacak
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Beyaz eşya üretimi ııüzte 5.6 arttı Wiilililtf
2012 yılının ilk iki 
ayında beyaz eşya 
üretimi 2011 yılının 
aynı dönemine göre 
yüzde 5Beyaz eşya 
üretimi 2012 yılı 
Ocak-Şubat döne
minde geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 5.6 artışla 3 
milyon 92 bin 888 
adete yükseldi. Yerli 
firmaların yurt içi 
beyaz eşya satışının 
yüzde 3.3 artışla 894 
bin 353 adete ulaştığı 
yılın ilk iki ayında 
beyaz eşya ihracatı 
yüzde 11.7 artışla 2 
milyon 96 bin 191 
adete çıktı,.
Kalkınma 
Bakanlığı'nın yayın
ladığı Türkiye 
Ekonomisi'nde 
Haftalık Gelişmeler 
ile ilgili rapordan 
derlediği verilere

Yurtdışı harcırahlar belirlendi
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'ne 
yapılacak yolculuk
larda ve yurtdışı yol
culuklarında verile
cek gündelik miktar
ları belirlendiKuzey 
Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'ne 
yapılacak yolculuk
larda ve yurtdışı yol
culuklarında verile
cek gündelik miktar
ları...
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'ne 
yapılacak yolculuk
larda ve yurtdışı yol
culuklarında verile
cek gündelik miktar
ları belirlendiKuzey 
Kıbrıs Türk

göre beyaz eşya üre
timi 2012 yılı Şubat 
ayında geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 11.4 oranında 
artışla 1 milyon 655 
bin 186 adet oldu. 
Yerli beyaz eşya 
üreticilerinin yurtiçi 
satışları 2012 yılı 
Şubat ayında geçen 
yılın aynı ayına göre

Cumhuriyeti'ne 
yapılacak yolculuk
larda ve yurtdışı yol
culuklarında verile
cek gündelik miktar
ları belirlendi.
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'ne yol
culuklarda TBMM 
Başkanı ve 
Başbakana 142 TL 
gündelik verilecek. 
TBMM Başkanı ve 

yüzde 0.03 artışla 
447 bin 592 adete 
çıktı. Şubat ayında 
beyaz eşya ihracatı 
yüzde 15 artışla 1 
milyon 136 bin 424 
adete yükseldi. Bu 
dönemde beyaz eşya 
ithalatı ise yüzde 5.5 
oranında artışla 70 
bin 638 adete ulaştı.
2012 yılının Ocak-

Başbakan'a 
Almanya için 198 
euro, Fransa için 
192 euro, Hollanda 
için 187 euro, 
İngiltere için 139 
Sterlin, İspanya için 
191 euro, Kanada 
için 295 Kanada 
doları, Kuveyt için 
61 Kuveyt dinarı, 
Yunanistan için 191 
euro, Diğer AB

Şubat döneminde 
beyaz eşya üretimi 
arttı. 2011 yılının ilk 
iki ayında 2 
milyon 927 bin 498 
adet düzeyinde 
gerçekleşen beyaz 
eşya üretimi bu yılın 
aynı döneminde 
yüzde 5.6 artışla 3 
milyon 92 bin 888 
adete yükseldi.
Yurtiçi beyaz 
eşya satışının 
yüzde 3.3 oranında 
artışla 894 bin 353 
adete ulaştığı bu 
dönemde beyaz 
eşya ihracatı 
yüzde 11.7 artışla 2 
milyon 96 bin 191 
adet oldu.
Beyaz eşya ithalatı 
ise yılın ilk iki ayında 
geçen yılın eş döne
mine oranla yüzde 
14.4 artışla 115 bin 
154 adete ulaştı.

ülkeler için 152 
euro, diğer ülkeler 
için 190 Dolar gün
delik verilecek.
Resmi Gazete'de 
yayımlanan Bakan 
lar Kurulu Karan'na 
göre, "Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti'ne 
Yapılacak Yolculuk 
larda Verilecek 
Gündeliklere Dair 
Karar" ile "Yurtdışı 
Gündeliklerine Dair 
Karar"ın yürürlüğe 
konulması; Maliye 
Bakanlığının 2 Ocak 
2012 tarihli yazısı 
üzerine, Bakanlar 
Kurulu'nca 30 Ocak 
2012 tarihinde karar
laştırıldı.

Bireysel emeklilik 
sistemine yönelik 
düzenlemede sona 
geliniyor.
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
yeni sistemde şirket
lerin katılımına 
vurgu yaptı.
Sektörün beklentisi,- 
katılımcının ödediği 
tutara şirketin de ek 
ödeme yapması. 
Cari açıktaki yük
selişin önüne 
geçmek için tasarruf 
oranlarını artırmayı 
planlayan hükümet, 
bireysel emeklilik 
sistemini daha da 
büyütmeyi planlıyor. 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek’in, 
“1 TL ben yatırıyo
rum, şirketim de 
buna katkı yapmak 
ister mi?" konusuna 
eğildiklerini 
söylemesi, bu alan
da bir düzenleme 
yapılacağının 
sinyalini verdi. 
Bireysel emeklilik 
sisteminin gelişimi 
için işveren katkılı 
planların zorunlu 
olabileceği üzerinde 
durulduğu öğrenildi. 
Şu anda çalışanların 
motivasyonu için 
bazı şirketler bunu 
gönüllü olarak uygu
luyor. Fon büyük
lüğü 15.7 milyar 
TL’ye, katılımcı 
sayısı ise 2.7 mil 
yona ulaşan bireysel 

emeklilik sisteminde 
‘işveren katkılı’ 
poliçelerin oranı 
yüzde 4 
seviyelerinde.

AVANTAJ İKİ 
KAT ARTABİLİR 
Türkiye’de de 
öncelikle bazı 
mesleklere ‘zorunlu 
bireysel emeklilik’ 
planı getirilebileceği, 
daha sonra bunun 
yaygınlaştırılabile- 
ceği ifade ediliyor. 
Şu anda 15 milyona 
yakın ücretli ve 
memur çalışan 
bulunuyor.
İşverenlerin çalışan
ları adına sisteme 
para ödemelerini 
teşvik için Bakanlar 
Kurulu, yetkisini 
kullanarak vergi 
avantajını iki katına 
çıkartabilir.
Şu anda işverenler, 
çalışanın brüt ücre
tinin yüzde 10’unu 
ve yıllık olarak 
asgari ücretin yıllık 
tutarını aşmamak 
üzere ödediği parayı 
gelir vergisi 
matrahından indire- 
biliyor. Bu oranın iki 
katına çıkmasıyla 
birlikte, bir işveren 
çalışanı için her ay 
200 TL bireysel 
emeklilik sistemine 
ödediğinde 
bunun 40 TL’sini 
gelir vergisinden 
düşebilecek.

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. Savcı lığı 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 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
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. - 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTORÜS

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 1Q 7Q
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 913 01 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi $13 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 go gg

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik KHrfez
GEHLİK’İN İLK GONLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4228 

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)

laılıiMuklH
VENÜS SİNEMASI 
FETİH 1453:10:45- 
14:00-17:15-20:15 

SÜPERTÜRK:11:45- 
16:00-20:00 

KARANLIKTAN 
KORKMA:14:00-18:00 

REZERVASYON 513 3321 
CIUŞAVM TUTKU 

SUPERTURK: 
13.30-15.30-17.30 

19.30 -21.30
SEN KİMSİN : 

12.00 14.00 16.00 
18.00 20.30 

FETİH 1453 : 11.30 
14.30 17.30 20.30 
Rez. Tel: 51415 00



26 Mart 2012 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 10

Gemlikspor, kendi sahasında Yavuz Selimspor’u yenemedi 2-2

Gemlikspor liderliğine sevinemedi

Bursa Amatör ligi B 
grubunda lider 
durumda olan 
Gemlikspor, dün 
kendi sahasında 
oynadığı karşılaşma
da 2-0 galip olması
na karşın, ikinci 
devrede yediği 2 
golle sahadan galip 
ayrılamadı.
Dün, Gemlik Atatürk 
Stadında, Yavuz 
Selimspor ile 
karşılaşan 
Gemlikspor, taraftar 
desteği ile maçı 
galip bitirmek için 
sahaya çıktı.
Hakemler Arda 
Kardeşler, Cihan 
Çiçek ve Kasım 
Mutlu’nun yönettiği 
karşılaşma saat 
16.oo da başladı.

TEK KALE 
OYNADILAR 
Maça hızlı başlayan 
Gemlikspor, 
karşılaşmanın birinci 
devresinde rakip 
takım kalesinin 
önünden ayrılmadı. 
Birçok gol kaçıran 
kırmızı beyazlıların 
ilk golünü 40. 
dakikada Arif attı. 
İlk devreyi 1-0 galip 

bitiren Gemlikspor, 
taraftarların sürekli 
desteği ile 2. golü 
58. dakikada Nazif’in 
ayağından buldu. 
Karşılaşmanın 60 
dakikasını üstün 
götüren Gemlikspor 
70. dakikada kendi 
kalesi önünde mey
dana gelen bir 
karambolde rakip 
oyuncunun şutunu 
kaçırması nedeniyle 
karşılaşma 2-1 oldu. 
Golden sonra morali 
bozulan kırmızı 
beyazlıların 4 dakika 
sonra kalelerine bir 
gol daha girmesi 
sonucu karşılaşma 
2-2 duruma geldi. 
Maçın son 15 
dakikasında karşı 
kalede gol arayan 
Gemlikspor, 3 
dakikalık uzatmaya 
karşın aradığı^golü 
bulamayınca kendi 
evinde galip 
başladığı karşılaş
mayı 2-2 berabere 
bitirdi.

LİDERLİK 
TURU 
ATAMADILAR 
Yavuz Selimspor’u 
kendi sahasında yenerek, sezonu bitirmek isteyen lan 2-2 beraberlik

grubunda lider Gemlikspor oyuncu- sonucu oldukça

üzgün olarak 
soyunma odalarına 
giderken, 
tribünlerden bir 
izleyicinin 
“satıldınız” diye 
bağırması olaylara 
neden oldu.
Soyunma odasına 
giden Gemlikspor 
oyuncuları, kendile 
rine bağıran kişiye 
saldırmak istediyse 
de güvenlik güç
lerinin önleme ile 
olay yatıştırıldı.
Gemlikspor maçı 
galip bitirmiş olsaydı 
Gemlik sahasında 
taraftarlarına karşı 
şampiyonluk turu 
atacaktı.
Gemlikspor’un rakibi 
Mudanyaspor’un da 
Gemlikspor karşılaş
ması sırasında 1-0 
mağlup olduğu 
haberleri sahaya 
geldiği halde, 
grubunda lider 
durumda olan 
Gemlikspor’un fut
bolcuları maçtan 
sonra galip 
gelemedikleri için 
sevinemediler.
Gemlikspor, 3 takım 
ile birlikte playoffa 
gidecek.



Cihath Köyü’nde zeytin toplamaya giden Tamer Yeşildağ’ın kullandığı traktör vitese geçmeyince geri kaydı. 
Römork devrilince üzerinde bulunan Handan Yeşildağ altında kalarak hayatını kaybetti.

Bevrilen römorkun altında can verdi
Cihath Köyü’nde meydana gelen traktör kazasında Handan Yeşildağ 
(32) adlı kadın yaşamını yitirdi. Cihath Köyü’nde Tamer Yeşildağ adlı 
çiftçi zeytin toplamak için eşi Handan Yeşildağ ve kayınvalidesi 
Ülivye Keskin ile yola çıktı. Tamer Yeşildağ’ın kullandığı traktör, 
Çakaldere Mevkiin de bir rampada vites değiştirirken, vitese 
geçmemesi üzerine araç geri kaymaya başladı. Römorkta bulunan 
Handan Yeşildağ’ın annesi Ülviye Yeşildağ, römorktan atlamayı 
başarırken, Handan Yeşildağ atlayamadı. Haberi sayfa 2’de
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Bin ALANA 
İKİNCİSİ BEDAVA!

Kayhan Mah. 
2 Nolu Cadde

ÇOKAL TİCARET
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 024 1 ö '1

TOKI Heyeti demlikte inceleme yantı
TOKİ uzmanları Kadir Daşçı ve Kenan Özdemir, Cihath Köyü Mevkii ve Taşocakları 

Bölgesi’nde inceleme yaptı. Gemlik adına kentsel dönüşüm planı yapacakları 
açıklayan uzmanlar, bölgenin konutlaşmaya uygun olduğunu söylediler.

CHP Vönetimi 
Yerlikaya’nın 

istifasını kabul etti

Sağlam zeminli böl
gelerde yeni konut
lar yapmak için TOKİ 
uzmanlan ilçemize 
geldi. TOKİ uzman
lan Kadir Daşçı ve 
Kenan Özdemir, 
Cihath Köyü Mevkii 
ve Taşocakları Böl 
gesi’nde inceleme 
lerde bulundular.
Haberi sayfa 2’de

Öze an Yeri ikaya, 19 
Ocak 2012 günü yapı 
lan Gemlik Belediye 
Başkanvekilliği seçim
lerinde, AKP adayı 
Refik Yılmaz ile te 
maşlar kurduğu, 
CHP’H meclis üyele 
rinin Refik Yılmaz’a oy 
vermesinde aracılık 
yaptığı ve parti karar
larına uymadığı için 
Milletvekillerinden 
oluşan Komisyonca, 
kesin ihraç istemiyle

Merkez Disiplin 
Kurulu’na verilmişti. 
Haberi sayfa 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadn_guler@hotmail.com

TOKİ Gelecek mi?
Birinci derecede deprem bölgesinde bulu

nan Gemlik’in sağlam zeminli yerlere taşın
ması konusu 1999 depreminden beri 
konuşuluyor.

Son olarak, Gemlik Belediye Meclis 
Salonu’nda yapılan bir toplantıda Prof. 
Ahmet Ercan ilçenin ova bölgesindeki 
yapılaşmanın durdurulmasını, konutların 
sağlam zeminli zeytinlik alanlara yapılması 
önerdi.
“Ovanın altı jöle gibi" dedi.
Dedi ama, şu anda Gemlik’teki inşaatların 

yüzde 9O’ı bu bölgede yapılıyor.
Bu da ayrı bir tezat teşkil ediyor.
Gemlik’in sağlam zeminli alanları, Kumla 

yönündeki zeytinlik alanlar ile, hâzineye ait 
2 B arazisi olan Çakaldere sırtlarıdır. 4’de

ili m liimı ■■ oicu
Dojo Karate Do 
Spor Kulübü 
Antrenörü Gökhan 
Özler, katıldığı 
Dünya Karate 
Veteranlar 
Şampiyonası ’ndan 
ilçemize iki dalda 
Dünya üçüncülüğü 
getirdi.
İstanbul Ataköy’de 
yapılan ve 24 
ülkenin katıldığı 
Dünya Karate 
Veteranlar Şampiyo 
nasına giden 
Gökhan Özler, 
Kata ve Kumite 
dalında Dünya 
üçüncüsü oldu. 
Özler, şampiyonada

Bursa ve Gemlik’i 
en iyi şekilde temsil 
ettiğini, Türkiye’de 
futboldan başka 
spor dallarının da

bulunduğunu, mad 
di destek sağlanır
sa daha büyük 
başarılara imza ata
caklarını söyledi.

MİMİ

yıkıldık
NİKE PREMIER 
CUP U-15 1. Kade 
me müsabakaların
da Kocaeli guru 
bunda önce İstan
bul Çekmeköy’ü 1- 
0 yenen ve ikinci 
maçında ise Tekir 
dağspor’u çekiş 
meli maç sonunda 
2-0’hk skorla 
yenerek A gurubu 
birinci olan Bele 
diyespor takımı B 
gurup birinciliği 
maçını 2-1 kay be 
derek elendi. 10’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadn_guler@hotmail.com
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E/terin Ma//... (2)
Dünden devam...
Geçenlerde Dünya Bankası ve IMF 

Başbakan’a;
“Artık sizinki çok kıymete bindi” 
“Bizimkine ihtiyacınız kalmadı” diyerek, 
İnce yollu sitemlerini iletmişler.
Newyork, Londra ve Tokyo borsalarında 
Bizim kızın fink attığını şikayet ettikten 

sonra
Çinli kadınların günlük kazandıkları üç 

beş doları bizimkine vererek,
“Ateşli repo geceleri” geçirdikleri dediko

dusunu eklemeyi unutmamışlar.
Olsun du, bu kadar değerli biri
Kadınlar tarafından da ödüllendirilmeliy- 

di.
Tüm bunlara rağmen,
Bu kadar şan, şöhret, bu kadar al beni
Bu kadar değerli olma hali varken
Bir şey eksikti.
Bu eksik yüzünden bütün tamamlana 

mıyordu.
Tayyipgiller oturup düşündüler.
Tabii ya... Nasıl akıl edememişlerdi.
SEMBOL!

Cihatlı Köyü’nde zeytin toplamaya giden Tamer Yeşildağ’ın kullandığı 
traktör vitese geçmeyince geri kaydı. Römork devrilince üzerinde bulunan 

Handan Yeşildağ altında kalarak hayatını kaybetti.

Dinilin lönııkın ıimiı im veröi
Cihatlı Köyü’nde 
meydana gelen trak
tör kazasında 
Handan Yeşildağ 
(32) adlı kadın 
yaşamını yitirdi. 
Dün sabah saat 
O8.oo sıralarında, 
İlçemize bağlı 
Cihatlı Köyü’nde 
Tamer Yeşildağ adlı 
çiftçi zeytin topla
mak için eşi Handan 
Yeşildağ ye kayın
validesi Ülivye 
Keskin ile yola çıktı.

Tayyipgiller buyurdu.
Tez bir yarışma açıla! 
Tez bir sembol buluna!
Ve nihayet doğru yazılmadığında
Euro’ya benzeyebilecek bir sembol 

bulundu.
Şimdiden gazete başlıklarını görür gibi 

yim.
“Yeni sembollü banknotlar piyasada!” 
“Yeni yıla yeni banknotlarla gireceğiz!” 
Muhtemelen 2013’de, 
Yine bir Ocak ayında, 
Bu kez başına değil sonuna

“SEMBOLÜNÜ” eklemiş
Uzatmalı aşkım;
“Korkma babası devalüasyon” deyip, 
Kucağında 500 lük bir banknot ile kapımı

çalacak.

Hadi gelin, TV lere kamu spotunu birlikte 
tutalım;

O gün yeni banknotlarıyla
9,5 milyon emekli, torunlarına cep tele

fonu almak için,
Alışveriş merkezlerine,
2,5 milyon çalışan, karılarına tek taş 

almak için,
Kuyumculara koşacak.
Küçük ve orta ölçekli sermaye sahipleri, 
Yeni yatırımlara yelken açarak, 
Şirketlerin hisse senetlerine hücum ede

cek.
Ve bazı emekliler geleceğe miras diye, 
Bu bolluk ve refah günlerinin anısına, 
Yeni banknotlarını çerçeveletip duvara 

asacak.
Ve Türkiye bir kat daha büyüyecek. 
YERSEN!!!

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 

kaybettim. Hükümsüzdür. 
MELEK CAVGAŞ

Ill Hewti Geııliıle inceleme vantı
TOKİ uzmanları Kadir Daşçı ve Kenan Özdemir, Cihatlı Köyü Mevkii ve Taşocakları 

Bölgesi’nde inceleme yaptı. Gemlik adına kentsel dönüşüm planı yapacakları 
açıklayan uzmanlar, bölgenin konutlaşmaya uygun olduğunu söylediler.

Sağlam zeminli böl
gelerde yeni konut
lar yapmak için 
TOKİ uzmanları 
ilçemize geldi. 
TOKİ uzmanları 
Kadir Daşçı ve 
Kenan Özdemir, 
Cihatlı Köyü Mevkii 
ve Taşocakları 
Bölgesi’nde 
incelemelerde 
bulundular.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ile birlikte 
bölgeyi inceleyen 
TOKİ uzmanları, 
yeni Gemlik adına 
Kentsel Dönüşüm 
Planını yapacak
larını belirttiler.
Gemlik Belediyesi 
İmar ve Bayındırlık 
ve Fen İşleri 
Müdürlüğü persone 
linin yanı sıra, 
Cihatlı Köyü Muhtarı 
Sever Karabaş ve 
Mal Müdürü Arif 
Uçar’ın da katıldığı 
inceleme gezisinde 
Cihatlı Köyü, Köyü 
çevreleyen mezralar, 
taşocakları ve çam
lık alanları konusun
da notlar tutuldu. 
TOKİ uzmanları Ka 
dir Daşçı ve Kenan 
Özdemir, zemin 
açısından uygun 
olan bölgenin mezra 
olması açısından da 
konutlaşmaya 
elverişli olduğunu 

Tamer Yeşildağ’ın 
kullandığı traktör, 
Çakaldere Mevkiin 
de bir rampada vites 
değiştirirken, vitese 
geçmemesi üzerine 
araç geri kaymaya 
başladı.
Bu sırada traktörün 
arkasında bağlı olan 
römork devrildi. 
Römorkte bulunan 
Handan Yeşildağ’ın 
annesi Ülviye 
Yeşildağ, römorktan 
atlamayı başardı.

söylediler. 
Bölgenin Körfez 
manzarasına da 
hayran kalan 
uzmanlar, zemin, 
çevre ve değer 
etüdü yaptıklarını 
belirttiler.
Cihatlı Köyü’nü de 
kentsel dönüşüm 
programına alıp, 
planlamaya dâhil 
edebileceklerini 
söyleyen TOKİ 
uzmanları, yeni 
Gemlik adına geniş 
ve sağlam zeminli 
arazinin çok iyi 
değerlendirilmesi 
gerektiğine dikkat 
çektiler.
"Yen/ Gemlik için 
TOKİ heyeti geldi. 
Büyük adım atıldı 
diyebiliriz” diye 
konuşan Gemlik 
Belediye

Ancak, Handan 
Yeşildağ atlaya- 
mayınca devrilen 
römorkun altında 
kalarak, olay 
yerinde can verdi. 
Kazada eşinin 
römork altında 
kalarak öldüğünü 
gören Tamer 
Yeşildağ ve kayın
validesi olay 
yerinde fenalık 
geçirdiler.
Acı kaza haberi 
Cihatlı Köyü’nü

Başkanvekili Refik 
Yılmaz’da, “Planla 
ma bir süreçtir.
Yeni Gemlik’in 
ilçemize yakışan 
biçimde planlanması 
şarttır. TOKİ uzman
larına yapılaşmada 
öncelikli alanlarımızı 
gezdirdik.
Kentsel Dönüşüm 
planlaması yapıldık
tan sonra alt yapı ve 
inşaat aşamasına 

dün yasa boğdu. 
Römork altında 
kalarak yaşamını 
yitiren Handan 
Yeşildağ’ın 
cenazesi dün ikindi 
namazından 
sonra Cihatlı 
Köyü’nde gözyaşları 
arasında toprağa 
verildi.
Jandarma ve 
Cumhuriyet 
Savcılığı olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

geçilecektir. 
Bölgedeki geniş 
araziyi en iyi şekilde 
değerlendirmeyi 
düşünüyoruz. 
Belediye birimleri 
miz ve TOKİ 
uzmanlan, akademik 
kuruluşlar ve 
sivil toplum örgüt
lerinin görüşlerini 
de alarak yeni 
Gemlik’i planlaya
caklar” dedi.
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insaanaM demirleri çaldılar İhsanca
Bursa'da yapımı 
devam eden inşaata 
giren hırsızlar, 
buradaki demirleri 
alarak kaçtı.
Edinilen bilgiye 
göre, olay merkez 
Nilüfer ilçesi 
Çamlıca Mahallesi 5. 
Çınar Sokak 
üzerindeki inşaatta 
meydana geldi.
İddiaya göre 
gece saatlerinde 
sokak üzerinde 
arabayla dolaşan 
kimliği belirsiz 2 
kişi, inşaatta 
kullanılmak üzere 
yerde bulunan 
demirleri

Bıçaklı şaka hastanede hini
Bursa'da bıçakla 
şakalaşan iki arka 
daşın oyunu has
tanede bitti.
Edinilen bilgiye göre

'Omuz Atma' kavgası: 3 yaralı
Bursa'nın Nilüfer 
ilçesinde 'omuz 
atma' meselesinden 
çıkan kavgada 
3 kişi yaralanarak 
hastaneye kaldırıldı. 
Dumlupınar 
Mahallesi Atatürk

Uyuşturucu satan 2 kişi tutuklandı
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen 
operasyonda, uyuş
turucu hap sattıkları 
belirlenen 2 kişi 
gözaltına alındı. 
Adliyeye sevkedilen 
zanlılar, 'Uyuşturucu 
madde, ecstasy 
ticareti yapmak' 
iddiasıyla tutukla
narak cezaevine 
konuldu.

Demir kapıyı kaynaRla kesip kabloları çaldılar
Bursa'da bir depo
nun demir kapısını 
kaynak makinesiyle 
kesen zanlılar 500 
top kabloyu çaldı. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez 
Osmangazi ilçesi

olay, merkez Osman 
gazi ilçesi Küplüpı 
nar Mahallesi 
Etibank Caddesi 
üzerinde meydana

Caddesi'nde 
meydana gelen 
olayda, Kaan E. (20), 
Aykut A. (21) ve 
Numan M. (20) 
arasında 'omuz 
atma' meselesinden 
tartışma çıktı.

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
tarafından 
Osmangazi ilçesi 
Botanik Park gir
işinde bulunan bir 
otomobilde uyuştu
rucu madde ticareti 
yaptığı tespit edilen 
kişelere yönelik 
gerçekleştirilen

Yeniceabat Mahalle 
si Yeniceabat 
Caddesi üzerinde ki 
bir işyerinden mey
dana geldi. Gece 
saatlerinde işyerinin 
deposunun önüne 
gelen hırsızlık zan

geldi. Bıçakla 
şaka laşan iki 
arkadaştan M.D., 
S.Y.'yi parmağından 
yaraladı.

Kısa sürede kav
gaya dönüşen 
olayda birbirlerini 
darp eden üç 
genç yaralandı. 
Hastaneye kaldırılan 
yaralıların sağlık 
durumunun iyi 

operasyonda 2 kişi 
gözaltına alındı. 
Operasyon kap
samında yakalanan 
ismi açıklanmayan 
zanlıların otomo
bilinde yapılan ara
malarda, 548 adet 
sentetik uyuşturucu 
ecstasy olduğu 
belirlenen tabletler 
ele geçirildi. 
Operasyon netice 
sinde yakalanan 

lıları, yanlarında 
getirdikleri kaynak 
makinesiyle demir 
kapıyı kesti. İçeri 
giren zanlılar, işy
erinde bulunan 500 
top bakır kabloyu 
çalarak kaçtı.

demirlerin bir 
kısmının çalındığını 
gördü.
İnşaata gelen bina 
sahibi Zafer B., 
polisi arayarak 
inşaata hırsızlık 
olayının meydana 
geldiğini söyledi. 
Olay yerine gelen 
polislerin yaptığı 
inceleme sonucun
da inşaattan 50 kilo 
demir çalındığı 
tespit edildi.
Polis, görgü tanık
larının verdiği 
ifadeler doğrul
tusunda zanlıları 
yakalamak için 
çalışma başlattı

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

Yaralanan
S.Y. hastaneye 
kaldırılırken, 
M.D. ise olaydan 
sonra kaçtı.

olduğu öğrenildi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, üç 
genç hakkında 
'kasten yaralama' 
suçundan işlem 
yapıldığını 
duyurdu.

zanlılar, çıkarıldıkları 
nöbetçi mahkemece 
tutuklanarak ceza
evine konuldu.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, şehir 
genelinde uyuşturu
cu madde ticareti 
içerisinde bulunan 
kişi ve organizasy
onlara yönelik çalış
maların aralıksız 
sürdürüldüğünü 
açıkladı

İşyerine gelen 
O.Ç. kabloların 

çalındığını görünce 
polise haber verdi. 
Olay yerine gelen 
polis ekipleri par
mak izi çalışması 
yaptı.

22 Nisan’ın Bursa için önemi
22 Nisan 2012 tarihi Bursa için büyük 

önem taşıyor. Siyasetle ilgilenenlerin de 
bildiği gibi iktidar partisi AKP’nin il kong 
resi var o tarihte... Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın desteğindeki atanmış İl Başkanı 
Sedat Yalçın’ın, karşısına aday olarak kim 
çıkarsa çıksın seçimi alacağına kesin 
gözüyle bakılıyor. Bu bir anlamda, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Şanlıurfa 
Milletvekili Faruk Çelik’in Bursa’nın kader
ine etkisinin sona ermesi demek...

Aynı gün başka bir ortamda da, ülkenin 
kaderini etkileyecek bir çalışma yapılacak. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
öncülüğünde oluşturulan Anayasa 
Platformu Bursa’da toplanacak.

Toplantının tarihi yeni netleşmiş olacak 
ki, dün Bursa Gazeteciler Cemiyeti 
Yönetim Kurulu olarak Ankara’da ziyaret 
ettiğimiz Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç aktardı, “Size bir haber vereyim” 
diyerek...

TOBB dışında ülke genelinde örgütlü 12 
meslek kuruluşu ile işçi ve işveren 
sendikalarının bulunduğu platformun 
Bursa’daki toplantısına, TBMM Başkanı 
Cemil Çiçek ile Anayasa Komisyonu 
üyeleri de katılacak.

Sivil, çağdaş, demokratik bir anayasa, 
elbette bütün kesimlerin özlemi... 
Demokrasinin, insan hak ve özgürlük
lerinin temel taşlarından biri de özgür 
basın ancak, Türkiye’de basın ve basın 
çalışanlarının önünde engel çok...

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a, bu 
sorunların yazılı olduğu bir rapor sunduk 
dün... BGC Başkanı Nuri Kolaylı, raporu 
sunmakla yetinmedi, sözlü olarak tek tek 
sıraladı. En başta Türk Ceza Kanunu’ndaki 
gazetecilere ve basın kuruluşlarına yönelik 
hükümler, gazetecilerin sosyal güvenlik ve 
iş güvencesinden yoksun olmaları, özlük 
ve yıpranma hakları, basın kartlarının 
kamu kurumlarında kimlik olarak kabul 
görmemesi gibi pek çok sorunu sıraladı. 
Kolaylı ayrıca Arınç’tan, Bursa’da basın 
şurası düzenlemelerini istedi.

Bülent Arınç, basın mesleğinin sorunları
na yabancı değil. Bu yıl haziran ayında 
yapmayı planladıkları iletişim şurasının 
hazırlığı anlamında Bursa’da iletişim fakül
tesi dekanlarıyla yaptıkları toplantıdan 
umdukları verimi alamadığını söylemesi 
ilginç geldi. Bu şura için yer belirlemedik
lerini ama Bursa’da yapabileceklerini 
bildirdi.

Arınç’ın, basın çalışanlarının özlük hak
ları ve sendikasızlıkla ilgili olarak sarf 
ettiği bir cümle de kayda değerdi: 

“Sendikalarla ilgili değişiklikler var. 
Başka sendikalar kurulabilecek. Bu daha 
çok patronlarla ilgili...

Maalesef çoğunluğu sendikaları hasım 
gibi görüyor.”

Basın çalışanları açısından bu sözler 
önemli...

Bir de, gazetecilere yıpranma hakkı 
konusunda, “yüzde yüz olabilir demiyorum 
ama üzerinde çalışıyoruz” demesi...

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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TOKİ Gelecek mi?

Özcan Yerlikaya, 19 Ocak 2012 günü yapılan Gemlik Belediye 
Başkanvekilliği seçimlerinde, AKP adayı Refik Yılmaz ile temaslar kurduğu, 

CHP’li meclis üyelerinin Refik Yılmaz’a oy vermesinde aracılık yaptığı ve 
parti kararlarına uymadığı için Milletvekillerinden oluşan Komisyonca, 

kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu’na verilmişti.
Devletin sosyal konut yapma projeleri uzun 

yıllardır devam ediyor.
AKP hükümeti bu konuda geçmiş iktidarları 

katlayan bir performans gösterdi.
Toplu Konut İdaresi, yaptığı binlerce konutu 

evsiz hak sahiplerine teslim etti.
Kısa adı TOKİ olan bu kurum, hazine arazile 

rine ücret ödemeden, yaptığı projelerini özel 
sektör eliyle inşaata dönüştürüyor.

TOKİ arsa payı ödemediği için ucuz konut 
üretebiliyor.

TOKİ binalarının sağlamlığı ve kalitesi ise 
günümüzde tartışılmaya devam ediyor.

Gemlik Belediyesi, Mehmet Turgut’un döne
minden beri- 1999 depreminden beri TOKİ’yi 
Gemlik’e getirmeye çalışıyor.
İlçenin sağlam zeminli zeytinlik alanları, Zey 

tin tikleri Koruma Yasası’na takılıyor.
Sağlam zeminli diğer alanlar ise, önceleri 

Anayasadaki 2 B kapsamı içinde olduğu için 
dokunulamıyordu.
Ancak, AKP’nin Anayasa değişikliği sırasın

da 2 B’leri halka sunarak değiştirmesi, ilgili 
düzenlemeyi yapan yasanın yürürlüğe girme 
si ile TOKİ’nin gelmesi açısından Gemlik’in 
önü bir parça açıldı.

TOKİ’nin konut yapacağı hâzineye ait alanlar 
olarak belirlenen bölge, Çakaldere civarı ve 
Cihattı Köyü sırtlarıdır.
Aslında, Küçük Kumla Radar Yolu da sağ 

lam zeminli alanlar olup, sıfır deniz manzaralı 
bir bölgedir. Düşünülmelidir.
Mehmet Turgut’tan sonra 2009 seçimlerinde 

göreve gelen Fatih Mehmet Güler de, TOKİ ile 
bir protokol imzalamıştı.

Güler, TOKİ’yi Gemlik’e davet etmiş, TOKİ 
ilgilileri birçok kez Gemlik’e gelip gitmişlerdi.
AKP eski ilçe Başkanlarından Oktay

Kahveci, bu konuyu görüşmek için Bursa mil
letvekilleri ile TOKİ Başkanı ile Ankara’da 
buluşmuş, TOKİ’yi Gemlik’e davet etmişti.
Sonuçta, geçen iki yıldır, TOKİ Gemlik’e yöne
lik bir adım atmadı.
Bundan sonra ne olur birlikte göreceğiz.
TOKİ komşu ilçe Orhangazi de çok sayıda 

sosyal konut yaptı.
Bu iş siyasi malzeme yapılmadan, ihtiyaç 

duyulan yerlere, TOKİ’nin gelmesiyle çözülür.
"AKP yönetimde olmazsa, TOKİ Gemlik’e 

gelmez" diye yapılan siyaset, Gemlik’e yapı 
lan ayıptır.

TOKİ, AKP’nin malı değildir.
Milletin malıdır.
Gemlik birinci derecede deprem bölgesin 

deyse ve bu kent deprem riski taşıyorsa, 
TOKİ’nin öncelikle Gemlik’e gelmesi gerekir.

TOKİ’nin gelmesi beklenen bölge, hazine 
arazisidir.
Ancak, Gemlik Belediye Meclisi, geçtiğimiz 

aylarda aldığı bir karar ile, yine hâzineye ait 25 
dönümlük bir alanı, imar planlarında Bölge 
Hastanesi olarak planlara işledi.
Bu karar, Buyükşehir Belediyesinden de geçti. 
Aldığım duyumlara göre, bazı spekülatörler, 

bu bölgeden şimdiden ucuz arazi kapatmaya 
başlamışlar.
Biz, bu atımların takipçisi olacağız.
Aldığımız duyumları da okurlarımızla pay

laşacağız.
TOKİ Gemlik’e gelmeli.
Hem de biran önce gelmeli.

mhuriyet Halk 
rtisi Genel 
rkezi tarafından 
ışturulan kurulca, 
Ocak 2012 günü 
pılan Gemlik

Belediye Meclis 
üyeleri ve AKP 
adayı Refik Yılmaz 
ile kurduğu ilişkiler 
nedeniyle, Merkez 
Disiplin Kurulu’na 
kesin ihraç 
istemiyle sevk 
edilen, İl Yönetim 
Kurulu üyesi ve İl 
Başkan Yardımcısı 
Özcan Yerlikaya’nın 
istifası Gemlik İlçe 
Yönetim Kurulu’nca 
kabul edildi. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Dursun Ozbey, dün 
yapılan İlçe Yönetim 
Kurulu toplantısın
da, Özcan 
Yerlikaya’nın Noter

Kumsaz'da kacak napılar yıkılıyor

Gemlik Belediye 
si’nin kaçak yapılar
la olan mücadelesi 
artarak devam 
ediyor.
Belediye 
Encümeninin aldığı 
karan uygulayan 
Belediye ekipleri 
Kumsaz 
Mahallesi’ndeki çok 
sayıdaki kaçak 
yapıyı, temeli ve 
kat çıkılan binaları 
yıktı.
Jandarma ve Zabıta 
Müdürlüğü ekip
lerinin yoğun

kanalıyla gönderdiği 
istifa dilekçesinin 
ele alındığını 
söyledi.
Özbey, Merkez 
Disiplin Kurulu’na 
sevk edilen Özcan 
Yerlikaya’nın daha 
önce İl yönetim 
Kurulu üyeliğinden 
düşürüldüğünü, isti
fasını görüşen Gem 
lik CHP İlçe Yönetim 
Kurulu’nun da isti

güvenlik önlemleri 
altında yapılan 
kaçak bina 
operasyonunu 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz yerinden 
yönetti. İmar ve 
Fen İşleri 
Müdürlerinin de 
hazır bulunduğu 
operasyonda, 
uyarıları dikkate 
almayan birçok bina 
yerle bir edildi. 
Jandarma Yüzbaşı 
Mustafa Özdemir’de 
operasyonun güven

fasını kabul ettiğini 
söyledi.
19 Ocak 2012 günü 
yapılan Gemlik 
Belediye Başkanve 
killiği seçimlerinde 
bir CHP’li üyenin 
Refik Yılmaz’a oy 
vermesi sonucu, 
başkanvekilliği 
makamı ÂKP’ye 
geçince, CHP Genel 
Merkezi konuyu 
incelemek için 

lik bölümünü yönet
ti. Gemlik’te kaçak 
yapılarla olan 
mücadelenin yıl
madan devam ede
ceğini vurgulayan 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, sadece 
tamamlanmış olan 
kaçak yapıları değil, 
kat çıkılan, temeli 
atılan, çitle çevrilen, 
konteynırlarla 
desteklenip, 
barakalarla konuş
landırılan kaçak 
yapıları da yıkacak

Milletvekillerinden 
oluşan bir komisyon 
kurmuştu.
Bu komisyonun 
yaptığı incelemede, 
Özcan Yerlikaya nın 
değişik mechs 
üyelerini telefonla 
ve bizzat arayarak. 
Refik Yılmaz’a oy 
vermesini istediği 
ayrıca Refik Yılmaz 
ile de 30 yakın tele
fon görüşmesi yap
tığı, işyerinde geç 
saatlerde birçok kez 
buluştuğunu tespit 
etmişti.
Komisyon, Yerlika 
ya’nın görevi olma 
yan işlerle ilgilen 
diği, parti disiplinine 
ve kararlarına uyma 
dığı gerekçesi ve 
Belediye Başkan 
vekilliği seçimlerin 
deki tutumu nede 
niyle, kesin ihraç 
istemi ile Merkez 
Disiplin Kurulu’na 
sevk etmişti.

larını belirtti. 
Encümenin aldığı 
yıkım kararlarının 
ivedilikle yerine 
getirileceğini de 
vurgulayan Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, önümüzdeki 
günlerde de yıkım
ların devam ede
ceğini sözlerine 
ekledi. Gemlik 
Belediyesi ekip
lerinin yıkım çalış
malarının hafta 
boyunca süreceği 
bildirildi.
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Talan, Mı milini Mila mm Mi
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
tarafından Belediye 
Başkanvekili ve 
meclis üyelerine 
verdiği kahvaltılı 
toplantıda, esnafın 
sorunları Oda 
Başkanı İbrahim 
Talan tarafından 
Belediye yetkililerine 
aktarıldı.
Cumartesi günü 
sabahı yapılan kah* 
valtılı toplantıda 
konuşan İbrahim 
Talan, esnafın zor 
günler geçirdiğini 
anlatarak, Kapalı 
Pazar yeri, kaldırım 
işgali ve büyük 
alışveriş merkezleri 
ile ilgili düzenleme 
getirilmesini istedi. 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan, okul

önlerinde bulunan 
işletmelerde ve sey
yar satıcılarda sigara 
satışının yanı sıra 
uyuşturucu madde 
satıldığı duyumlarını 
aldıklarını söyledi. 
Toplantıya, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Muharrem Sarı, AKP 
İlçe Başkanı Necdet 
Yılmaz ile bazı

Belediye Meclis 
üyeleri ve oda 
yöneticileri katıldı. 
Toplantıda konuşan 
Oda Başkanı Talan, 
yaşanan ekonomik 
büyük alışveriş 
merkezlerinin 
Gemlik’te açılmaya 
açılmaya devam 
ettiğini belirterek, 
"Büyük alışveriş 
merkezleri küçük 
esnafımızın belini 

büküyor yüzlerce 
işyeri kapanıyor." 
dedi.
Talan, ruhsat verilir 
ken de yasanın 
öngördüğü şartların 
aranmasını istedi. 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ise, marketler 
le alakalı yasa ne 
gerektiriyorsa onu 
yaptıklarını ve son 
dönemde gündeme 
gelen otopark zorun
luluğu konusunda 
da mecliste düzen
leme yapacaklarını 
ifade etti.
PAZAR YERİNİ 
BİZ YAPALIM 
Talan, yapılması 
planlanan Kapalı 
Pazar yeri ile ilgili, 
oda olarak buranın 
yapımına ve işletilme 
sine talip olduklarını 
söyledi.

"Pazar yerini bize 
verin, diğer ilçelerde 
olduğu gibi Esnaf 
Odası olarak burayı 
biz işletelim. Geliri 
ile de durumu iyi 
olmayan çocuk
larımıza eğitim bursu 
verelim" dedi.
Yılmaz ise Damla 
Kent ye Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu’nun bulundu 
ğu bölgelere iki adet 
Kapalı Pazar Yerinin 
yapılması için çalış
maların sürdüğünü 
söyledi.
Yılmaz, "Burada yer 
alacak esnaf ile ilgili 
olarak ne gerektin 
yorsa onu uygulaya 
rak hiçbir esnafımızı 
mağdur etmeye
ceğiz" dedi.
İbrahim Talan, "Okul 
önlerinde seyyar 

satıcı ve kendi faali 
yet alanlarının dışın
da satış yapan işlet
melerin denetlen
mesi için bir korniş 
yon kurularak bu tür 
özellikle gıda satışı 
yapan işyerlerinin 
tespit edelim" 
önerisinde bulundu. 
İbrahim Talan, okul 
önlerinde bulunan 
işletmelerde ve sey
yar satıcılarda sigara 
satışının yanı sıra 
uyuşturucu madde 
satıldığı iddiasında 
da bulunarak bu 
konuda yöneticileri 
göreve davet etti. 
Talan, Sanayi Sitesi 
ihtiyacının her geçen 
gün artış gösterdiği
ni ve halen faaliyette 
olan küçük sanayi 
sitesinin büyütülme
si için destek istedi.

ÇeliMıol, Orhannazilileri mest elti Suni Çim Saha açılısı Wn
Cumartesi akşamı 
Orhangazi Halk 
Eğitırn Merkezi’nde 
gerçekleşen müzik 
ziyafetinde, Halk 
Eğitimi Merkez 
Müdürü Kemal 
Çetinoglu’nun ev 
sahipliğinde, şef 
Erdinç Çelikkol’un 
hayat hikayesi slayt
larla tanıtıldı.
Daha sonra 
geçmişe dönük 
yapılan konserler
den bazı videolar 
eşliğinde şarkılar 
söylendi.

YOĞUN İLGİ 
Konsere gösterilen 
yoğun ilgi nedeniyle 
salona giremeyen 
izleyiciler, kapı 
dışından konsere 
iştirak ettiler.
Yönetimini 
H.E.M. Müdür 
Yardımcılarından 
Salih Ünal'ın 
gerçekleştir

IHI!

mesiyle geceye 
hoş bir ortam 
yaratmış oldu. 
Erdinç Çelikkol ve 
eşine konsere 
sonunda plaket 
sunuldu.
Konsere, Gemlik 
Belediyesi Sanat ve 
Kültür Derneği 
Korusundan da 
Gemlikliler katıldı. 
Gemlikliler adına 
Fikri Danış, 
Çelikkol’a bir buket 
çiçek sundu.

Bursa Buyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yapılan Gemlik 
Atatürk Stadı yanın
daki Suni Çim 
Saha’nıft resmi 
açılışı 27 Mart 2012 
Salı günü gerçek
leşecek, 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Âltepe ve 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz tarafından 
düzenlenecek tören 
saat 17.00’de

başlayacak.
Çotanak Spor ile 
Karadeniz Spor’un 
karşılaşacağı tören
ler öncesinde de 
protokol üyeleri 
gösteri maçı yapa 
cak. Gemlik Suni 
Çim Sahası yaklaşık 
bir ay önce hizmete 
girmişti. Sahanın 
resmi açılışı ise, 
Recep Altepe’nin 
yoğun çalışma 
programı 
nedeniyle bugüne 
kaldı.

Askeri Veteriner Okulu’ndan 
almış olduğum askeri sağlık 

karnemi kaybettim.
Hükümsüzdür. FATİH MEZLİ

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

Beko Casio marka 298 SR 
model AF90600529 seri nolu 

yazar kasamın ruhsatını 
kaybettim. Hükümsüzdür.

AKTİF ENERJİ 
ELEKTRİK LTD.ŞTİ.

T'EMA A “SUYUNU BOŞA 
mH HARCAMA”

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

mi!Bl ABONE OLDUNUZ MU?
tııılriı lıı tiuiı ıltııl «mitli ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Dershanecilik 6 adımda bitirilecek
Başbakan 
Erdoğan'ın, Seul yo 
lunda "Dershaneler 
kapanacak" sözleri 
gündeme damga 
yurdu. Alınacak 6 
radikal kararla der
shaneye ve sınava 
ihtiyaç ortadan 
kalkacak.
4+4+4 sonrası bekle-’ 
nen gelişmeler 
şöyle: Liseler ve 
üniversiteler kalitede 
eşitlenecek, lisede 
olgunluk sınavı ola
cak, özel okullar ve 
mesleki eğitim teşvik 
edilecek, üniversite 
Sınavı randevuyla 
yapılacak 
Başbakan Tayyip 
Erdoğan'ın, Seul yo 
Junda "Dershaneler 
kapanacak” söz
leriyle duyurduğu 
yeni sistem zorunlu 
eğitimi 12 yıla çıka 
ran 4+4+4 modeliyle 
gerçekleşecek.
Eğitimde verilecek 6 
radikalkararla der
shaneye.ve sınava 
ihtiyaç ortadan 
kalkacak Yeni model

de dershaneler 
yasaklanmayacak 
ancak öğrencileri 
seçen ve eleyen sis
tem ortadan kalka
cağı için dershaneye 
ihtiyaç da kalmaya
cak. Dershaneciliği 
bitirecek ya da özel 
okul sahipliğine 
yöneltecek 6 kriter 
şöyle:

İŞTE 6 AŞAMA 
* 4+4+4 yeni eğitim 
modelinde öğrenciler 
Anadolu ya da Fen 
lisesine hazırlanmak 
zorunda kalmayacak. 
Çünkü tüm liselerde 
isteyen öğrenciler 

için Fen, Sosyal 
Bilimler, Matematik, 
Spor ve Müzik gibi 
ağırlıklı eğitim için 
paket dersler bulu
nacak. Her lise bir 
Fen Lisesi ya da 
Anadolu Lisesi 
seviyesinde olacak. 
* Liseye başlamak 
için SBS yerine lise 
bittiğinde öğren
cilere Olgunluk 
Sınavı gelecek. 
Ancak bu sınavda 
öğrencilerin lise 
öğrenimleri boyunca 
aldıkları eğitime 
ilişkin sorular sorula
cak. Bu şekilde, bir 
sınav da kitlesel 

olarak öğrencileri 
özel ders ya da ders 
haneye yönetmeye
cek. Ortaöğretim 
Başarı puanı ve 
Olgunluk Sınavı 
puanlarıyla birlikte 
öğrenciler üniversit
eye başvurmaya hak 
kazanacak.
* Ortaöğretimde 
başlayan ilgi ve 
yeteneğe göre 
seçmeli dersler 
lisede öğrencileri 
mesleki ve teknik 
eğitime yöneltebile
cek. Bu kapsamda 
öğrenci başına 
teşviklerle özellikle 
meslek teknik eğitim
leri iş sektörünün 
taleplerini karşılaya
cak. Meslek ve 
Meslek Teknik 
eğitimden mezun 
olan öğrenciler, 
akademik bir üniver
site eğitimi yerine iş 
hayatına başlayabile
cek ve aynı zamanda 
sınavsız önlisans 
eğitimi alabilecek. 
Mesleki eğitim 
mezunlarıyla, üniver

site mezunlarının iş 
fırsatları ve iş bul
duktan sonraki ücret 
farklılıkları arasında
ki makas daraltıla
cak. Mühendis ile 
tekniker maaşları 
arasında uçurum 
olmayacak.
* Bazı büyük ders 
hane sahiplerinin 
özel okulla dönüşme 
taleplerini dile 
getiren Başbakan 
Erdoğan, özel 
okulların desteklen
mesine de sıcak 
bakıyor. Özel okullar
la, okul ihtiyacının 
azaltılmasını hede
fleyen hükümet, özel 
okullara özel 
teşvikler getirecek. 
Devlet okullarına 
sunulan imkanlardan 
özel okulların da 
yararlanmasıyla, özel 
okul işletmeciliği 
öğrenci bulmakta 
zorlanan dershaneler 
için cazip hale gele
cek.
* Üniversiteler 
arasında kalite farkı 
azaltılması yönünde 

çalışmalar yapılacak. 
Üniversiteler, A-B-C 
şeklinde seviyelere 
ayrılacak. Her üniver
sitenin bir sonraki 
seviyeye çıkabilmesi 
için hedefler gösteri 
lecek. Üniversiteler 
arası kalite farklılık
ları azaltılacak 
önlemler alınacak.
* Üniversite sınavı da 
iki aşamadan tek 
aşamaya düşecek. 
Lisede yapılan 
Olgunluk Sınavı'nda 
başarılı olan öğren
ciler Lisans 
Yerleştirme Sınavı'na 
başvurabilecek. 
Öğrencinin ortaöğre
tim başarı puanı ve 
Olgunluk Sınavı 
puanının ortalaması 
alınarak Lisans 
Yerleştirme Sınavı 
yapılacak. İlerleyen 
zamanda öğrencileri 
aynı gün sınav yap
mayıp randevu sis
temiyle sınav yapıla
cak. Uluslararası IB, 
SAT gibi sınavlarla 
üniversitelere öğren
ci alınacak.

— KREŞLERİ

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

w KURUMU 

CGİİDI13. VII
ERKEN KAYIT 

AVANTAJLARIMIZDAN 
- YARARLANIN

“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, 
- • - -KENDİNEGÜVENEN, SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP, 

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veyawww.elmasekerikres.com 

51719 bl telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

mailto:info@elmasekerikres.com
veyawww.elmasekerikres.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

KARADENİZ’İN İNCİSİ AMASRA (2)
Dünden devam...
Arkadaşlar, 

Amasra'nın bir 
sahil kentinden çok 
bir turizm kenti 
olduğu konusunda 
bileşiyorlardı. 
Kent yürüyerek 
gezilecek kadar 
küçük bir yerdi. 
Gezmek için araca 
gerek yoktu. Çev 
renizdeki güzellik
leri hatta kaleyi 
yürüyerek gezmek 
ve görmek müm 
kündu Amasra’nın 
sokakları alabildiği 
ne dardı. 
Otomobilin bile 
giremeyeceği 
sokaklar vardı. Bu 
nedenle kenti yürü 
yerek gezmek daha 
uygundu Evlerin 
bir kısmı orman 
alanları içinde yer 
alıyor. Tarihi 

evlerin ayakta 
kalanları size 
geçmişten esintiler 
getiriyor. Binalar 
beton, kâgir ve ah 
şap ağırlıklı. Ahşap 
yapılar zamana 
fazlaca direneme 
dikleri için sayıları 
her yıl biraz daha 
azalıyormuş.
Amasra’nın tarihi 

çok eskilere dayanı 
yor. Büyük İsken 
der’in Baldızı ve 
Pers Kralı 3.Dorei 
os’un yeğeni 
Kraliçe Amastris’e 
bir hediye olarak 
verilir Amasra. 
Fakat bunun önce
si de vardır. M.Ö 
6.yüzyılda Megaralı 
göçmenler tarafın
dan Sesamos adıy
la kurulmuş. İşte 
bundan sonra M.Ö 
4.yüzyılda kraliçe

Amastris’in adını 
almış. O dönem
lerde önemli bir 
ticaret merkezidir. 
Köle ve değerli 
madenlerin ticareti 
yapılmaktadır 
Amasra’da. Tarih 
boyunca da kent 
bu özelliğini koru
muştur.
Yıllar sonra 

Amasra, Bizanslıla 
rın eline geçer. 
BizanslIlar kente 
bir hisar yaparlar. 
Sonra diğer uluslar 
bu hisara ekleme 
ler yapar ve hisarı 
onarırlar. 1400’lü 
yıllarda kent 
Cenevizlerin eline 
geçer. Bu çok uzun 
sürmez 60 yıl son 
ra (1460) kentin 
sahibi OsmanlIlar 
olur.

OsmanlIlar döne

minde Fatih Sultan 
Mehmet burayı 
gördüğünde 
hocasına: “Lala 
çeşm-i cihan bu 
mu ola? Diye sorar. 
Bu söz “dünyanın 
gözü” anlamına 
gelmektedir. 
Amasra’yı gezip 
gördükten sonra 
bu düşüncelere 
sizler de 
katılırsınız.

Osmanh denizcilik 
okulunu Amasra’da 
açar. Bu bina sonra 
müzeye dönüştü 
rülür. Amasra’dan 
tarih fışkırmaktadır. 
Bu nedenle bina 
yapımında yarım 
metreden fazla 
temel kazılmasına 
izin verilmiyormuş. 
BizanslIlar döne
minden kalma 
kilise onarılarak 
camiye 
dönüştürülmüş ve 
adı da Fatih Camii 
olmuştur. Kentin 
yakın ve uzak 
çevresinde pek çok 
tarihi eser bulun
maktadır. Roma 
hamamı, tiyatro ve 
tapınak kalıntılarını 
görmek

mümkündür.
Öncelikle 

çarşısını gezmek, 
görmek istiyoruz. 
Daracık sokaklarda 
küçük dükkânlar 
sıralanmış, yöreye 
özgü hediyelik 
eşyalar satıyorlar. 
Küçük takalar, 
yelkenliler ve deniz 
hayvanlarının 
kabuklarından 
yapılmış eşyalar 
dükkânların vitrin
lerini süslüyordu. 
En çok ilgi gören el 
sanatlarından tahta 
oyma işleriydi. 
Anısı olsun diye 
küçük bir cura 
aldım. Çok da 
güzeldi, telleri ve 
mızrabı da vardı. 
Otobüste tıngırdat
tığım zaman 
herkesin dikkatini 
çekmişti.

El sanatları 
yönünden çarşı 
alabildiğine zengin
di.

Köy kadınlarının 
yaptığı eiişleri ve 
daha niceleri turist
lerin ilgisini çeki 
yordu. Şile bezin
den yapılan giysiler 
askılarda müşteri

bekliyordu.
İlgimi en çok taka 

maketleri çekmişti. 
Ne güzel de boy
amışlar onları 
rengârenk.

Çarşıda aklınıza 
gelmeyen pek çok 
el işi ürünle 
karşılaşabilirsiniz. 
Mutlaka sizin de 
hoşunuza gidecek 
güzel bir ürün ola
caktır. Saatlerce 
gezseniz sıkıl
mazsınız. İncik 
boncuk işlerine ilgi 
duyuyorsanız o 
zaman daha çok 
gezeceksiniz 
demektir.

Hanım arkadaşlar 
gezmeye doymu 
yor. Biz erkekler 
dinlenelim hem de 
bir çay içelim diye 
düşünüyoruz.

Çay içecek uygün 
bir yer arama 
derdindeyiz. 
Hanımlara bir saat 
sonra kaleye çıka
cağımızı söyleyip 
bir çay ocağına 
çörekleniyoruz. 
Çayları söyleyip 
koyu bir sohbete 
başlıyoruz.

Devamı yarın...

GEMLİK KONUR 
TİP MERKEZİ

GENEL CERRAHİ UZMANI

Op. Dr. Ümit YILIK
BURUMUMUZDA

TAM ZAMANLI OLARAK 
ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞTIR 

SGK ile tüm branşlarda 

anlaşmamız mevcuttur 
Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No: 44 

Tel: 514 80 87- 514 80 88
514 50 51 GEMLİK

Muhtarlar 
maaş 
istiyor

Muhtarlar Birliği 
Dernekleri Federas 
yonu Genel Başkanı 
Bekir Kahyaoğlu, 
ülke genelindeki 52 
bin 983 muhtarın 
'ödenek' adı altında 
aldığı ücretin 'maaş' 
statüsüne dönüştü 
rülmesini istedi.
Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç'ın da katıldığı 
toplantıda konuşan 
Kahyaoğlu, muhtar
ların yaşadıkları 
sorunları yetkililere 
yazılı olarak sun
duklarını ve çözüm 
beklediklerini açık
ladı. Kahyaoğlu, 
mevcut yerel yöne
timler yasasındaki 
'muhtarlık 
binalarının bütçe 
dahilinde yapılması' 
ifadesinin yerine 
'muhtarların çalış
ma ofisi ihtiyacının 
karşılanması zorun
luluktur' ibaresinin 
yer almasını istedi

ŞOFÖR ARANIYOR
KAMYON VE 
TIR ŞOFÖRÜ 
ARANIYOR

514 00 60
ELEMAN ARANIYOR

AKARYAKIT 
İSTASYONUNDA

ÇALIŞACAK 
BAY VE BAYAN 

AKARYAKIT SATIŞ 
GÖREVLİLERİ

ARANIYOR
PETROL OFİSİ 

AKCAN PETROL 
Dörtyol Mevkii 
Tel : 513 10 70

GEMLİK
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I Özel İdaresi Eerameı S w» inHliııor
Orhangazi’ye bağlı 
Keramet Köyü böl
gesinde bulunan ter
mal suyun daha 
etkin kullanımı için 
çalışmalara başla 
yan İl Özel İdaresi 
ekipleri yerinde 
incelemelerde 
bulundu.
İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Bilal Çelik 
Başkanlığındaki 
ekip Keramet köyün 
de bulunan işlet
meyi gezerek Orhan 
gazi-İznik yoluna 
dökülen termal 
suyun biran önce 
kontrol altına alı
narak halkın kul
lanımına sunmak 
istediklerini söyledi. 
Bilal Çelik, “Keramet 
Kaplıcası benim öte
den beri bildiğim bir 
yer, bugün buraya 
gel dik Orhangazi 
Kaymakamımız M. 
Selman Yürdaer, 
Kültür ve Turizm 
Daire Başkanımız M. 
Muharrem Tüfekçi 
ve Jeotermal Genel 
Müdürümüz Hasan 
Aydın ile birlikte 
yerinde incelemeler 
yaptık. Burada çok

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

güzel mineralli ve 
yaklaşık 60-70 It/sn 
suyumuz var. 
Keramet köyü 
muhtarlığının işlet
tiği küçük bir işlet
memiz var. Bu işlet
menin daha düzgün 
bir hale getirilmesi 

için Özel İdare ola 
rak bizde çalışma 
larımızı sürdürüyo 
ruz, şu anda su 
numuneleri alınmış 
gerekli incelemeler 
yapılıyor. Su numu 
nelerinin sonuçları 
ne çıkacak ve hangi 

tür hastalıklara şifa 
kaynağı olabilir bu 
değerleri öğrendik
ten sonra bir kez 
daha değerlendirme 
yapacağız. Çünkü 
yüzyıllardır burası 
şifa merkezi olarak 
değerlendirilmiş ve 
insanlarımız burada 
şifa bulmuşlar hala
da şifa bulmaktadır
lar. İl Özel İdaresi 
olarak bizlere 
düşen görevde bu 
kaynağı en güzel 
şekilde değer
lendirip insan
larımızın sağlık 
açısından kullanımı
na sunmaktır, 
onun için hazırlıklar 
teknik eleman
larımız tarafından 
başlamıştır” dedi.

Kış geride kaldı, 
güneş yüzünü 
gösterdi. Ancak 
beklenen bahar 
yağmurları da 
gecikmedi.
Bu hafta, hava sıcak
lıkları hissedilir 
derecede düşecek. 
Meteoroloji mühen
disi Barış Özgün 
"Ancak bu azalma 
mevsim normal
lerinin çok altına 
indirmeyecek, hava 
sıcaklıklarını 1-2 
derece altına inecek. 
Yurdun iç ve doğu 
kesimlerinde ise 
2-4 derece 
sıcaklık düşüşleri 
bekliyoruz." diye 
konuştu.
Hava sıcaklıklarında
ki düşüş büyük 
kentlerde de kendisi
ni hissettirecek 
ancak haftasonunda 
hava yeniden ısı
nacak.

Meteoroloji 
Mühendisi Barış 
Özgün, "Büyük kent
lerimizde özellikle 
İstanbul'da Çarşam
ba günü sağanak 
geçişleri göreceğiz. 
Ankara'da ise 
Çarşamba ve Cuma 
günü yağmur ve 
sağanak geçişleri 
göreceğiz. Onun 
dışında büyük 
kentlerde yağmur 
beklemiyoruz. 
Büyük kentlerimizde 
Ankara 18 derece 
ancak Salı günün
den itibaren 10-12 
derecelere inecek. 
İstanbul'da 14-15 
derecelere inecek. 
İzmir'de 21 derece 
olmasını 
bekliyoruz. 15-16 
derecelere düşecek 
ama haftasonuna 
doğru yeniden yük
selmesini bekli 
yoruz." dedi.

PLAKET - KUPA VE MA&ALVA ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - 0RGAMİZA5Y0FI VE TAMITIM
istiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı tio: 3/ B GEMLİK 

Tel V(0224) 515 96 83 Fax: (0 224) 513 35 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketler

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bul kadına cifle maaş müjdesi
Dul kadına hem 
eşinin hem ölen 
babasının maaşı 
bağlanacak. 
Yargıtay, eşinden 
ölüm aylığı alan dul 
kadının, ölen 
babasından da aylık 
almak istemiyle 
açtığı davayı redde
den mahkeme 
kararını bozdu. 
Yüksek Mahkeme, 
506 sayılı kanuna 
eklenen geçici 
madde ile 6 Ağustos 
2003'den önce hak 
sahibi kız çocukları
na bağlanan gelir ve 
aylıkların, evlenme 
ve çalışma halleri 
hariç geri alınmaya
cağını hükme bağ
landığı için, 6 
Ağustos 2003'ten 
önce ölen babası 
nedeniyle hak sahibi 
olan davacının, eşin
den ölüm aylığı alsa 
bile babasından da 
ölüm aylığı alabile
ceğine karar verdi, 
ölen eşi üzerinden 
dul aylığı alan bir 
kadın, daha önce 
ölen babasından da 
yetim aylığı almak 
üzere Sosyal 
Güvenlik Kurumu'na 
(SGK) başvurdu. 
SGK, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar 
Kanunu'na göre, 
babasından aylık 
bağlanan kadının,

10 yılda vergi gelirinde rekor artış
CHP Ankara Millet 
vekili Aylin Nazha 
ka’nın soru önerge
sine Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek’in 
verdiği yanıt, 2002 
yılında vergi gelir

kocasından da aylık 
almaya hak kazan
ması halinde, bu 
aylıklardan yüksek 
olanın Ödeneceği, bu 
nedenle yalnızca 
eşinden aylık alabile
ceği gerekçesiyle 
başvuruyu reddetti. 
Kadın, bunun üzerine 
Ankara 13. İş 
Mahkemesi'nde dava 
açtı. Mahkeme, SGK 
işleminin doğru 
olduğu, davacının 
dava açmada haklı 
olmadığı gerekçe
siyle davayı reddetti. 
Kararın temyiz 
edilmesi üzerine 
dosyayı görüşen 
Yargıtay 21. Hukuk 
Dairesi, yerel 
mahkeme kararını 
bozdu.
Dairenin kararında, 
506 sayılı yasa 
gereği, babasından 
aylık bağlanan 

lerinin 60.3 milyar 
TL iken 2011 yılında 
253.7 milyar TL 
olarak gerçekleştiği
ni ortaya koydu.
Maliye Bakanı, vergi 
gelirindeki kümülatif 

kadının, kocasından 
da aylık almaya hak 
kazanması halinde, 
bu aylıklardan yalnız
ca fazla olanının 
ödeneceği belirtildi. 
Kararda ancak, aynı 
kanuna 2005 yılında 
eklenen geçici 91. 
madde ile "6 Ağustos 
2003'den önce hak 
sahibi kız çocukları
na bağlanan gelir ve 
aylıkların, evlen
meleri, Sosyal 
Sigortaya, Emekli 
Sandıklarına tabi 
çalışmaları veya 
kendi çalışmaların
dan dolayı buralar
dan gelir veya aylık 
almaları halleri hariç 
olmak üzere geri 
alınmaz. Bunlardan, 
yukarıda belirtilen 
haller haricindeki 
nedenlerle gelir veya 
aylıkları kesilen veya 
durdurulan kız 

artışın yüzde 320.4’e 
tekabül ettiğini 
söyledi.
Soru önergesini 
yanıtlayan Maliye 
Bakanı Mehmet 
Şimşek, 2002 yılında 

çocuklarının gelir ve 
aylıkları, kesme veya 
durdurma tarihi 
itibarıyla talep şartı 
aranmaksızın 
yeniden başlatılır" 
şeklinde düzenleme 
getirildiği kaydedildi. 
Olayda, davacı 
kadının eşinin 27 
Ağustos 2003 
öldüğü, 1 Ekim 
2003'ten itibaren de 
eşinden ölüm aylığı 
aldığı, 1 Nisan 
1996'da ölen 
babasından dolayı 
ölüm aylığı talebini 
ise 4 Ocak 2008 
itibariyle dile 
getirdiği ifade edilen 
kararda, "Davacının 
evli olması nedeniyle 
eşinin ölüm tarihi 
olan 27 Ağustos 
2003'ten önce ölüm 
aylığı talep etmesi 
mümkün değildir. 
Ancak 506 sayılı 
Kanuna eklenen 
geçici 91. madde ile 
getirilen düzenlem
eye göre 6 Ağustos 
2003'ten önce ölen 
babası nedeniyle hak 
sahibi olan davacı, 
eşinden ölüm aylığı 
almakta olsa dahi 
evliliğinin ölüm 
nedeniyle son bul
masından sonra 
babasından da ölüm 
aylığı talep etme 
hakkına sahiptir" 
denildi.

Merkezi Yönetim 
Bütçe Gelirlerinin 
79.4 milyar iken 
2011 yılında 295.8 
milyar TL olarak 
gerçekleştiğini 
açıkladı.

MllllMIMİlI 
da sigortalı olicalı

Türkiye Sebzeciler 
Meyveciler ve 
Seyyar Pazarcılar 
Federasyonu ile 
Koru Sigorta arasın
da yapılacak pro
tokol çerçevesinde, 
pazar yerlerinde 
alışveriş yapan 
vatandaşlar, olası 
kazalara karşı 
sigorta güvencesine 
kavuşacak. 
TÜSPAF Başkanı 
Mehmet Çakman, 
düzenlenen bil
gilendirme 
toplantısında, 
18 Ocak'ta 
Zonguldak'ta kapalı 
bir pazar yerinin 
çatısının biriken 
karın ağırlığıyla 
çökmesi sonucu 2 
kişinin öldüğünü, 
çok sayıda vatan
daşın da yara
landığını anımsa
tarak, bu üzücü 
olayın ardından vakit 
geçirmeden çalış
malara başladıklarını 
söyledi.
Benzer üzücü olay
ların bir daha yaşan
maması için gereken 
önlemlerin alın
masının yanı sıra 
pazar yerlerinde 
oluşacak diğer olum
suzluklara karşı 
vatandaşların 

mağduriyetinin 
giderilmesi 
noktasında Koru 
Sigorta ile temasa 
geçtiklerini dile 
getiren Çakmak, 
bunun sonucu pazar 
yerlerinin sigortalan
ması fikrinin ortaya 
çıktığını anlattı. 
Çakman, yapılacak 
protokol 
çerçevesinde 
Türkiye'deki tüm 
kapalı ve açık pazar 
yerlerinin sigorta 
kapsamına alı
nacağını, bunun da 
TÜSPAF ve 
Türkiye'deki bağlı 
odalarca 
karşılanacağını 
belirterek, 
"Zonguldak'taki 
üzücü olay bizi 
vatandaşlarımızın 
olası mağduriyetler
ine yönelik çalış
maya itti. Pazar yer-» 
terinde oluşabilecek 
olumsuzluklara karşı 
vatandaşlarımız 
ciddi güvence altın
da oluşacak. Arzu 
etmiyoruz ama 
meydana gelebilecek 
ölüm ve yaralan
malara karşı vatan
daşlarımızın 
mağduriyetleri, 
sigorta tarafından 
karşılanacak" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Pol<* 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

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
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO imam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTODÜS

' J®»

ı

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 15 37
Mogaz 513 75 55
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 5g 81
Bütünler Likitgaz 513 8o 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET £ J*
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hest. 513 23 29
Msr.Sağ.Ocağı $13 10 68
Tömokay 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

Gemlik Körfez
«EHLİK’İN İLK «ONLOK SİYASİ «AZETSSİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4229 

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)

lillllilllIllUit
VENÜS SİNEMASI 
FETİH 1453:10:45- 
14:00-17:15-20:15 

SÜPERTÜRK: 11:45- 
16:00-20:00 

KARANLIKTAN 
KQRKMA:14:00-18:00 

REZERVASYON 513 33 21 
CIUŞAVM TUTKU

SUPERTURK: 
13.30-15.30-17.30 

19.30-21.30
SEN KİMSİN ;

12.00 14.00 16.00 
18.00 20.30

FETİH 1453 : 11.30 
14.30 17.30 20.30 
Rez. Tel .51415 00



27 Mart 2012 Salı Gemlik Karfez Sayfa 10

Beleıllyesııor ıızaımalanla wkiMi 2-1

Seyfettin ŞEKERSÖZ

NIKE PREMIER CUP 
U-15 1. Kademe 
müsabakalarında 
Kocaeli gurubunda 
önce İstanbul Çek- 
meköy’ü 1-0 yenen 
ve ikinci maçında 
ise Tekirdağspor’u 
çekişmeli maç 
sonunda 2-0’lık 
skorla yenerek A 
gurubu birinci olan 
Gemlik Belediyespor 
takımı B gurubu 
birincisi İstanbul 
Bayrampaşa 
Altıntepsispor ile 
yaptığı gurup birin
ciliği maçını 2-1 
kaybederek elendi. 
Eski Sümerbank 
Seka şimdiki adıyla 
Mehmet Ali Kağıtçı 
sahasında oynanan 
final maçında rakibi 
karşısında gol 
pozisyonu vermeyen 
Gemlik Belediyespor 
18. dakikada iyi oyu
nunu golle süsledi. 
Ceza alanı üzerinde 
topu sağ ayağının 
dışıyla kaleye gön
deren Onur, takımını 
1-0 öne geçiren golü 
Altıntepsi ağlarına 
gönderdi.
24. dakikada 
Altıntepsi takımın

dan Berkay’ın aşırt
ma vuruşu üstten 
dışarı giderken, 
Belediyespor 
yakaladığı pozisyon
lardan faydalana- 
mayınca ilk yarı 1-0 
Gemlik Belediye 
spor’un galibiyetiyle 
kapandı.
İkinci yarıya rakibine 
oranla daha baskılı 
başlayan 
Belediyespor, raki 
bine pozisyon ver
mezken 59. dakikada 
soldan ceza alanına 
giren Altıntepsi 
takımından Umut, 
düşürülünce orta 
hakem penaltı nok
tasını gösterdi. Atışı 
kullanan Umut, 
Altıntepsi’nin 
beraberlik sayısını 
ağlarla buluşturdu. 
1-1 berabere 
sonuçlanan maçın 
birinci uzatma 
dakikasında 
Belediyespor defan
sının yaptığı hatayı 
affetmeyen Ramazan 
Altıntepsi takımını 2- 
1 öne geçiren golü 
kaydetti ve ilk uzat
ma dakikası bu skor
la bitti. İkinci uzatma 
dakikasında 
beraberlik için rakip 
kaleye yüklenen

Gemlik Belediyespor 
takaladığı pozisyon
ları bir türlü gole 
çeviremedi. Maçın 
son iki dakikasına 
bu skorla yenik 

giren Gemlik 
Belediyespor’da 
önce Eray, ardından 
da Yusuf gördükleri 
kırmızı kartlarla 
Belediyespor’u 

sahada 9 kişi bırak
tılar ve maça önde 
başlayan Gemlik 
Belediyespor 
sahadan yapılan 
hatalar sonucu 

yenen gollerle 2-1 
mağlup ayrılarak ikin 
ci kademe maçların
dan elenmiş oldu. 
ŞAHA : 
İzmit Mehmet Ali 
Kağıtçı
HAKEMLER:
Mesut Punar 6, 
Fatih Akça 6, 
Mustafa Sarıkaya 6, 
GEMLİK 
BELEDİYESPOR : 
Soner Tepe 6, Soner 
Şen 5, Ömer 4, 
(Mustafa 2) Yiğithan 
5, Yusuf 5, Eray 5, 
Hüseyin 4, (Yunus 4) 
Hakan 6, Furkan 6, 
Onur 6, Rahim 6, 
İST.
ALTINTEPSİSPOR : 
Yusuf 5, Hüseyin 5, 
Gökhan 5, Selim 5, 
Muhammet Genç 5, 
Kaan Gül 6, Kaan 
Filiz 4, (Ramazan 3, 
Cevahir 2) Berkay 6, 
Erhan 5, Enes 5, 
(Muhammet Engin 3) 
Umut 6, 
GOLLER : Dk. 18. 
Onur, (Gemlik 
Belediyespor) Dk. 
59. Pen. Umut, Dk. 
72. Ramazan, (İst. 
Altıntepsispor) 
KIRMIZI KART : Dk. 
82. Eray, Dk. 88. 
Yusuf, (Gemlik Bele 
diyespor)



Grup BerzaH Türkiye 
birincisi seçildi
Power Türk Kanah'nın düzenlemiş olduğu “Power Garage Tv Müzik Yarışması’nda” 
Gemlikli gençlerimizden oluşan Grup BerzaH Türkiye birincisi oldu. Gemlikli gençlerin 
müzik dalında önemli bir başarıya imza atması Gem lik’te de sevinçle karşılandı. Grup 
BerzaH, Türkiye’nin en büyük stüdyosunda seslendirdikleri “Bugün” isimli parçaları
na kayıt yaptıracak. Öte yandan, Sertap Erener'in klip yönetmeni tarafından şarkıları
na küp çekeceklerini söyle yen grup ilgilileri ayrıca Power Turk ekranlarında “Uzun Bir 
Dönem” adlı parçalarının küplerinin yayınlanacağını söyledi. Haberi sayfa 5’de
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BİR ALANA 
İKİNCİSİ BEDAVA!

ÇOKAL TİCARET
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU

Kayhan Mah. 
2 Nolu Cadde 

GEMLİK 
52476 77

Yeni saha hizmete açıldı
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan zemini suni çim döşeli saha düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Suni çim sahanın yapımına 700 bin lira harcandığı belirtildi. Açılıştan sonra yeni sahada penaltı atışı ve maç yapıldı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Atatürk Stadı yanına 
yaptırılan yeni sunni 
çim zeminli saha 
dün düzenlenen 
törenle Gemliklilerin 
hizmetine açıldı.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin 
katılımı ile yapılan 
açılışta, konuşan 
Altepe, Gemlik’e

hizmete devam ede
ceklerini söyledi. 
Bursa Büyükşehir

Belediyesi olarak 
Gemlik’e yaptıkları 
hizmetlerin sürdü

ğünü belirten Alte 
pe, “Bugüne kadar 
Gemlik’e 50 milyon

liralık hizmet gerçek
leştirdik. Alt yapıdan, 
sosyal tesislere, spor 
tesislerinden, kamu
laştırmalara yatırım 
yaptık. ” dedi.
Altepe, zemin ve 
kamulaştırma çalış
malarının Gemlik 
Belediyesi tarafından 
yapılan yeni sahanın 
bugünkü hale gelme
si için 700 bin lira 
harcadıklarını,

gençlere ve sporcu
lara yeni bir antre- 
man sahası kazandır
maktan dolayı mutlu
luk duyduklarını 
söyledi. Birlikte 
kesilen kurdele ile 
hizmete açılan yeni 
sahada, Karadeniz 
Spor Kulübü’ne spor 
malzemeleri dağıtıldı, 
penaltı atışlarından 
sonra çift kale maç 
oynandı.

Güne Bakış lıısili Bii tel flstsı taımilı
Yeni çıkan 5941 sayılı Çek Yasası hakkında Borsa üyelerine bilgi 
veren Avukat Serkan Aydemir, çekin senetten bir farkı kalmadığını, 
bankaların çek verirken seçiçi davranacağını belirterek, yeni yasaya 
göre çeklere ‘Hamiline’ diye yazmanın suç teşkil ettiğini söyledi.Yeni saha

Dün, Gemlik Atatürk Stadının yanında, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yaptırılan yeni stadın hizmete açılış töreni 
vardı.

Bir yıl önce açılışı yapılması beklenen bu 
stad, F. Mehmet Güler tarafından proje
lendirildi, ihale aşaması geldiğinde 
görevinden uzaklaştırıldığı için stad geri 
kaldı.

Belediyenin yeni AKP’li yönetimi, stadın 
yapımını Büyükşehir Belediyesi’ne yaptırdı.

Sonuçta Gemlikli gençlerin spor yapabile
ceği yeni ve büyük bir tesis kazandırıldı.

Bunu kim yaparsa yapsın, sonuçta 
Gemlik’e kazandırılan her hizmet güzeldir. 
Bundan kendilerine siyasi pay çıkarmak ise 
o kadar çirkindir. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Ticaret 
Borsası Meclisi’nde 
konuşan Avukat 
Serkan Aydemir, 
yeni Çek Yasasıyla 
hapis kararlarının 
kalkması sonucu, 
suçun cezasız kala
cağını savundu. 
Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İlhan Acar 
ve yönetim kurulu 
ve meclis üyelerinin 
katıldığı bil
gilendirme toplan

tısında, Borsa’nın 
sözleşmeli avukatı 
Serkan Aydemir, 
yeni çıkan Çek 
Yasası konusunda 
bilgiler verdi.
Aydemir, çeklerin 

senetten hiçbir farkı 
kalmadığını 
belirterek, “Çek 
ödememek Kabahat 
ler Yasası kapsamı
na girecektir. ” dedi. 
Haberi sayfa 4’de

Camı 
Kırıp 
100 

hin TL 
çaldılar 
Bursa'da bir 
inşaat firmasına 
ait ticari otomo
bilin camını kıran 
hırsızlar, koltukta 
bulunan 100 bin 
TL'yi alarak 
kayıplara karıştı. 
Zanlılar arka 
koltukta bulunan 
68 bin TL'yi 
ise görmedi. 
Haberi sayfa 3'de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Modern Firavunlar
AKP’nin yöneteni; Medyayı, 

yargıyı, orduyu, güvenliği, sağlığı, 
eğitimi dizayn etmeye çalışıyor 
ya...

Aynı biçimde UEFA’yı da dizayn 
etmeye kalkıştı...

Ve; “sistem böyle öngörüyor” 
denile rek ağzının payını aldı...

Gerçi o pes etmez...
Mutlak bir boşluk bulur ve 

oradan hamlesini yapar.
Toplum da balık hafızalı olunca 

muradına erer. Muradı neydi 
anımsatalım:

Aziz Yıldırım’a reva görülenler 
nedeniyle Fenerbahçe camiasıyla 
arası açık ya. Buzlar var ya... 
Hedef Aziz Yıldırım’ı kuyuya itip 
“ilişkileri dondu ran” buzları erit
mek...

Niyetim Ihsan Orak’ın AKP’ye 
ilişkin tespitlerini köşeme taşı
madan önce bir girizgâh yapmak
tı...

Medyadan girdik futboldan çık
tık.

Biz hızımızı keselim ve sözü 
Sevgili Ihsan’a bırakalım;

Yazının başlığı da;
MODERN ÇAĞIN FİRAVUNLARI 

ve AKP’nin İNŞAAT FETİŞİZM
“İlk çağlardan beri insanoğlu 

büyük ve yüksek bina inşa et 
meye ilgi duymuştur.

Eski mısırda firavunlar güneş 

tanrısı ‘’Ra”ya ulaşabilmek için 
piramitleri basamak şeklinde inşa 
etmişler, öldükten sonra güneş 
tanrısına piramidin basamakların
dan daha kolay ulaşabileceklerini 
düşünmüşlerdir.

Kral Nemrut Tanrıya ulaşmak 
için basamaklı dev zigguratlar 
inşa ettirmiştir.

Ortaçağ asilleri ve derebey- 
leriyse tepelerin üzerinde, göllerin 
ortasında korunaklı muhteşem 
kaleler ve şatolar inşa ettirmişler, 
feodalizmin “’koruyan sınıfı” olan 
asiller, “’korunan sınıf” köylüleri 
acımasızca sömürmüştür.

Sanayi devrimiyle birlikte ortaya 
çıkan sosyo-ekonomik yapıya 
kapitalizm adı verilmiş, Kapi tal- 
izmin dünyaya yayılma özelliğine 
“Emperya lizm” denilmiştir. 
Serbest rekabet zamanla yerini 
tekelci rekabete bırakır.

İşte bu durum “Emperyalizm” 
aşamasıdır. Şu anda tüm dünyada 
yaşadığımız aşama budur.

Kapitalizmin tüm dünyayı sar
masıyla beraber, patronlar, siyasi 
güç sahipleri, diktatörler, modern 
firavunlar, Arap şeyhleri 
sömürdükleri insanların ter
lerinden ve kanlarından kazandık
larını gökyüzünü delen muhteşem 
binalara yatırmışlardır.

Irgatlar, işçiler, mo dern köleler 

ise hala teneke evlerde, barakalar* 
da, naylon çadırlarda...

Habire ölüyorlar...
Tersanede kobay olup ölüyorlar, 
Madende göçük altında kalınca, 

boş bakan çıkıp güzel öldüler 
diyor.

Baraj sularına kapılıp ölüyor
lar...

Naylon çadırlarda yanarak ölü 
yorlar...

Dumandan boğulup ölüyorlar...
İşçi olmak, bu ülkede ‘erken 

ölmek için’ yeterli bir neden...
2004 yılında TOKİ’ye 

görülmemiş ayrıcalıklar tanıyan 
yasanın yanı sıra,

İstanbul’un sanayisizleştirilmesi 
bağlamında işgücünün barındığı 
birçok gecekondu mahallesi 
hedef haline gelirken, 5366 sayılı 
yasa ile de Sulu kule, Tarla başı, 
Süleymaniye, Fener Balat gibi 
tarihî mahallelerin de kentsel 
dönüşüm kapsamına alınıp 
yeniden üretilmesi mümkün hale 
geldi.

Bursa’da TOKİ Doğanbey 
konutları bu yöntemle 
dönüştürülerek, kentin göbeğine 

23 katlı ’’ucubeler” dikildi.
İşte AKP’nin inşaat fetişizmi 

böyle başladı. Her boş buldukları 
alanı özelleştirerek Gökdelen, 
Kule, AVM, Port yapma istekleri 
de kendi sermayedarlarım oluş
turma hevesiydi.

Yukarıya doğru yüksek binalar 
inşa etmeleri, Tanrıya yakın olma 
isteklerinden değil, az maliyetle 
daha fazla kar etme hırslarından 
kaynaklanmıştı.

TOKİ ve diğer gayrimenkul fir
maları da bu fetişi okşamakta, 
olası bir ekonomik krizi

İnşaat sektörü üzerinden 

erteleme stratejisi uygulamaktay
dı.

Özellikle 2000 sonrasında 
üretilen projelerin, AKP’nin ülke 
sorunlarını çözmek için çalışıyor 
görüntüsü, iktidarını 
sürdürmesinde çok büyük bir rol 
oynamıştır.

Artık İslamcı neo-liberal ser
mayedarlar, mücahit günlerindeki 
söylemlerini unutmuş, küresel 
sermaye ile derin ortaklıklar kur
muştur.

Bir kısım işadamları, Batıyı çe 
kincesiz ve rahat biçimde model 
olarak gördüklerini, dünya ile 
ekonomik bütünleşmeye son 
derece pozitif anlamlar yükledik
lerini ancak kapita lizm ve burju
vazi kavramlarına, sendika ve hak 
mücadelesi söylemine mesafeli 
durduklarını belirtiyorlar...

Sınıfsal çelişkileri meşrulaştır
mak için de (Mülk Allah'ındır, 
insanlar sadece emanetçidir, bu 
dünyadaki yaşam bir sınavdır, 
zenginlik ve fakirlik bu bağlamda 
geçici ve Allahın takdiridir türün
den) dinî söylemler kullanıyorlar.

Onun için memlekete “dindar 
nesil” gereklidir, kendi si gortaları 
için...

AKP’nin köylerden, varoşlardan 
ve gelişmemiş bölgelerden yüzde 
74’lere varan oy almasının sırrıdır 
bu...

İş kazasında yansan da sesini 
çıkarmamak, Kur’an Kursu’nda 
ölsen de hakkını aramamak, 

“Tevekküldür...
Kadere razı oluştur.
Demiri demirle dövdüler.
Biri sıcak diğeri soğuktu. İnsanı 

insanla kırdılar; Biri aç diğeri 
toktu...” Eklenecek bir şey yok 
ki... Eline sağlık Ihsan...

Toplu Sözleşmede mutlu son
Gemlik Belediyesi ile 
DİSK’e bağlı Genel İş 
Sendikası arasında 
bir süredir devam 
eden Toplu İş 
Sözleşme 
Görüşmeleri mutlu 
sonla tamamlandı. 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ile Genel İş 
Sendikası Bursa 
Şube Başkanı 
Selahattin Atak 
arasında imzalanan 
toplu iş sözleşme 
görüşmeleri anlaşma 
taslağı 1 Ocak tari
hinden itibaren 
geçerli olacak. 31 
Aralık 2012 tarihine 
kadar geçerli olacak 
olan anlaşma 130 
işçiyi kapsıyor. Toplu 
iş sözleşme 
görüşmeleri imza 
törenine, Belediye 
Başkan Yardımcısı

Mehmet Çelik, İnsan 
Kaynakları Müdürü 
Ahmet Dedetürk, 
Mali Hizmetler 
Müdürü Ersin Sevim, 
sendikanın işyeri 
temsilcileri Ahmet 
Kaynatma, Osman 
Deliçay, Sami Kara 
ve Ahmet Aslan 
katıldılar.
130 İşçiyi kapsayan 
anlaşma gereği 82 
işçinin yıllık maaş 

zammı yüzde 22 
oranında olurken, 48 
işçiye de yüzde 5 
oranında zam 
yapıldı. Eşit işe eşit 
ücret anlayışı ile 
başka belediyeler
den gelip, Gemlik 
Belediyesinde de 
aynı işi yapmasına 
rağmen yüksek ücret 
alan işçilerle, düşük 
ücret alan işçiler 
arasındaki mali 

denge gözetildi. 
Sosyal yardımlarda 
da değişiklik 
olmazken, sözleşme 
taslağına bir ilk 
olarak, sorumluluk 
zammı da eklendi. 
Devlet İkramiyesinin 
yanı sıra işçilere 2 
defa sendikal 
ikramiye verilecek. 
Ayrıca Dini Bayram 
yardımları, aile ve 
çocuk yardımları, 

ölüm yardımı ve 
yakacak yardımı gibi 
haklar da devam 
edecek. İlk defa 
uygulamaya konulan 
sorumluluk zammına 
göre de işçiler 
yevmiye harici yansı
madan fay
dalanacaklar. 
Belediyenin güçlü 
olması için, perso 
netinin de güçlü 
olması gerektiğine 
dikkat çeken 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Şey Edebali’nin, 
“İnsanı Yaşat ki, 
Devlet Yaşasın” 
sözünü de hatır
latarak, “Bu 
sözleşme işçileri 
mize bereket olarak 
yansısın. Çocuklarıy
la, aileleriyle birlikte 
sağlık ve mutlulukla 
harcasınlar” dedi.

Sendika yetkilile rine 
de teşekkür eden 
Yılmaz, sözleşme 
görüşme leri boyun
ca karşılıklı anlayış 
ve olumlu bir atmos
ferde çalıştıklarını 
kaydetti.
DİSK’e bağlı Genel İş 
Sendikası Bursa 
Şubesi Başkanı 
Selahattin Atak’ta, 
görüşmeler sırasın
daki sıcak ve samimi 
havaya dikkat çek
erek, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik ve 
belediye daire amir
lerine teşekkür etti. 
Atak, belediye işçi
lerinin sosyal haklar
la birlikte iyi ve adil 
bir sözleşmeye imza 
attığını sözlerine 
ekledi.

^GomlIİC, Körfez^ gemi i kko rfezg azete s ■. o o m
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Camı kırm 100 mu n çaldılar İhsanca
Bursa'da bir inşaat 
firmasına ait ticari 
otomobilin camını 
kıran hırsızlar, 
koltukta bulunan 
100 bin TL'yi alarak 
kayıplara karıştı. 
Zanlılar arka koltuk
ta bulunan 68 bin 
TL'yi ise görmedi. 
Olay. Nilüfer ilçesi 
Ertuğrulkent 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. İddiaya 
göre bir inşaat fir
masında çalışan 
Murat Sinan Türe 
(46), firma 
sahibinden bankaya 
yatırılmak üzere 168 
bin TL para aldı.

500 top kablo çaldılar
Osmangazi'de bir 
deponun demir 
kapısını kesen zan
lılar 500 topluk 
kabloyu çaldı. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Yeniceabat

Annesini satırla doğrayan gence 23 mİ
Bursa'da boğarak 
öldürdüğü annesinin 
cesedini satırla 
parçalara ayırdıktan 
sonra denize atmak 
isterken yakalanan 
gence verilen 23 yıl
lık hapis cezası 
Yargıtay tarafından 
onandı.
Bursa 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafın
dan "annesini

Otomobilin çarptığı iki at öldü
Bursa Yıldırım 
ilçesinde meydana 
gelen kazada, ticari 
aracın çarptığı 2 at 
ölürken, sürücü yara 
almadan kurtuldu. 
Araçta hafif hasar 
oluştu.

Evinde 
ölü 
bulundu

Türe, poşet içindeki 
paraları 16 AT 206 
plakalı ticari otomo
bile koyarak şirketin 
genel merkezine 
gitti. Kapıları 
kilitleyen Türe, 
şoför değişimi için

Mahallesi 
Yeniceabat Caddesi 
üzerinde ki bir iş 
yerinden meydana 
geldi. Gece saat
lerinde işyerinin 
deposunun önüne 
gelen hırsızlık zan
lıları, yanlarında 

öldürmek" suçun
dan 23 yıl hapis 
cezasına çarptırılan 
19 yaşındaki M.F.' 
nin cezası, Yargıtay 
1. Ceza Dairesi 
tarafından bu kez 
onandı. Daha önce 
20 yıl hapse mah 
kum edilen sanığa 
yaşı küçük olduğu 
için yapılan indirimi 
fazla bulan Yüksek

Merkez Yıldırım ilçe
si Millet Mahallesi 11 
Eylül Bulvan'ndaki 
kazada; F.M.'nin kul
landığı 70 FS 398 
plakalı hafif ticari 
araç, aniden yola 
çıkan iki ata

Bursa'nın Karacabey 
ilçesi'nde yalnız 
yaşayan 71 yaşında
ki Fikriye Kamalı 
evinde ölü bulundu. 
İlk incelemede, 
yere düşüp kafasını 
beton zemine 

dışarı çıkarak fir
manın ofisine girdi. 
Türe'nin araçtan 
inmesini fırsat bilen 
kişi ya da kişiler, 
aracın camını kırıp 
ön koltuktan 
100 bin TL'nin 

getirdikleri kaynak 
makinesiyle demir 
kapıyı kesti. İçeri 
giren zanlılar, işy
erinde bulunan 500 
top bakır kabloyu 
çalarak kaçtı. İşyer
ine gelen O.Ç. 
kabloların

Mahkeme kararı 
bozmuştu. İnternette 
"Annemi nasıl 
öldürebilirim?" diye 
bir anket düzenle 
yen M.F, annesi 
Asiye Fandoğlu'nu 
(46) boğarak öldür
müş, daha sonra 
satırla 10 parçaya 
ayırdığı cesedi çöp 
poşetlerine koyup 
denize atmak 

çarptı.
Kazada, atlar telef 
olurken, sürücü yara 
almadan kurtuldu.
Büyük korku 
yaşadığı görülen 
sürücü F.M. gazete
cilere açıklama yap

çarptığı belirlenen 
Kamalı'nın cesedi, 
kesin ölüm 
nedeninin belirlen
mesi amacıyla 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu morguna 
gönderildi. 

bulunduğu çantayı 
alarak 
olay yerinden 
uzaklaştı. 
Bir süre sonra 
otomobile dönen 
şahıs, aracın 
camının kırıldığını 
ve 100 bin TL 
bulunan poşetin 
yerinde olmadığını 
fark ederek durumu 
polise bildirdi. 
Hırsızların arka 
koltukta 
bulunan 68 bin 
TL'yi görmedikleri 
öğrenilirken, 
olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

çalındığını görünce 
polise haber verdi. 
Olay yerine gelen 
polis ekipleri par
mak izi çalışması 
yaptı. Güvenlik güç
leri, zanlıların 
yakalanması için 
çalışması başlattı.

isterken polisin 
operasyonuyla 
yakalanmıştı. Cina 
yet günü Finlan 
diyalı HIM grubunun 
solisti Ville Valo'nun 
tişör tünü giyen 
M.F.'nin, ilk duruş
masına gelirken kızıl 
saçlarını kestirip 
boyalı tırnaklarında
ki ojeleri sildirdiği 
gözlenmişti 

maktan kaçındı. 
Bu arada, olay yer
ine gelen trafik 
polisleri ise yolun 
ortasında kalan 
atları kendi imkan
larıyla yol kenarına 
çekmeye çalıştı

Yalnız yaşadığı evin
de gün boyu çiçek
leriyle uğraşan ve 
solunum yetersizliği 
bulunan Fikriye 
Kamalı'nın ölümüyle 
ilgili soruşturma 
sürdürülüyor

. ’ Ihsan BÖLÜK
/ posta@ihsanboluk.com.tr

İDOBÜS’e el salla!
Biliyorum herkese gına geldi. İki haftadır 

İDOBÜS deyip duruyoruz. Bugün artık nok
tayı koyacağız. Şöyle ki; cumartesi günkü 
yazımızda, IDOBÜS’ler için Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nden “güzergah 
kullanım izin belgesi” alınması gerektiğini, 
oysa şimdiye kadar böyle bir belge alın
madığını yazmıştık. İDO’dan yanıt geldi:

Denizyolu + karayolu kombine taşı
malarını düzenleyen 2011/KUGM-15/yolcu 
nolu genelgede belirtilen şartlarda taşı
macılık yapılmaktadır. Genelgenin (1/c) 
maddesi ‘yerleşim yerleri arasında 
denizaracı + otobüsle yapılacak tarifeli 
kombine yolcu taşımalarının karayolu 
kısmı’ başlıklı bölümü çerçevesinde oto
büs firmaları, taşımanın Güzelyalı Iskele- 
si’nden başlaması ve sonlanmasına yöne
lik bakanlık iznini almışlardır. Güzelyalı 
iskelesi’nden Bursa'ya servis hizmeti veril 
mediğinden dolayı ‘güzergah kullanım izin 
belgesine’ ihtiyaç yoktur.”

İDOBÜS’ler için güzergah kullanım izin 
belgesi alınması gerektiğini savunan 
Bursa Büyükşehir Belediyesi şirketi 
BURULAŞ Genel Müdürü Levent 
Fidansoy...

Geçen hafta kendisiyle konuşmuştuk. 
Dün yurtdışında olmasına karşın arayıp 
İDO’nun itirazını ve davanaöını aktardık.

Aynı savunmayı sürdürerek “Geçen hafta 
sizden sonra kendileriyle de görüştük. Hiç 
umursamıyorlar” dedi.

İDO’nun en başından beri tavrı bu yönde 
zaten... Yeni bir tavır değil “Bursa yerel 
yönetimini umursamamak!”

Dayandıkları genelgenin yayınlanma tari
hine baktığımızda, İDO’nun kombine yolcu 
taşımacılığı projesinin yasal zemininin 
aylar öncesinden hazırlandığı görülüyor. 
20 Eylül 2011 tarihinde yayınlanan 
Ulaştırma Bakanlığı, Kara Ulaştırması 
Genel Müdürlüğü’nün (2011/KUGM - 
15/YOLCU) nolu genelgesi, tam da bu işi 
tarif ediyor.

Deniyor ki genelgede;
“Marina, iskele ve limanlar ile yerleşim 

merkezleri arasındaki yolcu taşımacılığının 
kolaylaştırılması ve bu taşımaların serbest 
rekabet ortamında daha seri, hızlı, güvenli, 
konforlu, ekonomik ve kuralları önceden 
belirlenmiş denizyolu ve karayolunun bir
likte kullanıldığı bütüncül bir sistem 
içerisinde gerçekleştirilmesi, gerek deniz 
yolunu kullanan yolcular gerekse karayolu 
ile taşımacılık yapmak üzere yetkilen 
dirilmiş taşımacılar açısından önem arz 
etmektedir.”

Daha sonra da İDO’nun açıklamasında 
belirtilen koşullar sıralanıyor.

Bu durumda, “İDO bizi adam yerine koy
madı” diye hayıflanan Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe ile 
bürokratlarına, Güzelyalı İskelesi’nden 
Balıkesir, Manisa ve İzmir yönüne kalkacak 
İDOBÜS’lere el sallamak düşüyor!

GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ
İstanbullular geçiyor İDOBÜS’le 
İDO verdi Bursa’ya yanıtı ‘sülüsle 

Kızsan da köpürsen de Başkan 
Sen durma, Mudanya Yolu’nu süsle

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Güne Bakış Borsa'da yeni celi yasası lamiılılı
Yeni çıkan 5941 sayılı Çek Yasası hakkında Borsa üyelerine bilgi veren 
Avukat Serkan Aydemir, çekin senetten bir farkı kalmadığını, bankaların 
çek verirken seçiçi davranacağını belirterek, yeni yasaya göre çeklere 
‘Hamiline’ diye yazmanın suç teşkil ettiğini söyledi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yeni saha..
Belediye yöneticisi kim olursa olsun, ceplerin 

den para harcayarak hizmet yapmıyorlar.
Halktan toplanan vergilerini oluşturduğu Be 

lediye gelirleri ile yine halka hizmet veriliyor.
Burada önemli olan halka verilen hizmetini 

niteliği ve niceliğidir.
Halkın ihtiyaçlarının önemine göre öncelik 

taşıyan hizmetlerini yapılmasıdır.
Sürekli yazıyorum.
Büyükşehir Belediyesi, kendine bağlı bele 

diyelere hizmet yapmak zorundadır.
Büyükşehir Belediyelerinin kuruluş yasası, 

bunu zorunlu kılmaktadır.
Büyükşehir Belediyelerine bağlı ilçe bele 

diyelerinin bütçelerinin yüzde 40’ına yakını 
doğrudan Büyükşehir Belediyesi’ne aktarılmak
tadır.

Gemlik Belediyesi’nin 2011 yılında gerçek
leştirdiği bütçesi, 30 milyon Hra ise, bunun 12 
milyon lirası doğrudan Büyükşehir 
Belediyesi’nin kasasına gitmektedir.
Bu böyle biline.
Yasa Büyükşehir’i bir bütün olarak görüyor.
İlçe Belediyelerinin birçok etkisi elinden alı

narak Büyükşehir’e bağlanmıştır.
Aslında bunun amacı, ileride kurulmak istenen 

eyalet sistemine geçiştir.
Yani, AKP hükümetinin getirmek istediği ida 

redeki yeni yapılanmanın, alt taşlarıdır bunlar.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi 

Belediyesi’ne nasıl yatırım yapıyorsa, Gemlik’e 
dp. Mudanva’va da vaomak zorundadır.
Burada yerel yönetim ÂKP’lidir, şuradaki yerel 

yönetim CHP’lidir veya MHP’lidir diye hizmet 
yapılmaz.

Kendi partilerinden olmayan belediyelere hiz 
met yapmayarak onları cezalandırmak haksızlık 
olur.
Halk bunu görür, kör değil ya.
Gemlik’te olduğu gibi belediye yönetimi çeşitli 

entrikalarla AKP’ye geçince, Büyükşehir’in 
hizmetlerinin ilçede arttığının söylenmesi de 
yalandır.

Gemlik’te Büyükşehir Belediyesi’nin ve ona 
bağlı BUSKİ’nin yatırımları bir planlama işidir.

BUSKİ, 20 Mart 2009 yerel seçimlerinden önce, 
Gemlik’in alt yapısını değiştirecekti.
Ama buna o günkü Gemlik Belediye yönetimi 

“seçim öncesi Gemlik kazılır mı” diyerek izin ver
medi.
Fatih Mehmet Güler’in görevden alınmasından 

önce BUSKİ Gemlik ile ilgili yatırımlarına başla 
yacaktı.

Ha ne oldu.
Refik Yılmaz’ın yönetime gelmesiyle, her yeri 

birden kazmaya başladılar.
Şimdi ise, hizmet yapıyoruz diye hava atmak 

için, işin içinden çıkamıyorlar. Her yer çukur ve 
kazılmış durumda.
Bir planlama yok. Sıralama yok. Ben yaptım 

oldu mantığı ile aylardır yollarda yürüyemez 
olduk. Bir yanda çamur, öte yanda toz...
Dün yapılan konuşmalarda Gemlik tarihindeki 

en büyük yatırımdan söz edildi.
Acaba bu sözü söyleyenler, dar bütçeleri ile 

1965 yılında Emin Dalkıhç’ın alt yapı çalış
malarını, 1989 yılında Nezih Dimili’nin yaptığı alt 
yapı çalışmalarını biliyorlar mı?

Bilemezler, bilmeleri için yaşları müsait değil.
Hizmet işini siyasete dökmeyin.
Kimse babasının parasıyla bu hizmetleri yap

mıyor.
Belediyeler hizmet için kurulan kurumlardır.
Bunu unutmayın. Elinizden geldiğince halka 

hizmette kusur etmeyin.

Gemlik Ticaret 
Borsası Meclisi’nde 
konuşan Avukat 
Serkan Aydemir, 
yeni Çek Yasasıyla 
hapis kararlarının 
kalkması sonucu, 
suçun cezasız kala
cağını savundu. 
Dün toplanan 
Gemlik Ticaret 
Borsası Meclis 
toplantısına davet 
edilen, Borsa’nın 
sözleşmeli avukatı 
Serkan Aydemir, 
yeni çıkan Çek 
Yasası konusunda 
meclis üyelerine 
bilgiler verdi. 
Aydemir, eski Çek 
Yasası ile bir çek 
karşılıksız çıktığı 
takdirde, çeki alan 
karşılığı olmadığın
da bankaya ibra 
ettirdikten sonra, 
hem icrai takibat 
yaptığını, hem de 
Cumhuriyet 
Savcılığı’na başvu

Muharip Gaziler de coşkulu kongre
Bursa Muharip 
Gaziler Derneği’nin 
15. olağan kongresi 
yapıldı. Elmas 
Bahçeler Kültür 
Merkezi’nde yapılan 
kongrede iki liste 
yarıştı. Oldukça coş 
kulu geçen kongre 
de CHP Bursa 
Milletvekili Turhan 
Tayan’da bir konuş
ma yaptı. Ak Parti 
Bursa İl Yönetim 
Kurulu üyesi Bilal 
Tektaş ve Bursa 
Şehitler Derneği

rarak, karşılıksız çek 
yazma suçunun 
işlendiğinden 
parasını tahsil ede
bilmek için cezalan 
dırılmasını talep 
edilebildiğini, yeni 
yasanın bunu tama
men ortadan 
kaldırdığını söyledi. 
“Yeni yasa ile hapis 
kararlarının kalkma 
sı adli sicilinde kalk
masına neden oldu. 
Bankalar artık çek 
karnesi vermekte 
daha dikkatli olacak
lar. Çünkü her çek 
yaprağı öden

Başkanı Selami 
Soylu’nun da katıldı 
ğı kongrede 344 
delegeden 309’u oy 
kullandı. Yeşil Liste 
ile yarışan Muzaffer 
Uyar’a geçerli 306 
oydan 182’si 
çıkarken, rakibi Fikri 

mediğinde bankalar 
bin liraya kadar 
sorumluluk yükledi. 
Banka müşterisini 
seçecek, gerek
tiğinde 10 yaprakhk 
bir çek için 10 bin 
lira hesabında bulu
nan parayı bloke 
ederek, kendini 
garantiye alacaktır. 
Çek alacaklıları, ala
cağını alamadığında 
eskiden çek verene 
hapis karar verildiği 
için elinde bir 
savunma gücü 
vardı.
Bu güç bundan

Özder’in beyaz liste
si 124 oy da kaldı. 
Muharip Gaziler 
Derneği’nin yeni 
yönetimi, Muzaffer 
Uyar, Âdem Erdem, 
Ergin Altındiş, Do 
ğan Ulukardeşler ve 
Çetin Dizdaroğlu’n 

sonra olmayacaktır. 
Çek ödememek 
Kabahatler Yasası 
kapsamına girecek
tir. O kişi bankalar 
dan bir daha çek 
alamayacaktır. 
Ödenmeyen çek
lerinizi 10 gün içinde 
ibraz etmediğiniz 
takdirde, itiraz 
hakkınız kalmıyor. 
Bunu unutmayın” 
diyen Avukat Serkan 
Aydemir, gelecekte, 
çek kullanan 
işadamının muteber 
işadamı sayılacağını 
belirterek, "Çeklerde 
alacaklı bölümüne 
sakın Hamiline diye 
yazmayın. Yeni yasa 
bunu yasaklamıştır. 
Bu yasaya göre suç 
teşkil etmektedir. 
Bunu unutmayın" 
dedi.
Aydemir, çeklerin 
senetten hiçbir farkı 
kalmadığını da söz
lerine ekledi.

dan oluştu. 
Görev dağılımını da 
gerçekleştiren 
yeni yönetim de, 
başkan yardımcısı 
Doğan Ulukardeşler 
olurken, 
Teşkilattan sorumlu 
başkan yar dım- 
cılığına Çetin Diz 
daroğlu, muhasipli 
ğe de Ergin Altındiş 
getirildi. Kongrede 
ayrıca denetleme 
kurulu üyeleri ve 
Ankara Delegeleri 
de seçildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Grip BenaH Tiiılıiye birincisi seciWi
O BULVAR ARAÇLAR İÇİN DEĞİL 

İNSANLAR İÇİN YAPILDI

Göç, Gemlik’e 60 lı yılların ortalarında başladı. 
İlk Gemlik’e göç Giresunlu hemşehrilerimizdir.

Aklımda kaldığına göre; göçe öncülük eden rah
metli Dursun Aktaş amca (Memişoğullarından) 
dır.

Sürekli göç, Gemlik ovasını iskan alanına çevir
di. Gemlik ovasında sebze tarlaları, üzüm 
bağlan, yoncalıklar göçle gelen ailelere derme 
çatma barınaklar yapmaya, kalan bahçeleri de 
ekip, biçerek geçimini sağlamaya yöneltti.

ilçemizin Sanayi ve Liman İşletmeciliğine 
yöneltilmesi ile artan göçten bağ ve bahçeler 
hisseli satışlar sonucu parselasyonlarla konut 
alanlarına dönüşerek kimi kaçak kimi daha son
rası meşrulaştırılan yapılaşma ile bugünkü halini 
aldı.

1999 deprem sonrası ovada kaldı ise, kimi yer
lere üç kat yapılaşmaya izin verildi.

Göçün bazı sorunlar yaratacağı ilk yıllarda 
sezinlendiğinden her geçen gün azalan yeşil 
alanlar, kaçak yapılaşma şehir planı yapımını 
gerektirdi.

Gemlik’e büyük sevgisi olan Sayın Mimar Emin 
Canpolat, bila bedel şehrin planlamasına yıllarca 
uğraş verdi. Güçlü emlak sahipleri, söz ve karar 
sahipleri mimar için demediklerini bırakmadılar. 
Kendisi hakkında iftiralarda bulundular. O da 
ağlayarak yıllarca emek verdiği planları yırttı, 
attı. Bugün Mimar Emin Canpolat’ın öngördüğü 
görüşleri gerçekleştirilmek için çabalar artmış 
durumda.

Ne öngörüyordu; Mimar Emin Canpolat. 
Hükümet Konağı, PTT, Belediye, Adliye Çevre 
Yolu üzerindeki taş ocakları istikametinde kurul
malı, gelişecek Gemlik’in Merkezi’nin bu doğrul
tuda gerçekleşeceğini daha o yıllarda öngörüy
ordu

Bugunkü Hükümet Konağı’nın, PTT’nin ve 
civarındaki yapılaşmanın ve şu anda istimlakları 
yapılmış bulunan binaların da alınıp yıkılarak çok 
geniş bir alanın şehir meydanına 
dönüştürülmesini, bugünkü AVM nin olduğu 
yerin eski bir ibadethane kilise yıkıntısı olduğun
dan caminin burada inşa edilmesini düşünüp 
öneriyordu.

Ama, dikkate alan yoktu. Etkilisi, yetkilisi rant 
peşinde koşuyordu. Ne kapabilirim havası içinde 
bugünlere gelindi. Kimi kaptı, kimi kaptırmayıp 
mülkünü korudu.

İlçede halkın dinlebijeceği, bir park vardı. Parkı, 
eski Belediye Başkanlarından rahmetli Eşref 
Dinçer halkın yararına sunmuştu. Parktaki 
Ata’nın heykeli Türkiye’deki sayılı heykellerden 
biridir. Parkın çiçekleri yurt dışından o yıllarda 
getirtilmişti. Seher vakti güllerin kokusu İskele 
Meydam’ndan duyulurdu. İki havuzundaki renk 
renk sus balıkları çocuklar için neşe kaynağıydı, 
inanın o balıklar çocukları gördüğünde yunuslar 
gibi sudan havaya fırlardı.

Nüfus arttıkça parkın yetersiz kaldığı görüldü. 
Belediye Başkanı rahmetli Emin Dalkıran deniz 
dolgusu ile yeşil alanlar sağlamak için sahili dur
durma düşüncesini Belediye Meclisi’ne getirdi. 
Rize Belediyesi’ni örnek gösterdi.

AP çoğunluğu ikiye bölündü. Kimisi öneriye 
karşı çıktı. AP li yöneticilerde dolgu istemiyordu. 
Evleri yalı olanlarda karşı tavır alıyordu.

Biz, CHP li üyeler, halkın yararına olan bu girişi 
her zeminde destekledik. Yapılmasını sağladık. 
İlk dolgu Atatürk Bulvarından diğer dolgu Emin 
Dalkıran Bulvarı olarak gerçekleştirildi. Hakkı 
Çakır’ın Belediye başkanlığında Atatürk Bulvarı, 
Nezih Dimili’nin başkanlığında Emin Dalkıran 
Bulvarı bugünkü durumu® getirildi.

Mehmet Turgut Atatürk Bulvarını Manastıra 
kadar uzattı. Eski halini parkeledi. Uzatılan yer
lerde kameriyeler, bam^küler’fcondu. Halk din
leniyor, yürüyüş yapıyor. Gelin görün ki; Kumla 
Yolu, Çevre Yolu tanzim çalışmaları süresince bu 
yol trafiğe açıldı. Kûmla Yolu ve Çevre Yolu şu 
an çalışır vaziyette olduğu halde Bulvar trafiğe 
hala kapatılmada

Unutuldu herhalde. Hatırlatalım.
O bulvar, araçlar için değil, insanlar için 

yapıldı.

Power Türk 
Kanalı'nın düzen
lemiş olduğu 
“Power Garage Tv 
Müzik Yarışması’n 
da” Gemlikli genç
lerimizden oluşan 
Grup BerzaH 
Türkiye birincisi 
oldu.
1 Mart 2012 günü 
yapılan elemelerde, 
BerzaH Grubu 
dinleyicilerden 
gelen SMS’ler 
sonucu en çok oyu 
alarak Türkiye birin
ciliğini kazanmaları 
nedeniyle grup 
adına yapılan açıkla
mada, kendilerine 
oy veren tüm 
dinleyenlere 
teşekkür ettiler. 
Gemlikli gençlerin 
müzik dalında 
önemli bir başarıya 
imza atması Gem 
lik’te de sevinçle 
karşılandı.
Grup BerzaH,

Türkiye’nin en 
büyük stüdyosunda 
seslendirdikleri 
“Bugün” isimli 
parçalarına kayıt 
yaptıracak. 
Öte yandan, Sertap 
Erener'in kiip yönet
meni tarafından 
şarkılarına klip 
çekeceklerini söyle 
yen grup ilgilileri

ayrıca Power Turk 
ekranlarında “Uzun 
Bir Dönem” adlı 
parçalarının küp
lerinin yayın
lanacağını söyledi. 
24 Mart 2012 günü 
İstanbul Power Turk 
kanalı tarafından 
kendileri ile ropörtaj 
yapıldığını söyleyen 
Grup BerzaH,

KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlüğümden alınan TÜRK 
PIRELLİ LASTİKLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ne ait 
aşağıda dökümü yapılan tescil sayılı Serbest 
Dolaşım Çıkış Beyannameleri kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür.
BEYANNAME NO VE TARİHİ

07160400EX039040 
07160400EX036261 
07160400EX039037 
07160400EX039025 
07160400EX038446 
07160400EX037622 
07160400EX006779 
07160400EX037667 
07160400EX037673 
07160400EX037670 
07160400EX037677 
07160400EX037679 
07160400EX015818 
07160400EX014909 
07160400EX026508 
07160400EX028158 
07160400EX017731 
07160400EX037664 
06160400EX047951

18.07.2007
04.07.2007
18.07.2007
18.07.2007
16.07.2007
11.07.2007
16.02.2007
11.07.2007
11.07.2007
11.07.2007
11.07.2007
11.07.2007
26.03.2007
21.03.2007
17.05.2007
25.05.2007
11.04.2007
27.07.2007
03.10.2006

KAYIP
FİRMAMIZ ADINA GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 

24.02.2012 TARİHLİ 12160400EX012977 SAYILI GÜMRÜK ÇIKIŞ 
BEYANNAMESİ ZAYİ OLMUŞTUR.

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİC. VE SAN. A.Ş.

sözcüleri hayalleri 
nin gerçek olduğu 
nu, artık hayal kur
mak yerine başarıla 
rım ve hünerlerini 
sergilemek için tüm 
şehirlerde konserler 
vereceklerini, 
şarkılarının her 
geçen gün daha da 
artıracaklarını 
söylediler.

KAYIP
TÜRK PIRELLİ LASTİKLERİ ANONİM 

ŞİRKETİ’ne ait aşağıda dökümü verilen 
teminat mektuplarına ait Gümrük Vezne 
Makbuzları zayi olmuştur. Hükümsüzdür.

TEMİNAT GÜMRÜK MENKUL MENKUL
MEKTUBU BEYANNAMESİ KIYMETLER KIYMETLER
TARİH TARİH/NO ALINDISI ALINDISI NO
24.12.2007 25/12/07 575580
26.12.2007 26/12/07 575589
04.01.2007 04.01.2007

07160400IM000013
04.01/07 582641

Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nce 
12160400EX016777 tescilli ve

12.03.2012 tarihli Gümrük Çıkış Beyan 
namemize ait M 0999398 numaralı ATR 

CEE belgemiz kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
DEMİREKS SERAMİK İNŞ. MAL. GID.

TUR. GÜÇ.AK. OT.TE.O.İÇ DIŞ TİC. A.Ş.

Illlf
Askeri Veteriner Okulu’ndan 
almış olduğum askeri sağlık 

karnemi kaybettim.
Hükümsüzdür. FATİH NEZLİ
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Kitap kurtları ödüllendirildi
Bu yıl 48’incisi kut
lanan Kütüphane 
Haftası, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Kütüphanesinin ev 
sahipliğinde gerçek
leştirildi. Etkinlikte 
konuşan Büyükşehir 
Belediyesi 
Başkanvekili 
Abdullah Karadağ, 
her anne babanın en 
az haftada bir kez 
çocuklarını 
kütüphaneye yön
lendirmesi gerektiği
ni söyledi.
Şehir Kütüphanesi 
bahçesinde 48. 
Kütüphane Haftası 
nedeniyle düzenle
nen törene Vali Vekili 
Samet Ercoşkun, 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Başkanvekili 
Abdullah Karadağ, 
Kültür Turizm 
Müdürü Ahmet 
Gedik, Türk 
Kütüphaneciler 
Derneği Başkanı 
Aykut Bayraktar ile 
çok sayıda vatandaş 
katıldı.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, basılı 
eserlerle kent 
belleğine önemli 
katkılar yaptığını 
belirten Büyükşehir 
Belediyesi 
Başkanvekili 
Abdullah Karadağ, 
teknolojiye bağlı 
olarak bilgiye ulaş
manın çok çeşitli 
yollarının bulun
duğunu hatırlattı. 
Bilgisayar ortamın
daki verilerin 
kütüphaneler kadar 
sağlıklı olmadığını 
vurgulayan Karadağ, 
“Zaman içinde bir 
CD silinebilir, bil

gisayar çökebilir. 
Ancak kütüphanede
ki 500-600 yıllık 
eserler, hala ilk 
günkü gibi korunuy
or. Nüfusumuzun 
yüzde 6O’ı 30 yaş 
altında. Bizler anne 
babalar olarak 
çocuklarımızı en az 
haftada bir kez 
kütüphanelere yön
lendirmeliyiz. 
Gençlerimiz tabi ki 
kafelere gidecek 
ancak oralara 
ayırdıkları zamanın 
bir bölümünü de 
kütüphanelere ayır
malılar” dedi.
Vali Vekili Samet

Ercoşkun da başta 
Büyükşehir 
Belediyesi olmak 
üzere yerel yönetim
lerin kütüphanelere 
verdikleri önemin 
takdire şayan 
olduğunu vurguladı. 
Ercoşkun, 
kütüphanelerin 
günümüz şartlarında 
yeniden gözden 
geçirilmesi ve 
çocuklar için daha 
cazip hale getirilme
si gerektiğine dikkat 
çekti.
Türk Kütüphaneciler 
Derneği Başkanı 
Aykut Bayraktar da 
günümüzde Milli 
Eğitim Bakanhğı’na 
bağlı okulların 
sadece yüzde 
10’unda kütüphane 
bulunduğunu 
belirterek, bu tablo
nun hiç de iç açıcı 
olmadığını kaydetti. 
Törende konuş
maların ardından 
şehir kütüphanesi ve 
halk kütüphanesine 
en çok gelen 
okurlar, 
ödüllendirildi.

Bursa Kent Konseyi 
Şairler ve Yazar 
Çalışma Grubu 
tarafından Dünya 
Şiir Günü münase
betiyle düzenlenen 
etkinlik Türkiye’de 
bir ilke sahne oldu. 
Etkinlikte çeşitli 
nedenlerle Bursa’da 
yaşamakta olan 14 
ülkeden gelen 
yabancılar kendi dil
lerinde şiirleri 
seslendirdiler.
Gönüllü şairlerin 
Bursa Kent Konseyi 
bünyesinde oluştur
duğu Şairler ve 
Yazarlar Çalışma 
Grubu, kentin kültü 
rel hayatına katkı 
sunuyor. Dünya Şiir 
Günü münasebetiyle 
Bursa Devlet Korosu 
Dede Efendi Salo 
nu’nda düzenlenen 

etkinliğe çalışma 
grubu üyeleri ile Bur 
sa’da eğitim gören 
yabancı öğrenciler 
katıldı. Bursa Kent 
Konseyi Şairler ve 
Yazar Çalışma Grubu 
Faruk Anbarcıoğlu, 
Unesco’nun 1999 
yılında 21 Mart 
gününü Dünya Şiir 
Günü olarak ilan 
ettiğini hatırlattı 
Dünya Şiir Günü nün 
dünya çapında kut
lanmasına Türk ede
biyatçıları önderlik 
ettiğini söyleyen 
Anbarcıoğlu, Necip 
Fazıl Kısakürek, 
Sezai Karakoç, 
Nazım Hikmet ve 
Orhan Veli Kanık 
gibi Türk edebi 
yatının önemli isim
lerinin eserlerini de 
okudu.

elm& sekeri

KIŞ GELDİ HALILARIMIZI 
YIKATAMIYORUZ DİYE ÜZÜLMEYİN!

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

w, , kurumu 

(GIÎIMD113. VIL
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 YE 

İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI. 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

1 BİZ, SİZE HİZMET 
--------------------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 

0 535 815 5711
KÜÇÜK KUMLA

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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AYRINTI 
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KARADENİZ’İN İNCİSİ AMASRA (3)
Dünden devam...
Çarşıda aklınıza 

gelmeyen pek çok 
el işi ürünle 
karşılaşabilirsiniz. 
Mutlaka sizin de 
hoşunuza gidecek 
güzel bir ürün ola* 
çaktır. Saatlerce 
gezseniz sıkıl
mazsınız. İncik bon
cuk işlerine ilgi 
duyuyorsanız o 
zaman daha çok 
gezeceksiniz 
demektir.

Hanım arkadaşlar 
gezmeye doymuyor. 
Biz erkekler din
lenelim hem de bir 
çay içelim diye dü 
şünüyoruz. Çay içe
cek uygun bir yer 
arama derdindeyiz. 
Hanımlara bir saat 
sonra kaleye çıka
cağımızı söyleyip 

bir çay ocağına 
çörekleniyoruz. 
Çayları söyleyip 
koyu bir sohbete 
başlıyoruz. Akşam 
için sahilde güzel 
bir balık lokantasın
da kendimize çeke
ceğimiz ziyafeti 
düşünüyoruz. Çay
lar geliyor, tam da 
istediğimiz gibi, mis 
gibi kokuyor. 
Amasra küçük bir 
yer olmasına karşın 
burayı görmek için 
gelen pek çok turist 
var. Yerli turistlerin 
yanında yabancılara 
da rastlamak 
mümkün.

Hanım arkadaşlar 
gelmeye başlıyor 
yavaş yavaş.
Verilen süre dolmuş 
anlaşılan. Hep bir
likte Kaleye doğru 

yürüyoruz. Kale, 
Çekiciler Çarşısı’nın 
bulunduğu yerde. 
Dar sokaklardan 
geçerek kaleye 
çıkıyoruz. Beş on 
dakika yürüdükten 
sonra kale surlarına 
yaklaşıyoruz.
Bazılarımız nefes 
nefese. Arada bir 
dinleniyor, nefesle 
niyoruz.

Hâlâ varlığını 
sürdüren surlar 
üzerindeki kapıdan 
girip iç kaleye 
geçiyoruz. Ne acıdır 
ki günümüze pek 
fazla bir şey kalma 
mış geçmişten. 
Sadece kalıntıları 
görmekteyiz. 
Çevrede yapılan 
plansız küçük 
gecekondular bu 
alanları çirkinleştir

miş ve değerinin de 
azalmasına neden 
olmuştur.
“Boztepe” denilen 

yarımada da Bizans 
ve Cenevizlerden 
kalma surları 
görmekteyiz. Eski 
ihtişamından eser 
yok. Surların bazı 
bölümleri gecekon
duların bir duvarı 
oluvermiş. Ne 
güzel, yaşayanlar 
tarihle iç içe yaşıy
or. Buradan çevreyi 
kuşbakışı seyret
mek başlı başına bir 
zevk. Denizi ve 
biraz uzaklarda 
denizle sarmaş 
dolaş olmuş dağları 
izliyoruz. Burası 
Amasra’nın en 
güzel köşelerinden 
biri.

Burada dikkatim 
çeken “Boztepe” 
ismi. Karadeniz’de 
Trabzon, Rize ve 
pek çok yerde 
“Boztepe” adını 
duyuyoruz.
Yerleşim yerinin 
yüksek tepesine bu 
isim veriliyor.
Nedenini öğren
emedim.

Bu noktadan 
fotoğraf çekiyor, 
çevreyi seyredi 
yoruz.

Bir süre sonra 
şehir merkezine git
mek için yola 
çıkılıyor. Çıkışımız 
biraz zor olmuştu; 
fakat inişimiz ala
bildiğine kolay...

Kenti daha yakın
dan tanımaya 
çalışıyoruz. Her 
mevsim yağış aldığı 
söyleniyor. Daha 
çok ilkbahar ve kış 
ayları yağmur alıy
ormuş. Bu nedenle 
de her taraf 
yemyeşil.

Amasra’da pan
siyonculuğun çok 
geliştiğini söylemek 
mümkün. 
Sokaklarda sizin 
yabancı olduğunu 
zu anladıklarında 
hemen: “Boş 
odamız var” deyip 
yolunuzu kesiyorlar. 
Otel ve motellerin 
yanı sıra pansiyon
lar da büyük hizmet 
veriyor.

Limana doğru 
gidiyoruz. Çevre 
düzenlemesi 

yapılmış. Gemilerin 
ve yatların rahatlık
la yanaşması 
mümkün.

Limanda balıkçı 
motorları ve küçük 
sandallar rüzgârın 
ninnisiyle bir bebek 
salıncağı gibi sal
lanıyor.

Sanayi olmadığı 
için deniz alabildi 
ğine temiz. Akşam 
yemeğini yiye
ceğimiz restoranın 
önünden geçiyoruz. 
Dışardan çok güzel 
görünüyor.
Amasra’ya gelip 

de balık yemeden 
gidilir mi? Buranın 
bir de salatası çök 
ünlüymüş, yeşillik
lerin tadı ve lezzeti 
nefismiş. Akşam, 
bunun gerçek olup 
olmadığını 
öğreneceğiz.

Yavaş yavaş 
yorgunluk hissetm
eye başladık.
Akşam yemeğine 
kadar biraz dinlen
menin uygun ola
cağını düşündük ve 
otelimize doğru 
yöneldik.

Devamı yarın...

GEMLİK KONUR 
SLİ TIP MERKEZİ

GENEL CERRAHİ UZMANI

Op. Dr. Ümit YILIK
KURUMUMUZDA

TAM ZAMANLI OLARAK 
ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞTIR 

SGK ile tüm branşlarda 

anlaşmamız mevcuttur 
Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No: 44 

Tel: 514 80 87-514 80 88
514 50 51 GEMLİK

İhracat ve 
istihdamda 

artış 
bekleniyor
Merkez Bankası, 
Mart ayına ilişkin 
İktisadi Yönelim 
Anketi değer
lendirmesini açık
ladı. Anketten 
ÜFE'de düşüş, ihra
cat ve istihdamda 
artış bekleniyor.. 
İmalat sanayicisinin 
12 aylık dönem 
sonu itibarıyla yıllık 
Üretici Fiyatları 
Endeksi (ÜFE) bek
lentisi Mart ayında 
bir önceki aya göre 
0,2 puan azalarak 
yüzde 9 oldu.
Buna göre, son üç 
aya yönelik değer
lendirmelerde, üre
tim hacminde bir 
önceki ay azalış 
bildirenler lehine 
olan seyrin artış 
bildirenler lehine 
döndüğü, iç piyasa 
sipariş miktarında 
azalış bildirenler 
lehine olan seyrin 
zayıfladığı, ihracat 
sipariş miktarında 
artış bildirenler 
lehine olan seyrin 
ise güçlendiği 
bildirildi.

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT 

İSTASYONUNDA
ÇALIŞACAK 

BAY VE BAYAN 
AKARYAKIT SATIŞ 

GÖREVLİLERİ
ARANIYOR

PETROL OFİSİ
AKCAN PETROL 
Dörtyol Mevkii 
Tel : 513 10 79

GEMLİK

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Önce mücadele ettiğin 
gurupta lider olarak 
maçlarını tamamlaya* 
çaksın sonrasında play
off gurubunu da lider 
bitirerek Türkiye 
Şampiyonasına katıla
bilmek için birinci 
kademe maçlarına gide
ceksin.

Gemlik’te hangi futbol 
takımının başarabildiği 
bir mücadeledir.

Gemlik 
Belediyespor’un 
mücadelesi.

Kapatılsın diye 
mücadele verenlere 
karşılık sürekli başarı 
gösteren bir 
Belediyespor 
Kulübü’nden bahsediyo
rum.

Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet 
Güler ile bazı Belediye 
Meclis Üyelerinin kur
duğu (kurucu meclis 
üyelerinden bazıları isti
fa ettiler diye konuşulu 
yor) Gemlik 
Belediyespor Kulübü 
Judo branşının ardından 
futbolda da sesini 
duyurmaya başladı.

Gemlik’te hangi kulüp 
var ki önce ilde, son
rasında ise birinci 
kademe maçlarına 
giderek başarılı olmuş.

Yapılan malzeme 
yardımlarına dahi “ 
neden yapılıyor, kapan
sın destek bizlere ver
ilsin” itirazlarına karşılık 
başarı geliyor.

Belediyespor takımı 
maçlarını oynamak için 
gittiği Kocaeli’nde önce 
İstanbul Çekmeköy’ü 1-0 
ikinci maçta ise 
Tekirdağspor’u 2-0 
yenerek finale çıkarak 
adını Bursa’da yazdır
maya az kala kaybet
miştir.

Biz A gurubunu yenil
gisiz lider olarak 
bitirirken B gurubunda 
Bandırmaspor ve İnegöl- 
spor finale kalamamıştır. 
Gemlik Belediyespor ise 
İstanbul Bayrampaşa 
Altıntepsispor takımıyla 
final oynamaya hak 
kazandık.

Çıktığımız final maçın
da 35 dakikalık ilk 
devrede inanın rakibe 
gol pozisyonu dahi ver

ALT YAPININ 
ÖNLENEMEZ
YÜKSELİŞİ

meyen Gemlik 
Belediyespor Onur’un 
attığı golle devreyi önde 
kapayarak kendine 
avantaj sağlamıştır.

İkinci yarıya yine iyi 
başlayan takımımız 
yapılan hata sonucu 
penaltıdan yediği gole 
kadar sahada üstün bir 
oyun sergilemesine rağ
men ikinci golü bula
mayınca 70 dakika 1-1 
berabere bitmiştir.

Uzatmaların ilk devre
sine başlayan takımımız 
henüz ikinci dakikada 
defansın yaptığı hata 
sonucu ikinci golü yi 
yerek adeta yıkılmıştır.

İşte orada taraftar ve 
yönetici desteğinin ne 
kadar gerekli olduğunu 
maalesef üzülerek 
gördüm.

Rakip takımın 
Bayrampaşa 
Belediyesi’nin kendile 
rine tahsis ettiği iki oto
büsle geldiği taraftar ve 
yönetici desteğiyle önce 
beraberliği bulan 
Altıntepsi takımı yenik 
duruma geldiği anlarda 
dahi seyirci desteğini

kaybetmedi.
Gemlik Belediyespor 

takımına Kocaeli’nin 
eski Seka tesislerindeki 
Kağıtspor’un sahası 
şimdiki adıyla Mehmet 
Ali Kağıtçı sahasına iki 
CHP’li meclis üyesinin 
gelmesi ise aradaki farkı 
rahatça gözler önüne 
seriyor.

Eğer finali kazansaydık 
bu Bursa’da bir ilk ola
caktı.

Çünkü birçok takım ilk 
etap elemelerine gidiyor, 
ancak ikinci etap müs
abakalarına henüz gitme 
başarısı olan takım
larımız yok.

Gemlik 
Belediyespor’un bu 
başarısı asla küçümsen
memelidir.

Gemlik’te birçok alt 
yapısı olan kulüplerimiz 
var.

Onların da önümüzdeki 
yıllarda bu mücadeleyi 
yapmaları gerekir.

Gemlik dışında hiç 
bilmediğiniz takımlarla 
mücadele etmek kolay 
değil.

Malzemeleri bile süper 
lig takımlarını 
kıskandıracak kalitede.

Bu başarıda katkısı 
küçümsenmeyecek 
Haydar Yiğit ile Sönmez 
Deliorman’ı da kutluyo
rum.

Futbolcular sahada 
ayaklarından ve 
becerileri ne varsa

yansıttılar.
Onları Gemlik sporse

verleri adına kutluyo
rum.

Gemlik’te spordan bir 
şey olmaz, futbolcu çık
maz diyenlerin de kulak
ları çınlasın.
Altıntepsispor kulübü 

başkanıyla tanıştım, çok 
sevecen bir kişi.

Söylediği “Bizim 
takımın alt yapısından 
çıkan Arda’nın bize sözü 
var, ikinci kademe 
maçlarında 5 bin dolar 
destek verecek” sözleri 
ise bizler için 
düşündürücü.

Bizden de çok başarılı 
sporcular çıkmıştır.

Gemlikspor’u ve eski
leri hatırlarsak çıkan bu 
başarılı topçularımız fut
bol maçlarına dahi 
gelmezler.

Neden maddi destek 
versinler ki.

Uzun lafın kısası der
sek Gemlik 
Belediyespor Gemlik’in 
ve Gemlik BelediyesThTn 
ismini Kocaeli’de 
layıkıyla temsil etmiştir.

Once Gemlik 
Belediyesi’ni, sonrasın
da ise meclis üyelerini, 
hocalarını ve futbolcu
larını yürekten kutluyo
rum.

İnşallah içlerinden 
başarılı topçular çıkar, 
gelecekte Gemlik’te 
spora daha iyi destek 
olurlar
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Memur sistemininde asrın reformu BittfflJni
■ V V

Kamu çalışanları 
dikkat! 657 sayılı 
Devlet Memurları 
Kanunu tamamen 
değişiyor. Maliye 
Bakanlığı, 657 sayılı 
Kanun'u değiştirmek 
için düğmeye bastı. 
Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve Mali 
Kontrol Genel 
Müdürlüğü'nde 
devam eden çalış
malar sona yaklaştı.

KABİNEYE GİDECEK 
657 sayılı Kanunu 

değiştirmek isteyen 
hükümet, kamu 
görevlilerinin mali ve 
sosyal haklarında 
düzenleme yapmak 
amacıyla TBMM'den 
yaz tatili öncesi 
kanun hükmünde 
kararname yetkisi 
alacak.
Devrim niteliğindeki 
çalışma ile farklı per
sonel kanunları son 
bulacak, bazı istis
nalar dışında tek bir 
personel kanunu ola
cak. Kamudaki 
sözleşmeli, kadrolu 
gibi ayrımlar yeniden 
düzenlenecek, «hük 
sızlıklar giderilecek. 
Memurlar arasında 
tartışmalara neden 
olan bazı uygula-

Hesap işletim ücreti ile yasal değilmiş!
Bankaların vadesiz 
hesaplardan “hesap 
işletim ücreti” 
almasına rağmen 
faiz işlememesi 
tüketicilerin tepkisi
ni çekiyor.
Tüketici Dernekleri 
Federasyonu 
(TÜDEF) Genel

malar da böylece son 
bulacak. Çalışma ile 
kamu görevlilerinin 
maaş sistemi de 
sadeleşmiş olacak. 
Maaşlar belirlenirken 
dikkate alınan para
metreler yeniden 
belirlenecek ve 
yaşanan karmaşık-lık 
yok edilecek. Devlet 
Memurları 
Kanunu'nda yer alan 
sınıflar yeniden 
düzenlenecek. 
Yetkililer uzun bir 
süredir devam eden 
taslak üzerindeki 
çalışmaların tüm 
hızıyla sürdüğünü ve 
kısa sürede tamam
lanacağını belirtti. 
ÇaTışmararın bitir
ilmesinin ardından 
taslakla ilgili memur 
sendikalarının da

Başkanı Sıtkı Yıl 
maz, bankaların 
tüketicinin mevduat 
hesaplarından huku
ka aykırı bir uygula
ma ile “hesap işle
tim ücreti” aldığını 
ifade ederek, buna 
karşın bazı bankala 
rın tüketicinin yasal 

görüşü alınacak. 
Taslak daha sonra 
Bakanlar Kurulu'nda 
gündeme gelecek.

ÜCRETLER YENİDEN 
BELİRLENECEK 
Reform niteliğindeki 
yeni düzenleme ile 
kamuda çalışan 
memurların mali hak
larıyla ücret sistemi 
de değişiyor. Maaşlar 
temel ücret, görev 
ücreti, başarı 
ücretinden oluşacak. 
Şu anda uygulan
makta olan ek 
gösterge sistemi de 
böylece kaldırılmış 
olacak. Memurların 
maaşları görev ücret 
gruplarına göre 
ödenecek. Yeni sis
tem sayesinde 
büyükşehirlerde zor 

hakkı olan vadesiz 
mevduatına faiz uy 
gulamadığını vurgu
ladı. Yılmaz, banka 
ların tüketicilerin her 
bin TL’ye kadar 
vadesiz hesabına 25 
TL’ye varan faiz 
işletmek zorunda 
olduğunu belirtti.

şartlarda görev 
yapan personele 
emsali personele 
göre daha yüksek 
ücret ödenebilecek. 
Memurların Doğu'ya 
ve kalkınmada önce
likli yörelere git
meleri de teşvik 
edilecek. Bu amaçla, 
bu bölgelerde 
çalışanların ücret
lerinde teşvik edici 
düzenlemelere 
gidilecek.

KAMUDA
2.8 MİLYON KİŞİ 
ÇALIŞIYOR 
Türkiye'de 1.9 milyon 
devlet memuru 
bulunuyor. Kamu 
kurum ve kuru
luşlarında toplam 
çalışan sayısı ise 2.8 
milyon. En fazla 
devlet memuru, 
eğitimde istihdam 
ediliyor. Egitim-öğre- 
tim hizmetlerinde 
devlet memurlarının 
yüzde 39.3'ü istih
dam edilirken, bunu 
yüzde 20.1 ile genel 
idare , yüzde 13.4 ile 
sağlık, yüzde 12.4 ile 
emniyet izliyor.
Devlet memurlarının 
yüzde 62'sini erkek
ler, yüzde 38'ini 
kadınlar oluşturuyor.

TÜFE Genel Başkanı 
Sıtkı Yılmaz yaptığı 
yazılı açıklamada, 
bankaların tüketici 
nin mevduat hesap 
larından hukuka 
aykırı bir uygulama 
ile “hesap işletim 
ücreti” aldığına 
dikkat çekildi.

1 Nisan’da uygula
maya girecek yeni 
elektrik tarifelerinin 
belirlenmesi için 
ilgili kurumlar bu 
hafta son düzen
lemelerini yapacak. 
Yetkililer, yüzde 7 ila 
10 arası zam baskısı 
doğduğunu belir
tirken, Enerji 
Piyasası Düzenleme 
Kurumu’nda (EPDK) 
yarın yapılacak kurul 
toplantısında yeni 
tarifeler karara 
bağlanacak. Elektrik, 
dpğalgaz ve kömür 
KIT’leri, uygulaya
cakları yeni tarifeleri
ni döviz kuru, petrol 
fiyatı ve enflasyona 
göre belirliyor. 
Doğalgaz fiyatlarının 
artışı ve kurlardaki 
yükseliş nedeniyle 
zam gerektiği belir
tiliyor.
Türkiye Elektrik 
Ticaret ve Taahhüt 
A.Ş. (TETAŞ), Hazine 
Müsteşarlığı ve ilgili 
kamu kurumlandın 
yaptığı toplantılarda, 
TETAŞ’ın maliyet
lerindeki artıştan 
kaynaklanan yüzde 
10 civarında zam 
ihtiyacı hesaplanıy
or. Özel sektör elek
trik üreticilerinin 
“elektrik borsası” 
PMUM’da da bu kış 
yaşanan gaz krizin
den kaynaklanan 
yüzde 3 civarında 

zam ihtiyacı olduğu 
belirtiliyor. Sektör 
yetkilileri, zam ihti 
yacının nihai tüketi
ciye ne kadar yan
sıyacağının 
TETAŞ’ın EPDK’ya 
sunacağı yeni tarife 
önerisiyle belir
leneceğini söyley
erek, “Enerji 
KIT’lerinin maliyet 
artışlarıyla ilgili süre
ci Hazine Müsteşar 
lığı yönetiyor. 1 
Nisan’dan itibaren 
üç ay geçerli olacak 
tarifelerde artışa 
gidilip gidilmeyeceği 
Hazine’nin ve Enerji 
Bakanının vereceği 
karara bağlı” diye 
konuştu.
16.300 megavatt 
elektrik doğalgazdan 
üretiliyor 
ELEKTRİK Üreticileri 
Derneği Başkanı 
Önder Karaduman, 
elektriğin yüzde 
51’inin doğalgazdan 
üretildiğini, bunun 
16 bin 300 MVV’lık bir 
kurulu güce karşılık 
geldiğini belirterek, 
şöyle konuştu: “Ağır 
kış şartları nedeniyle 
Türkiye’ye fazla gaz 
verilemedi. Dağıtım 
ihalelerini kazanan 
şirketler de, yeni tar
ifelerini iyi bir fiyatla 
çıkartma çabası için
deler. Elektriğe zam 
yapılması kaçınıl
maz.”

I

G 
E 
M 
L

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 Mud 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

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
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
Eskihisâr (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 s13 10 79
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz si3 te 46
Beyza Petrol S13 O1 03

I
H HASTANELER

1
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Seğ.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
Güvon Takai 513 32 40
Gemlik Takai 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 Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4230 

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 bâyram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

lonlıüuııMil
VENÜS SİNEMASI 
FETİH 1453:10:45- 
14:00-17:15-20:15 

SÜPERTÜRK:11:45- 
16:00-20:00 

KARANLIKTAN 
KORKMA:14:00-18:00 

REZERVASYON 5133321 
CIUŞAVM TUTKU

SUPERTURK: 
13.30-15.30-17.30 

19.30-21.30
SEN KİMSİN : 

12.00 14.00 16.00 
18.00 20.30 

FETİH 1453 : 11.30 
14.30 17.30 20.30 
Rez. Tel: 51415 00
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Çocuk Senlikleri finali Mayıs ta yapılacak
ş ■ 1

Gemlik Belediyesi ile 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü arasında 
imzalanan, “Papucu 
Yarım Çık Dışarı 
Oynayalım. Çocuk 
Oyunları Şenlikleri” 
protokolü, ilköğretim 
okullarındaki 
gösterilerle devam 
ediyor.

İlköğretim çağındaki 
çocukları sanal ve 
internet ortamındaki 
oyunlardan uzak
laştırıp, gerçek 
yaşamdaki oyunlarla 
tanıştırmayı ve 
öğretmeyi hede
fleyen şenlikler 
ay boyunca okul 
içindeki 

organizasyonlarla 
devam edecek. 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Şube Müdürü 
Burhan İnan, 
Protokol sorumlusu 
Ayşe ve Ziver

Karataş İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Mehmet Duran, 
okulların oyun seti 
dağıtımını devam 
ettiriyorlar.
Sponsorluğunu 
Gemlik
Belediyesi’nin yap
tığı şenlikler, çocuk 
oyunlarının öğre

nilmesi ve okul 
takımlarının oluştu
rulması amacıyla 
Nisan ayı boyunca 
da sürecek.
Mayıs ayında da 
ilköğretim okulu 2. 
sınıf öğrencileri 
“Yağ Satarım, Bal 
Satarım”, 3. sınıf 
öğrencileri “Mendil

Kapmaca”, 
4. sınıf öğrencileri . 
“Tombik” ve 5. sınıf 
öğrencileri de 
“Yakan Top” yarış
malarına katılacak. 
İlköğretim 6, 7 ve 8. 
sınıflar arasında da 
futbol turnuvası 
düzenlenmesi 
hedefleniyor.

23 Nisan «e 19 Mayıs ta spora doyacağız
Gemlik Belediyesi ile 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü arasında 
sportif faaliyetler 
protokolü imza
lanacak.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ve 
Şube Müdürleri 
Burhan İnan ve Ali 
Osman Cura, Beden 
öğretmenlerimi 
Sabah kahvaltısında 
ağırladılar.
Belediye Başkan 
Yardımcıları Nazmi 
Koçak ve Muharrem 
Sarı’nın yanı sıra, 
İlçe Spor Müdürü 
Ahmet Adil Tunç, 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Müdürü 
Mehmet Türkmen, 
Endüstri Meslek 
Lisesi Müdürü 
Hüseyin Er ile birlik
te ilçe okullarındaki 
tüm beden eğitimi 
öğretmenlerinin 
katıldığı kahvaltılı 
toplantıda,

protokolün ana 
hatları masaya 
yatırılırken, 
yapılacak sportif 
faaliyetler hakkında 
da bilgi alışverişinde 
bulunuldu.
Önümüzdeki gün
lerde imzalanacak 
olan protokolün 
öncelikli hedefinin 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı ile 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor 
Bayramını sportif

şenliklerle yaşan
ması olduğuna 
dikkat çekildi.
Buna göre ilçedeki 
tüm spor tesisleri 
aynı anda kul
lanılarak, öğrenci
lerin futbol, basket
bol, voleybol, kros, 
karate, judo, masa 
tenisi branşlarında 
yarışması planlanı 
yor.
Beden Eğitimi 
Öğretmenleri bu 
konuda 

öğrencileri bir 
araya getirecek. 
Gemlik 
Beledıyesı'nın spon
sorluğunda gerçek
leşecek turnuvalarda 
da ilçedeki tüm 
gençlerin spora yön
lendirilmesi hedef 
lenecek.
Bundan böyle de 
23 Nisan ve 19 
Mayısların sportif 
turnuvalarla renk 
lendirileceği ifade 
edilirken, sporun 

sade tek branşta 
değil, birçok branşta 
hayata geçirilmesi 
düşünülüyor. 
Kahvaltılı toplantıda 
konuşan Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, her geçen 
gün bir yenisi daha 
eklenen ilçedeki 
spor tesislerinin 24 
saat boyunca ilçe 
öğrencileri ve 
gençliği tarafından 
kullanılmasını 
amaçladıklarını vur
gulayarak, “Daha 
fazla çocuğumuzu, 
gencimizi sporla 
buluşturmak isti 
yoruz. Bu konuda 
elimizden ne geliyor
sa yapmaya devam 
edeceğiz. Biz bu 
tesisleri süs olarak 
yapmadık. 
Gençlerimiz değer
lendirsin diye yaptık. 
Bırakın oynasınlar 
ve yıpransın.
Bütün bakım ve 
onarımları bize 
aittir. Spor yapan 

insanların 
ailelerinde huzurlu, 
işlerinde başarılı, 
sosyal hayatlarında 
da sevecen olduk
larını biliyor ve 
görüyoruz.
Biz böyle bir 
nesil için elimizden 
geleni yapacağız” 
dedi.
Okullara sportif 
malzeme yardımını 
da devam ettireceği 
ni belirten Refik 
Yılmaz, 23 Nisan ve 
19 Mayıs spor şen
liklerinin sponsor
luğunu yapmaktan 
da onur ve gurur 
duyacaklarını söyle* 
di. İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen’de, Milli 
Eğitime ve Spora 
yönelik yardımları 
nedeniyle 
Refik Yılmaz’a 
teşekkür ederek, 
Yılmaz’ın 
kendilerinin en 
büyük destekçisi 
olduğunu 
sözlerine ekledi.



asil Çelik ten alılan işçiler senıliltalarına teılıili
Orhangazi’de bulunan Asil Çelik Fabrikası’nda çalı 
şan bir kısım işçilerin işten çıkarılması üzerine yaptık
ları basın toplantısında “İşimizi geri istiyoruz” dedi 
ler. 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asil 
Çelik işçileri, işlerinden atılmaları üzerine kendilerine 
sahip çıkmayan Birleşik Metal - İş Sendikası’na da 
tepki koydular. “Birleşik Metal-İş Sendikasını Kını 
yoruz.” diyen işten atılan işçiler, sonuna kadar 
mücadele edeceklerini söylediler. Haberi sayfa 2’de
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Sahintepeye 25 bin liıian ilikliler
Dunya genelinde, “1 milyon Ağaç Kampanyası” başlatan Uluslararası Lions 
Kulüpleri, Gemlik Lions Kulübü ve Gemlik Orman Bölge Müdürlüğü ile yaptıkları 
proje kapsamında, Şahintepe Bölgesi’ne 25 bin adet kara çam fidanı diktiler. 
Gemlik Lions Kulübü, daha önce de Armutköy’e 18 bin fidan dikmişti.

Plav-Ofl kuraları cekilCı

Uluslararası Lions 
Kulüpleri tarafından 
projelendirilen dün 
ya genelinde “1 Mil 
yon Ağaç Kampan 
yasT’na Gemlik 
Lions Kulübu, 
Şahintepe’ye 25 bin 
çam ağacı dikerek 
katkıda bulundu. 
Haberi sayfa 4’de

Süper Küme Play-Off kura çekimi takım 
temsilcilerinin de katılımları ile Bursa 
ASKF toplantı salonunda yapıldı. Temsil 
cimiz Gemlikspor ilk hafta mücadelesinde 
1 Nisan 2012 Pazar günü saat 17.00 de 
Demirtaş sahasında İnegöl Kafkasspor ile 
karşılaşacak. Haberi sayfa 10’da

25 bin fidan..
Uluslararası Lions Kulüpleri, dünya 

genelinde 1 milyon fidan dikiyorlar.
Gemlik Lions Kulübü ise dün Şahinyurdu 

Köyü Şahintepe bölgesinde 25 bin kara 
çam fidanı dikti.

Gemlik Orman Bölge Müdürlüğü bu pro
jede aktif rol oynadı.

Şimdi çıplak tepeler 25 bin fidanla 
ormana dönüşecek.

Türkiye yeşil alanı ve ormanı geniş alan
ları olan bir ülke değil.

Yaşlı Anadolu toprakları bir yandan 
erozyon ile bir yandan orman yangınları ile 
çoraklaşıp duruyor.

Her yıl çıkan orman yangınları ile binlerce 
hektar alan kül oluyor.

Bu nedenle ağaç dikimi çok önemli. 4’de

Once sekilisini sonra Mei WMi
Sevdiği kız arkada 
şını bıçakla yarala 
yan genç, polis tara 
tından yakalanaca 
ğını anlayınca, 
kendini kalbinden 
bıçaklayınca kaldırıl 
dığı hastanede kur
tarılamayarak öldü. 
Alınan bilgiye göre 
bir markette çalışan 
19 yaşındaki Ö.Y., 
devriye gezen trafik 
polisleri tarafından 
ilçe mezarlığı yakın
larında bıçaklanmış 
halde bulundu.
Aşırı kan kaybettiği 
öğrenilen genç kız, 
polis ekipleri tarafın 
dan hastaneye 
kaldırıldı. Polislere

kendisini Aydın 
Durmuş (23) isimli 
şahsın bıçakladığını 
söyleyen Ö.Y. has
tanede tedavi altına 
alınırken, polis ekip
leri ise mezarlık böl
gesinde zanlıyı ara
maya başladı.
Kısa sürede polisler 
tarafından mezarlık

ta bir ağacın altında 
otururken bulunan 
Aydın Durmuş, 
polis ekiplerine 
müdahale etmeleri 
durumunda intihar 
edeceğini söyledi. 
Bir süre polisler 
tarafından ikna 
edilmeye çalışılan 
Aydın Durmuş, 

daha sonra elindeki 
bıçağı polislerin 
gözü önünde boy
nuna ve kalbine 
sapladı. Olay 
yerindeki polisler ve 
112 ekipleri tarafın
dan hastaneye 
kaldırılan Aydın 
Durmuş’un kalbine 
saplı bıçak doktor
lar tarafından 
çıkarıldı.
İki genç Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
sevk edildi. Durumu 
ağır olan Aydın 
Durmuş adlı genç 
kurtarılamadı. 
Olayla ilgili olarak 
soruşturma 
başlatıldı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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isil Çelik ten alılan işçiler senflikalarına Mili
Orhangazi’de bulu
nan Asil Çelik 
Fabrikası’nda çalışan 
bir kısım işçilerin 
işten çıkarılması 
üzerine yaptıkları 
basın toplantısında 
“İşimizi geri isti 
yoruz" dediler. 
15 Mart 2012 
Perşembe günü 
işlerinden atılan Asil 
Çelik işçileri, 
işlerinden atılmaları 
üzerine kendilerine 
sahip çıkmayan 
Birleşik Metal - İş 
Sendikası’na da 
tepki koydular. 
“Birleşik Metal-lş 
Sendikasını 
Kınıyoruz.” diyen 
işten atılan işçiler, 
sonuna kadar 
mücadele edecekleri
ni söylediler.
İşçiler yaptıkları 
basın açıklamasında 
şunları söyledi: 
“Bizler sıkıntısı, çile
si hiç bitmeyen, üre
tim rekorları kırıp, 
dünyanın en kaliteli 
çeliklerini üreten, 
ağır şartlar altında 
canını bile veren 
emektar Asil Çelik 
işçileriyiz.
Bizler, söz hakkı ve 
rilmeden hukuki yolu 
nuz açık denilerek 

işlerinden atılan Asil 
Çelik işçileriyiz.
Her alanda 
söylediğimiz gibi, 
haksızlık yapılarak, 
kışın ortasında 
sudan sebeplerde 
işten çıkarılan Asil 
Çelik mağdurlarıyız. 
Mücadelemizi her 
yerde sürdüreceği 
mizi, belirtmiştik. 
Sonunda fabrika 
mızın önüne geldik 
ve burada mücade 
temizi sonuna kadar 
sürdüreceğiz.
En önemlisi bugün 
burada tarafımız ve 
taraftarımız belli 
oldu. Bizlere 
direnişçi olarak her 
konuda yanımızda 
olduğu bildirilen 
sendikamız, sadece 
davaları açarak “Biz 
yapacağımızı yaptık, 
başka sendikalardan 
daha iyiyiz” diyorlar. 
Farkını söyleyiniz? 
Fabrika içinde şube 
sekreteri, daha 15 
kişi daha işten atıla
cak diyerek korku 
salıyor ve işçilerin 
dayanışmasını engel
liyor. İşverenle 
yapılan bir anlaşma 
mı bu yoksa işçilerin 
atılacağını nereden 
biliyor?

TABELA 
SENDİKACILIĞI 
YAPIYORLAR 
Fabrikadaki 
arkadaşlarımızın 
maddi ve manevi 
desteklerini bekli 
yoruz. Siz, sendika 
cılar olarak ne diyor 
sunuz?
Ayrıca yöneticileri de 
yanımızda görmek 
istiyoruz. Çünkü 
yanımıza gelmeme 
niz, sizlerin aidat ve 
tabela sendikacılığı 
yaptığınızı gösteri 
yor. Dört temsilcinin 
ve işyeri komitesinin 
işten atılmasının 
yanı sıra, sizlerin 
alanlarda değil 
koltuğunuzda otur
manızdan kötü koku
lar geliyor. Hala 

bizlere onursuzluğu, 
çekip gitmeyi 
öneriyorsunuz.
İşçinin sözleşmeden 
ve kanundan doğan 
haklarında ısrarcı 
olmamız, sizlere 
kongrelerde rakip 
olmamız ve netice 
sinde bize sahip çık
mamanız, bu işten 
çıkarmaların açıkça 
içerideki işçinin 
söylediği gibi, 
işverenle danışıklı 
yapıldığını gösteri 
yor.

SUSMAYACAĞIZ 
Bir takım dayat
malara boyun eğme 
diğimiz gerekçesiyle 
tüm hakları elinden 
alınan Asil Çelik 
mağdurları olarak,

Birleşik Metal 
Sendikası’na da 
buradan sesleni 
yoruz. Emekçiyi köle 
ediyorsunuz. Hani 
birimiz hepimiz, he 
pimiz birimiz içindik. 
Susmayacağız, yıl
mayacağız, 
vazgeçmeyeceğiz... 
İşimize geri dönene 
kadar bu mücadeleyi 
sürdüreceğiz.”

BİRLEŞİK 
METAL’E 
İSYAN 

Birleşik Metal İş 
Sendikası Bursa 
Şubesi ve Genel 
Merkez yönetimine 
seslenen işçiler, “Biz 
işten atılan işçileri ne 
zaman desteklemeyi 
düşünüyor sunuz?

Biz ne yapmalıyız? 
İşten atılan işçiler 
olarak işimize geri 
dönmek için müca 
dele etmeyelim mi? 
Bu sorulara cevap 
beklemiyoruz, 
çünkü burada 
yoksunuz.
Tarafınızı açık açık 
seçmiş konum
dasınız.
Asil Çelik'te ise yatsı 
vakti gelmiş, 
yalancının mumu 
artık sönmüştür.
Son olarak 
söylediğimiz gibi 
bizler “SINIF ” 
mücadelesi 
yapıyoruz.
Emeği ve emekçiyi 
her alanda haklı ve 
onurlu mücade
lesinde savunacağız. 
Bizler, kendi eseri 
miz olan Asil 
Çelik’i yıpratmak 
istemiyoruz.
Ancak, sorumluluk 
çerçevesinde, Asil 
Çelik’in modernize 
edilmesinde, üretim 

rekorları kırıp kaliteli 
çeliğin üretilmesinde 
en büyük pay sahibi 
olan bireyleriz.
Bizi eri muhattap 
almaz iseniz, müca 
delemizi sonuna 
kadar sürdüreceğiz.”

SF;lrtİKWlllWl8S8İtİM''
Saadet Partisi İlçe 
Yönetim Kurulu İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen başkanlığın
da, İl Başkan vekili 
Salih Berber ve İl 
Genel Meclisi üyesi 
Fahrettin 
Bayraktar'ın konuk 
olarak katılımıyla 
mahalle toplantısı 
gerçekleştirdi. 
Orhangazi Caddesi 
üzerinde bulunan 
kıraathaneleri 
ziyaret eden ekip 
buradaki vatan
daşlar ile sohbet 
ederek, yerel ve ülke 
gündemi hakkında 
fikir alışverişinde 
bulundu.
İlçe Başkanı Sedat 
Özmen "Gemlik'in 
sorunları yokmuş 
gibi bir ortam 
yaratılmıştır. Yerel

gündemimizi uzun 
süredir meşgul 
eden belediye 
başkanvekilliği 
seçimleri artık 
bitmelidir. Gemlik 
Belediyesi’nde 
yaşanan siyasi 
çekişmelerin hiç 
kimseye faydası 
olmadığı gibi, aksine 
bu çekişmeden 
zarar gören maale
sef halkımız olmak
tadır. İlçemizde 
bulunan ana cadde 

lerdeki ve sokak 
aralarındaki bozuk 
yolların durumu 
ortada. Yayalar ve 
araçlar ya çamur 
deryası içerisinde 
yüzüyor ya da 
köstebek çukurları
na girer gibi 
atıp çıkıyor. Yollar 
adeta tarlaya dön
müştür.” dedi. 
“Yollardaki 
çukurlara patetes mi 
ekilecek?” diye 
soran Özmen, “Bu 

cadde ve sokaklarda 
yapılan altyapı çalış
maları bir an önce 
bitirilmeli, şayet bitti 
ise bu yolların bir an 
önce asfaltlanması 
gerekmektedir.
Yolların bu durumda 
olması halkımıza 
eziyettir. İktidar 
olduğumuz dönem
lerde görev yapan 
belediyelerimiz 
halkımızın refah ve 
mutluluğu için 
çalışmış örnek 
belediyeler olmuş- 
tur.Yapılan hizmetler 
Milli Görüş beledi 
yelerinde tamamen 
Öz kaynaklarla 
gerçekleştirilmiş ve 
borç alınmamıştır. 
Bu belediyecilik 
anlayışı milli 
görüşün eseridir." 
şeklinde konuştu.

Bursa Sivil 
Anayasa toplamışına 

hamlanıyor

Vali Şahabettin 
Harput, 1 Nisanda 
Bursa'da yapılacak 
'yeni anayasa 
toplantısı' öncesi 
konunun taraflarıyla 
bir araya gelerek 
hazırlıkları görüştü. 
TBMM Başkanı

Cemil Çiçek ve 
TBMM Anayasa 
Uzlaşma Komisyonu 
üyeleri ile yaklaşık 
800 kişinin katılacağı 
'Anayasa Platformu 
Türkiye Konuşuyor' 
Bursa toplantısı 1 
Nisan'da yapılacak
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$e hirlerarasi otohiisie nornogratik la ciz İhsanca
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
İlçesi'nde, şehirler
arası otobüste yol
culuk yapan genç 
kızın telefonuna 
bluetoothla 
pornografik görüntü 
gönderildi.
Olayı otobüs 
şoförüne bildiren 
genç kız, sonuç ala
mayınca 155 Polis 
Imdat'ı arayarak 
yardım istedi.
Otobüs 
Mustafakemalpaşa 
Terminaline çekil
erek, yolcuların tek 
tek ifadeleri alındı, 
cep telefonları kon
trol edildi. 3,5 saat 
süren soruşturmaya 
rağmen pornografik 
görüntüye gönderen 
tespit edilemeyince, 
otobüs yoluna 
devam etti.

Karşıya geçmek isterken can verdi
Orhangazi’de karşı
dan karşıya 
geçerken otomobilin 
altında kalan 
yaşlı kadın hayatını 
kaybetti.
Kaza akşam saat
lerinde Orhangazi- 
İznik karayolu, 
Belediye Et Kesim 
Merkezi yakınlarında 
meydana geldi. 
Bölgedeki bir fidan
lıkta çalışan 56 
yaşındaki Pembe 
Sevinç, yolun 
karşısına geçmek

Kurşun adresi şaşırdı
Bursa'da bir magan- 
da kurşunu evin 
salona isabet etti. 
Evde kimsenin 
olmaması ise olası 
bir faüfayı önledi. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez

Sanal alışveriş kurbanı oldu
Bursa'da bir kişi 
internet reklamında 
fiyatının uygun 
olduğunu düşündü 
ğü bilgisayardan 
sipariş verdi.
Internet sitesinin 
sahibine para gön
deren kişiye vermiş 
olduğu sipariş 
gelmedi. Bursa

Balıkesir'den 
Bursa'ya giden 34 
TNA 6015 plakalı 
otobüste benzerine 
rastlanmayan bir 
cinsel taciz olayı 
yaşandı. Otobüste 
yolculuk yapan 22 
yaşındaki S.A.'nın 
telefonuna blue
tooth aracılığıyla 
uyarı mesajı geldi. 
İlk iki mesajı kabul 
etmeyen genç kız 
üçüncü kez tekrar

isterken Hüseyin G. 
idaresindeki 16 W 
259 plakalı aracı fark 
edemedi. Sürücü 
frene basmasına

rağmen yaşlı 
kadına çarpmaktan 
kurtulamadı.
Ağır yaralanan 
Pembe Sevinç, 112

Osmangazi ilçesi 
İvazpaşa Mahallesi 
Seydinasır Caddesi 
üzerinde bir evde 
meydana geldi. C.A. 
isimli bayan, akşam 
saatlerinde silah 
sesini duydu. Evi 

emniyeti, vatan
daşları her internet 
sitesinden alışveriş 
yapılmaması 
konusunda uyardı. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Alacamescit 
Mahallesi İnönü 
Caddesi üzerinde 

lanan mesajı kabul 
etti. Gelen mesajın 
aktarımı tamam
landığında içerikte 
pornografik görüntü 
olduğunu gören S.A. 
durumu muavin ve 
şoföre iletti. Otobüs 
şoförü, genç kıza 
yapacak bir şeyi 
olmadığını 
bildirerek, telefo
nunu kapatmasını 
istedi.
Bunun üzerine S.A., 

kontrol eden C.A. 9 
milimetre çapında 
mermi çekirdeğinin 
duvardan sekerek 
kanepenin üzerine 
düştüğünü gördü. 
Silah fişeğini gören 
ev sahibi polis ekip

meydana geldi. 
F.Y. isimli vatandaş, 
bir internet sitesinde 
uygun fiyata 
satılan bilgisayar 
reklamını gördü, 
internet adresinde 
yazılı olan telefon 
numarasını arayan 
F.Y. site sahibinin 
vermiş olduğu

155 Polis İmdat tele
fonunu arayarak 
şikayetçi oldu. 
Şikayet üzerine 
Mustafakemalpaşa 
terminalinde 
bekleyen ekipler 
otobüste bulunan 30 
yolcuyu 
Mustafakemalpaşa 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü'ne 
götürdü. Savcılıktan 
alınan izinle telefon
ları incelenen 30 
yolcu 
Mustafakemalpaşa 
Asayiş Şube 
Müdürlüğünde 3.5 
saat ifade verdi. 
Yapılan incelemenin 
ardından 
pornografik görüntü 
gönderilerek yapılan 
tacizde kullanılan 
telefon buluna
mayınca yolcular 
serbest bırakıldı 

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

ambulansı ile 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Sevinç, buradaki ilk 
müdahalesinin 
ardından sevk 
edildiği Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'nde 
hayatını kaybetti.
Sürücü
Hüseyin G. gözaltına 
alınırken, kazayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor 

lerine haber verdi. 
Olay yerine gelen 
güvenlik güçleri 
kurşunun nerden 
geldiğini tespit etm
eye çalıştı. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

hesaba 800 TL 
yatırdı. Ancak 
F.Y.'nin siparişini 
verdiği bilgisayar bir 
türlü gelmedi. Site 
sahibini aramak 
isteyen F.Y. telefo
nun iptal edildiğini 
anlayınca 
dolandırıldığının 
farkına vardı.

Ekonomide olup bitenleri 
nasıl anlayacağız?

Soru bu? Sadece kişisel gelirimize, har
camalarımıza, ne kadar birikim yapa
bildiğimize ya da her ay ne kadar açık 
verdiğimize mi bakacağız? Gelirimizden 
artırabiliyorsak ekonomi iyi, yetiremiyor- 
sak kötü mü diyeceğiz? Böyle değil 
elbette...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), en yok
sul kesim ile en zenginler arasındaki gelir 
farkının 2010 yılında sekiz kat olduğunu 
açıkladı dün... Nüfusun yüzde 16,9'u yok
sulluk sınırının altında bulunurken, sürekli 
yoksulluk riski altında bulunanların oranı 
da yüzde 18 olarak gerçekleşmiş... Yani bu 
ülke insanının yüzde 35’i yoksul...

Oysa ekonomimiz büyüyor değil mi? 
“Hocaların Hocası” diye anılan Prof. Dr. 

Korkut Boratav da, www.haber.sol.org.tr 
adlı internet sitesinde yayınlanan 
“Büyüyen ekonomide kötü haberler” 
başlıklı yazısına şöyle girmiş:

“Bu yazının başlığını gören kronik iyim
serlerden şu itirazı beklerim: Türkiye 
ekonomisi 2010’da yüzde 9, bu yılın dokuz 
ayında yüzde 9.6, Temmuz-Eylül döne
minde yüzde 8.2 büyüdü. Çin’den sonra en 
hızlı büyüyen ikinci ekonomiyiz. Hâlâ mı 
kötü haberler? İnsaf!”

Bortava Hoca, bu itirazı, bir tabloyla 
yanıtlamış.

“Yerli, yabancı ve kayıt dışı tüm sermaye 
hareketlerinin toplamından oluşan dış kay
nakların son üç ayda yüzde 8.8 oranında 
daralmış olduğu görülüyor. Büyüyen 
ekonomide kötü haberlerden biri budur.

Cari açık, bu dönemde, yabancı sermaye 
girişleriyle değil, (yüzde 89 oranında) 
Merkez Bankası rezervleriyle kapatılmak
tadır. Böylece, ‘sermayeden yiyerek’ (ağır 
aksak da olsa) büyümeyi 2011 sonuna 
kadar sürdüreceğimiz anlaşılmaktadır.”

Korkut Boratav’ın, 2012 ve sonrası için 
öngörüsü de şöyle:

“Belki Almanya fikir değiştirir; Avrupa 
Merkez Bankası para pompalamaya başlar. 
İtalya’da, Ispanya’da durumlar idare edilir; 
Fransız bankaları batmaz... Artan likidite 
bize de taşar... Ya Avrupa’da işler 
bugünkü gibi sürünerek giderse? O zaman 
inceldiği yerden kopar ve işimiz Allah’a 
kalır...”

Dünya Gazetesi yazarlarından Uğur 
Civelek de, “Görmezden gelinen gerçekler 
kapıyı zorluyor” demiş dünkü yazısının 
başlığında ve şöyle devam etmiş:

“Artık Türk Lirası değer kaybediyor, 
enflasyon ve faizler yükseliyor, menkul ve 
gayrimenkul şeklindeki varlık değerlerinin 
erimesini önlemek giderek zorlaşıyor ve 
dış finansman imkanları daralıyor. Küresel 
koşullar olumsuzlaşır iken bu eğilimleri 
yumuşak iniş adına belli bir seviyede dur
durmak pek mümkün olamıyor. Olumsuz 
etkilenecek sektörleri ve aşırı risk taşıyan 
bilançoları korumaya çalışmaya kalkınca 
durumumuz iyice kırılganhşıyor. Kısa 
vadeli spekülatif eğilimler ile faaliyet dışı 
gelir yaratmak ise tam anlamı ile imkansı
zlaşıyor. En istemediğimiz duruma 
düşmemek adına istediğimiz bazı şeyler
den vazgeçmek gerekir iken, kazanımların 
hepsini korumaya çalışır iken tümünü kay
betme riski kapıyı çalıyor...”

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
http://www.haber.sol.org.tr
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

25 bin fidan...
Bahar ayının başlangıcı olan Mart ayı aynı 

zamanda ağaç dikim ayıdır.
Bu nedenle birçok sosyal kurumlar, bu 

ayda ağaç dikim günleri düzenler, yeni 
küçük çaplı ormancıklar oluştururlar.

Yanan kül olan ormanlık alanlar ile, çıplak 
arazileri ağaçlandırma görevi olan Orman 
Bakanlığı’na halktan destek bu yolla da sağ 
lanır.
0 nedenle ben yaşantım boyunca ağaç 

dikimini kutsal bir görev saydım.
Dikilecek her ağaç, her fidan geleceğe ya 

tırımdır.
Ancak, dikilen bu fidanların korunması 

daha önemlidir.
Gemlik’te yıllardır birçok bölgede ağaç diki

mi yapıldı.
Ama yıllar sonra o bölgeye gittiğimizde di 

kilen ağaçların yerlerinde yeller estiğini gör 
dük.
Bu günlerde ilçemizdeki bazı alışveriş 

mağazalarının belli miktarda alışveriş yapan
lara fidan armağan etmesi de ağaç dikiminin 
genişlemesinde katkı sağlayacak işlem 
olduğu kadar, ağaç sevgisinin de arttırması
na etken olur.
Mart ayının doğanın yeşerdiği, toprağın 

canlandığı ve yeni bir mevsimin başlangıcı 
olması nedeniyle insan bedenine, ruhuna da 
etki ettiği bilinir.
Bu nedenle bu ayda toprağa atılacak her 

tohum önümüzdeki günlerde yeşerecektir.
Topraktan çıkacak her yeni tomurcuk, 

toprağın fidana can vermesidir.
Eken ve diken ellere sağlık olsun diyorum.

Sahlntepelıe 25 Hin lidan dikliler
Dünya genelinde, “1 milyon Ağaç Kampanyası” başlatan 
Uluslararası Lions Kulüpleri, Gemlik Lions Kulübü ve Gemlik 
Orman Bölge Müdürlüğü ile yaptıkları proje kapsamında, 
Şahintepe Bölgesi’ne 25 bin adet kara çam fidanı diktiler. Gemlik 
Lions Kulübü, daha önce de Armutköy’e 18 bin fidan dikmişti.

ŞAMPİYONLAR
Son günlerde Gemlik’te yaşanan kötü olay

lar kadar, güzel şeyler de oluyor.
Gemlik Kızılay Derneği Şube Başkanı Gök 

han Özler, geçtiğimiz günlerde İstanbul da 
yapılan Veteranlar Dünya Karete şampiyon
luğunda Kate ve Kumite Dallarında Dünya 
üçüncüsü oldu.
Gökhan kardeşimi kutlarım. Hem kendisi 

başarılı, hem de yetiştirdiği öğrencileri...
Öte yandan, Gemlikli gençler Grup BerzaH 

da Power Türk radyosunun açtığı yarışmada 
Türkiye birincisi oldu.
Dün gazetemizi ziyaret ettiklerinde gençleri 

kutladım. Daha büyük başarılarda kendilerini 
görmek istediğimi bildirdim.

Celal Bayar Anadolu Lisesi Çevre Konulu 
yarışmada birinci oldular.

Çocuklarımızın başarılarını kutluyorum. 
Gemlik’in başarılarla taçlandırılması güzel. 
Yolsuzluk, adam satın alma, alavere, dala

vere ile koltuk sahibi olma gibi konular 
yanında, cinayetler, dolandırıcılıklarla anıl
mak istemiyoruz.

Çünkü, bu tür olaylar, başarıların gölgelen
mesine neden oluyor.
Bakın, Gemlik Belediyesi’nde yaşanan 

olaylar 1 yıldır tüm ülkenin gündeminde.
Gençlerimizin başarıları bunlar yüzünden 

görülmüyor.
Biz, güzelliklerin ve başarıların yanındayız.

Uluslararası Lions 
Kulüpleri tarafından 
projelendirilen 
dünya genelinde 
“1 Milyon Ağaç 
Kampanyasına 
Gemlik Lions 
Kulübü, Şahinte 
pe’ye 25 bin çam 
ağacı dikerek katkı
da bulundu. 
Daha önce de 
Çanakkale’de 
Armutköy’de çıkan 
yangın sonrası böl
geye de 18 bin ağaç 
dikerek katkıda 
bulunan Gemlikli 
Lionsların bu etkin
liği, Yönetim Çevre
si Genel Yönetmeni 
Neşe Yıldırım ile 
beraber, Bursa 
çevresinden Lions 
Kulüp üyeleri ve 
Orman İdare 
Müdürlüğü görevlile 
rinin katılımı ile 
gerçekleşti. 
Genel Yönetmen 
Neşe Yıldırım ağaç 
dikimi öncesi yap
tığı konuşmada; 
Uluslararası Lions 
Kulübü Başkam’nın 
‘Dünya Genelinde 
Bir Milyon Ağaç’ 
adı ile başlattığı 
kampanyanın şu 
anda yedi milyona 
ulaştığını bildirir 
ken, Bursa Lions 
Kulübü olarak 25 
bin ağaç diktikle 
rini, Gemlik’te diki 
lecek olan ağaçlarla 
da 50 bine ulaşacak
larını ve aynı zaman

olarak anılmaya 
devam etmesi için

de önemli bir katkı sırasında dile
olduğu ağaç dikimi getirildi.

da diğer çevrelerin 
de katılımı ile 60 
binin üzerine çıkıla
caklarını söyledi. 
Ağaçların bir kısmı 
Bursa ve Gemlik 
Lions üyeleri tara 
fından dikilirken, 
Şahintepe’de dikilen 
25 bin kara çam 
fidanının şehrin 
oksijenine sunacağı 
katkının yanı sıra, 
Bursa’nın yeşil

İl Özel İdaresi nden Madencilik Çalıstayı
Bursa İl Özel İdare
si, 9-10 Mayıs tari
hinde 'Bursa'da 
Madencilik 
Faaliyetleri ve 
Çevre Sorunları' 
konulu çalıştay 
düzenleyecek. 
Özel İdare tarafın
dan düzenlenecek 
çalıştayda, madenci
lik sektörünün çevre 
ile ilişkileri ve çevre 
politikaları 
tartışılarak, sek
tördeki bilimsel ve 
teknik bilgi üreti

minin araştırmacı, 
uzmanlar ve pay
daşlar tarafından 
paylaşılması

amaçlanıyor.
İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Bilal Çelik, 
konuyla ilgili olarak 
yaptığı açıklamada, 
"Bu çalıştayda 5 
ayrı çalışma grubu 
bulunmakta. Çalış
ma gruplarında 
moderator desteği 
ve yönetiminde 
konu, sorun ve 
çözüm önerileri 
görüş alışverişinde 
bulunulacak. Ortaya 
çıkacak raporların 
tartışılması ve

sonuçlandırılmasıyla 
çalıştay bildirisi 
hazırlanacak ve 
kamuoyuna 
sunulacak." dedi. 
Doğal kaynakların 
insan ve toplum 
hayatındaki 
önemine dikkat 
çeken Çelik, hayıtı 
fonksiyonel hale 
getiren araç ve 
gereçlerin yüzde 
99'unun doğal kay
naklardan, özellikle 
de madenlerden 
sağlandığını söyledi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Halk Eğitim den
kitap okuma etkinliği

‘Çevre Konulu Liselerarası Bilgi Yarışması’ ön elemesinde 7 okul kıyasıya mücadele etti

M Hİ8I,8İ ili İlil Bil
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü 
tarafından 
26.Kütüphane 
Haftası Etkinlikleri 
çerçevesinde kitap 
okuma etkinliği 
düzenleniyoç 
Atatürk 
Kordonu’nda bulu
nan Avcı Çay 
Bahçesi'nde 12:30- 
13:00 saatleri

ÖSYM'den YfiS’ye 
nlrecek adaylara film
ÖSYM, 1 Nisan 
2012 Pazar günü 
yapılacak olan 
2012-YGS ile ilgili, 
adayları sınavın 
uygulanmasına 
yönelik bil
gilendirme amacıyla 
eğitim filmleri 
hazırladı.
ÖSYM, YGS’ye gire
cek adayları, inter
net sitesinde yayın
ladığı bu videolarla 
bilgilendiriyor.
Videolarda 
"Emeğiniz emane
timizdir.. Siz de 
emeğinize sahip 
çıkın” mesajı 
dikkat çekiyor. 
Adaylara Sınava 
Giriş Belgesi gön
derilmeyecek. 
Adaylar sınava gire
cekleri yer bilgisini 
gösteren Sınava 
Giriş Belgesi’ni, T.C. 
Kimlik Numaraları 
ve aday şifreleri ile 

arasında düzenle
nen etkinliğe Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü 
idarecileri, öğret
menleri ve kursiyer 
ler katılıyor.
Dikkat okumanın 
yararlarına dikkat 
çekmek amacıyla 
yapılan etkinliğin 
sürdürüleceği 
belirtildi.

19 Mart 2012 
tarihinde saat 
16.00’dan itibaren 
ÖSYM’nin 
http://ais.osym.gov.t 
r internet adresin
den edinecekler. 
Belgenin üzerinde 
adayın sınava gire
ceği merkez, bina, 
salon bilgileri ile 
adayın fotoğrafı 
bulunacak.
Adaylar internetten 
edinecekleri bu bel
gelerinin renkli ya 
da siyah-beyaz çık
tılarını sınav günü 
yanlarında bulun
durmak zorunda. 
Ancak belgenin 
arka yüzünde her
hangi bir yazı, 
resim, işaret vb. 
bulunmamalı.
Sınava Giriş 
Belgesi’ni yanında 
bulundurmayan 
adaylar sınava 
alınmayacak

Bursagaz’ın ilçe 
mizde düzenlediği 
Çevre konulu Bilgi 
yarışmasını 15 soru
nun tamamını doğru 
cevaplandıran 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
kazandı. 
İlimiz ekonomisine 
ürettiği katma 
değerin yanı sıra, 
sosyal sorumluluk 
projelerinde de rol 
almayı kendisine 
ilke edinmiş olan 
Bursagaz’ın düzen
lediği I iselerarası 
Çevre Konulu Bilgi 
Yarışması’nın 
Gemlik ayağı da 
tamamlandı. 
Bursagaz’ın çevre 
bilincini artırmak 
amacıyla düzen
lediği ‘Çevre Konulu 
Liselerarası Bilgi 
Yarışması’ Gemlik 
ilçesi ön elemesinde 
7 okul kıyasıya 
mücadele etti 
İlçemizde düzenle
nen yarışmaya; 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
1-Talha DOĞAN, 
2-Veysel AYDIN, 
3-Özlem BÜLBÜL 
Gemlik Lisesi 
1-Berna VARNA 
2-Nazife ÇOPUR 
3 Alper ASLAN 
Hisar Anadolu 
Lisesi: 
1- C. Berkay 
ÇETİNAVCI 
2-Semanur YURT 
3-Zeki ŞEN 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi: 
1- Sümeyra 
NALDEMİR 
2-Oğuzhan ÇİÇEK 
3-Esma ASLAN 
Gemlik Teknik ve 
Endüstri Meslek 
Lisesi:
1-Emrullan ÇİÇEK 
2-Hüseyin ÇETİN 
3-Hüseyin ÇETİN 
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi: 
1-Sinem İNCE 
2-Selin BAHAR 
3-Cansel KILIÇ 
Ticaret Meslek 
Lisesi:
1-E.Zeynep CİHAN 
2- Yağmur AKIN

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

katıldılar 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Salonu’nda düzenle
nen yarışmayı İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Burhan İnan, Okul 
müdürleri, Öğret
men ve çok sayıda 
öğrenci izledi. 
Arzu Karapınar’ın 
sunuculuğunu, 
Şuayb 
serdarogiu’nun da 
sunumunu yaptığı 
yarışmanın jüri üye
liklerini coğrafya 
öğretmenleri Nihal 
Ülker, Çetin Külekçi, 
Ahmet Kara ve 
Gonca Arıcı’dan 
oluştu.
Yarışmanın 
başlangıcında bir 
konuşma yapan İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
çevreye büyük 
değer ve önem 
veren bir geleneğe 
sahip olduğumuza 
işaret ederek, 
"Bizim inancımızda 
kıyamet kopması 
yakınken bile eli 
mizdeki fidanın 
dikilmesi ve ağaç 
kesen baş keser 
anlayış bulunmak
tadır. Bizim ata
larımız çevreye 
yeşile büyük ehem
miyet vermekteydi. 
Şimdi bizlerde her 
geçen gün tahrip 
olan çevremizi koru- 
makve gelecek 
nesillere daha temiz 

ve yaşanabilir bir 
çevre miras bırakma 
durumundayız. Bu 
nedenle yupalın bu 
yarışmayı önemsi 
yor emeği geçen 
herkese teşekkür 
ediyorum’dedi. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen’in konuş
masından sonra 
başlayan yarışmada 
öğrencilere 15 soru 
soruldu.
Sorularının ve puan
lamanın anında 
perdeyede yan
sıtıldığı yarışmada 
büyük heyacan 
yaşandı. 15 soru 
sonunda bütün 
soruları doğru 
cevaplandıran 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi bir
inci olurken, 12 
soruya doğru cevap 
veren Gemlik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi ve Gemlik 
Lisesi ikinci ve 
üçüncü oldular. 
Yarışmaya katılan 
bütün öğrencilere

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan kitap hediye 
edildi. İlçemizde 
yapılan yarışmada 
ilk üç dereceye 
giren Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi, Gemlik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi ve Gemlik 
Lisesi önümüzdeki 
günlerde Bursa’da 
yapılacak yarı final 
yarışmasında 
ilçemizi temsil ede
cekler.
Gemlik ile birlikte 
Gürsü, Kestel, 
Nilüfer, Osmangazi, 
Mudanya ilçelerinde 
tamamlanacak ara 
elemelerin ardından 
ilk üçe giren okullar 
Nisan ayı içerisinde 
yapılacak olan yarı 
finale katılmaya hak 
kazanacaklar.
Mayıs’ta yapılacak 
finalde ise 1’nci olan 
okula 3 bin TL, 2’nci 
olan okula bin 500 
TL, üçüncü olan 
okula ise 750 TL 
para ödülü verilecek

http://ais.osym.gov.t
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bvrsa'da lıızlı iren calısınalan fiilen Wadi
AK Parti Bursa 
Milletvekili Mustafa 
Özturk BursalIların 
merakla beklediği 
hızlı tren çalış
malarıyla ilgili müjde 
gibi bir açıklama 
yaptı.
Hızlı tren çalışmaları 
ile ilgili Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput'un ev 
sahipliğinde, AK 
Parti Bursa İl 
Başkanı Sedat 
Yalçın. Demiryolları 
Yetkilileri ve Taşeron 
Firma yetkilileri ile 
birlikte fikir alışver
işinde bulunan AK 
Parti Bursa 
Milletvekili Mustafa 
Öztürk, hızlı tren 
çalışmalarının fiili 
olarak başladığı 
müjdesini verdi 
Toplantıda karşılıklı 
fikir alışverişinde 
bulunduklarını dile 
getiren Ozturk, 
Bursa'da hızlı tren

'Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

çalışmalarının 
önümüzdeki gün
lerde Alaşar'da 
yapılacak tünelle 
birlikte başlaya
cağını söyledi. 
Demiryollarının hızlı 
tren ihalesini alan 
firmanın kullanımı 
için İğdir Köyü 
Yakınları'nda bulu
nan bir araziyi şan
tiye olarak 
belirlediğini anlatan 
Öztürk, ilgili firmanın 

şantiyenin kurulması 
için çalışmalara 
başladığını ifade 
etti.
Hızlı trenin güzer
gahı ile ilgili çalış
maların da kısa süre 
içerisinde tamam
lanacağını vurgu
layan Öztürk, söz
lerini şöyle 
sürdürdü: 
"Hepimizin heyecan
la beklediği hızlı tren 
çalışmaları fiili 

olarak başlamış 
durumda. İlgili fir
maya şantiye olarak 
kullanması için 
Demiryolları tarafın
dan yer teslimi 
yapıldı. Güzergah 
çalışmalarında da 
sona doğru yak
laşılıyor. Güzergâh 
çalışmaları 
yürütülürken tarım 
arazilerine zarar ver
memek veya en 
zararı verecek şek
ilde bir yol çiziliyor. 
Bursa'daki çalış
malarda şu an için 
güzergah sorunu 
olmayan Aiaşar ve 
Balat arasındaki 
bölümün inşaatına 
başlanacak.
Bunun için gerekli 
kamulaştırmalar 
hızla yapılacak. Bu 
konuda sayın valim
iz de süreci hız
landırmak için 
çalışıyor.

Zirvede arana
Kuriarma eğilimi alıyorlar

Uludağ'da dağcılar 
arama kurtarma 
eğitimi alıyor. 
Gençlik ve Spor İl

bir spor dalı 
olduğunu söyleyen 
Şahin, "Bu tür 
faaliyetlerin

Müdürü Süleyman 
Şahin, Türkiye 
Dağcılık 
Federasyonu tarafın
dan düzenlenen kış 
arama kurtarma 
eğitim kampını 
ziyaret etti. Kamp 
alanında çadırlara 
giren ve sporcularla 
görüşen Şahin, 
Dağcılık 
Federasyonu 
Başkanı Alaattin 
Karaca il birlikte 
zirvedeki eğitim 
çalışmalarını 
bizzat yerinde 
inceledi.

Bursa'da yapılması 
Uludağ ve şehrimiz 
için gerekliydi.
Bizler de bu 
doğrultuda dağcılık 
federasyon 
başkanımızla çalış
malara hız verdik. 
Önümüzde süreçte 
de dağcılık federasy
onumuzla daha farklı 
etkinliklere imza ata
cağız. Kışın zorlu 
şartlarına rağmen 
sporcularımız 
başarılı bir şekilde 
eğitimi aldığını 
görmek çok güzel" 
dedi

elm& sekeri
----- KREŞLERİ —

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU 

«(13. VII
ERKEN KflYIT

AVANTAJLARIMIZDAN
YARARLANIN

“Kaliteli bir okul öncesi eğilim 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 RİLİNCİNE SAHİP, 

DOĞAYA VE İHSANA SAYGILI MUTLU DİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

KARADENİZ’İN İNCİSİ AMASRA (4)
Dünden devam... 
Akşam yemeği 

için herkes otelin 
önünde toplan
mıştı.
Güneş neredeyse 

batmak üzereydi. 
Nefis bir hava ve 
nefis bir manzara. 
Geziye katılan 
bütün arkadaşlar 
alabildiğine mutlu. 
Sahilde kısa bir 
tur atıyor ve 
restorana doğru 
gidiyoruz. 
Masalarımız hazır
lanmış.
Arkadaşlar iste

diği yere oturuyor. 
Küçük bir açılış 
yapıyoruz peynir 
ve salata 
eşliğinde.

Gerçekten salata 
dedikleri kadar 
varmış. Gırgır 
şamata başlıyor. 
Rakının tadına da 
bakıyoruz bir 
taraftan.

Uzaktan balık
ların kokusu geli 
yor.

Büyük salata 
tabakları tepeleme 
yeşilliklerle doldu
rulmuş. Ordövr 
tabağı ve salata 
balıklara ihtiyaç 
bırakmayacak 
kadar doyurucu ve 
güzel. Sonra 
gördük ki salata 
tabaklarımız 
boşaldıkça gar
sonlar dolduruyor.

Restoranın başka 

bölümünde bizler 
gibi yemek yiyen 6 
kişilik bir başka 
grup daha vardı. 
Hallerinden 
yabancı oldukları 
anlaşılıyordu. 
Salonda nefis bir 
müzik bizi bir yer
lere alıp götürü 
yordu.
Yavaştan yavaş

tan müziğin 
büyülü havasına 
kaptırıyorduk 
kendimizi. Önce 
hafif danslar, mü 
ziğe eşlik etme... 
Kadehler 
boşaldıkça 
danslara ve oyun
lara kaptırıyorduk 
kendimizi.

Bizim dışımızdaki 

grupla da tanışma 
gerçekleştirildi. 
Komşumuz 
Yunanistan’dan 
gelmişler.

Üç aile, karavan
larıyla Dünya’yı 
geziyorlar. Onları 
kıskanmadık; ama 
gıpta ettik. Biz 
kendi yurdumuzu 
yeterince geze- 
mezken onlar 
Dünya’yı geziyor
du. İmrenmemek 
mümkün değil.
Yunanlı 

arkadaşlar da 
katıldı oyun
larımıza, birlikte 
halay çektik. 
Sonra onların 
oyunlarını izledik. 
Karşılıklı kadeh 
tokuşturduk. 
Dillerini bilmiyor
duk; ancak vücut 
dili anlaşmamıza 
yetip de artıyordu 
bile. Sıcak bir 
atmosfer oluşmuş 
tu iki grup arasın
da. Onların da 
mutluluğu yüz
lerinden okunu

yordu.
Dünya halk

larının kardeş ola
bileceğini burda 
kanıtladık. Halkları 
birbirine düşman 
eden o ülkelerin 
ihtiraslı yönetici
leri. Dünyadaki 
savaşların nedeni 
hiçbir zaman halk
lar olmamıştır. 
İnsanlığın 
evrensel olduğunu 
hep birlikte 
yaşamıştık 
Amasra’da. 
Türkiye AB’ye 
girmeye çalışıyor
du kim görürse. 
Oysa biz komşu
muz Yunanistan’la 
girmiştik AB’ye. 
Saat gecenin 
24.00’ü olmuştu. 
Kırk yıllık dost
larımız gibi 
Yunanlılardan 
biraz üzgün biraz 
mahzun ayrıldık.
Sonra otelimize 

geldik. Herkes 
odalarına çekilip 
güzel bir uyku 
çıkarmanın

hayalindeydi.
Sabah erkenden 

kalkmıştık.
Kahvaltı yapıp 
otobüse gitmeye 
hazırlanıyorduk. 
Bütün arkadaşlar 
gelmişti.
Arabamıza bindik 
şöyle bir sahili 
dolaşıp 
Amasra’dan 
ayrılalım istedik. 
Akşam yemek 
yediğimiz restora 
nın karşısında 
Yunanlı arkadaşla 
rımızın da araçları
na bindiklerini 
gördük. Onlar da 
biz de yürekten el 
sallayarak birbi 
rimizi uğurladık.

Bu kentten güzel 
izlenimlerle ayrılı 
yorduk.
Amasra’ya 

defalarca gitsem 
yine de güzellikler
ine doyamam. 
Olanaklarınız el 
verirse mutlaka bu 
çeşm-i cihanı- 
dünyanın gözünü- 
görün.

SI GEMLİK KONUR
S TIP MERKEZİ

GENEL CERRAHİ UZMANI

Op. Dr. Ümit YILIK
BURUMUMUZDA

TAM ZAMANLI OLARAK 
ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞTIR 

SGK ile tüm branşlarda 

anlaşmamız mevcuttur 
Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No: 44 

Tel: 514 80 87- 514 80 88
514 50 51 GEMLİK

DünyaTiyatro 
6ünii kmiaııdı 
Uludağ Üniversitesi 
Güzel Sanatlar 
Fakültesi Sahne 
Sanatları Bölümü 
öğrencileri Dünya 
Tiyatrolar Gününü 
oyunla kutladı. 
Fakülte öğrencileri 
tarafından Dünya 
Tiyatrolar Günü 
bildirisinin okun
masının tiyatro gös
terisi sahnelendi. 
"En İlginç 
Meslekler", 
"Hamlet-li-yorum", 
"Cadı Kazanı" adlı 
tiyatro oyunları dört 
gün boyunca ücret
siz izlenebilecek. 
U.Ü. Güzel Sanatlar 
Fakültesi Sahne 
Sanatları Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. 
Nurhan Tekerek, 
"Oyunculuk ve 
Dramatik Yazarlık 
Ana Sanat 
Dallarıyla birlikte 
Dünya Tiyatrolar 
Gününe çeşitli 
faaliyetlerle katkıda 
bulunmak istedik. 
Rol, sahne ve oyun 
proje dersleri kap
samında 4 günde 3 
oyunla hazırlandık” 
dedi.

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT 

İSTASYONUNDA
ÇALIŞACAK 

BAY VE BAYAN 
AKARYAKIT SATIŞ 

GÖREVLİLERİ
ARANIYOR

PETROL OFİSİ 
AKCAN PETROL 
Dörtyol Mevkii 
Tel : 513 10 79

GEMLİK

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
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Muharip Gazilerden anlamlı ziyaret
Gemlikli Muharip 
Gazilerden ilköğre
tim okulu 3. sınıf 
öğrencisi Abdullah 
Feyyaz Kafatepe’ye 
anlamlı ziyaret.
29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı tören
lerinde tanıdığı 
Gemlik Muharip 
Gaziler Derneği 
Yönetim Kurulu 
üyesi aynı zamanda 
Bursa Yönetiminde 
Teşkilatlardan 
sorumlu başkan 
yardımcısı Çetin 
Dizdaroğlu ile örnek 
bir dostluk kuran 
Abdullah Feyyaz 
Karatepe, 
“Kahraman Dedeler” 
diye nitelendirdiği 
muharip gazilerin 
öptüğü yanaklarını 
üç gün yıkamadığını 
söyledi. Okuldaki

Umurbey Yardımlaşma ue Dayanışma 
Derneği’nin Fahri üyeleri oldular
Umurbey Yardım 
taşma ve Dayanışma 
Derneği’nin 76. 
üyesi Belediye 
Başkanvekili Refik 
yılmaz olurken, 77. 
üyelik imzasını da 
Bursa Milletvekili 
İsmet Su attı. İl 
Genel Meclisi üyesi 
Ömer Aslan ve 
Belediye Meclis

öğretmenlerini ve 
öğretmen olan 
annesi Nermin Kara 
tepe’yi de duygusal 
anlamda et kileyen 
bu olay sonrasında, 
Gemlikli muharip 
gazilerle irtibata 
geçildi. Gemlik Muha 
rip Gaziler Derneği 

üyesi Turan Alkış’ın 
da kurucu üyesi 
olduğu dernek 
Umurbeyli yardıma 
muhtaç ailelere ve 
öğrencilere yardımı 
hedefliyor. Bu yönde 
çalışmalarını büyük 
hızla sürdüren 
Dernek Başkanı 
Alaattin Palabıyık, 
Umurbey’i ziyaret

Yöneticileri Çetin 
Dizdaroğlu ve Yusuf 
Çağlar’da Türk 
Bayrağı alarak Özel 
Yedi Renkli Çınar 
İlköğretim Okulu 3. 
sınıf öğrencisi Ab 
dullah Feyyaz Kara 
tepe’yi okulunda 
ziyaret ettiler. Anne 

eden ve esnafla soh
bet edip, sorunlarını 
dinleyen Refik 
Yılmaz ve İsmet 
Su’yu da ikna 
ederek, üye yaptı. 
Refik Yılmaz, ayrım 
yapmadan tüm sivil 
toplum kuruluşlarına 
imkânları dâhilinde 
destek verdiklerini 
belirterek,

Nermin Karatepe ve 
sınıf öğretmeni 
Mehmet Fatih 
Çolak’ın da hazır 
bulunduğu ziyarette, 
minik öğrenci ile 
hasret gideren 
muharip gaziler, 
öğrenciyi, ailesini ve 
öğretmenlerini 
Gemlik’e davet ettil
er. Kahraman 
Dedelerinin bu 
ziyaret jestinden 
büyük mutluluk 
duyan Abdullah 
Feyyaz Karatepe, 
“Geçen sefer 
yüzümü üç gün 
yıkamamıştım. 
Bu defa bir hafta 
yıkamayacağım. 
Onlar benim kahra
man dedelerim. 
Büyüdüğümde ben 
de asker olacağım” 
dedi.

Umurbey 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma 
Derneğine de hayırlı 
uğurlu olsun temen
nisinde bulundu. 
Bursa Milletvekili 
İsmet Su’da, 
derneğin üyelerin 
den biri olmaktan 
onur ve gurur duya
cağını belirtti.

CumtıuriyelİlköBretim 
Okulu minikleri 

Orman Haftası nı kutladı

Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
Ana Sınıfı Öğrenci
leri Orman Haftasını 
coşkulu törenlerle 
kutladı.. Okut 
bahçesinde organize 
edilen törene okul 
müdürü Adnan Uluğ, 
okul öğretmenleri 
Eşref Turan, Zeki 
Genç ve Günnur 
Durgut’un yanı sıra 
minik öğrenciler 
katıldı. Şiirler, 
skeçler ve renkli 
gösterimlerle orman

CTffl ABONE OLDUNUZ MU?
ceiiIi'Ii lıı «İnil ilmi tutnıl

haftası, ağaç ve 
doğa sevgisi 
işlenirken, okul 
bahçesine de fıstık 
çamı fidanı dikildi. 
Okulun periyodik 
hale getirdiği 
törenlerin 
önümüzdeki yıllarda 
da süreceği açık
landı. Bu arada 
aynı okulun 
TEMA üyesi öğrenci
leri de orman haf
tasını çeşitli bil
gilendirme çalış
malarıyla kutladı.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

PLAKET - KUPA VE MADALYA ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

MATBAACILIK- REKLAMCILIK - ORGANİZASYON VE TANITIM
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı Hö: 3/ B GEMLİK 

Tel : (0.224) 515 96 85 Fax : (0 224) 515 55 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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Özel liasianelerin ilave ocreileri belli oljıı
Hangi özel hasta
nenin ne kadar ilave 
ücret alabileceği 
belirlendi.
SGK yetkililerinden 
aldığı bilgiye göre, 
Bakanlar Kurulu 
kararıyla özel has
tanelerin vatan
daşlardan alabileceği 
ilave ücret oranının 
yüzde 70’ten yüzde 
90’a çıkarılması üze 
rine, ’’özel Hastane 
lerin Puanlandırıl 
ması ve İlave Ücret 
Alınması Hakkında 
Yönerge”de değişik
lik yapıldı.
SGK ile sözleşmeli 
özel hastanelerin ala
bilecekleri ilave ücret 
tavan oranları 
Yönerge doğrul
tusunda oluşturulan 
Komisyonca güncel- 
lendi.
Buna göre, 244 has
tane yüzde 90, 138 
hastane yüzde 75, 50 
hastane yüzde 60, 25 
hastane yüzde 45, 3 
hastane yüzde 30’a 
kadar ilave ücret ala- 
oııeceK.
Kısmi branş 
sözleşmesi bulunan 
23 hastanenin de 
2012 yılı ilave ücret 
tavan oranı yüzde 30

Maliye Bakanı son noktayı kovdu
Maliye Bakanı Meh 
met Şimşek, yüz 
binlerce polisin, öğ 
retmenin, düz memu 
run beklediği ilave 
maaş artışları için 
”2012 yılında harca
malarda artış talep
lerine biz olumlu 
bakmayı düşünmü 
yoruz" dedi.

olarak uygulanacak. 
Yönerge kapsamında 
yer almayan Vakıf 
üniversite hastaneleri 
için de 2012 yılı ilave 
ücret tavan oranı 
yüzde 90 olacak. 
Hastanelerde, yoğun 
bakım hizmetleri, 
yanık tedavisi, 
kanser tedavisi 
(radyoterapi, 
kemoterapi, radyo 
izotop tedavileri), 
yenidoğana verilen 
sağlık hizmetleri, 
organ, doku ve kök 
hücre nakilleri, 
doğumsal anomaliler 
için yapılan cerranı 
işlemlere yönelik 
sağlık hizmetleri, 
diyaliz tedavileri, 
kardiyovasküler cer
rahi işlemlerinden

Bakan Şimşek “Eşit 
işe eşit ücret karar
namesi hiç kimsenin 
maaşında düşüşe 
yol açmadı. Tam ak 
sine kamudaki den
gesizlikleri giderdi 
ve herkesi en üst 
düzeydeki maaşta 
eşitledi. Zaten amaç 
kamunun tamamına 

ilave ücret 
alınmayacak. 
İstiklal Madalyası 
Verilmiş Bulunanlara 
Vatani Hizmet 
Tertibinden Şeref 
Aylığı Bağlanması 
Hakkında Kanun 
hükümlerine göre 
şeref aylığı alan, 
Nakdi Tazminat ve 
Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun 
hükümlerine göre 
aylık alan, Harp 
malullüğü aylığı alan
lar ile Terörle 
Mücadele Kanunu 
kapsamında aylık 
aıan Kişiler ve bak
makla yükümlüleri, 
resmi sağlık kurum 
ve kuruluşları tarafın
dan sevk edilmeleri 
koşuluyla, otelcilik 

ilave ücret artışı 
değildi. Amaç kamu
da aynı unvanda, 
aynı derece kadroya 
sahip yöneticilerin, 
memurların maaş 
farkını gidermekti” 
diyor öncelikle.
“Aynı unvana, aynı 
derece kadrodaki 
memurlara eşit 

hizmetleri hariç 
olmak üzere ilave 
ücret ödemeyecek. 
Özel hastaneler, 
çeşitli kriterlerden 
aldığı puanların 
toplanması sonucu 
toplam 1000 puan 
üzerinden değer
lendirmeye tabi tutu
luyor. Hastanenin her 
bir faktörden aldığı 
puanların toplamı ile 
esas puanı 
hesaplanıyor. 
Bu kapsamda, 
hizmet kalite 
standartları 250 
puan, hastane hizmet 
dilim endeksi 550 
puan, kapasite 100 
puan, çalışan hakları 
ve hukuki sorumlu
luklar 100 puan 
üzerinden değer
lendiriliyor.
Buna göre, 0-200 
puan arası hastane 
ler yüzde 30, 201-300 
puan arası hastane 
ler yüzde 45, 301-400 
puan arası hastane 
ler yüzde 60, 401-600 
puan arası hasta 
neler yüzde 
75, 601-1000 puan 
arası hastaneler 
yüzde 90’a kadar 
oranlarda ilave ücret 
alabiliyor.

maaş verme çabası
na girerken herkesi 
en yukarıdaki 
maaşlarda eşitledik. 
Başkalarının maaş 
artışı mağduriyet 
olmasa gerek. Biz o 
dengesizlikleri mini
mize etmek için bu 
çalışmayı yaptık.” 
dedi.

20 lira fazla para veren 
sıra aeKlemeveceK

İDO, Gebze 
Eskihisar ile Yalova 
Topçular hattında 
araçlarıyla seyahat 
eden yolcular için 
yeni bir uygulama 
başlattı.
İstanbul Deniz 
Otobüsleri 
İşletmesi’nin (İDO) 
Gebze Eskihisar ile 
Yalova Topçular hat
tında araçlarıyla 
seyahat eden yolcu
lar, yeni uygulama 
ile 20 TL fiyat farkı 
ödeyerek ayrı şerit
ten hoklomnrlon 
vapura geçebilecek 
İDO’dan yapılan 
açıklamada, özellikle 
hafta tatili başlangıcı 
ve sonu ile bayram 
ve benzeri uzun 
süreli tatillerde kilo
metrelerce kuyruk
ların uzadığı 
Eskihisar- Topçular 
feribot iskelelerinde 
bundan böyle esktra 
para ödeyenler sıra 
beklemeyecek. 
'Öncelikli geçiş sis
temi’ olarak tanıtılan 
bu sistem bugünden 
itibaren uygulamaya 
konulurken, 
gerekçe olarak da 
’Özellikle gideceği 
yere acil ulaşması 

gereken ve bekle
mek istemeyenlere 
öncelikli biniş ve 
öncelikli iniş avantajı 
sağlıyor’ denildi. 
Öncelikli sistem 
Eskihisar-Topçular 
arasında yapılan 
araba vapuru sefer
lerinde özel gişe 
lerde ve ayrı bir 
şeritten gerçekleştir
iliyor.

KAMYON VE 
OTOBÜSLER 
YARARLANA 
MAYCAK
İDO’nun açıklaması
na göre bu uygula
madan kamyonet, 
kamyon ve 
otobüsler yarar
lanamıyor.
Öncelikli sistemden 
yararlanmak isteyen 
otomobiller 50 TL 
yerine 70 TL, ticari 
ya da binek minivan 
55 TL yerine 75 TL, 
jip/arazi taşıtı ile en 
fazla 20 kişilik 
minibüs 60 TL 
yerine 80 TL ödüyor. 
Motosikletlilerin de 
geçiş yapabildiği bu 
bölümde, onlar yine 
eskiden olduğu gibi 
12 TL ödemeye 
devam edecek

mİ 

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 01 63

HASTANELER

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

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

VAPUR - FEBİBOT
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 10 79
MAR-PET 5*13 30 33
Tuncay Otogaz 513 *16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

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

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4231 

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)

ffllIIÜHUİdii
VENÜS SİNEMASI 
FETİH 1453:10:45- 
14:00-17:15-20:15 

SÜPERTÜRK:11:45- 
16:00-20:00 

KARANLIKTAN 
KQRKMA:14:00-18:00 

REZERVASYON 513 3321 
CIUŞAVM TUTKU

SUPERTURK: 
13.30-15.30-17.30 

19.30-21.30
SEN KİMSİN : 

12.00 14.00 16.00 
18.00 20.30 

FETİH 1453 : 11.30 
14.30 17.30 20.30 
Rez. Tel: 51415 00
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Süper Küme Play- 
Off kura çekimi 
takım temsilcilerinin 
de katılımları ile 
Bursa ASKF toplantı 
salonunda yapıldı. 
BASKF Genel 
Başkanı Cemal 
Vardar ve Futbol İl 
Temsilcisi Cem 
Gençoğlu, taban 
birliklerinin kura 
çekiminde play- 

off’larda mücadele 
edecek olan 
takımlara başarılar 
dilediler.
1 Nisan’da start ala
cak olan ve 5 hafta 
sürecek maçların 
ardından 1 takım 
direk BAL’a çıkacak. 
Bölgesel ligde yer 
alan Bursa 
Merinosspor’un 3. 
lige yükselmesi 
durumunda ise 2 
temsilcimiz BAL’a 

çıkma şansı elde 
edecek.
Temsilcimiz 
Gemlikspor ilk hafta 
mücadelesinde 1 
Nisan 2012 Pazar 
günü saat 17.00 de 
Demirtaş sahasında 
İnegöl Kafkasspor 
ile karşılaşırken, 
Bağlarbaşı sahasın
da Yenişehir Bid ile 
İng. Kurtuluş 
mücadele edecek. 
Fidyekızık sahasında 

ise İng. Gençlergücü 
ile Mudanyaspor 
karşı karşıya gele
cekler.
Takımların her 
hafta yapacakları 
müsabakaların 
hafta başlarında 
yerleri ve saatleri 
açıklanacak.
1. HAFTA 
Gemlikspor-İng. 
Kafkasspor 
Yenişehir Belediye- 
İng. Kurtuluş

İng. Gençlergücü- 
Mudanya
2. HAFTA 
İng. Kafkasspor- 
Yenişehir Belediye 
Mudanyaspor- 
Gemlikspor 
İng. Kurtuluş-İng. 
Gençlergücü
3. HAFTA
İng. Kafkasspor- 
Mudanyaspor 
Yenişehir Belediye- 
İng. Gençlergücü 
Gemlikspor-İng.

Kurtuluşspor 
4. HAFTA 
İng. Gençlergücü 
İng. Kafkasspor 
İng. Kurtuluş- 
Mudanyaspor
Yenişehir-Beledıye- 
Gemlikspor
5. HAFTA
İng. Kafkasspor-İng 
Kurtuluş 
Gemlikspor-İng.
Gençlergücü 
Mudanya-Yenişehır 
Belediye

Beleılhıespor. Cotanakspor1» gol ııağmutuna tuttu
U-16 liginde yenilgi
siz lider durumunda 
bulunan Gemlik 
Belediyespor, 1. 
Grup 5. hafta maçın
da Gemlik temsilcisi 
Çotanakspor’a adeta 
gol olup yağdı.
11-0 gibi farklı bir 
galibiyet alan Gemlik 
Belediyespor’un 
golleri Mert (4), 
Onur (2), Furkan 
Uçar, Furkan Arslan, 
Muhammed, Arif ve 
Hakan’dan geldi.

Gemlik 
Belediyespor’un 
kontrolü altında 
geçen maçın ilginç 
yanı her iki Gemlik 
takımınında maçı 
Orhangazi’de oyna
mak zorunda 
kalması oldu.
Bütün sporcular, 
maçtan önce suni 
çim sahasının bir an 
önce hizmete girme
si ve deplasman 
fobisinin kalkacağını 
söylediler.

Ticaret Meslek Lisesi 2. tura »aklaştı
2011-2012 Bursa İli 
2. Küme Genç 
Erkekler Futbol 
Turnuvalarında 
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi 
2.Tura Yaklaştı. 
2011-2012 
Bursa ili 2. Küme 
Genç Erkekler 
Futbol Turnuvaları 
kapsamında 

geçtiğimiz günlerde, 
Bursa Yıldırım 
Arabayatağı 
sahasında gruptaki 
2. maçını oynayan 
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi Futbol 
takımı, Ovaakça 
Şarık Tara Endüstri 
Meslek Lisesini 1-0 
yenerek 2 .Tur 
maçları yolunda

büyük bir engeli 
aşmış oldu. 
Ticaret Meslek 
Lisesi Futbol 
takımımı 2.tur öncesi 
3.maçını Fatih Lisesi 
ile oynayacak. 
İlk maçta Ahmet 
Vefik Paşa 
Anadolu Lisesi 
ile 1-1 berabere 
kalmıştı



leıiiı riiilii paranı ele geçirdi" Hi 10 bi n lirasını çaldılar
Telefon dolandırıcıları bir 
kez daha yüzünü gösterdi. 
Önceki gün, Küçük 
Kumla’da oturan M.M. adlı 
vatandaşı telefonla arayan 
ve kendisinin polis 
olduğunu belirten bir şahıs, 
M.’in bankada bulunan pa 
ralarının terör örgütü tarafın 
dan ele geçirildiğini tesbit 
ettiklerini, örgütü bulduk

larını acele bankaya gelmesi 
ni istediler. Kumla’dan 
Gemlik Garanti Bankası’na 
gelen M.M.’e telefonunu 
kapattırmayan dolandırıcı, 
inandırmak için kendisini 
yanında bulunan ve savcı 
olduğu belirtilen kişi ile de 
konuşturduktan sonra, aile
siyle ilgili birçok bilgileri de 
verdi. Şoka giren M.M.’ye

bankadaki hesabından 10 
bin lirayı çekip verdikleri 
hesaba yatırmalarını, devlet 
garantisinde olduğunu ve 
iade edileceğini söyledikten 
sonra, kalan 7 bin lirayı da 
Vakıf Bank’a götürmesini 
istediler. M.M’nin ailesi 
durumu yakınlarına 
bildirmesi üzerine olayın 
dolandırıcılık olduğu

anlaşıldı. Durum polise 
bildirildi. Bunun üzerine 
paranın havale edildiği 
bankaya gidilerek, aktarımın 
durdurulması istendi.
Ancak, dolandırıcıların 
parayı çektiği anlaşıldı.
Yapılan araştırmada, 
paranın Mersin’den çekildiği 
saptandı. İlçe Emniyet 
Müdürlüğü bu konuda

sürekli duyurular yaptık
larını, vatandaşların bu tür 
olaylar karşısında dikkatli 
ve duyarlı olmaları gerek
tiğini duyurmalarına karşın, 
bu tür olayların halen 
yaşandığı belirtilerek, 
vatandaşlar dan kontür 
ve para isteyen telefon 
dolandırıcılarına karşın 
dikkatli olmaları istendi.
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BİR ALANA 
İKİNCİSİ BEDAVA!

ÇOKAL TİCARET
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU

Kayhan Mah. 
2 Nolu Cadde 

GEMLİK 
52476 77

GTSO flkreditasyon belgesini yeniledi
2008 yılında ilk defa akredite olan ve 365 oda borsa arasın
dan ilk 65 arasında yer alan Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, 
Türkiye Odalarını Avrupa Odalarına uyumlu hale getiren 
proje kapsamında 3 yıl sonra yeniden denetlemeye tabi tutu
larak, Akreditasyon belgesini yeniledi. Ankara’da düzenle
nen törende, GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akıt, 
yeni Akreditasyon belgesini TOBB Başkanı Rıfat Hisarcık 
lıoğlu tarafından verildi. Ankara’da yapılan törene, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, Genel Sekreter 
Ağah Arda, Kalite Yöneticisi Gamze Özeldiz katıldı. TOBB 
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, belge töreninin ardından 
Gemlik TSO heyetini tebrik etti. Haberi sayfa 4’de

Güne Bakış Kız Teknik ve Meslek 
Lisesi nden bir ilk dahaKadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Dolandırılmak...
Dolandırıcılığı kendilerine meslek edin

miş kişiler, akla hayale gelmeyen yöntem
ler uyguluyorlar.

Son yıllarda cep telefonları ile yapılan 
dolandırıcılıklar çoğaldı.

Bu nedenle, Emniyet Müdürlükleri vatan
daşları değişik yöntemlerle uyarıyorlar. 
Son bir kaç ay içinde benim de cep tele
fonu ma bu tür dolandıncılık olayları için 
uyanık olunmasını içeren mesajlar atıldı.

Aynı şekilde kullandığımız cep telefon
larının şirketleri de kontür dolandırıcılıkları 
karşılarında veya kendi şirketleri adına 
gelen "size hediye çıktı” şeklindeki 
mesajları dikkate alınmaması içeren 
uyarılar yapıyorlar. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Kız Meslek 
Lisesi'nde BUR- 
FOT (Bursa Kent 
Konseyi Fotoğraf 
İmece Topluluğu) 
un 'Griye Veda 
Renklere Merhaba' 
isimli fotoğraf 
sergisinin açılışı, 
çok renkli bir 
şekilde, ilçe 
protokolünün 
katılımıyla 
gerçekleşti. 
Film şeridinden 
oluşan kurdelenin 
kesilmesi ile 
açılan sergi 
büyük ilgi gördü. 
Sergiyi

gezenler büyük 
hayranlıkla 
profesyonel 
sanatçılarca 
çekilmiş 
eserleri gezdi.

Sergilenen tüm 
eserlerde Gemlik 
Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi’ne 
hediye edildi.
Haberi sayfa 10’da

Bursa'nın 
altyapısına 
160 milyon 

Euro’luK 
yatırım

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon Ida 
resi Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çeti- 
navcı, 60 milyon 
Euro’luk çamur 
kurutma ve arıtma 
tesisleri ile 1OO 
milyon Euro’luk 
içme suyu, kanal- 
izas yon ve yağ- 
mursuyu projeleri 
için gerekli kay
nağın sağlandığını 
açıkladı. Syf6’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma Miw ıMni maıi m mı
Gürhan ÇETİNKAYA

BOP ekseninde siyaset...
Şehit cenazeleri ve yaşanan önemli 

gelişmelerden anlaşılan, AKP hükümeti; 
vatanın bütünlüğü, ulus devletin üniter 
yapısı ve Türk milletinin güvenliği konu
larında siyasi zafiyet gösteriyor.
Türk milletinin neredeyse her gün şehit 

verdiği kritik bir süreçte sivil-asker 
bütünlüğünün sağlanarak, kanlı terör ve 
Kuzey Irak konusunda kararlı bir ulus 
devlet politikası uygulanması gerekiyor.

Güneydoğu politikası Barzani ve 
Talabani’den medet umulmayacak denli 
önemlidir.

Ne var ki;
AKP hükümeti, yanlış bir eksen 

üzerinde siyasi organizasyon içindedir.
AKP’nin ekseni, BOP eksenidir, AB ve 

ABD ile stratejik ittifak eksenidir.
Dolayısıyla;
BOP ekseninde siyasi kararlılık 

gösteren AKP hükümetinden, Türk mil
letinin güvenliği, vatanımızın bütünlüğü 
ve ulus devletimizin üniter yapısının 
korunması hususunda ulusal bir duruş 
ve tam bir siyasi kararlılık beklenmemesi 
gerektiği çok açıktır.

Elbette ki bugünlerin mimarı AKP 
değildir.

Türk siyasetini yönlendiren sağ ve sığ 
otorite önce ABD’nin boyunduruğu altı
na, sonra da “sağlanan 
kredilerin”çarçur edilmesi nedeniyle 
Dünya Bankası ve IMF’nin güdümüne 
girmiştir.

1961 Anayasası’nın getirdiği çağdaş 
ayrıcalıklara karşın, ülkeyi yönetenler 
uydu siyasetini öngörmüş ve benim
semişler.

Uydu siyasetinin sonucunda...
Bağımsızlık ne yazık ki tartışılır durum

dadır.
Marshall Planı adı altında verilen “yem

leme” ve “bağımlı” hale getirme amaçlı 
hibe yardımları Türk insanını üretmeden 
tüketmeye alıştırmış, çok ciddi bir “tem
bel” nüfusun oluşmasına zemin hazır
lamıştır..

Coğrafi konumu ve toprak yapısı 
itibarıyla dünyanın en şanslı koordinat
ları arasında yer aldığı halde Türkiye ne 
yazık ki bu avantajını kullanamamıştır.

Daha doğrusu ulusu yöneten çağdışı 
kafalar payanda olmayı tercih 
etmişlerdir.

Eğitimde,
Ekonomide,
Sağlıkta,
Sosyal güvenlikte,
Güvenlikte ulusun gelişmesinin önüne 

hep barikatlar konmuştur.
Bilinçli olarak aydınlatılmayan toplum, 

giderek ortaçağın karanlığına doğru 
itilmektedir.

Türk insanı...
Önüne konulan engelleri doğru 

düşünerek, çok çalışarak aşabilecek 
güçtedir.

Yeter ki istesin..
Ve AKP’nin eş başkanlığında yürütülen 

BOP ezberini bozmak için altı boş, 
içeriksiz, niteliksiz siyasal vaatlere kan
masın.

Çünkü,
Bağımsızlık savaşında canı ve kanı 

bahasına elde ettiği hak ve özgürlükleri 
çok ciddi iç ve dış tasarımlarla kaybet
mek üzeredir

Kumlalı Mahalle 
Muhtarlarının yanı 
sıra Kumlaspor’un 
yeni yönetim kurulu 
üyelerini makamın" 
da kabul eden 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, “Kumla 
Cazibe Merkezi 
Olacak” sözünü 
tekrarladı. 
Kumlaspor’un Yeni 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ekrem 
Taraklı, Yönetim 
Kurulu üyeleri 
Levent Türe ve 
Battal Tepecik ile 
yönetim kurulunda 
yer alan Siteler 
Mahallesi Muhtarı 
Abdullah Satı ile bir
likte Güzelyalı 
Mahallesi Muhtarı 
Cengiz Karasoy, 
Şükrü Alemdar 
Mahallesi Muhtarı 
Kemal Karadeniz ve 
Memi Reis Mahallesi 
Muhtarı Abdullah 
Ünal’ı makamında 
ağırlayan Refik 
Yılmaz, Kumlalılar 
ve Yazlıkçıların kul
lanabileceği Modern 
Spor Kompleksi için 
Kamulaştırma kara 
rımn Belediye 
Meclisi’nden çık
tığını hatırlatarak, 
Kumla’nın hem tu 
rizm hem de spor 
tesisleri açısından 
zengin bir bölge ola
cağını söyledi. 
Kumla Kent Mey 
dam Projesi kapsa 
mında Bursa Büyük 
şehir Belediyesi’nin 
kamulaştırma çalış
malarını devam ettir 
diğini belirten 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Köy Meydanı Projesi 
Kamulaştırma Prog 
ramının da Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan yürütüldüğünü 
bildirdi. Kumla Suni 
Çim Sahasının da 
kısa süre içinde 
hizmete gireceğini 
kaydeden Refik 
Yılmaz, sahanın 
büyütülebilmesi için 
kamulaştırma kara 
rımn da belediye 
meclisi tarafından 
alındığını hatırlattı. 
Hizmete girecek 
olan suni çim 
sahanın kamulaştır
ma sonrasında niza
mi ölçülere kavuştu
rulacağını tekrar

layan Refik Yılmaz, 
ayrıca bölgeye 
çocuk parkı, tenis 
kortu, kros alanı, 
basketbol ve voley
bol sahası gibi spor 
kompleksi inşa ede
ceklerini söyledi. 
Kamulaştırma çalış
malarının ne kadar 
süreceğinin bilinme 
diğini vurgulayan 
Refik Yılmaz, bir 
takım eleştirilere 
rağmen, zaman 
kaybı olmaması 
adına suni çim 
Sahayı hizmete 
sokacaklarını 
belirterek, "Kumla 
Sahası büyüktü de 
biz küçültmedik. 
Biz zaman kaybı 
olmasın, Kumlalı 
gençlerimiz spor 
yapabilsinler diye, 
önceki ölçülerde 
suni çim saha yap
tık. Ancak bazı 
kesimler hizmetle 
rimizi karalamak 
istediler. Biz bunlara 
kulak tıkıyoruz. 
Biz hizmet üreti 
yoruz” dedi.
Kumlasporlu 
Yönetici ve Muhtar 
lar da Gemlik ve 
Kumla’ya yapılan 
hizmetleri ve yatırım 
lan gördüklerini 
belirterek, Bursa 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Recep 
Altepe ve Gemlik 
Belediye Başkanve 

kili Yılmaz’a 
teşekkür ettiler. 
Kumla’nın yıllardır 
hak ettiği hizmetleri 
alamadığından 
yakınan Muhtar ve 
Yöneticiler, bu 
açığın kapatılması 
için yoğun çaba 
gösteren Refik 
Yılmaz’a teşekkür 
ederek çiçek sundu
lar. Muhtar ve 
Kumlasporlu yöneti
ciler, sahil düzen
leme ve çevre 
düzenleme çalış
maları ile sahillerin 
temizlenmesi 
konusundaki çalış
malara da destek 
sunacaklarını söz
lerine eklediler. 
KURŞUNLU 
ZİYARETİ 
Belediye başkan
vekili Yılmaz 
Kurşunlu Mahalle 
si’ni de ziyaret etti. 
Fen İşleri Müdürü 
Ahmet Turan, Mali 
Hizmetler Müdürü 
Ersin Sevim, Park 
Bahçeler Müdürü 
Hasan Erdem, 
Zabıta Müdürü Halit 
Şeymen, Temizlik 
İşleri Müdürü Sami 
Beki, Destek 
Hizmetler Müdürü 
Cengiz Güneş ile 
birlikte Kurşunlu’ya 
çıkarma yapan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Cumhuriyet

Mahallesi Muhtarı 
Mümin Kıran, Şükrü 
Kaya Mahallesi 
Muhtarı Turhan Bay 
raktar ve Atatürk 
Mahallesi Muhtarı 
Doğan Kosova ile 
birlikte mahalle ve 
sokakları gezip, 
incelemelerde 
bulundu.
Muhtarlardan 
mahalleleri hakkın- 
daki sorunları din
leyip, sohbet eden 
Refik Yılmaz, bölg
eye yapılacak, 
hizmet, proje ve 
yatırımları anlattı. 
Bölge Parkına ve 
Atatürk Mahallesine 
İki adet Futbol 
Sahası yapılacağını 
anlatan Refik 
Yılmaz, iki çay 
bahçesinin yanı sıra 
en az iki adet de 
Çocuk Parkı’nı kısa 
sürede hizmete aça
caklarını anlattı. 
Gemlik-Mudanya 
yolunda Karayolları 
tarafından kamulaş 
tırma çalışmalarının 
başladığını ve yol 
yapımının da Yaz 
aylarına kadar 
başlayacağını 
ifade eden 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz, 
kamulaştırma ve yol 
yapım çalış
malarının ardından 
Doğancı Barajı 
Suyunun Kur şun- 
lu’ya geleceğini 
kaydederek, 
bölgenin su 
ihtiyacının giderile
ceğini söyledi. 
Kurşunlu sahil ve 
çevre düzenleme, 
yeşillendirme ve alt 
yapı çalışmalarının 
da devam edeceğini 
vurgulayan Refik 
Yılmaz, bölgedeki 
kaçak yapılarla 
mücadelenin de 
devam edeceğini 
sözlerine 
ekledi.
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Taciz sanılan olaya "ııiriis" sehep nlnıus İhsanca
Üniversite öğrencisi 
genç kızın cep tele
fonuna bluetooth ile 
pornografik görüntü 
gönderildiği iddiası 
ile ilgili Bursa 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
"Olayın taciz değil, 
virüsten kay
naklandığı tespit 
edilmiştir" denildi. 
Olay, önceki gün 
İzmir-Bursa- 
Zonguldak seferini 
yapmak üzere saat 
09.30'da İzmir'den 
hareket eden bir 
otobüste meydana 
gelmiş, genç bir 
kızın cep telefonuna 
bluetooth ile 
pornografik görün
tüler yollandığı ileri 
sürülmüştü. Otobüs, 
Mustafakemalpaşa

Göçük altında kalan işçi yaralandı
Bursa'da bir binanın 
duvar kenarına izo
lasyon malzemesi 
döşemek isteyen 
babasına yardım 
eden 23 yaşındaki 
genç, göçük altında 
kalarak yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Çekirge Caddesi 
üzerinde bir apart
manın en alt katında 
bulunan duvar 
kenarındaki toprağı 
kazmaya başlayan 
Abdullah Özkan ve 
arkadaşı, buradan 
geçen su tesisatı 
borularını çıkardı. 
Babası Abdullah

Masaj salonumla kain krizi geçirdi
Bursa'da özel bir 
dershanede müdür
lük yapan emekli 
öğretmen, masaj 
salonunda kalp krizi 
geçirdi.
Hastaneye kaldırılan 
emekli öğretmen 
yolda hayatını kay
betti. Edinilen bil
giye göre, Karaca 
bey ilçesinde bir

ilçesinde emniyet 
önüne çekilip bütün 
yolcuların cep tele
fonları incelenmişti. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
konuyla ilgili yapılan 
açıklamada, 
"Soruşturmanın 
derinleştirilmesi 
üzerine, müşteki ile 
aynı otobüste seya

Özkan'ın yanına 
yardım etmeye 
gelen 23 yaşındaki 
Musa Özkan, duvar 
kenarında kazılan 
yere girdi. Özkan, 
duvarın yanındaki 

dershanenin müdür
lüğünü yapan emek
li öğretmen G.A., 
Altıparmak Cadde 
si'nde E.S.'ye ait 
masaj salonunda 
fenalaştı. Masaj 
salonu çalışanları 
tarafından ilk müda
halesi yapılan G.A., 
112 ambulansı 
tarafından

hat eden ve 
Mustafakemalpaşa 
ilçesine girişte oto
büsten indiği 
anlaşılan bir genç 
kızın kullandığı 
telefonun şikayete 
konu olan telefon 
olduğu tespit 
edilmiştir. İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Büro 

toprağı dışarı atmak 
isterken bir anda 
toprak altında kaldı. 
Yaralanan Özkan'ı 
babası ve çalışma 
arkadaşları bulun
duğu yerden

Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
götürüldüğü sırada 
hayatını kaybetti. 
G.A.'nın ölümü, aile
si ve yakınlarını 
üzüntüye boğdu. 
Çekirge Devlet 
Hastanesi morguna 
gelen G.A.'nın 
yakınları gözyaşları
na hakim

Amirliğine intikal 
ettirilen bayanın 
telefonu ince
lendiğinde, S60 işle
tim sisteminde virüs 
bulunduğu, blue- 
toothunun açık veya 
kapalı olarak 
yakınında bulunan 
aynı işletim 
sistemine sahip 
bluetoothu açık 
telefonlara cinsel 
içerikli verileri 2 
dakika aralıklarla 
istemeden gön
derdiği tespit 
edilmiştir.
Bu yönde gerekli 
tahkikat yapılmıştır. 
Bazı basın-yayın 
organlarında yer 
verildiği üzere 'cin
sel taciz' olayının 
gerçekleşmesi söz 
konusu değildir" 
denildi.

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

çıkardı. Yaralı işçi 
için olay yerine 
ambulans çağrıldı. 
Sağlık ekipleri 
aldığı yaralıyı 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'nde 
tedavi altına aldı. 
Olaydan sonra 
göçüğün 
yaşandığı yere çok 
sayıda itfaiye ve 
arama kurtarma 
ekibi gönderildi. 
Ancak göçük altında 
kalan gencin hafif 
yaralı olduğunu ve 
vatandaşlar 
tarafından kur
tarıldığını öğrenen 
ekipler normale 
döndü.

olamadı. G.A.'nın 
cenazesi, gerekli 
incelemelerin 
yapılması için 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu morguna 
kaldırıldı.
Masaj salonu çalı 
şanlarının ifadesine 
başvuran polis, 
olay la ilgili soruş
turma başlattı

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

TSE Bursa’dan eğitim rekoru
Kalite, her zaman her alanda aradığımız 

bir kavram... Eğitimde, sağlıkta, hizmette, 
üretimde olmazsa olmaz... Kaliteli hizmet 
sunmayanın, kaliteli üretim yapmayanın 
vay haline...

Kalite bilinci, elbette kazanılabilir, gelişti 
rilebilir. Bunun için eğitim şart... Bu hedef 
le yola çıkan Türk Standartları Enstitüsü 
Bursa İl Koordinatörlüğü de, nisan ayında 
çok geniş kapsamlı bir eğitim programı 
düzenledi.

TSE İl Koordinatörü Mustafa Karaman’ın, 
“kalite” kavramının her alanda hakim 
olması için verdiği mücadeleye yıllardan 
beri tanık oluyoruz. Görevden uzak 
bırakıldığı zamanlarda dahi, Kalite Birliği 
Derneği adı altında yürüttüğü çalışmalarla, 
özellikle eğitim alanında yorulmaksızın 
epey tarla sürdü, çokça tohum attı.

TSE’nin eğitim seferberliği, “Kalite 
Şehrinde Kalite Günleri” adı altında 3 hafta 
boyunca verilecek eğitimlerden oluşuyor. 
Bursa’nın yanı sıra Balıkesir ve 
Çanakkale’de toplam 59 salonda verilecek 
3 haftalık kalite eğitimlerinden yararlanmak 
isteyenlerin ödeyeceği ücret sadece 60 
lira...

59 salonda eğitim, bu alanda bir rekor...

2 Nisan’da başlayıp, 20 Nisan’a kadar 
sürecek program kapsamında, kalite yöne
tim sistemi temel eğitiminden, beden dili 
eğitimine kadar her şey yer alıyor.

Eğitime katılacaklara promosyon da var. 
Eğitimlere katılacak olanlar 21 Nisan 2012 
Cumartesi günü düzenlenecek olan “Kalite 
Şehrinde Kalite Zirvesi” adlı organizas 
yona ücretsiz katılabilecekler.

Söz konusu zirvede kişisel gelişim ve 
NPL uzmanı Oğuz Saygın, 3 saat boyunca 
“takım çalışması ve kurumsal iletişim” 
semineri verecek. Semineri izleyenler serti
fika sahibi olacak. Zirvenin öğleden sonra
ki bölümünde düzenlenecek “geçmişten 
günümüze standardizasyon ve kalite” 
başlıklı paneli ise Uludağ Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Işığıçok 
yönetecek. Panelistler ise Uludağ Üniver
sitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Mustafa 
Tayar, TSE Deney Merkezi Başkanı ve TSE 
Marmara Bölge Koordinatörü Mehmet 
Hüsrev ile BUSİAD ve Coşkunöz Eğitim 
Vakfı Başkanı Oya Yöney...

Zirve kapsamında TSE ISO 9000 belge 
töreni gerçekleştirilecek. Ayrıca “Kalite 
Şehrinde Kalite Günleri” programına 
katılanlara sertifikaları verilecek.* * *

“Kalite belgesi”nin de ticaretinin yapıldığı 
bir ülkede yaşıyoruz ne yazık ki... Belge 
ticareti yapanlar yüzünden bu yöndeki 
çalışmalar büyük darbe aldı. Ancak kaliteyi 
ciddiye almazsak, gerek şahıs, gerekse şir
ket olarak ciddiye alınmayız. Amiyane 
tabirle, kimse sallamaz!

GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ 
Acımasız rekabet bir realite 
Kaliteyi sanmayın formalite 
Refah içinde yaşamak için 
Kalkınmanın anahtarı kalite

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Dolandırılmak...

cıso ttiwmi mı wiimM
2008 yılında ilk defa akredite olan ve 365 oda borsa arasından ilk 65 arasında yer alan 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalarını Avrupa Odalarına uyumlu hale getiren 
proje kapsamında 3 yıl sonra yeniden denetlemeye tabi tutularak, Akreditasyon belgesini 
yeniledi. Ankara’da düzenlenen törende, GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akıt, yeni 
Akreditasyon belgesini TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu tarafından verildi.Tüm bu uyarılara karşın, insanları yine 

de kandırmayı başarıyorlar.
Çünkü bu kişiler insan psikolojisini çok 

iyi biliyorlar.
Karşısındakinin zaafını ve bir anlık boş 

halini yakaladıklarında, anında işi bitiri 
yorlar.

Birinci sayfamızdaki haber de yaşanan 
olay bunun bir örneğidir.
Kişiler hakkında bilgilere nasıl ulaşıyor

sa bu dolandırıcılar, bir yolunu bulup, 
değişik kişilere uyguladıkları yöntemlerle 
kişiyi adeta hipnotizma ederek, parasını 
dolandırabiliyorlar.
Bir çoğumuz buna geçit vermesek de, 

onların oltasına takılan balık mutlaka 
oluyor.

Onlarda bu koca ülkede oltaya takılacak 
nice balıkların olduğunu bilerek, yakayı 
ele veresiye kadar bu mesleklerini 
sürdürüyor ve birçok canları yakıyorlar.

İnsan parasının gittiğine mi yansın, 
yoksa aptal yerine konmasına mı?

Kumlalı arkadaşı tanıyorum.
Aklı başında bir insan.
Ama karşılarındaki profesyoneller, bir 

açığı yakaladıklarında, bunu çok iyi 
değerlendirebiliyorlar.
Bir kez oltaya yakalanmaya gör.
Balığın kendini iğneden kurtarasıya 

kadar ağzını ve dudaklarını parçalaması 
gibi bir olay bu.

Sonunda canın yanıyor.
Bir kez bir tanıdığımızın eşine İstiklal 

Caddesinde kancayı geçirmişler, kolun
daki bileziği almışlardı.
Bir başkasının ise Kordonda bir 

bayanın parmağındaki yüzüğü çıkartıp 
karşısındakine verdiğini bilirim.
Bir eczacının yine telefonlarla binlerce 

liralık kontörünü dolandırıcılara aktardığı
na tanık oldum.

Gazetecilik mesleğinde çok değişik 
dolandırıcılık olaylarını gördük, duyduk, 
haber yaptık.

Son yıllarda cep telefonu ile yapılan 
dolandırıcılıklar yaygınlaştı.

Tüm uyanlara karşın yine de bu kişiler 
ağlarına takılacak balığı buluyorlar.

Ne yapacaksın?
Parana mı yanarsın, onuruna mı..
Dikkatli olun ve size her gelen telefona 

veya mesaja kanmayın.
Son zamanlarda buna televizyon 

reklamları ile dolandırıcılıklar yaygınlaştı.
Kalitesiz bir ürünü kaliteliymiş göstere 

rek, satışa sunan dolandırıcılardan 
bazıları yakalanmış.

Bilhassa bal satışlarında ve cinsel 
içerikli doğan ürünler diye tanıtılan ürün
lerde bunun sıkça yapıldığını gazetelerde 
okuyoruz.

Siz siz olun.
Telefon ve televizyon dolandırıcılarına 

kan mayın.
Kendinizi onların oyununun bir oyun

cağı yapmayın.
Sonunda yanan siz oluyorsunuz.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
TOBB Merkezi’nde 
düzenlenen törenle 
yenilenen 
'Akreditasyon 
Belgesi'ni aldı. 
Kemal Akıt, serti
fikayı TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu 
ve TOBB Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve 
Akreditasyon Kurul 
Başkanı Halim 
Mete’nin elinden aldı. 
2008 yılında ilk defa 
akredite olan ve 365 
oda borsa arasından 
ilk 65 arasında yer 
alan Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası, 
Türkiye Odalarını 
Avrupa Odalarına 
uyumlu hale getiren 
proje kapsamında 
3 yıl sonra yeniden 
denetlemeye tabi 
tutularak, Akreditas 
yon Belgesini yenile
di.
Törene, Gemlik TSO 
Genel Sekreteri Agah 
Arda ve Kalite 
Yöneticisi Gamze 
Özeldiz de katıldı. 
Törende belgeyi ilk 
kez almaya hak 
kazanan 7 dönem 
odalarının yeni bel
geleri ile belgeleri 
yenilenen odalara 
Akreditasyon bel
geleri verildi.
Gemlik TSO heyeti 
belge töreninin ardın
dan TOBB Başkanı 
Rıfat Hisarcıklıoğlu 
tarafından da tebrik 
edildi.

HİSARCIKLIOĞLU 
"AKREDjTASYON 
BELGESİ 5 YILDIZ 
HİZMET 
BELGESİDİR.” 
Akreditasyon projesi 
ile amaçlarının oda 
ve borsaların kapa
site ve hizmet 
kalitesini artırmak 
olduğunu vurgulayan 
TOBB Başkanı M. 
Rıfat Hisarcıklıoğlu, 
“Oda ve 
Borsalarımızın bu 
noktaya gelmesi, 
hem özel sektörü 
müz hem de ülkemiz 
açısından çok önem
li. Sizler, ilinizde ve il 
çenizde üyelerinizle

temas kuracak, 
onların nabzını tuta
cak ve hizmet ürete
ceksiniz ki, biz de 
burada sizin sesiniz 
olabilelim.
Sizin sesinizi, Türk iş 
camiasının sesini 
daha iyi duyuralım. 
Bu kapsamda, Oda 
ve Borsalarımızın 
üyeleri ile bağlarını 
kuvvetlendirmek ve 
sürdürülebilir bir sis
tem kurmak için 2001 
yılında Dünya örnek
lerini inceledik. 
3 temel hedefimiz 
vardı: Oda ve bor- 
salarımızın hizmet 
kalitesini artırmak, en 
üst seviyede standart 
bir hizmet sağlamak, 
üyeleri ile odalarımı 
zın bağlarını kuvvet 
lendirmek.
Sonuçta en iyisi 
olduğunu gördüğü 
müz Ingiltere ve 
Almanya’nın 
Odalarını örnek 
alarak bir sistem 
oluşturduk ve 
“Akreditasyon 
Sistemini’’ kurduk. 
Sistemi alıp orada 
bırakmadık. Her 
zaman söylediğim 
gibi, akreditasyon 
yaşayan bir süreçtir. 
O yüzden biz de 
değişen şartlara ve 
ihtiyaçlara göre 
sistemi sürekli 
revize ediyor, hep 
bir adım ileriyi 
düşünüyoruz’’ dedi.

“AKREDİTASYON 
AKADEMİSİ 
OLUŞTURDUK” 
Göreve gelirken bir 

iddialarının bulun
duğundan söz eden 
Hisarcıklıoğlu, “Biz el 
yordamı ile iş yap
mayacağız; günü kur
taran politikalarla 
değiî, Uzun sö'ıukiü 
vizyonla hareket ede
ceğiz dedik. Takip 
eden değil, yön
lendiren olacağız; 
Pasif değil, aktif ola
cağız; ve en önem
lisi; biz hükmeden 
değil, hizmet eden 
olacağız dedik. İşte 
bütün gayretimiz, 
verdiğimiz sözü 
tutabilmek için. Size 
karşı mahcup olma
mak ve hakkıyla bu 
işi yapabilmek için. 
Bu amaca yönelik 
olarak bu yıl, bir 
“Akreditasyon 
Akademisi’’ oluştur
duk. Gerekli eğitimler 
artık TOBB-ETÜ 
SEM eğitmenlerince 
verilecek. Ayrıca 
isteyen Oda / 
Borsalarımız, 
TOBB-ETÜ SEM’den 
danışmanlık 
hizmetleri de 
alabilecekler.” dedi. 
Akreditasyon siste 
mini niye kurduk
larından bahseden 
TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu şunları 
söyledi: “Biz göreve 
geldiğimizde sadece 
5 odamızda İngilizce 
konuşan personel 
vardı. Eğer biz Türk 
özel sektörüne 
hizmet edeceksek, o 
kapasiteyle hiçbir 
şey yapamayız dedik. 
Çünkü biz vizyonu
muzu ve hedefleri 

m izi büyük tuttuk. 
2001 yılının o karan
lık ortamını hatır
layın. Ekonomi dibe 
vurmuştu. Ama daha 
kötüsü, kimsenin 
ye/eceye uiiî ÜhÎİKmî-'j: 
kalmamıştı. O karan
lık günlerde biz çık
tık, “Türkiye 
dünyanın en büyük 
10 ekonomisinden 
biri olacak” dedik. 
Bu milletin, bu güce 
sahip olduğunu 
söyledik. İşte bugün 
geldiğimiz noktaya 
bakın: 2011 yılında 
dünyanın en hızlı 
büyüyen ikinci ülkesi 
olduk. 200 ülkeye, 
20 bin çeşit ürün 
satıyoruz. Turizmde 
T destinasyon 
içerisindeyiz.
Avrupa 2 yıldır kriz
den nasıl çıkacağını 
tartışırken; biz küre
sel krizden bu tarafa 
2,5 milyon kişiye 
kayıtlı istihdam 
sağladık. 250 milyar 
dolar yatırım yaptık. 
Bu başarı hikayesini 
Türk özel sektörü 
yazdı. Bunu siz yap
tınız. Türk özel sek
törü artık her alanda 
bir dünya markası. 
Bakın bugün artık 
Dünyanın 10 büyük 
ekonomisinden biri 
olma hedefini artık 
milletimiz benimsedi. 
Çünkü şimdi herkes 
bu gücü gördü. 
Ama bunu başara
caksak, yine özel 
sektör eliyle 
yapacağız. Bunun 
başka yolu yok. ” 
dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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11 İlköğretim Umurbey okuyor" etkinliği
Okulunda aurur cavı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Hep 
Birlikte Başarılı Olalım Projesi” kap
samında 11 Eylül İlköğretim Okulu’nda 
gurur çayı düzenlendi.
Gurur çayına okul idarecileri, öğretmen
leri, okul Aile Birliği Başkanı Ercan 
Barutçuoğlu, veliler ve Öğrenciler Katıldı. 
Konuyla ilgili Açıklama Yapan Okul 
Müdürü Ercan Akbaş, “Okulumuzda 
Başarı ve eğitim kalitesinin arttırılması, 
başarıyı ödüllendirmek, okul, veli, öğrenci 
dayanışmasını ve birlikteliğini sağlamak 
adına “Hep Birlikte Başarılı Olalım 
Projesi" nedeniyle burada haklı Bir 
Gururu paylaşmak adına gurur çayında 
Buluştuk" dedi.
Akbaş, emeği geçen idarecileri, Rehber 
Öğretmen Ayşe Gonca Karakaya Oluk’u, 
öğretmenleri, velileri ve gurur çayının 
mimarları olan öğrencileri kutladı.
Velilere seslenen Akbaş, “Çocuklarınızla 
gurur duymalısınız. Şu anda empati 
yaparak sizlerin duygularını anlıyor, 
sevincinize gururunuza, heyecanınıza 
ortak oluyorum” dedi.
“Eğitimciler olarak bizler, veliler olarak 
sizler, bugün özlenen bir gurur tablosuyla 
karşı karşıyayız” diyerek öğrencilere de 
seslenen Akbaş, “Hep böyle başarılara 
imza atınız yolunuz hep açık olsun” dedi. 
“Okulumuzda akademik başarının arttırıl
ması yanında sosyal, kültürel, sportif 
faaliyetlere ve çeşitli projelere katılım 
sağlanarak öğrencilerimize çok yönlü 
eğitimin önünü açmaktayız” diye 
konuşan okul Müdürü Ercan Akbaş, 
“Başarıya hep birlikte ulaşacağız” diyerek 
tüm katılımcılara teşekkür etti.
Gurur çayı, katılımcılara sunulan ikramın 
ardından son buldu.

Umurbey Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okulu Kütüphane 
cilik Kulübü, halkı 
ve öğrencileri oku
maya teşvik etmek 
amacıyla, 
Kütüphaneler 
Haftası’nda okuma 
seferberliği başlattı. 
Kütüphaneler 
Haftası sebebiyle 
Umurbey Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okulu bahçesinde 
düzenlenen progra
ma velileri de davet 
eden Kütüphanecilik 
Kulübü öğrencileri, 
kitabın önemini 
kavratmak, kitap 
okuma alışkanlığını 
yaygınlaştırmak 
amacıyla “Umurbey 
Okuyor” adıyla 
tanımladıkları kitap 
okuma etkinliğini 
gerçekleştirdiler. 
Düzenlenen etkinlik
te okumanın önemi 
anlatıldı ve en çok 
kitap okuyan öğren
ciler tespit edildi. 
Hikaye, roman,

Kompozisyon birincilerine ödülleri verildi

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

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

Gemlik Verem Savaş 
Derneği ile İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
tarafından organize 
edilen “Verem 
Hastalığı” konulu 
kompozisyon yarış
ması sonuçlandı. 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi öğrencilerinin 
bir birincilik, bir 
üçüncülük elde 
ederek büyük başarı 
gösterdiği yarışma
da, ikinciliği de 
Gemlik Lisesi 
öğrencisi elde etti. 
Gemlik Belediye 
Düğün Salonunda 
düzenlenen ödül 
töreni ise büyük ilgi 
gördü. Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Mehmet 
Çelik, Nazmi Koçak 
ve Muharrem 
Sarı’nın yanı sıra, 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Burhan 
İnan, Belediye 
Meclis Üyeleri Fikret 
Çolakoğlu ve Ömer 
Kahraman ile birlik
te BUSKİ Şube

lerini belirtti.Olsun” projesine bu 
tür etkinliklerle 
temellerini atmaya 
başlayan Umurbey 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Hüseyin 
Kaftan, çeşitli çalış
malarla bu projenin 
geliştirileceğini ve 
halkın okulu rahat 
lıkla kullanabilecek

Müdürü Hasan 
Türe’nin de katıldığı 
törende, yarışma 
birincisi Celal Bayar 
Anadolu Meslek 
Lisesi Öğrencisi 
Kadriye Çapa’ya 
yarım altın, plaket 
ve iştirak belgesin
den oluşan ödülünü 
Başkan Yardımcısı

HACİVAT KARAGÖZ 
GÖSTERİSİ
27 Mart Dünya 
Tiyatrolar gününde 
Umurbey Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okulu Tiyatro Ekibi 
Hacivat-Karagöz 
gösterisi düzenledi. 
Hazırlanan gösteri

Mehmet Çelik verdi. 
Gemlik Lisesi 
öğrencisi Nazife 
Çokur’a ikincilik 
ödülü olan çeyrek 
altın, plaket ve işti
rak belgesini de Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
takdim etti.
Yarışmada üçüncü 

velilerin de 
katılımıyla daha ilgi 
çekici hale geldi. 
Tiyatroların önemi 
üzerinde duruldu 
ve hayatımızdaki 
yerine değinildikten 
sonra gölge 
oyunu şeklinde 
Karagöz-Hacivat 
gösterisi 
yapıldı.

olan Celal Bayar 
Anadolu Meslek 
Lisesi Öğrencisi 
Kerem Kıtay’da 
ödülünü Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak’ın elin
den aldı. Kıtay’a da 
üçüncülük ödülü 
olarak çeyrek altın, 
plaket ve iştirak bel
gesi verildi. Birinci 
olan Kadriye 
Çapa’nın kom
pozisyonunu oku
masıyla renklenen 
günde, Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Müdürü Nazım Özer, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Muhar 
rem Sarı ve Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Burhan İnan’da 
katılımcı öğrencilere 
kalem seti ve iştirak 
belgesi sundular. 
Dernek başkanı Nida 
Otabatmaz, katılımcı 
öğrenciler, öğret
menler ve Milli Eği 
tim ile Belediye 
desteğine teşekkür 
ederek, yarışmayı 
periyodik hale geti 
receklerini söyledi.
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MsltM
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Su ye 
Kanalizasyon İdaresi 
Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı, 60 
milyon Euro’luk 
çamur kurutma ve 
arıtma tesisleri ile 
100 milyon Euro’luk 
içme suyu, kanalizas 
yon ve yağmursuyu 
projeleri için gerekli 
kaynağın sağ
landığını açıkladı. 
İstanbul’da Orman 
ve Su işleri Bakanı 
Veysel Eroğlu’nun 
yanı sıra çok sayıda 
yerli ve yabancı 
bilim adamının 
katılımıyla düzenle
nen ‘Eski Medeni 
yetlerde Su ve 
Atıksu Teknolo jileri 
Konferansı’na Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon İdaresi 
(BUSKİ) damgasını 
vurdu. Konferansta 
BUSKİ’nin çalış
maları hakkında bir 
sunum yapan BUSKİ 
Genel Müdürü İsmail

Hakkı Çetinavcı, 
1987’de BUSKİ’nin 
kurulmasıyla, su 
kaynaklarının yerli 
yerinde ve beklen
tilere yanıt oluştura
bilecek biçimde kul
lanıma sunulmaya 
başlandığını dile 
getirdi. Türkiye’nin 
ilk ISO 9000 KYS 
Belgesi’ne sahip su 
ve kanalizasyon 
idaresi olduklarını 
hatırlatan Çetinavcı, 
“İçme suyu arıtma 
tesislerimizde, 24 
saat boyunca labo- 
ratuvardaki numune 
musluklarından alı
nan su, haftalık, 

günlük ve ikişer 
saatte bir yapılan 
kimyasal ve mikro
biyolojik analizlerle 
İncelenmekte ve 
denetim altında 
tutulmaktadır. 
Bursa’nın suyu, TS 
266 standardı ve 
İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular 
Hakkında 
Yönetmelik şartları
na uygun sağlıklı ve 
güvenle içilmeye 
hazır olarak kent 
içme suyu şebeke
sine verilmektedir. 
Ayrıca Bursa İl 
Sağlık 
Müdürlüğü’nce içme 

suyu şebeke suyu
muz denetlenmekte
dir” diye konuştu. 
İçme suyunda 
BUSKİ kalitesi 
İçme suyu analiz
lerinin, içme suyu 
şebekesinden her iş 
günü 30 adet 
numune alınarak, 
bakteriyolojik analiz
lerinin yapıldığını 
belirten Çetinavcı, 
ayrıca her iş günü 
içme suyu 
şebekesinde yak
laşık 100 noktada 
serbest klor 
miktarı ölçülerek 
dezenfeksiyon 
sisteminin kontrol 
edildiğini ifade etti. 
Kimyasal analizlerin, 
her altı ayda bir ağır 
metal ve diğer 
kimyasal analizlerin 
ise yılda bir kez 
radyoaktivite analiz
lerinin yapıldığına 
dikkat çeken Çeti- 
navcı, dezenfeksi 
yon sisteminin 
sürekli çalıştığını 
vurguladı.

Kapalı Çarşıya altın 
değerinde proje

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, tarihi

restorasyon çalış
maları kapsamında

çarşı ve hanlar böl
gesini ayağa 
kaldıran projelerine 
Kapalı Çarşı’yı da 
ekledi. UNESCO 
Dünya Mirası 
Listesi’ne aday olan 
çarşıdaki fiziki eksik
liklerin giderilmesini 
ön gören proje. 
Kapalı Çarşı Yönetim 
Kurulu ve bölge 
esnafına tanıtıldı.
Atatürk ve 
Cumhuriyet 
Caddeleri’nde uygu
lanan cephe sağlık
laştırma çalışmaları
na paralel olarak iki 
ana aks arasında 
kalan tarihi çarşıdaki 

geçtiğimiz aylarda 
Kütahya Han'ı 
Bursa’ya kazandıran 
Büyükşehir 
Belediyesi, rotayı 
şimdi de Kapalı 
Çarşı’ya çevirdi. Her 
gün yerli ve yabancı 
binlerce kişinin 
ziyaret ettiği Kapalı 
Çarşı’daki fiziki 
eksikliklerin gide 
rilmesini öngörün 
proje, Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Bayram Vardar 
tarafından Kapalı 
Çarşı Dernek 
Yönetimi ile bölge 
esnafına anlatıldı.

<zlm& sekeri
■ KREŞLERİ ------- -

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 
w, .KURUMU

(GI1IMDI13, VIL
ERKEN KfiYIT

AVANTAJLARIMIZDAN
YARARLANIN

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim çocuğunuzun hayatında önemli bir fark yaratır” 
KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YÂŞ İÇ İN AYRI SINIFLARIMIZ VE 

İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI. YARATICI. 
KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK RİLİNCİNE 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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Serbest Kürsü
Ürer KONAK

— (E) Tarih Öğretmeni

2. İNÖNÜ SAVAŞI (27 MART • 1 NİSAN 1921)
* Binbir güçlükle düzenli ordu kurarak 1. 

İnönü Savaşı 9-10 Ocak 1921’de 
kazanılmıştı. Ayağında çarığı bile olmayan 
Mehmetçik ilk savaşta düşmanı durdur
mayı başarmıştı...

Soğuk, karlı - tipili Anadolu yaylasında 
sırtındaki ceketini donmasın diye ayakları
na sararak... Birbirine benzemeyen tüfek 
ve mermilerle savaşarak... Bir taraftan da 
ayaklanan Çerkez Ethem güçleriyle 
savaşarak...

* Böylesine güç koşullar altında 
kazanılan 1. İnönü Savaşı sonunda itilaf 
devletleri Sevr Antlaşmasını biraz 
yumuşatarak bize yutturmak istediler. 
Londra Konferansını topladılar. 21 Şubat 
1921’de Saint James, sarayındaki toplan
tıya İngiltere - Fransa- İtalya- Japonya- 
Yunanistan- Osmanlı hükümetleri ve 
T.B.M.M. katıldılar.

* Osmanlı Hükümeti sanki söz 
sahibiymiş gibi Sadrazam Tevfik Paşa 
Başkanlığında katılmakta bir sakınca 
görmedi. İtilaf devletleri, bizi birbirimize 
düşürerek istedikleri koşulları kabul 
ettirebileceklerini sanıyorlardı. Bekir Sami

Bey başkanlığındaki T.B.M.M’si hükümeti 
kesinlikle ödün vermemeyi, Misak-ı Milli’yi 
kabul ettirmeyi, bağımsızlığımızı sağ 
lamayı tasarlıyordu. 23 Şubat’ta söz alan 
Sadrazam Tevfik Paşa, üzüntülü, titrek, 
gayet zayıf bir sesle, sözlerine son derece 
dikkat ederek: "Söz asıl milletvekillerine 
aittir. Bundan dolayı Anadolu Heyeti’ne 
söz verilmesini teklif ve rica ederim.” 
dedi. Sustu ve kürsüden indi... Tevfik 
Paşa bu davranışıyla Ankara’yı resmen 
tanıdığını, temsil ettiği hükümetin Türkiye 
hakkında söz sahibi olmadığını açıkça 
ilan ediyordu. Bundan sonra muhatap 
larının T.B.M.M. Hükümeti olduğunu İtilaf 
Devletlerine göstermiş oluyordu...

* Toplantıdan bir sonuç alınamadı, 
dağıldı (12 Mart 1921) . Bu arada Ankara 
Hükümeti Sovyetler Birliği ile görüşmeler 
yapmaktadır. Bundan huzursuzlanan 
Ingiliz Başbakanı Lloyd George, Yunan 
hükümetinin savaşı sürdürmeye hevesli 
görünce Yunan Ordusu’na yeşil ışık 
yakar...

23 Mart’tan itibaren Yunan Ordusu hem 
Bursa’dan İnönü, hem de Uşak’tan Afyon 

yönüne doğru harekete geçerler...
* O sıralarda ilk bütçemizde yapılmaya 

başlanmıştır T.B.M.M.’inde ...
O günleri daha iyi anlayabilmemiz için 

birkaç rakam vermekte yarar var sanırım. 
Maliye Bakanı Ferit (Tek) Bey, bütçeyi 
sunarken, Yunanistan bütçesiyle bir 
karşılaştırma yapar. İki ülkenin gelir ve 
gideri, o günkü kambiyo değerine göre 
Türk lirası olarak şöyleydi;

GELİR GİDER AÇIK
Türkiye 46 milyon 60 milyon 14 milyon 
Yunanistan 115 milyon 142 milyon 27 milyon 
* Yunanistan’ın milli savunmasına 

ayırdığı para 53 milyon, buna karşılık 
Türkiye ancak 28 milyon ayırabilmiştir.

* Erlerimizin üzerinde mintanlar, yelekler, 
biri ötekine benzemeyen askeri ceketler, 
altlarında ise rengarenk şalvarlar, poturlar 
vardı. Pek çoğunun çorabı, matarası, 
kütüklüğü, süngüsü hatta çarığı yoktu. 
Subaylarımızın bir bölümü çarıklıydı, 
bazılarının üniformaları çadır bezindendi. 
Türkler 30.108 tüfek, Yunanlılar 41.150 
tüfek, ağır makineli tüfek sayımız 235, 
Yunanhlar’ın 720 ağır makineli tüfekleri 
vardı.

* 27 Martta başladı Yunan taarruzu 
İnönü mevzilerinde. Bursa yönünden 
ilerleyen General VLAHOPULOS komu
tasındaki 3. Kolordusu çok sert ve büyük 
bir direnişle karşılaştı. Göğüs, göğüse 
savaş oldu ve bir gün içinde 22 süngü 
hücumu yapıldı. Ordumuzda süngüsü bile 
olmayan er çoktu. Onlarda tüfeklerin 
dipçikleri ile saldırdılar. Düşman baskısı 
altında İsmet Bey karargahını İnönü’den 
daha gerideki Çukurhisar’a çekmek 
zorunda kaldı. Devamı yarın...

GEMLİK KONUR
e

TIP MERKEZİ

GENEL CERRAHİ UZMANI

Op. Dr. ümit YILIK
BURUMUMUZDA

TAM ZAMANLI OLARAK 
ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞTIR 

SGK ile tüm branşlarda 

anlaşmamız mevcuttur 
Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No: 44 

Tel: 514 80 87-514 80 88 
514 50 51 GEMLİK

M 
Milli 

■ II II |ll 

■ 
UBS, 2012 yılı için 
altın fiyatı tahminini 
yüzde 18 düşürdü. 
UBS, daha önce 
2.050 Dolar/ons 
olarak açıkladığı 
fiyat tahminini, 
1.680 Dolar/ons'a 
indirdi 
UBS, altın fiyatı 
tahminini düşürme
sine neden olarak 
ABD'de iyileşen 
ekonomik şartların 
yeni bir parasal 
genişleme 
olasılığını azalt
masını, güçlü 
Dolar'ı ve FED'in 
faizleri 2014 yılına 
kadar olağanüstü 
düşük tutacağı 
sözünün sorgulan
maya başlamasını 
gösterdi.

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT 

İSTASYONUNDA 
ÇALIŞACAK 

BAY VE BAYAN 
AKARYAKIT SATIŞ 

GÖREVLİLERİ
ARANIYOR

PETROL OFİSİ 
AKCAN PETROL 
Dörtyol Mevkii 
Tel : 513 10 79

GEMLİK

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Halkın Sesi 
Partisi’nin Gemlik 
Konuşuyor Söz 
Sizin Proğramının 
dün akşamki 
konuğu Eğitim Bir 
Sen Gemlik 
Temsilcisi Halil 
Gemici oldu. 
Has Parti Gemlik 
İlçe Başkanı Emir 
Kantur açılış konuş
masında, "4+4+4 ün 
Mecliste görüşüldü 
ğü bu günlerde 
eğitimcilerle yap
tığımız bu fikir 
teatisi özel bir 
anlam taşımaktadır. 
Sendikada, HAS 
Partide 4+4+4 
yasasını destekle
mektedir. Bu yasa 
tasarısını, eğitimci
lerin problemlerini 
ve Gemlik'teki 
eğitimin kalitesini, 
problemlerini ve 
çözüm yollarını bu 
akşam konuşa
cağız" diyerek sözü 
Eğitim Bir Sen 
Gemlik temsilcisi 
Halil Gemici’ye 
bıraktı.
"Sözlerine amaçları 
nın ülke kalkın
masının ancak 
eğitimle olabileceği
ni yılmadan usan
madan insanımıza

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

anlatmak, duymak 
ve görmek iste
meyen yetkililere 
duyuruncaya kadar 
mücadele etmektir" 
diyerek başlayan 
Halil Gemici sendika 
ilkelerini sıraladık
tan sonra sözü 
Gemlik'e getirdi. 
İlçemizde 17403 
öğrenci, 993 öğret
men, 535 derslikte 
eğitim görmektedir. 
Ortalama 30 kişiden 
hesap edilirse 80 
ilave dersliğe ihtiyaç 
vardır. Cumhuriyet 
mahallesinde yapımı 
devam eden Ali 
Kütük İlköğretim 
Okulunun yanısıra 
Eşref Dinçer 
Mahallesi Odun 
Deposu mevkiine 
ilköğretim Okulu,

Endüstri Meslek 
Lisesi yanına ek 
bina ve TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
Marmara Birliğe ait 
7 dönümlük arsa 
üzerine yeni bir 
İlköğretim okulu 
yapılarak bu 80 der
slik ihtiyacı gider
ilmiş olacaktır. 
Bursa ili olarak 
sanayinin yoğun 
olduğu bir yerde 
meslek liselerinin 
çok olması 
nedeniyle başarı 
oranımız diğer illere 
göre orta sıralarda 
olmasına rağmen il 
olarak ve ilçe olarak 
gerçekte kendimizi 
başarılı olarak 
görüyoruz.
Referandumda evet 
oyu kullanan 

sendikamız toplu 
sözleşme yasasının 
1.5 senede çıkma
masından dolayı 
büyük bir hayal 
kırıklığına uğra 
mıştır. Cumhuriyet 
tarihinde ilk kez 
memurlar ocak ayın
da zamala- 
mamışlardır. 
Hükümet milletve 
killeri maaş zammı 
sözkonusu olduğun
da bir günde yasa 
çıkarırken, 2.5 mil 
yon memur bir Aziz 
Yıldırım yapmı 
yorken toplu 
sözleşmeden doğan 
haklarımızı ala
mazsak çok büyük 
katılımlı pretesto 
eylemlerine başlaya
cağız” diyerek HAS 
Partililerin sorularını 
cevaplandırdı. 
Sohbeti Has Parti 
Gemlik İlçe Başkanı 
Emir Kantur konuk
larına teşekkür 
ederek HAS Parti 
Genel Başkanı Prof. 
Dok. Numan 
Kurtuluş’un bir 
sözüyle bitirdi "AKP, 
CHP, MHP ve BDP 
bu halk size kavga 
edesiniz diye değil, 
yeni bir Anayasa 
yapın diye oy verdi"

Saadetten 
konferansa davet

Saadet Partisi İlçe 
Teşkilatı, Genel 
Başkan Yardımcısı 
İlyas Tongüç'ün 
katılımı ile gerçek
leştireceği "YENİ 
DUNYA DÜZENİ VE 
MİLLİ GÖRÜŞ" adını 
taşıyan salon prog 
ramını 31.03.2012 
tarihinde gerçek
leştirecek.
Cumartesi akşamı 
gerçekleştirilecek 
olan program 
hakkında Saadet
Partisi İlçe Başkanı 
Sedat Özmen şun
ları söyledi. "Yeni 
dünya düzeninde 
söz sahibi ola
bilmek için öncelik
le Milli Görüş çizgi 
sinde ülke yönet
mek gerekmektedir. 
Milli Görüş çizgisi 
dışında ülke 

yönetildiğinde, 
içeride ve dışarıda 
ülkemizi ilgilendiren 
sorunların 
bitmediği, aksine 
artarak devam ettiği 
gün gibi aşikardır. 
Ülkemizin yaşan
abilir bir Türkiye 
olabilmesi için iç ve 
dış sorunlarımızın 
en kısa zamanda 
çözülebilmesi için 
tek çare milli 
görüş temsilcisi 
Saadet Partisinin 
iktidar olmasıdır" 
diyen Özmen 
"Genel Başkan 
Yardımcımız İlyas 
Tongüç beyin 
katılımı ile gerçek
leştireceğimiz kon
feransımıza tüm 
halkımızı davet 
ediyoruz." diyerek 
sözlerini noktaladı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Memura 18 M maaş geliyor
57 Sayılı Kanun'u 
değiştirecek olan 
çalışmada, ücretler 
için 18 ayrı meslek 
grubu oluşturulması 
da yer alıyor. 
Maaşlar riske ve 
öneme göre ayrılacak 
Memura 18 ayrı temel 
maaş geliyor. 
Memurların maaştan 
özlük haklarına, 
emekliliklerinden 
tayinlerine kadar 
hemen her konuda 
yenilik getirecek 
reform için sona yak
laşıldı. Haberine 
göre, hızla 
sürdürülen çalış
malar tamam
landığında 657 Sayılı 
Kanun tarihe karışa
cak. Maliye 
Bakanlığındaki yeni 
çalışmada en önemli 
konulardan birisini 
de, ücret sisteminde
ki değişiklikler oluş
turuyor. Yeni düzen
leme sonrasında 
memurlar ek göster 
geye göre değil, 
meslek ve ücret 
gruplarına göre temel 
maaşlarını alacak.

Unutkanlık devlete 20 milyon kazandırdı
E-Devlet şifresini 
unutmanın bedeli 
vatandaşa ağır oldu. 
Bu hata 3.5 yılda 
devletin kasasına 20 
milyon 697 bin 809 
lira para girmesine 
neden oldu.2008 
sonundan itibaren 
verilmeye başlanan 
e-Devlet şifresini 
11 milyon 853 bin 59 
kişi aldı.

Bunun için 18 adet 
görev grubu oluştu
rulması planlanıyor. 
Bu gruplarda unvan
lar da belirlenecek. 
Farklı kurumlarda 
aynı unvanla görev 
yapan memurlar, aynı 
ücret grubunun 
içinde yer alacak. 
Memurların 18 ayrı 
temel maaşı olacak. 
Aynı görev grubun
daki memurların 
kurumuna bakılmak
sızın temel maaşları 
eşit olacak.
Memurlar arasındaki 
ücret farkı ise yaptık
ları işin niteliği ile 
ortaya çıkacak.

Bu süreçte 
884 bin 475 kişi 
şifresini unuttuğu 
için 10 lira 
karşılığında ikinci 
kez şifre almak 
zorunda kaldı. 
Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım, CHP 
İstanbul Milletvekili 
Umut Oran'ın e- 
Devlet şifresine 
ilişkin soru öner

Memurların ücretleri 
belirlenirken, bulun
dukları grubun dışın
da, yaptıkları görevin 
önemi, görevin riski 
ve özelliği dikkate 
alınacak. Bu parame
trelere göre temel 
ücretin üzerine 
eklemeler yapılacak. 
Memurların büyük 
merakla bekledikleri 
çalışmanın, TBMM 
yaz tatiline 
girmeden bitirilmesi 
hedefleniyor.

ENGELLİLERLE 
KADINLARA MÜJDE! 
Yeni sistem, deza
vantajlı gruplara da 

gesini yanıtladı. 
Yıldırım PTT Genel 
Müdürlüğü ile 
Türksat Genel 
Müdürlüğü arasında 
imzalanan protokol 
kapsamında 
sunulan "e-Devlet 
Kapısı” şifre 
dağıtımının
PTT Genel 
Müdürlüğü'nün 
asli görevleri

pozitif ayrımcılık 
yapıyor. Buna göre; 
kadın ve engellilerin 
istihdamı daha da 
kolaylaşacak. Şu 
anda yüzde 3 olarak 
uygulanan engelli 
istihdam oranı 
artırılacak. Burada 
yüzde 5 rakamı öne 
çıkıyor. Fakat bu 
rakam çalışmalar 
sonunda kesinlik 
kazanacak.

EK BORDRO 
İMKANI VAR 
Yılbaşından bu yana 
zam bekleyen 
memurların gözü 
TBMM'de. Toplu 
sözleşme yasası 
çalışmaları sürerken, 
zammın 15 Mayıs'a 
yetiştirilmesi plan
lanıyor. Yetişmediği 
takdirde 15 Haziran'a 
kalması gereken 
zamlar için yeni 
formül bulundu.
Buna göre; 
görüşmeler tamam
lanıp zam oranı 
belli olduğu tarihte 
'ek bordro* devreye 
girecek 

içinde yer almayan 
bir aracılık hizmeti 
olduğunu kaydetti. 
Bakan Yıldırım 
ilkinde 1 TL öderen 
şifrenin keyfi atım
ların önlenmesi için 
ikinci kez 10 liraya 
verildiğini söyle 
yerek, şifrelerin 3 
ayda bir değiştir
ilmesi gerektiğini 
belirtti

Emekli memurlar ek 
ödemelerin maaşları
na yansıtılması ve 
çocuk yardımından 
yararlanmak istiyor. 
Emeklilerin hüküme
tle toplu sözleşmeye 
otururken dile getire
cekleri talepler 
arasında toplu 
sözleşme hüküm
lerinin maaşlarına 
yansıtılmasının yanı 
sıra ek gösterge 
rakamlarının düzen
lenmesi de var.
Toplu Sözleşme 
Yasası'na göre 
memurlar mali hak
ların yanı sıra çocuk 
yardımı gibi sosyal 
haklar da talep ede
biliyorlar. Emekliler 
ise sadece yüzdelik 
zamdan yararla 
nabiliyor. Aynı hak
tan kendilerinin de 
yararlanması gerek
tiğini savunan 
emekliler, çocukların 
üniversite eğitimi 
gibi nedenlerle mas
raflarının arttığını 

öne sürüyorlar. Bu 
taleplerin yerine 
getirilmesi için 
komisyonda kabul 
edilen yasaya Genel 
Kurul'da ekleme 
yapılması gerekiyor. 
SENDİKALAR 
HAZIRLANIYOR 
Memurlara toplu 
sözleşme hakkı 
tanıyan yasanın 
onaylanmasıyla bir
likte Devlet Personel 
Başkanlığı toplu 
sözleşme 
görüşmelerinin 
başlayacağı tarihten 
15 gün önce konfe 
derasyonlara çağrı 
yapacak. 
Konfederasyonlar 
toplu sözleşme 
masasına oturmadan 
bir hafta önce talep
lerini Devlet 
Personel 
Başkanlığı'na ilete
cek. Sendikalar, ek 
ödemelerin 
emeklilere de yan
sıtılmasını talep 
ediyor

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

UEOAŞ 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 id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
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 Tas. 513 23 94

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

OTORÜS

ULAŞIM
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

HASTANELER

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 45
Yeni Likitgaz 5-13 55 00
Bp 9az 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 7q
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Haet. 513 23 29
Mer.SaO-Ocagı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER

Körfez Telesi 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

Akcan Petrol
MAR-PET S13 io 79
Tuncey Otogaz s13 1S4S
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4232 

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)

HIIMllNil
VENÜS SİNEMASI 
FETİH 1453:10:45- 
14:00-17:15-20:15 

SÜPERTÜRK: 11:45- 
16:00-20:00 

KARANLIKTAN 
KORKMA:14:00-18:00 

REZERVASYON 5133321 
CIUŞAVM TUTKU 

SUPERTURK: 
13.30-15.30-17.30 

19.30-21.30
SEN KİMSİN : 

12.00 14.00 16.00 
18.00 20.30 

FETİH 1453 : 11.30 
14.30 17.30 20.30 
Rez. Tel: 51415 00
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Kız Teknik ve Meslek lisesi nden bir ilk daha

İlçemizde BURFOT 
(Bursa Kent 
Konseyi Fotoğraf 
İmece Topluluğu)’ 
un fotoğraf sergisini 
ilk sunan okul 
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 
oldu 
Gemlik Kız Meslek 
Lisesi'nde BURFOT 
(Bursa Kent 
Konseyi Fotoğraf 
İmece Topluluğu) un 
'Griye Veda Renklere 
Merhaba' isimli 
fotoğraf sergisinin 
açılışı, çok renkli bir 
şekilde, ilçe pro
tokolünün katılımıyla 
gerçekleşti.

Sergilenen tüm eser
lerde Gemlik Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi’ne hediye 
edildi.
Gemlik Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi Okul 
Müdürü Nazım 
Hikmet Seren’in ev 
sahipliğini yaptığı 
serginin açılış töre
nine Gemlik 
Kaymakam Vekili 
Bursa Vali Yardımcı 
Adnan Kayık başta 
olmak üzere İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürleri, 
Okul Müdürleri ve 

Sanayi 
Kuruluşlarının tem
silcileri ile Bursa 
Kent Konseyi 
Fotoğraf İmece 
Topluluğu üyeleri 
katıldı.
Vali Yardımcısı

Adnan Kayık 
tarafından Bursa 
Kent Konseyi 
Fotoğraf Topluluğu 
Temsilcisi 
Hüseyin Ceylan’a 
teşekkür plaketi 
verildi.

Film şeridinden 
oluşan kurdelenin 
kesilmesi ile açılan 
sergi büyük ilgi 
gördü. Sergiyi 
gezenler büyük 
hayranlıkla profos 
yönel sanatçılarca 

çekilmiş eserleri 
gezerken, Gemlik 
Kız Teknik ve Meslek 
Lisesi Yiyecek İçe
cek Hizmetlerinin 
sunduğu ikramlarla 
keyifli bir gün 
yaşadılar.

hit İM Eğilimi ut halı miniHeıi Kütiinhaıe’ııi aezdi

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
bünyesindeki Anne 
Çocuk Eğitimi ve 
Anasınıfı öğrencileri, 
Kütüphane’yi 
gezdi.

Kütüphane Haftası 
nedeniyle 
düzenlenen etkinlik
ler kapsamında 
Anne-Çocuk Eğitimi 
ve Anasınıfı öğrenci 
leri ile kütüphaneye 

giderek, kitap 
okudular, minikler 
kütüphaneyi 
tanıdılar.
Minik öğrenciler, ilk 
defa geldikleri 
Kütüphanede Müdür 

Haşan Başaran’dan 
bilgi aldılar. 
Binlerce kitabı 
birarada gören 
minikler, şaşkınlığını 
gizleyemedi. 
Kendilerine kitap 

okumanın önemini 
anlatan Başaran, 
okuma ve yazmayı 
öğrendiklerinde 
mutlaka Kütüphane 
ye gelip, araştırma 
yapmalarını ve 

burada ders 
çalışmalarını istedi. 
Başaran, 
“Kütüphaneler bir 
ülkenin en büyük 
zenginlikleridir” 
dedi

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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



İlk heyecan Demirtaş sahasında haşlıyor 
2011-2012 Bursa Süper Amatör kümede gurup maçlarının 
bitmesinin ardından takımları şimdi play-off heyecanı sardı.B 
gurubunu 3 puan önde lider olarak tamamlayan Gemlikspor, 
BAL ligine çıkmak için ilk maçını Pazar günü saat 17.00 de 
Bursa Demirtaş sahasında İnegöl temsilcisi Kafkasspor ile 
yapacak. Kırmızı Beyazlılar, takımlarını hiçbir maçta yalnız 
bırakmayan taraftarlarının da desteğiyle ilk maçını 3 puanla 
kapamak istiyor. Pazar günü Demirtaş sahasında oynanacak 
olan maça Gemlikspor taraftarlarının gelerek takımlarına des 
tek vermeleri bekleniyor. Seyfettin Şekersöz’ün haberi 8’de

BİR ALANA . ----
iı/iunici DcnnunıIKINulul utuAVA!I PureUfe I 1

nvrİj. _ J..... Jl
Kayhan Mah. 

2 Notu Cadde

ÇOKAL TİCARET
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 0Z4 1 b '1

llreiici Zeylin Hali'ne neni düzen
Zeytin Hali’ne bozuk ve kokulu zeytin getirilmesi yasaklandı
Rıfat Minare Üretici Zey 
tin Hali Yapı Kooperati 
fi’ne satılmak üzere ürün 
geti ren üreticiler, mal
larını halin orta alanı ye 
rine işyerlerinin önlerinde 
satışa sunacaklar. Nisan 
ayı sonlarında yapılacak 
olan Rıfat Minare Üretici 
Zeytin Hali Yapı Koopera 
tifi’nin genel kurulunda 
konunun mal sahibi ve 
kiracılar tarafından karar 
verileceği belirtildi.
Haberi sayfa 2’de

Oscar ödüllü W ile 
Teiih 1453’sanatsenerlerle 

buluşacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilen ‘Sinema Günleri’, en güzel 
filmleri vatandaşlarla buluşturmaya devam 
ediyor.Bursa, Nisan ayında da birbirinden 
güzel etkinliklerle sanatseverleri bir araya 
getirecek. Nisan ayında Oscar ödüllü ‘Artist’ 
ile izlenme rekorları kıran ‘Fetih 1453’ film
leri BursalIlarla buluşuyor. Filmler, 1 Nisan 
Pazar gününden itibaren Tayyare Kültür 
Merkezi’nde izlenebilecek. Haberi syf 8’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

lılıliiMiiMııiıiııılım
Zeytin satışlarına yeni düzen
Gemlik uzun yıllardan beri sofralık zey

tinin merkezi olarak bilinir.
Bu nedenle üreticiden satıcıya zeytin 

satışları Hal dediğimiz aslında hal olmayan 
yerlerde yapılır.

Haller, ilgili yasaya göre işletilir.
Biz de Gemlik’ten Bursa’ya götürülen 

Balık Hali ile Zeytin Hali’nin haller 
statüsüne uygunluğu yoktur.

Buralarda resmi alım satım yapılmaz.
Bu nedenle başta devlet kaybeder.
Köylü paraya sıkıştığında, kabındaki zey

tinini çeker, traktörüne veya kamyonetine 
yükler Üretici Satış Haline(l) malını getirir.

Yağmur, çamur, Halin ortasına inen ürün, 
burada alıcı bekler. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Nisan ayı 
olağan toplantısı, 
4 Nisan 2012 Çar 
şamba günü yapıla
cak. Denetim 
komisyonu 1 Ocak - 
31 Aralık 2011 tarih
lerini kapsayan 

döneme ait gelir 
giderlere ilişkin 
hesap işlemleri ile 
ilgili denetim raporu 
komisyon başkanı 
tarafından meclis 
üyelerine okunacak. 
Belediye Meclisi’nin 
bu toplantısında, 2

Belediye Encümen 
üyesinin seçimi 
yapılacak.
Ardından gizli oyla 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu, İmar 
komisyonu üyeleri 
seçilecek.
Haberi sayfa 4’de

Çaldıkları 
ziynet eşyasını 
noliseiosuna 
sakladılar
Bursa'da bir evden 
yüklü miktarda 
ziynet eşyası ça 
lan 3 kadın hırsız, 
dağıttıkları evi 
tekrar toplayıp 
çıktıktan sonra 
polis tarafından 
yakalandı.
Kadınların çaldık
ları ziynet eşyala 
mı polis otosuna 
saklaması ise 
ekipleri şaşırttı. 
Haberi sayfa 3’de
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Gürhan ÇETİNKAYA
Gazeteci nelerle uğraşır?

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti gazetecinin 
sorumluluğunu da şu cümlelerle açıklamış;

Gazeteci, basın özgürlüğünü, halkın 
doğru haber alma, bilgi edinme hakkı adına 
dürüst biçimde kullanır. Bu amaçla her 
türlü sansür ve oto sansürle mücadele 
etmeli, halkı da bu yönde bilgilendirmelidir. 
Gazetecinin halka karşı sorumluluğu, başta 
işverenine ve kamu otoritelerine karşı 
olmak üzere, öteki tüm sorumluluklardan 
önce gelir. Bilgi ve haber ile özgür 
düşünce, herhangi bir ticari mal ve hizmet
ten farklı olarak toplumsal bir nitelik taşır.

Gazeteci, ilettiği haber ve bilginin sorum
luluğunu üstlenir ve paylaşır. Gazetecinin 
özgürlüğünün içeriğini ve sınırlarını, önce
likle sorumlulukları ile meslek ilkeleri belir
ler. *****

Türkiye’de ve Bursa’da çok ciddi şeyler 
oluyor.

Kamuoyunda 4+4+4 olarak anılan 
“İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
kanun” ile eğitim sistemi allak bullak edili 
yor.

Düşünmeyen, sorgulamayan bir teba 
yetiştirilmek isteniyor.

Bu durumu protesto etmek amacıyla 
Ankara’da İstanbul’da yürüyüş yapmak 
isteyen eğitimciler polis copu ve biber 
gazıyla karşılanıyorlar.

Kadına ve küçük çocuklara şiddet ve 
istismar had safhada...

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı İran’da...
Nihayet dün Ahmedijenad’ın keyfi oldu da 

görüşebildi.
Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay 

Başkanı terör örgütü yöneticisi olduğu 
savıyla hem de tutuklu olarak yargılanı yor.

Gazeteciler cezaya dönüşen tutukluluk 
halleriyle aklanma mücadelesi veriyorlar.

Yenişehir Havaalanı neredeyse atıl 
biçimde dururken Yunuseli Havaalanı 
sürekli gündeme getiriliyor.

Otoyol verimli ovaların içine tüy dikiyor.
Bölgenin tarımsal potansiyelinin heba 

edileceği özellikle göz ardı ediliyor.

Peki;
Bizim yaygın ve yerel basındaki gazetecil

er nelerle uğraşıyor?
Hangi birini yazsam...
Uzun saçlı ve fütursuz olanı kanal kanal 

dolanıp kendinden başka herkese salya 
sümük afkuruyor.(*)

Kısa saçlı ve kirli sakallı olanı sahibinin 
karnından konuşuyor.

Kimi AKP kongresine müdahale girişi
minde bulunuyor.

Bir başkasının bir başkan adayı adına bir 
kısım delegeleri aradığı öne sürülü yor.

Siyaseti dizayn etmek, binlerinin değirme
nine su taşımak gazetecilere mi kaldı?

Ne yazık ki,
Mesleğin yerelde ve genelde geldiği nokta 

içler acısı durumda.
Acıdır ki;
Bilgisayar tuşları kişisel çıkarlara alet 

ediliyor.
Yaptıkları tanımların arkasında durmak 

için; gazeteci örgütleri bir yol da bu durum
lara bir göz atsalar...

(*) Karadeniz bölgesine özgü bir sözcük... 
Havlamak anlamında kullanılıyor.

llreiici İnlin Hali ne yeni düzen
Rıfat Minare Üretici 
Zeytin Hali Yapı 
Kooperatifi’ne satıl
mak üzere ürün 
getiren üreticiler, 
mallarını halin orta 
alanı yerine işyer
lerinin önlerinde 
satışa sunacaklar. 
Kaymakamlığa 
yapılan bir şikayet 
üzerine, Rıfat Minare 
Üretici Zeytin 
Hali’nde inceleme 
yapan Üretici Zeytin 
hali yetkilileri, Hal 
ortasında zeytin 
satılmasının hijyen 
açısından sakıncalı 
olduğuna karar 
verdiler.
Üretici yapı 
Kooperatifi üyeleri 
ve Hal esnafı ile 
konuşan yetkililer, 
hijyen şartlarına 
uymak için ürünlerin 
yerden kaldırıl
masını ve Hal içinde 
bulunan işyerlerinin 
önünde satılmasının 
doğru olacağını 
söylediler.

BOZUK ÜRÜN 
SATILMAYACAK 
Öte yandan, Rıfat 
Minare Zeytin Üreti
cileri yapı kooperati
fi yöneticileri, 
sitenin Hal olarak 
yapılmadığını ancak 
ürünü kaptan çekip 
pazarda satmak 
isteyen zeytin üreti
cisinin ürünlerini 
siteye getirerek, 
burada alıcı ile 
karşılıklı olarak 
pazarlık yaparak 
sattığını, bundan da 
sitenin sorumlu 
olmadığını 
söylediler.
Kooperatif yönetimi 
olarak işyerlerinin 
bulunduğu alan 
içine bundan sonra 
hiçbir üreticinin

bozuk kokulu zeytin 
getiremeyeceğini, 
bunu yasakladık
larını söylediler.
İlçe tarım müdür
lüğü yetkililerinin 
önerilerini benim 
sediklerini söyleyen 
yöneticiler, “Sitenin 
ortasında bugüne 
kadar her türlü mal 
satılıyordu. Yapılan 
kontrollerde, bozuk 
mal getiren üretici

gerektiğinde malını 
ortada bırakıp, 
ortadan kayboluyor
du. Bundan böyle 
işyerlerinin önüne 
yapılacak olan sun
durmaların altına 
paletlerin üzerine 
konacak olan zey
tinin kime ait olduğu 
işyeri sahibi tarafın
dan bilinecek. Gelen 
zeytin ürünü de 
böylece oto kontrol

sistemiyle Konıroi 
edilecektir. ” dediler. 
Önümüzdeki gün
lerde, konu ile ilgili 
açıklamaların ilgili 
resmi kurumlar 
tarafından zeytin 
üreticilerine duyuru
lacağını da söyleyen 
kooperatif yetkilileri, 
bu düzenleme ile 
zeytin satışlarında 
daha güzel bir kon
trol sistemi oluştu
rulacağını 
söylediler.
Nisan ayı sonlarında 
yapılacak olan Rıfat 
Minare Üretici 
Zeytin hali Yapı 
Kooperatifı’nin 
genel kurulunda 
konunun mal sahibi 
ve kiracılar tarafın
dan karar verileceği 
belirtildi.

KfiŞM BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

^Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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CelalSönmez:llısticaîetaeııgesi8ilehel(lewniyilesmelıeliıgiBlesti
Yeniden Saç 
Oluşumu Sağlayan 
Lazer Fırça Sadece 
59 TL-Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası 
(BTSO) Başkanı Celal 
Sönmez, kurdaki 
düzeltme ve alınan 
önlemlerden sonra 
dış ticaret den
gesinde beklenen 
iyileşmenin Şubat 
ayında belirginleştiği
ni söyledi.
Sönmez, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
Şubat ayında ihra
catın yüzde 17.1 art
tığını, buna karşılık 
ithalat artışının yüzde 
1.1'de kaldığını vur
guladı. Sönmez, "Bu 
veriler takvim etkisin
den arındırıldığında, 
Şubat ayında itha
latın geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 2.9 
gerilediği görülüyor. 
Petrol fiyatlarındaki 
artışa rağmen

Çaldıkları ziynet eşyasını polis otosuna salladılar
Bursa'da bir evden 
yüklü miktarda ziynet 
eşyası çalan 3 kadın 
hırsız, dağıttıkları evi 
tekrar toplayıp çıktık
tan sonra polis 
tarafından yakalandı. 
Kadınların çaldıkları 
ziynet eşyalarını 
polis otosuna sakla
ması ise ekipleri 
şaşırttı. Edinilen bil
giye göre, merkez 
Yıldırım ilçesi Millet 
Mahallesi'nde şüphe
li 3 kadının hırsızlık 
amacıyla apartman
ları gezdiği ihbarını 
alan Hırsızlık Büro 
Amirliği ekipleri, 
mahalleyi ablukaya 
aldı. Yapılan araştır
malarda mahalle 
aralarında gezerken 
durdurulan 3 kadın, 
polis otosuna 
bindirilip kimlik kon
trolü yapıldı. Üst ara
ması yapılacağını

Elektrik değil, faturası çarptı!
Uludağ Elektrik 
Dağıtım A.Ş. 
(UEDAŞ), 
Kemalpaşa 
Mahallesi'nde 
oturan Z.E.’nin 
kaçak elektrik 
kullandığını belirle
di. Z.E.’nin elektriği
ni üç gün önce 
kesen UEDAŞ 
yetkilileri, bugün de

yaşanan bu geliş
menin devamı, cari 
açık sorunumuzun 
hafiflemesi için 
önemli." dedi.
Sönmez, 2011 Şubat 
ayında yüzde 57.4 
olan ihracatın ithalatı 
karşılama oranının, 
2012 Şubat ayında 
yüzde 66.5'e yük
seldiğinin de altını 
çizdi. Sönmez, dış 
ticaretin kompozisy
onunda sevindirici 
olan bir başka geliş
menin de tüketim 
malı ithalatındaki 
düşüş olduğunu 
söyledi. Şubat ayında

fark eden kadın hırsı
zlar, çaldıkları ziynet 
eşyalarının bir kıs
mını anahtarla yırttık
ları polis otosunun 
koltuk kılıflarının 
arasına koysa da 
çaldıkları altınların 
çoğu yapılan arama
da ortaya çıktı. 
Şüphelilerin araçtan 
inmesinin ardından, 
koltuk kumaşlarının 
yırtılmış olduğunu 
fark eden polis, 
koltuk aralarında da 
bir miktar ziynet 
eşyası ile kapı kilit
lerini açmakta kul
lanılan pet şişe 
parçası buldu.
Ziynet eşyalarının 
Millet Mahallesi Milli 
Cadde üzerinde otu
ran Songül S.'ye ait 
evden çalındığı belir
lendi. Susma hak
larını kullanan Emine 
S. (23), ablası Sultan

2 bin TL’lik para 
cezasını da kendi
sine tebliğ etmek 
için geldi.
UEDAŞ yetkililerine 
kapıyı açmayan 
Z.E., üç gündür 
elektriksiz kalmanın 
şokunu atlatamadan 
para cezası ile 
karşılaşınca bayıldı. 
İçeriden gelen

tüketim malı itha
latının bir önceki yıla 
göre yüzde 17 ger
ilediğini vurgulayan 
Sönmez, "Yatırım 
mah ve ara malı itha
latında ise hızı 
yavaşlamış da olsa 
bir artış trendi devam 
ediyor." diye konuş
tu.
Yılın ilk iki ayında dış 
ticaret verilerinin 
verdiği en önemli 
mesajlardan birinin, 
Avrupa Birliği 
pazarındaki sıfır 
büyüme olduğunu 
ifade eden Celal 
Sönmez, sözlerini

S. (31) ve Gülcan 
T.'hin (19), hırsızlık 
olayının anlaşılma
ması için dağıttıkları 
evi topladıktan sonra 
kaçtıkları ortaya 
çıktı. "Evden hırsı
zlık" suçundan adliy- 
eye sevk edilen 3 
şüpheli tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. 
Bursa'da bir evden 
yüklü miktarda ziynet 
eşyası çalan 3 kadın 
hırsız, dağıttıkları evi 

gürültüden kadının 
bayıldığını fark eden 
UEDAŞ görevlileri, 
durumu 112 Acil 
Servis ekiplerine 
bildirdi. Kapının kil
itli olması nedeniyle 
sağlık ekipleri 
önce içeri 
giremedi.
Daha sonra 
açık olan

şöyle sürdürdü: 
"Yılın ilk iki ayında, 
geçen yıla göre AB 
ülkelerine ihra
catımızda 32 milyon 
dolarlık bir gerileme 
var. Aynı dönemler 
itibariyle ihracatımız
da Avrupa Birliği'nih 
payı yüzde 48.3'ten 
yüzde 42.6'ya indi. 
Dünyanın diğer 
önemli pazarlarına 
ihracatımız artarken, 
AB pazarındaki dur
gunluk hızımızı 
düşürüyor. Bu 
durumdan en çok 
etkilenen kentlerden 
biri, ihracatının dörtte 
üçünü AB ülkelerine 
yapan Bursa. 2012 
yılının ilk iki ayında 
Bursa'nın ihracatı 
yüzde 2.8 gerilemeyle 
1 milyar 892 milyon 
dolara indi. İtha
latımız ise yüzde 10.6 
düşüşle 1 milyar 628 
milyon dolara çekildi.

tekrar toplayıp çıktık
tan sonra polis 
tarafından yakalandı. 
Bursa'da bir evden 
yüklü miktarda ziynet 
eşyası çalan 3 kadın 
hırsız, dağıttıkları evi 
tekrar toplayıp çıktık
tan sonra polis 
tarafından yakalandı. 
Kadınların çaldıkları 
ziynet eşyalarını 
polis otosuna sakla
ması ise ekipleri 
şaşırttı.

pencereden 
bir görevli içeri 
girerek kapıyı açtı. 
Böylelikle sağlık 
ekiplerinin ilk 
mücadeleyi yaptığı 
Z.E., kendine 
gelince ambulansla 
Çanakkale 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılarak 
tedaviye alındı.

IHHIHP
m atı imi wıtı

Mustafakemalpaşa 
ilçesi Balıkesir 
Caddesi Bayır 
Mahallesi'nde hasır 
örerek geçimini 
sağlayan M.Ş. (60), 
2004 yılından beri 
hep aynı kahvehan
eye giderek çay içiy
ordu.
İçtiği çayların 
parasını sürekli 
hesabına yazdıran 
M.Ş.'nin borcu 8 
yılda 2 bin 990 TL'ye 
çıktı. Kendisini 8 yıl
dan beri idare etm
eye çalışan kahve
hane işletmecisi 
Hasan B., sonunda 
dayanamayarak 
müşterisi M.Ş.'den 6 
ay önce 2 bin 990 
TL'lik taahhütlü

M penceresinden mıın hırsı;
pantolonılalıi 10 lirayı alıp kaçlı

Bursa'nın Nilüfer 
ilçesinde, bir eve 
mutfak penceresin
den giren kimliği 
belirsiz hırsız, ev 
sahibinin pantolo
nunun cebindeki 
0 lirayı alıp kaçtı. 
Odunluk Mahallesi 
Ordu Caddesi'nde 
ikamet eden Yaşar 
Ö.'ın (52) evinin mut- 
fak pencerisini, sert 

Tl MM A “SUYUNU BOŞA CİHH Jg| HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

senet aldı.
Borcuna karşılık 
senet imzalayan 
M.Ş.'nin 6 aydır bor
cunu ödemediğini 
ve buna rağmen 
başka bir kahvehan
eye gitmeye devam 
ettiğini öğrenen 
kahvehane işlet
mecisi, elindeki yak
laşık 3 bin TL'lik 
senedi avukata 
verdi. Avukat tarafın
dan başlatılan icra 
takibinin ardından, 
M.Ş. çıkarıldığı 
mahkeme tarafından 
3 ay hapis cezasına 
çarptırılarak 
Mustafakemalpaşa 
Kapalı Cezaevi'ne 
gönderildi.

bir cisimle zorla
yarak içeriye giren 
kimliği belirsiz bir 
kişi, ev sahibinin 
pantolonunun 
cebindeki 10 lirayı 
alıp kaçtı. Yaşar Ö.'ın 
ifadesine başvuran 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Zeytin haline yeni düzen
Buraya gelen zeytini kontrol edecek bir 

kurum yok.
Yani, satış merkezine her türlü mal 

gelir.
Her türlü malın da alıcısı vardır.
Zeytinin bozuğu nasıl olur?
Bozuk zeytin, yumuşaktır, kokuludur, 

çürüktür.
Yumuşak zeytin kokusuzsa, zeytin 

ezmesi yapımında kullanılabilir.
Kokulu zeytin sofraya çıkmaz.
Bozuk olarak nitelenen zeytinin gide

ceği yer, yağhanelerdir.
Bu zeytinlerden elde edilen yağların 

asidi yüksek olacağı için, sanayide kul
lanılır.

Bir vatandaşımız, Kaymakamlığa 
başvurarak, Zeytin Hali’nde kokulu, bozuk 
zeytinler ile hijyenik olmayan zeytinlerin 
satıldığını bildirir.

Bu konunun denetmeni İlçe Tarım 
Müdürlüğü olduğu için, İlçe Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin, ilgili görevlilerle Hale gider, 
durum incelemesi yapar.

Bu birkaç gün devam eder.
Gemlik Zeytininin üreticiden tüccara 

satıldığı yer olan Rıfat Minare Üretici 
Zeytin Hali’nde, cumartesi, pazar ve pa 
zertesi günleri pazar kurulur.

Sonunda İlçe Tarım Müdürlüğü, bozuk 
zeytin satan ama resmi kurumların denet 
lemesinde sahibini bulumadıkları zeytinle 
rin hale girişlerinin yasaklanması gerek
tiğini Kooperatif ilgililerine bildirir.

Ayrıca, ortada hijyen olmayan koşullar
da satılan zeytinlerin, işyerlerin önünde, 
işyeri sahiplerinin denetiminde, kontrollü 
satılmasının uygun olacağını ilgililere 
bildirir.

Kooperatif yetkilileri bunu olumlu 
karşılarlar.

İşyerlerinin önündeki gölgelik sundur
maların içe doğru uzatılmasıyla yapılacak 
yeni düzenlemeden sonra, buraya zeytin 
getiren üreticiler, istediği işyeri sahibinin 
önüne malını indirip satacak.

İşyeri sahibi malın kime ait olduğunu 
ve bozuk zeytin getirilmesine mani olacak.

Bu uygulamaya hemen geçilmemekle 
birlikte, önümüzdeki aylarda geçilebilir.

Rıfat Minare Üretici Zeytin Yapı Kope 
ratifinin 28 Nisan günü genel kurul kong 
resi var.

Burası kurulduğundan beri Yapı 
Kooperatifi statüsünde duruyor.

Oysa, yapı bitmiş, işyerlerinin sahipleri 
tapularını almış.

Öyleyse yapılacak şey, genel kurulda, 
kooperatifin feshine gidilmesidir.

Kooperatif fesih edilirse, buranın adını 
yine genel kurul belirler.

Burada zeytin üreticisi ile alıcı buluşa
cağına göre, Zeytin Üretici Satış Merkezi 
veya Sitesi adı verilebilir.

Yalnız bu uygulamaya zeytin üreticisi 
uymak istemeyebilir.

O zaman, Kaymakamlık, tüm köy 
muhtarlıklarına, bu konu ile ilgili bir yazı 
göndererek, zeytin satışlarında uygu
lanacak yöntemleri bildirirse, halkımız 
buna uyar.

Kooperatifin bu düzenlemeyi yapması 
farklı anlamlara yol açabilir.

O’nun için iş İlçe Tarım Müdürlüğü’ne 
düşüyor.

Düzenleme bir an önce yapılmalı ve 
uygulamaya geçilmeli.

II II

Mli MİSİ Mi ■ tllllll
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Nisan ayı 
olağan toplantısı, 4 
Nisan 2012 Çarşam
ba günü yapılacak. 
Belediye 
Başkanlığı’ndan 
Belediye Meclis 
üyeleri ve basına 
gönderilen meclis 
gündemine göre, 
toplantının açılmasın
dan sonra, meclis 
denetim komisyonu 1 
Ocak - 31 Aralık 2011 
tarihlerini kapsayan 
döneme ait gelir 
giderlere ilişkin 
hesap işlemleri ile 
ilgili denetim raporu 
komisyon başkanı 
tarafından meclis 
üyelerine okunacak. 
Daha sonra, daire 
müdürlerinin meclise 
havaleleri ele alı
nacak.
Belediye Meclisi’nin 
bu toplantısında, 2 
Belediye Encümen 
üyesinin seçimi 
yapılacak.
Ardından gizli oyla

I Plan ve Bütçe 
Komisyonu, İmar 
komisyonu üyeleri 
seçilecek.

Marmara ve 
Boğazları Belediyeler 
Birliği’ne Gemlik 
Belediyesi’ni temsil 
edecek 2 asil 1 yedek 
üyenin seçilmesin
den sonra, Mali 
Hizmetler 
Müdürlüğü’nün 
belediyeye ait katlı 
otoparkın altında 
bulunan boş dükkan
lardan birinin TSO 
Gazi İlköğretim 
Okulu’na verilmesi ile 
ilgili yazısı

görüşülecek.
Umurbey’de bulunan 
eski Belediye Hizmet 
Binası’nın Celal 
Bayar Sağlık Meslek 
Lisesi’ne pansiyon 
olarak kullanılması 
isteminin 
görüşülmesinden 
sonra İmar ve 
Şehircilik 
Müdürlüğü’nün 
Gemlik, Kurşunlu’da 
bulunan 3 yerin plan 
değişikliği konuları 
ele alınacak.

3. tur Umre yolcuları uflurlandı
Gemlik’ten 3. Tur 
Umre Ziyareti yolcu
ları Medine’ye 
hareket etti.
Kutsal Toprakları 
ziyaret edecek olan 
47 kişilik kafileyi 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve İlçe 
Müftüsü Muammer 
Turan yolcu etti. 
Gemlik İskele 
Meydanı Festival 
alanından dualarla 
uğurlanan Umre 
Yolcularının 
kafile başkanlığını 
Gemlik Çarşı Camii 
İmamı Süleyman 
Yedek yaptı. 
Kuran-ı Kerim 
okunması ve dualarla 
başlayan uğurlama 
töreninde konuşan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz,

“Gemlik için de 
dualarınızı bizden 
esirgemeyin” diye 
konuştu.
“Bu Mübarek 

Yolculuk hiç dur
madı, durmayacak’

[HM ABONE OLDUNUZ NIU?
ınniHiMimııııııııiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN 

Eşref Dinçer mahalle
si 30 pafta, 628 ada, 
66 -178 -179 nolu 
parsellerin kamu
laştırılması ile 
ilgili görüşmeden 
sonra, Toptancılar 
Zeytin Hali 
Bölgesindeki 
zeytin işletme ve 
depolama alanlarının 
genişletilmesi 
ile ilgili istem ele 
alınarak görüşülecek 
ve karara 
bağlanacak.

diye konuşan Gemlik 
Müftüsü Muammer 
Turan’da, Kuran 
okuyup, dua 
ettirerek Umre 
Yolcularını 
uğurladı.

Yakınları, dostları ve 
aile yakınlarıyla 
vedalaşan Kutsal 
Toprak ziyaretçileri, 
daha sonra 
Medine’ye hareket 
ettiler.

T^bü a a “suyunu boşa EWIA ® HARCAMA’
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İneli BöceRçiliği sezonu acılınor
(İpek böceğinin 
ördüğü ve içine 
kapandığı korunak) 
üretiminin, 
"Geleneksel İpek 
Böcekçiliğini Teşvik 
ve Geliştirme 
Projesi" 
çerçevesinde can
lanmaya başladığı 
bildirildi.
Çin'in piyasaya çok 
ucuz fiyatlarla iplik 
sürmesi, sanay
ileşme ve tarım 
ilaçları yüzünden 2 

KAYIP
FİRMAMIZ ADINA GEMLİK GÜMRÜK 
MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONAYLI 
OLAN 24.10.2008 TARİH VE 14259

NUMARALI SERBEST BÖLGE İŞLEM
FORMU ZAYİ OLMUŞTUR 

HÜKÜMSÜZDÜR.
LEONI KABLO TECHNOLOJILERI SAN 

LTD.ŞTİ.

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

KAYIP
FİRMAMIZ ADINA GEMLİK GÜMRÜK 

MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 
10.11.2009 TARİH VE 09160400EX060159 
23.01.2009 TARİH VE 09160400EX003490 
24.07.2009 TARİH VE 09160400EX037637 
03.06.2009 TARİH VE 09160400EX027358 
28.01.2010 TARİH VE 10160400EX004945 
07.01.2010 TARİH VE 10160400EX000517 
SAYILI GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMELERİ 

ZAYİ OLMUŞTUR.
LOW PROFİLE İSTANBUL TEKSTİL 

SAN.VE DIS TIC.A.Ş.

bin tondan 150 tona 
kadar gerileyen koza 
(İpek böceğinin 
ördüğü ve içine 
kapandığı korunak) 
üretiminin, 
"Geleneksel İpek 
Böcekçiliğini Teşvik 
ve Geliştirme 
Projesi" çerçeve 
sinde canlanmaya 
başladığı bildirildi. 
Bursa Koza Tarım 
Satış Kooperatifleri 
Birliği (Kozabirlik) 
Yönetim Kurulu

Üyesi ve Genel 
Müdürü İsmail 
Aydın, yaptığı açık
lamada, ipek 
böcekçiliğinde son 
birkaç yıldır devletin 
verdiği desteğin 
bekledikleri seviye 
lerde ve hatta bek
lentilerinin üzerinde 
olduğunu söyledi. 
Aydın, geçen yıl 
kilogram başına 
verilen desteğin 
15'ten 20 liraya 
çıkarıldığını 

belirterek, "Ülkem
izde üretilen ipek 
böceği kozası 7-8 
yıldır hemen hemen 
aynı seviyelerde. 
2011'de üretimde 
2010'a nazaran 
yüzde 17'lik artış 
sağlandı. 2011'de 
150 ton civarında 
bir ürün aldık.
Daha önceki yıllarda 
120, 130, 140 
civarında üretim 
oluyordu" diye 
konuştu.

Dershane 
yöneticilerinden 

MHP’ye ziyaret

Gemlik Birey 
Dershanesi yönetici
leri, MHP Gemlik 
İlçe Teşkilatı’na 
ziyarette bulundu. 
Genel olarak Eğitim 
ve gençler üzerine 
yapılan sohbette 
gençlerimizin yarın
larımız olduğunun 
altı çizilirken veril 
mesi gereken doğru 
eğitimin üzerinde 
durdular.
Eğitimciler kadar 
sivil toplum kuru
luşları ve Siyasi 
partilerin de kendi 
üzerine düşen 
görevler olduğu 

belirtilirken, bu 
konuda yapılması 
gerekenler tartışıldı. 
Nitelikli nesiller 
yetiştirmek için 
neler yapılabilir 
sorusu üzerinde 
süren konuşmalar
da, Gemlik’in sanayi 
ve liman kenti 
olarak ciddi anlam
da göç aldığı 
buna orantılı olarak 
da önemli sayıda 
genç nüfusa sahip 
olduğu belirtilerek, 
gençlerimizin doğru 
yönlendirilmesi 
konusunda üzerine 
düşenler tartışıldı.

elm& sekeri
özel

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKULÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU 

(ĞİIİMDt B. VII
ERKEN KRYIT 

fiVflNTflJLfiRIMIZDfiN 
YARARLANIN

“Kaliteli bir M öncesi eğitim çocuğunuzun hayatında önemli bir fark yaratır” 
KREŞ VE NAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARIMIZ VE 

İKİ RİNANIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI. YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN. SORUNLULUK RİLİNCİNE SAHİP,

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU RİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 

5I719 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

cansII HALI YIKama
KIŞ GELDİ HALILARIMIZI 

YIKAYAMIYORUZ DİYE ÜZÜLMEYİN!

2 3 TL BİZ, SİZE HİZMET 
İÇİN VARIZ!

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

■psis

BE»

Kredi kartı geçerlidir 

ii □ Siteler Mah. Hizmet Cad.
Aygün Sitesi 68/B

Sb 0 535 815 5711
KÜÇÜK KUMLA

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Ürer KONAK
(E) Tarih Öğretmeni

Serbest Kürsü

2. İNÖNÜ SAVAŞI (27 MART ■ 1 NİSAN 1921) ■ 2
Dünden devam...
28 Mart gecesi birliklere bir emir 

gönderdi İsmet Bey... “Ordu elinde 
bulunan mevzileri kat’i surette savu
nacaktır. Bütün kumandanlar, subaylar 
ve erlerden mevzilerini kat’i surette 
muhafaza etmelerini ve emirsiz bir 
adım geriye gitmemelerini ve mevzi 
lerde meydana gelen dalgalanmaları 
derhal karşı taarruzlarla düzeltmeye 
çalışmalarını dilerim.”
Türk askeri bu kez daha kararlıdır. 

Tüfeğinin dipçiği, küreği, çıplak yum
ruğu ile dövüşürler. 3 Alay’ın 3. 
Taburunun bütün bölük komutanları 
şehit düşer... Tümen komutanları bile 
ileri hatlara kadar gelirler... Albay Deli 
Halit yaralanır, 1. Tümen Komutanı 
Kemalettin Sami Bey, 6. Tümen 
Komutanı Yusuf İzzet Paşa büyük 
başarılar gösterirler.... Ankara’dan 
Muhafız Alayı bile savaşa sürülür 900 

kişilik eratıyla...
Yunanlılarda iyi dövüşmektedirler. 

Fakat sevk ve yönetimlerinde zayıf 
oldukları için, Yunan subay ve asker
lerinin çabalarını sonuçsuz kılmaktay
dı. Başkomutan PAPULAS tüm suçu, 
takviye kıtalarını göndermeyenlerde 
bulmaktaydı...

Bütün bu mücadelelerin ardından 
Yunanlılar Türk birliklerini yerlerinden 
sökemeyeceklerini anlayınca 1 
NİSAN’dan itibaren geri çekilmeye 
başladılar.

Geri çekilirken bölgede yaşayan Türk 
köylerine, kasabalarına yapmadıklarını 
bırakmadılar..
Sadece Bilecik’te 1618 ev yaktılar... 

Söğüt ilçemiz baştan başa, 
Bozüyük’ünde üçte ikisi yakıldı... 
Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri Efendi 
başta olmak üzere çok sayıda sivil 
insan öldürüldü...

2. İnönü Savaşı’nda Yunanlılar 
onbeşbin insan, yüz kadar ağır, ikıyuz 
kadar hafif makineli tüfek ile çok sayı
da mermi, on otomobil ile iki uçak 
kaybettiler. Bizim kaybımız ise 
ikibinden fazla yaralı ve bin civarında 
şehitten oluşmaktaydı...

İsmet Bey, 1 Nisan’da Metristepe'den 
Mustafa Kemal Paşa’ya çektiği telgraf 
ta “Düşman binlerce ölüleriyle doldur 
duğu muharebe meydanını 
silahlarımızı terketmiştir” dedi.

M. Kemal Paşa’da tarihimize geçen o 
ünlü telgrafını gönderdi İsmet Bey e 
“Siz orada yalnız düşmanı değil, mil 
letin makus talihini de yendiniz. İstila 
altındaki bedbaht topraklarımızla 
beraber bütün vatan, bu gün en uzak 
köşelerine kadar zaferinizi kutluyor 
Düşmanın istila hırsı, azim ve 
hamiyetinizin yalçın kayalarına başını 
çarparak hurda haş oldu” dedi.

“Bugün Kurtuluş Savaşı yapıl
mamıştır, hayalidir” diyenler, Kurtuluş 
Savaşlarımızın en önemli bölüm
lerinden biri olan bu savaşları belge 
lerden, o günleri yaşayanlardan, 
Söğütlüler’den, Bileciklilerden, 
Bozüyük’lülerden öğrenmeleri 
gerekir... Tarih inkar edilemez, belge 
ler saklanamaz, o günleri yaşayanların 
anlattıkları anılar hala belleklerimiz 
dedir... Türk ulusu kahramanlarını, 
şehitlerini unutmayacaktır.! ■

Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

S| GEMLİK KONUR 
TIP MERKEZİ

GENEL CERRAHİ UZMANI

Od. Dr. Ümit YILIK
KURUMUMUZDA

TAM ZAMANLI OLARAK 
ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞTIR

SGK ile tüm branşlarda 
anlaşmamız mevcuttur 

Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No: 44 

Tel: 514 80 87-514 80 88
514 50 51 GEMLİK

.isesonsınıl 
öğlencilerine 
Miami

Üniversiteye giriş 
sınavı yaklaşırken 
lise son sınıf 
öğrencilerine veli 
onayıyla verilen 
uygulamanın 
bakanlıkça bu sene 
uygulanmayacağı
na dikkat çekildi. 
20 günü özürsüz ve 
veli izniyle 25 gün 
özürlü olmak üzere 
toplam 45 gün 
devamsızlık yapa
bilen son sınıf lise 
öğrencileri bu sene 
sadece 20 gün 
devamsızlık yapa
bilecekler.
Dinçer, Milli Eğitim 
Eski Bakanı 
Hüseyin Çelik 
döneminde uygu
lanmaya başlanan 
ve Eski Bakan 
Nimet Çubukçu’nun 
da devam ettirdiği 
izin uygulamasına 
son verdi.

ELEMAN ABANIYOR I
AKARYAKIT 

İSTASYONUNDA
ÇALIŞACAK 

BAY VE BAYAN 
AKARYAKIT SATIŞ 

GÖREVLİLERİ 
ARANIYOR 

PETROL OFİSİ 
AKCAN PETROL 
Dörtyol Mevkii 
Tel : 513 10 79 

| GEMLİK

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Türk bankacılık siste
minde TL mevduatın 
yarıya yakınını 1 
milyon lira ve 
üzerindeki mevduat
lar oluşturuyor. 
Türk bankacılık siste
minde TL mevduatın 
yarıya yakınını 1 
milyon lira ve 
üzerindeki mevduat
lar oluştururken, bu, 
Türkiye'de üst gelir 
grubundaki kişilerin 
ağırlıklı olarak mevd
uat enstrümanını ter
cih ettiğini de gös
teriyor.
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
(BDDK) verilerine 
göre, Ocak 2012 
itibarıyla sektördeki 
toplam 445 milyar 
lira civarındaki yur
tiçi yerleşik TL mev 
duatın yüzde 44'üne 
tekabül eden 195 mil
yar liralık bölümünü 
1 milyon lira ve 
üzerindeki mevduat
lar oluşturdu. 
250 bin-1 milyon lira 
arası ile 1 milyon lira 
ve üstündeki toplam

Yurtiçi kredi stoku 593 milyar TL’ye ulaştı
Yurtiçi kredi stoku 
593 milyar TL'ye 
ulaştı.
Mevduat ve kalkın
ma yatırım bankala 
rının yurtiçi kredi
leri, 9-16 Mart haf
tasında 3 milyar 
674.4 milyon TL 
artarak 593 milyar 
463.5 milyon TL 
düzeyine yükseldi. 
Merkez Bankası

264 milyar liralık 
mevduatın, toplam 
TL mevduat içinde 
aldığı pay yüzde 60 
civarında.
Toplam 195 milyar 
liralık döviz tevdiat 
hesaplarında ise 1 
milyon lira ve 
üzerindeki büyüklük 
bunun yüzde 56'sını 
oluşturan 109 milyar 
lira düzeyinde 
bulunuyor.
445 milyar liralık TL 
mevduatta gerçek 
kişilerin payı 281 mil
yar lira olurken, 1 
milyon lira ve 
üzerindeki yaklaşık 
63 milyar liralık 

verilerine göre, 9-16 
Mart haftasında 
katılım bankaları 
hariç mevduat 
bankalarının 
yurtiçi kredileri 3 
milyar 554.3 
milyon TL artarak 
569 milyar 505.4 
milyon TL’ye 
ulaştı.
Mevduat bankaların
daki TL cinsinden 

gerçek kişi varlığı, 
buradaki mevduat 
dilimleri arasında en 
yüksek ikinci dilimi 
oluşturuyor.
250 bin lira ile 1 mily
on lira arasında 56 
milyar lira civarında 
varlığa sahip gerçek 
kişilerin toplam TL 
gerçek kişi mevdu
atındaki payı yüzde 
20 olurken, 1 milyon 
lira ve üzerindeki 
yaklaşık 63 milyar 
liralık mevduat 
dikkate alındığında 
250 bin lira ve üstün
deki 118 milyar lira 
düzeyindeki gerçek 
kişilere ait mevduatın 

krediler 2 milyar 
122.5 milyon TL 
artışla 441 milyar 
447.1 milyon TL’ye 
yükselirken, yabancı 
para cinsinden 
krediler ise 1 milyar 
431.8 milyon TL 
artışla 128 milyar 
58.4 milyon TL oldu. 
Yurtiçi kredilerin 
bankalara göre 
dağılımı ince

bu grup içindeki payı 
yüzde 42'yi buluyor. 
Bu arada, mevduat 
türlerinde çoğunluğu 
altın hesaplarından 
oluşan yurtiçi yer
leşik kıymetli maden 
depo hesapları varlık 
toplamı yaklaşık 14 
milyar liraya 
ulaşırken, burada en 
büyük dilimi 4,5 mil
yar lira ile 50 bin ila 
250 bin lira arasında
ki kıymetli maden 
depo hesapları oluş
turdu.
Bunu 10 bin ila 50 
bin lira arasındaki 4,2 
milyar liralık hesap 
takip ederken, 250 
bin ila 1 milyon lira 
arasındaki kıymetli 
maden depo 
hesapları varlık tutarı 
2 milyar lira, 1 milyon 
lira ve üzeri varlık 
tutarı ise 1,7 milyar 
lira olarak gerçek
leşti. Böylelikle, 250 
bin lira ve üzerindeki 
kıymetli maden depo 
hesapları varlık tutarı 
3,7 milyar lira 
düzeyine ulaşmış 
oluyor.

lendiğinde, kamu 
mevduat bankaları 
kredilerinin 247 
milyon TL artışla 
171 milyar 157 mil 
yoh TL’ye yüksel 
diği bir haftalık 
dönemde, özel mev
duat bankaları 
kredileri de 3 milyar 
256.8 milyon TL 
artarak 309 milyar 
866 milyon TL oldu.

Üç haftada benzine 
üç zam gören vatan
daşa iyi haber...
Akaryakıt fiyatlarına 
3 haftada 3 kez zam 
gelmesi, 'Yine zam 
gelir mi?' beklentisi 
yarattı. Ham petrol 
fiyatları İran ve ABD 
arasındaki gerginlik 
nedeniyle 2 ayda 110 
dolardan 125 dolar 
seviyesine yük
selirken, rafineriler 
de bu artışı belirli 
aralıklarla yaptıkları 
zamlarla pompa fiy
atlarına yansıtmaya 
başladı.
Habere göre 
Türkiye'de benzinin 
fiyatını belirleyen 
kuruluş olan Tüpraş, 
9, 19 ve 29 Mart tar
ihlerinde 8-10 
kuruşluk zamlar 
yaparak yükselen 
petrol fiyatlarının 
oluşturduğu 
maliyeti tüketiciye 
yansıttı. 29 Mart'ta 
yapılan ve 8-10 
kuruş arasında 
değişen kuruşluk 
zammın ardından 
4.62 olan 95 oktan 
kurşunsuz benzinin 
4.69 liradan satıl
maya başlandı. 
Böylece Türkiye, 
Norveç'in ardından 
en pahalı benzin 
satan ikinci ülke 
olma unvanını

korudu.
Tüpraş'ın fiyat ve 
maliyet girdilerini 
gözlemleyen EPDK 
yetkilileri, 'Tüpraş 
son yapılan zamla 
şu aşamada payını 
artırmış durumda. 
Son oluşan fiyatlar 
ışığında rafineriden 
kaynaklanan bir zam 
ihtiyacı söz konusu 
değil' diyerek kısa 
şürede yeni bir zam 
olmadığının müjdesi
ni verdi. Ancak 
dolar kuru ve petrol 
fiyatlarında oluşacak 
bir yükselişin yeni 
zamları gündeme 
getirebileceğini de 
belirti yortar.

ELEKTRİK 
ZAMMINA 
ÇÖZÜM ARAYIŞI 
SÜRÜYOR 
ELEKTRİĞE zam 
yapılacağı beklen
tisiyle gözler 
EPDK'nın iki 
gündür süren kurul 
toplantısında. Ancak 
dün akşam da zam 
kararı çıkmadı. 
Yetkililer, toptan 
elektrik satışı yapan 
TETAŞ'ın yüzde 10 
zam talebini Enerji 
Bakanlığı'na ilettiğini 
ancak Bakan 
Yıldız'ın henüz bir 
karar vermediğini 
belirtiyor.

Gemlik Ksrfez lamüHM

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4233 

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 
FETİH 1453:10:45- 
14:00-17:15-20:15

SÜPERTÜRK:11:45- 
16:00-20:00 

KARANLIKTAN 
KORKMA:14:00-18:00 

REZERVASYON 51333 21 
CIUŞAVM TUTKU 

SUPERTURK: 
13.30-15.30-17.30 

19.30-21.30
SEN KİMSİN : 

12.00 14.00 16.00 
18.00 20.30 

FETİH 1453 : 11.30 
14.30 17.30 20.30 
Rez. Tel: 51415 00
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İlli heyecan Demirtas sahasinda öaslıyonI

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
2011-2012 Bursa 
Süper Amatör 
kümede gurup 
maçlarının 
bitmesinin ardından 
takımları şimdi play- 
off heyecanı sardı. 
B gurubunu 3 puan 
önde lider olarak 
tamamlayan 
Gemlikspor, 
BAL ligine çıkmak 
için ilk maçını Pazar 
günü saat 17.00 de 
Bursa Demirtaş 
sahasında İnegöl 
temsilcisi 
Kafkasspor ile 
yapacak.
Bu sezon rakip
lerinin korkulu 
rüyası haline 
gelen ve her 
maçına galibiyet 
parolasıyla çıkan 
Kırmızı Beyazhlar, 
takımlarını hiçbir

maçta yalnız bırak
mayan taraftarlarının 
da desteğiyle ilk 
maçını 3 puanla 
kapamak istiyor. 
Son transferlerle 
kadrosunu kaliteli 
futbolcularla 
takviye ederek 
play-off maçlarına 
hazırlanan 
Gemlikspor’da 
hesaplar BAL ligine 
çıkmak için 
yapılıyor. Altı 
takımın mücadele 
edeceği BAL ligine 
çıkma plaf-off 
maçlarından ilk 
sırayı alan takım 
direk olarak çıkacak. 
Şu anda BAL ligi 8. 
gurupta birinci 
olarak 3. lige çıkma 
mücadelesi veren 
Bursa Merinos’un 3. 
lige çıkması duru
munda altı takım 
arasından birinci

takımın yanı sıra 
ikinci sırayı alan 
takım da BAL ligine

oynanacak olan 
maça Gemlikspor 
taraftarlarının

çıkma olanağı bula
cak. Pazar günü 
Demirtaş sahasında

gelerek takımlarına 
destek vermeleri 
bekleniyor.

ıı ıı II

ta Mîllî W ite Mı W sanatseverleri e iulusaeal I
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilen 
‘Sinema Günleri’, en 
güzel filmleri vatan
daşlarla buluştur
maya devam ediyor. 
Bursa, Nisan ayında 
da birbirinden güzel 
etkinliklerle sanat
severleri bir araya 
getirecek. 
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından 
düzenlenen ve viz 
yonun en sevilen 
filmlerini uygun 
ücretlerle sanatse 
verlerle buluşturan 
‘Sinema Günleri’nde 
Nisan ayında Oscar 
ödüllü ‘Artist’ ile 
izlenme rekorları 
kıran ‘Fetih 1453’ 
filmleri BursalIlarla 
buluşuyor. Filmler, 1 
Nisan Pazar günün
den itibaren Tayyare 
Kültür Merkezi’nde 
(TKM) izlenebilecek.

SANAT GÜNDEMİ - 
NİSAN
1 Nisan - Sinema 
Gösterimi -13.30 - 
“Sevimli Dinazor 
Tatilde”
16.00-18.30-21.00 
- “Artist”

2 Nisan - “Ölümü 
nün 121. Yıldönü 
münde Ahmet Vefik 
Paşa” sempozyum 
14:00
Sinema Gösterimi 
18:30 ve 21:00 sean
sı “Artist”
3 Nisan - Sinema 
Gösterimi 10:30 ve 
13:30 seansı 
“Sevimli Dinazor 
Tatilde”
15:00 seansı “Artist” 
Bursa Kent Konseyi 
Türk Sanat Müziği 
Konseri 20:00 
Müzik ve Halk Bilimi 
Atölyesi Türk Halk 
Müziği, 19:00 (Küçük 
Salon)
4 Nisan - Şehir 
Tiyatrosu “Güliver 
Devler Ülkesinde” 
11:00 ve 14:00 
Mudanya Musiki 
Derneği. Konser 
20:30
5 Nisan - Sinema 
Gösterimi 10:30 ve 
13:30 seansı 
“Sevimli Dinazor 
Tatilde”
15:00 seansı “Artist” 
Şehir Tiyatrosu 
“Kaynanam Nasıl 
Kudurdu” 20:30 
Şehir Tiyatrosu 
“Kuşbakışı” 11:00 ve

14:00 (Çocuk Sanat 
Evi)
6 Nisan - Sinema 
Gösterimi 10:30 ve 
13:30 seansı 
“Sevimli Dinazor 
Tatilde”
15:00 seansı “3 
Silahşörler” 
Şehir Tiyatrosu 
“Kaynanam Nasıl 
Kudurdu” 20:30 
7 Nisan - Şehir 
Tiyatrosu 
“Kaynanam Nasıl 
Kudurdu” 14:00 
ONKO-DAY Nilüfer 
Kadın Korosu . 
Konser 20:00 
8 Nisan - Sinema 
Gösterimi 13:30 
seansı “Sevimli 
Dinazor Tatilde” 
15:00 seansı “3 
Silahşörler” 
“Meşk-i Ahenkli 
Geceler” Türk Sanat 
Müziği Konseri 20:00 
9 Nisan - Sinema 
Gösterimi 11:00 
seansı 13:30 seansı 
16:00 seansı 18:30 
seansı 21:00 seansı 
“3 Silahşörler” 
10 Nisan - Sinema 
Gösterimi 10:30 ve 
13:30 seansı 
“Sevimli Dinazor 
Tatilde”

15:00 seansı “3 
Silahşörler” 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Orkestrası 
Türk Sanat Müziği 
Konseri 20:30 
Müzik ve Halk Bilimi 
Atölyesi Türk Halk 
Müziği, 19:00 (Küçük 
Salon) 
11 Nisan - Şehir 
Tiyatrosu “Güliver 
Devler Ülkesinde” 
11:00 ve 14:00 
Erkan OĞUR&İsmail 
Hakkı DEMİRCİ 
Konser. 20:30 
12 Nisan - Sinema 
Gösterimi 10:30 ve 
13:30 seansı 
“Sevimli Dinazor 
Tatilde” 
15:00 seansı “3 
Silahşörler” 
Şehir Tiyatrosu 
“Kaynanam Nasıl 
Kudurdu” 20:30 
Şehir Tiyatrosu 
“Kuşbakışı” 11:00 ve 
14:00 (Çocuk Sanat 
Evi) 
13 Nisan - Sinema 
Gösterimi 10:30 ve 
13:30 seansı “Fetih 
1453” 
Şehir Tiyatrosu 
“Kaynanam Nasıl 
Kudurdu” 20:30 
14 Nisan - Şehir

Tiyatrosu 
“Kaynanam Nasıl 
Kudurdu” 14:00 
Osmangazi 
Belediyesi Kültür ve 
Sosyal işler 
Müdürlüğü 
“Tasavvuf Müziği 
Konseri” 19:00 
15 Nisan - Sinema 
Gösterimi 13:30 
seansı “Fetih 1453” 
“Bursa Türk Musikisi 
Korosu” Konseri 
20:00 
16 Nisan - Sinema 
Gösterimi “Fetih 
1453” 10:30-13:30- 
17:00 - 20:30 sean- . 
lan 
17 Nisan - Sinema 
Gösterimi 10:30 ve 
13:30 seansı “Fetih 
1453” 
“Kutlu Doğum 
Haftası” Konferans 
19:00 
Müzik ve Halk Bilimi 
Atölyesi Türk Halk 
Müziği
19:00 (Küçük Salon) 
18 Nisan - Şehir 
Tiyatrosu “Güliver 
Devler Ülkesinde” 
11:00 ve 14:00 
“Kutlu Doğum 
Haftası” Konferans 
20:30
19 Nisan - Sinema

Gösterimi - “Fetih 
1453” 10:30 ve 13:30 
seansları 
Şehir Tiyatrosu 
“Ölüm Tuzağı” 20:30 
Şehir Tiyatrosu 
“Kuşbakışı” 11:00 ve 
14:00 (Çocuk Sanat 
Evi)
20 Nisan - Sinema 
Gösterimi - “Fetih 
1453” 10:30 ve 13:30 
seansları
Şehir Tiyatrosu 
“Ölüm Tuzağı” 20:30 
21 Nisan - Şehir 
Tiyatrosu “ölüm 
Tuzağı” 14:00 
“Kutlu Doğum 
Haftası” Konferans 
20:30
22 Nisan - Karagöz 
Halk Dansları Minik 
ve Yıldız Grubu “23 
Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı” gösterisi. 
19:00
23 Nisan - Sinema 
Gösterimi “Fetih 
1453” 13:30-17:00 
- 20:30 seanları 
24 Nisan - Sinema 
Gösterimi “Fetih 
1453” 10:30-13.30 
seanları
Müzik ve Halk Bilimi 
Atölyesi Türk Halk 
Müziği
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