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J12 gijnü yapılacak olan CHP Kongresinde İlçe Başkanlık yarışı başladı

WiıliiiıiilmMıııiMııWıı
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa örgütü 

i ün ilçe kongre tarihlerinin açıklamasından 
' on ra, ilçe başkanlığı için adaylar da belli 

İmaya başladı. 21 Nisan 2012 günü Sosyal 
l 'aşam Merkezi’nde saat lO.oo’da yapılacak 
> .lan CHP Gemlik İlçe olağan kongresinde, 
T Dursun Özbey’in aday olmayacağını açıkla

tmasından sonra, CHP İl Genel Meclis üyesi 
1 Mehmet Uğur Sertaslan’ın İlçe Başkanlığına 

adaylığını koyacağı öğrenildi. Sayfa 5’de

Kuruluş:! 973

Vergi ve SGK primleri ve 
yapı andırmaıla son gün
Gelir vergisi mükelleflerinin Vergi Dairele rine 
verdikleri beyannamelerde belirttikleri 2010 yılına 
ait kazançlarına göre belirlenen gelir vergisinin 
birinci taksidinin ödenmesinin bugün son günü. 
Her ayın son günü ödenen SGK -Bağkur primleri 
ile Maliye Bakanlığı’nın vergi borcu bulunanlara 
çıkardığı yasa gereği gelir vergisi yapılandır
masında da bugün son gün olduğu belirtildi.
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Belediye ile Ticaret ve Sanayi OdasTnın mülkü olan Tibel Otel havuzları için 34 bin lira ecrimisil istendi

] Sahillerde kıyı kenar çizgisi içinde kalan hâzineye ait 
alanları işgal edenlerle ilgili olarak Gemlik Mal 
Müdürlüğü geriye doğru haksız işgaliye bedeli istemeye 
başladı. Hazine Mallarına bakan Mal Müdürlüğü, Milli 
Emlak Şefliği, Gemlik Belediyesi ile Ticaret ve Sanayi 
OdasTnın mülkü olan Tibel Otelin havuzlarının bulun
duğu alan için geriye doğru 5 yıl kullanımdan dolayı 34 

! bin lira ecrimisil istedi. Hazine, kıyılardaki sitelerin yap
tığı iskelelerin sökülmesini kıyılara dökülen betonların 
^kaldırılmasına ve kullanımdan doğan ecrimisil ödenmesi 
Iiçin ayrıca 30’a yakın dava açtı. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Mart ayı, dert ayı..
Eskiden beri, Mart ayının dert ayı 

olduğu söylenirdi.
Bu söz boşa söylenmemiş.
Mart ayı iş dünyasında çok kötü geçti. 

i| Piyasalar öyle durgunluk yaşadı ki, sor- 
mayın.

| Kime gitsek, herkes durgunluktan ve 
para akışının yokluğundan söz ediyordu.

Dün ve bugün artık Nisan ayına girdik.
Ama, Mart ayının sıkıntılı geçmesi vergi 

ayının olmasından olabilir.
Gelir vergilerinin, sigorta, Bağ - Kur 

primlerinin ve vergi yapılandırmalarında 
bu gün son ödeme günü.

O nedenle, iş dünyası elindeki parayı 
devlete borcunu ödeyebilmek için sıkı 
tuttu. Devamı sayfa 4’de

Mutfaktiipiinderekalıet
tüketiciye yaradı

Piyasası 72 lira olan mutfaklarda kul
lanılan 12 kiloluk LPG tüpler, Olay Tica 
ret’in İpragaz Bayiliğini bırakıp, Milangaz 
Bayiliğine geçmesi ve fiyatları düşürme
siyle, tüp satışları 49.90 liraya indi. 5’de

YGS, Ölçme, Seç 
me ve Yerleştirme 
Merkezi'nce top 
lam 160 sınav mer 
kezinde, 98 bin 693 
sınav salonunda 
gerçekleştirildi. 
Sınavda, 13 bin 
353'ü emniyet per
soneli olmak üzere 
toplam 251 bin 789 
sınav görevlisi 
görev yaptı. Sınav 
merkezleri dışında 
103 cezaevinde de 
yapılan sınava 2 
bin 822 aday katıl 
dı. Sınavda, toplam 
1 milyon 837 bin 
aday ter döktü. 
YGS'de en az bir 
puan türünde 140 
ve üzeri puan ala
mayan adayların, 
YGS puanları ile bir 
yüksek öğretim

programını tercih 
etme ve Lisans 
Yerleştirme 
Sınavlan'na (LYS) 
girme hakları 
bulunmayacak. 
YGS puanlarından 
140'ın altında olan
lar için ilgili yer
leştirme puanı 
hesaplanmayacak. 
Sınavda 140- 
180 arası puan 
alan adaylar 
sadece meslek 
yüksekokulu 
ön lisans 
programları ile 
açıköğretim 
programlarını 
tercih edebilecek. 
YGS puanlarının en 
az biri 180 olan 
adaylar LYS'ye 
girmeye hak 
kazanabilecek.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Hazine işgalleri af etmiyor
Sahillerde kıyı kenar çizgisi içinde kalan hâzineye ait alanları işgal edenlerle ilgili olarak 
Gemlik Mal Müdürlüğü geriye doğru haksız işgaliye bedeli istemeye başladı. Hazine Mallarına 
bakan Mal Müdürlüğü, Milli Emlak Şefliği, Gemlik Belediyesi ile Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
mülkü olan Tibel Otelin havuzlarının bulunduğu alan için 34 bin lira ecrimisil istedi.
Hâzineye ait alanları 
işgal edenlerle 
mücadele başlatan 
Mal Müdürlüğü, 
Belediye ve Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın mülkü 
olan Tibel Otel’e ait 
havuzların bulun
duğu alanın işgal 
edildiği için 34 bin 
lira ödeme emri 
çıkardı.
1964 yılında Gemlik 
Belediyesi ile Ticaret 
Odası tarafından 
yaptırılan Tibel 
Otel’in bir bölümü, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası hizmet 
binası olarak halen 
kullanılıyor, 
işletmecisinin 
borçlarını ödeyeme 
mesi üzerine, icra 
yoluyla boşaltılan 
Tibel Otel, bir yıl 
önce hizmete kapa 
tıldı.

MAL MÜDÜRLÜĞÜ 
TAKİP BAŞLATTI

Yaklaşık bir yıldır, 
hâzineye ait alan
ların tesbiti ve işgal
lerin önlenmesi ile 
ilgili çalışma başla
tan Gemlik Mal 
Müdürlüğü, 
sahillerde, kıyı kenar 
çizgisi içinde kalan 
hazine arazilerini 
işgal edenlere yasal 
son sınırı olan 
geriye doğru 5 yıl

işgaliye için bedel 
belirleyerek, işgal 
edenlerden bunu 
parayı tahsil yoluna 
gitmeye başladı. 
Gemlik Belediyesi ile 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası mülkü 
olan ve uzun yıllar
dan beri kirada olan 
Tibel Otel’in denize 
doğru bölümündeki 
havuzların kıyı kenar 

çizgisinde kaldığını 
belirleyen Mal 
Müdürlüğü, bu 
alanın yıkılmasını 
Belediye ve Ticaret 
Sanayi Odası’ndan 

istedi.
Geçtiğimiz haftalar
da havuzlar 
yıkılırken, ecrimisil 
olarak da iki kuru
mun Mal 
Müdürlüğü’ne 34 bin 

lira işgaliye bedeli 
ödemesi kararı çıktı.

MECLİSTE 
GÖRÜŞTÜLER 
Gemlik Mal 
Müdürlüğü, Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
ve Ticaret Sanayi 
Odası’na ayrı ayrı 
yazı yazarak, 17’şer 
bin lira ecrimisil 
bedeli ödemelerini 
istedi.
Ticaret ve Sanayi 
Odası geçtiğimiz 
hafta konuyu Oda 
Meclisi’nin Mart ayı 
toplantısında ele 
aldı.
Oda avukatı konu ile 
ilgili olarak Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Meclis üyelerine 
bilgi verdi.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, Mal 
Müdürlüğü’nün 
belirlediği ecrimisil 
bedeli olan 17 bin 
liranın ödenmesine 
karar verdi.

Öte yandan, hazine 
avukatı, Gemlik 
Körfezi’nde, Gemlik/ 
İlçe sınırları içinde 
kalan yerleşim alan
larında, hâzineye ait 
sahillerde iskele 
yapan ve kullananlar 
ile sahilleri her türlü 
malzeme ile doldu
ranlar için açtığı 
davalar sürüyor. 
Bu alanlarla da ilgili 
olarak hazine adına 
işgalcilerden ecri 
misil bedeli talep 
edildiği belirlendi.

ECRİMİSİL 
NEDİR?
Ecrimisil, haksız 
işgal nedeniyle 
tazminat olarak nite
lendirilen özel bir 
zarar giderin 

biçimidir. Bu neden
le, en az kira geliri 
karşılığı zarar da 
denebilir.
Ecrimisil geriye 
doğru 5 yıl olarak 
istenebilir.

HEM Cenaze Hizmetleri Kursu atw
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nde 
açılan kurslara bir 
yenisi daha 
ekleniyor. 
Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
Müftülük işbirliği 
halinde Cenaze 
Hizmetleri Kursu 
açılacağı bildirildi. 
9 Nisan 2012 
Pazartesi günü 
başlayacak olan 
kursun 2 hafta süre
ceği, hafta içi yarım 
gün 4 ders olarak 
saat 08:45 ile 12:00 
arasında devam 
edeceği belirtildi. 
Başvuruların şah
sen Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’ne 
giderek şahsen

yapılması istendi. 
Kurslara öğretici 
olarak İlçe Müftüsü 
Muammer Turan, 
İlçe vaiizi Hafsa 
Kesgin ve İlçe vaizi 
Esra Çetiner katıla
cak.
Toplam 40 saat olan 
programda Cenaze 
Hizmetleri, Cenaze 
Duaları, Kefen ve 
Kefenleme, Genel 
Kavramlar, Şehitlik 

ve Şehit Cenazesi, 
Abdest ve Gusül, 
Uygulamalı Cenaze 
Yıkamam İşlemleri 
gibi zengin içerikli 
konular ele alı
nacak.

AVCI 
EĞİTİMİ 
KURSU 
Ote yandan, Gemlik 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nde

Orman Bölge 
Müdürlüğü 
İle işbirliği 
halinde Avcı Eğitimi 
Kursu açılacağı 
bildirildi.
Kurs, 4 Haziran 
2012 Pazartesi 
Günü saat 18:00 de 
başlayacak ve bir 
hafta devam ede
cek. Kurs başvuru
larının şahsen Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’ne 
giderek yapılması 
gerektiği ve 
başkasının adına 
başvuru yapılma
ması istendi.

BAŞVURUDA 
İSTENEN 
BELGELER 
1- Nüfus Cüzdan 
Fotokopisi 
2-Diploma 
Fotokopisi

Mil ■ IİBİI II II

Turkes olumunun
15. yılında anılacak t
Milliyetçi Hareket 
Partisi eski Genel 
Başkanı Alpaslan 
Türkeş, ölümünün 
15. yıldönümünde 
Gemlik Ülkü 
Ocakları tarafından 
düzenlenecek tören
le anılacak.
4 Nisan 2012 
Çarşamba günü 
öğle namazından 
sonra Merkez 
Solaksubaşı 
Camiinde mevlüt 
okutulacağını 
söyleyen Gemlik 
Ülkü Ocakları 
Başkanı Mehmet 
Emin Canbaz, 6 
Nisan 2012 Cuma 
günü saat 14.oo de 
Cius AVM’de 
fotoğraf sergisi, 
7 Nisan 2012

Cumartesj günü 
saat 20.oo de 
Manastır Kültür 
Merkezi’nde Ülkü 
Ocakları eski 
Başkanlarından 
Azmi Karamah 
mutoğlu’nun 
Alpaslan Türkeş 
konulu konferans 
vereceğini söyledi.
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Sahte kimlikle luhuşa zorladılar İhsanca
Sahte ahlak polis 
kimliği kullanarak 
masaj salonlarını 
denetleyen ve 
çalışan kadınları 
fuhuşa zorlayan 2 
kişi, polisin takibi 
sonucu yakalandı. 
Kaynakçılık işiyle 
uğraşan Y.G. (36) ve 
bir bilgisayar fir
masında işçi olarak 
çalışan M.S.'nin (32), 
düzenledikleri sahte 
polis kimlikleriyle 
masaj salonlarını 
denetleyip masözleri 
fuhuşa zorladıkları 
iddia edildi. Aynı

kişilerin cadde 
kenarlarında 
bekleyen hayat 
kadınlarıyla da bir
likte oldukları

ihbarını alan Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Ahlak Büro Amirliği 
ekipleri, eşkalden ve 
araç plakasından

hareket ederek kısa 
bir süre sonra Y.G. 
ve M.S.'yi kıskıvrak 
yakaladı. Suç kaydı 
bulunmayan iki 
arkadaş, karşıların
da gerçek polisi 
görünce büyük şok 
yaşadı.Masaj salonu 
işleten ve salonlar
da çalışan 2'si erkek 
7 kişi şahıslardan 
şikayetçi olurken, 
Y.G. ve M.S. Emniyet 
Müdürlüğünde alı
nan ifadelerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

Servis faciasında sürücü de öldü
Bursa'nın İznik 
ilçesinde TIR'la 
çarpışan öğrenci 
servisinin şoförü, 
tedavi gördüğü has
tanede hayatını kay- 
%etti.
Bursa'nın İznik 
ilçesinde TIR'la 
çarpışan öğrenci 
servisinin şoförü,

tedavi gördüğü 
hastanede hayatını 
kaybetti.
12 Mart'ta İznik'ten 
aldığı öğrencilerle 
birlikte Osmaneli'ne 
hareket eden 16 VU 
235 plakalı servis 
aracının şoförü Arif 
Çalışkan (42), 
Kaynarca köyü

yakınlarında karşı 
istikametten gelen 
Tuncay Ö.'nün (54) 
kullandığı 34 ZJ 
5919 plakalı TIR'la 
çarpışmıştı. Kazada 
İsmail Süne (17) 
olay yerinde 
ölürken, servis 
sürücüsü Arif 
Çalışkan ise ağar 

yaralanarak hastan
eye kaldırılmıştı. 17 
öğrencinin de hafif 
yaralandığı kazanın 
ardından Bursa 
Devlet 
Hastanesi'nde ölüm 
kalım savaşı veren 
Arif Çalışkan (42), 
dün hayatını 
kaybetti.

YGS pikniğine Biden öğrenciler kaza yaptı

sürücü Nurettin 
Öztaş yönetimindeki 
16 UT 408 plakalı 
minibüs ile 
Yenişehir'e dönmek 
üzere olan 
minibüse, İnegöl'e 
bağlı Boğazköy 
Barajı mevkiinde, 
aynı istikamette 
seyretmekte olan

sürücü İbrahim 
Sevinç yönetiminde
ki 16 PG 978 plakalı 
özel otomobil 
arkadan çarptı.
Kazada, minibüste 
bulunan yurt öğren
cilerinden 19 yaşın
daki Sabriye S., 16 
yaşındaki R.A., 14 
yaşındaki M.I., 16

Yükseköğretime 
Geçiş Sınavı (YGS) 
öncesi moral depo
lamak amacıyla 
İnegöl'e pikniğe 
gelen ve özel bir 
yurtta eğitim gören 
öğrencileri taşıyan 
minibüs, otomobil 
ile çarpıştı.
Kazada 5 öğrenci 
yaralandı.
Edinilen bilgilere 
göre, Yenişehir'de 
özel bir eğitim yur
dunda eğitim gören 
kız öğrencilere, 
hafta sonu yapılan 
sınav öncesinde 
moral depolamak 
amacıyla piknik 
düzenlendi.
İnegöl'de yapılan 
pikniğin ardından

___ Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na w|||<||l (YGS) girmeye hazırlanan lise öğren- 011101 cisi, 18 yaşındaki Damla Orhan, 
1_______________ sınav stresi nedeniyle sabah kalpotmcı krizi 9e?irdi- XII |JX| Kaldırıldığı hastanede kurtarıia-Wi mayan Damla Orhan'ın kesin ölüm 

nedeninin otopsiden sonra belir- OlHİİ leneceği belirtildibail alili Merkez İlkadım İlçesi Bahçeli Evler 
11 Mahallesi'nde oturan 2 çocuklu 47

yaşındaki E.S.ve 14 
yaşındaki H.A. yara
landı. Yaralı öğren
cilere ilk müdahale 
olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
Ambulansında 
yapıldı.
Yaralı öğrenciler 
daha sonra İnegöl 
ve Yenişehir Devlet 
Hastanelerine 
götürülerek tedavi 
altına alındı.
Öğrencilerin sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi. 
Kaza sebebiyle 
İnegöl-Yenişehir 
arası karayolunda 
trafik akışı jandarma 
ekipleri tarafından 
tek şeritten kontrol
lü olarak verildi.

yaşındaki Ayhan Orhan ve 46 yaşın
daki Ayla Orhan çiftinin kızları 
Damla Orhan, bugün gireceği YGS 
nedeniyle sabah saat 05.00'da 
annesini uyandırdı. Annesi ile birlik
te sabah namazı kılan Damla Orhan, 
daha sonra kahvaltı hazırlanana 
kadar odasına gidip yatağına uzandı. 
Bu sırada fenalaşan genç kız, ailesi 
nin çağırdığı ambulansla özel bir 
hastanenin acil servisine kaldırıldı.

İhsan BÖLÜK 
posta@ihsanboluk.com.tr 

Ciddi ciddi anayasayı konuşacağız
Bursa’da önemli bir toplantı var. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB)’nin başını çektiği, Türkiye Eko 
nomi Politikaları Araştırma Vakfı 
(TEPAV) sekreteryasını yürüttüğü 
“Anayasa Platformu - Vatandaş 
Toplantısı” Merinos Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde, TBMM Başkanı Ce 
mil Çiçek’in katılımıyla gerçekleştirile
cek.

TBMM’de yaşanan kavgaları gördükten, 
muhalefete söz hakkı tanınmamasından 
yola çıkarak “Türkiye Konuşuyor” slo- 
ganlı böyle bir toplantıya önyargı 
oluşuyor haliyle... Meclis’te muhalefet 
konuşturulmuyor, konuşturulsa bile ikti
dar gene bildiğini okuyor da ondan... Bu 
nedenle Bursa’da ya da başka bir kentte 
yapılacak toplantıda vatandaş konuşsa 
ne olacak? 10 yıllık AKP iktidarında 
hangi tartışmalı yasa üzerinde uzlaşma 
sağlandı da, oybirliğiyle geçti ki?

Deniyor ki;
“Toplantılarda yeni anayasaya dair 

halkın düşünce, talep ve beklentilerinin 
tarafsız, serbest ve medeni bir tartışma 
ve müzakere ortamında bir araya geti 
rilmesi amaçlanıyor. Toplantılar sonu
cunda ortaya çıkacak çerçevenin ise 
TBMM içinde mutabakatın teminine 
katkıda bulunması bekleniyor.”* ★ *

Katılımcılar nasıl belirleniyor peki?
Şöyle yanıtlanmış bu soru da: 
“Toplantı çağrıları belli bir gruba, kes

ime, düşünceye, ideolojiye mensup kişi 
veya kurumlara değil rastlantısal olarak 
belirlenen vatandaşlara yapılıyor. Bu 
çerçevede tüm operatörler üzerinden 
herhangi bir kişisel bilgiye dayalı olmak
sızın rastlantısal olarak gönderilen SMS 
mesajları ve sesli çağrılarla vatandaşlara 
ulaşılıyor. Olumlu yanıt veren vatan
daşlar çağrı merkezi tarafından aranıyor. 
Toplantı ile ilgilendiklerini belirten vatan
daşlara ayrıntılı bilgi veriliyor ve başvu
ruları alınıyor. Başvuru kayıtları isim, 
iletişim bilgisi, yaş, cinsiyet ve eğitim 
bilgilerinden oluşuyor. Alınan başvuru
ların toplantı için öngörülen maksimum 
katılımcı sayısını aştığı durumlarda 
katılımcılar yine rastlantısal olarak belir
leniyor.”

Sivil toplum örgütlerine de açık çağrı 
yapılıyormuş, salon kapasitesine göre 
ayrılan STK kotası üzerinden başvurular, 
geliş sırasına göre kabul ediliyormuş.

Katılımcı belirlemesi oldukça adil... 
Ancak, çağrı sisteminde bir sorun var. 
Yapılacak toplantı için STK’lara çağrı 29 
Mart günü öğleden sonra gönderildi. 
STK’ların, Anayasa gibi ciddi bir konuda 
görüş bildirebilmesi için hazırlık yap
maları gerek. Süre, kapsamlı hazırlık 
yapmaya yetecek bir süre değil...
“STK’ların bu konuda hazırlık yapmış 

olmaları gerekir” derseniz, göreceğiz 
bakalım eteklerden dökülecek taşları...

GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ
Yapılabilir 1 Nisan şakası 
Bozulabilir binlerinin kafası 
Aman dozunu kaçırmayın 
Şaka derken çıkmasın kakası

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Güne Bakış 24. Bursa Uluslararası Yapı 
»e Yaşam Fuarı 4 Nisan daKadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Mart ayı, dert ayı...
Birçok kişi Nisan ayına girdiğimize sevi 

nemiyor.
Para sıkıntısı nedeniyle, vergilerinin kay

nağı olan parayı tahsil edemiyor.
0 nedenle, para bulmak için mücadele 

ediyor.
Ne için, devletine olan hükümlülüğünü 

yerine getirebilmek için.
Bu sıkıntıda para bulamayanlar, vergi

lerini ödeyemeyecektir demektir.
Nisan ayında da, Mart ayında çekilen 

para sıkıntısı ve iş durgunluğu devam 
ederse, birçok esnaf ve işyeri kapısına 
kilit vurabilir.

Dikkat ederseniz, bankalar görülmedik 
şekilde para satmak için reklamlar yapı 
yorlar.

Cep telefonlarına mesajlar gönderiyorlar.
Sizin anlayacağınız, piyasalardaki dur

gunluk iş dünyasını bankalara yön
lendiriyor.

Bu çare mi? Değil, önemli olan 
piyasaların canlanmasıdır.

Büyük mağazalar, gıda satan alışveriş 
merkezleri ağzına kadar dolu.

Gittiğim alışveriş merkezlerinde kasalar
da dikkatimi çeken şey, nakitten çok kredi 
kartı kullanılması.

Vatandaş, borçlanarak alışveriş yapıyor.
Kartların ödeme günleri geldiğinde ise 

büyük çoğunluğu asgari miktarını ödüyor.
Yani sürekli bankaya olan borç duruyor.
Bir kartla yetinilmiyor tabii, bu ise borç- 

cun miktarını yükseltiyor.
Türkiye tüketim toplumu haline getirildi 

ğinden beri, toplumun büyük bir bölümü 
borçla yaşıyor.

Bu borç, yatırıma yönelik olmaktan çok, 
tüketmek ile ilgili.

Cepte kart, sonuna kadar kullanan biri 
borçtan kurtulamıyor.

Neyseki Mart ayını kazasız belasız 
bitirdik.

Önümüzdeki aylarda ekonomide bir can
lanma bekleniyor. Bu olmazsa 2012 yılının 
geçtiğimiz yıllara göre daha kötü geçeceği 
ni söyleyenler yanılmamış olacaklar.

Orhan Veli’nin şiirindeki dediği gibi: 
“Umut fakirin ekmeği, 
Ye memedin ye”.

TÜYAP Bursa 
Fuarcılık Anonim 
Şirketi tarafından, 
Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOS- 
GEB), Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi ve Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası desteğinde, 
TMMOB Mimarlar 
Odası Bursa Şubesi 
işbirliğiyle hazır
lanan BURSA 24. 
ULUSLARARASI 
YAPI VE YAŞAM 
FUARI VE 
KONGRESİ, Bursa 
Şehiriçi Doğalgaz 
Dağıtım Ticaret ve 
Taahhüt A.Ş. (BUR- 
SAGAZ) işbirliği ile 
hazırlanan IHS 
BURSA 2012, 7. 
Isıtma, Soğutma, 
Havalandırma ve 
Doğalgaz 
Teknolojileri Fuarı 
ile BURSA KENT 
2012, Bursa 
Belediye İhtiyaçları, 
Kent Mobilyaları 
Park Bahçe 
Düzenlemeleri ve 
Spor Tesisleri Fuarı, 
04 - 08 Nisan 2012 
tarihleri arasında 
Bursa Uluslararası 
Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde gerçek
leştirilecek.

Sanayinin gelişme
siyle artan göçün 
konut ihtiyacını 
oluşturduğu 
Bursa’da geçtiğimiz 
yıl düzenlenen fuar
lar, 16 ülkeden 258 
firma ve firma tem
silciliğinin katilı 
mıyla hazırlanmış, 
yurtiçinden Afyon, 
Ankara, Aydın, 
Balıkesir, Çanakka 
le, Denizli, Eskişe 
hir, İstanbul, İzmir, 
Konya, Karaman, 
Kütahya, Manisa, 
Uşak, Yalova, 
Zonguldak illeri 
başta olmak üzere 
her türlü üretimin 
yoğun olduğu 30 
önemli sanayi 
şehrinden, yurt- 
dışından ise 
Avustralya, İtalya, 
Mısır, Suriye ve 
Yunanistan’dan 
toplam 44.782 kişi 
tarafından ziyaret 
etmişti.
Düzenlendiği ilk yıl
dan beri katılımcı 
sayısı ve niteliği ile 
ziyaretçiler tarafın
dan çok başarılı 
bulunan Bursa Yapı 
ve Yaşam Fuarı, 
2012 yılından 
itibaren "Uluslara 
rası Fuar" niteliği 
kazandı 
Yapıdaki tüm yeni
liklerin bir arada 

sergileneceği, yeni 
ürün ve hizmetlerin, 
makina ve donanım
ların tanıtılacağı 
Bursa Yapı ve 
Yaşam Fuarı, böl
genin en büyük ve 
güçlü etkinliği olma 
konusunda yıllardır 
liderliğini sürdürü 
yor. Fuarla birlikte, 
BURTİMDER Bursa 
Tesisat İnşaat 
Malzemecileri 
Derneği ile birlikte 
“Mutfak, Banyo, 
Seramik, Tesisat 
Özel Bölümü” hazır
lanacak.
Bursa 24. Uluslara 
rası Yapı ve Yaşam 
Fuarı ve Kongre 
si’nin kapsamını; 
Ahşap Kapı, 
Pencereler, Aksesu 
arlar, Alüminyum 
Kapı-Pencereler, 
Asansör Firmaları, 
Asma Tavan 
Firmaları, Aydınlat 
ma Firmaları, Bina 
Otomasyon, Bina İçi 
Donanım, Boya 
Firmaları, Bölme 
Duvar Firmaları, 
Cam Teknolojisi, 
Cam İşleme 
Makineleri, Cephe 
Giydirme Sistemleri, 
Panjur, Stor, Jaluzi, 
Cila-Vernik Firma 
lan, Çatı Kaplama 
lan Firmaları, Çelik 
Firmaları, Çevre

Düzenlemeleri, 
Dekorasyon Firma 
lan, Döşeme Kapla 
maları Firmaları, 
Duvar Kaplamaları 
Firmaları, Elektrik/ 
Elektronik Firmaları, 
Endüstriyel Kapılar 
ve Garaj Kapıları, Ev 
ve El Aletleri 
Firmaları, Güvenlik 
Sistemleri, Hazır 
Beton-Beton Yapı 
Elemanları, Mermer 
Firmaları, Mobilya 
Firmaları, Mutfak, 
Nalburiye Firmaları, 
Peyzaj, Prefabri 
kasyon Firmaları, 
Profil Firmaları, 
Proje Danışma 
/Mimarlık, PVC Kapı- 
Pencere, Havuz 
İmalat Firmaları, 
Havuz Tesisat 
Arıtma Firmaları, 
İnşaat Malzemesi, 
İnşaat Mühendisliği 
Firmaları, İş ve 
İnşaat Makineleri 
Firmaları, Kapı 
Firmaları, Kent ve 
Bahçe Mobilyası 
Firmaları, Sauna 
Firmaları, Seramik, 
Su Arıtma Firmaları, 
Tuğla-Kiremit 
Firmaları, Vitrifiye 
Firmaları, Yapı 
Kimyasalları, Zemin 
Kaplamaları, 
Araştırma Kuruluş 
lan ve İlgili Yayınlar 
oluşturuyor.

CHP GEMLİK İLÇE BASKUNLIĞINDfiH 
I L H N

Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik ilçesi 2012 yılı olağan Kongresi, 
21 Nisan 2012 Cumartesi günü saat 10.oo’da Gemlik Sosyal Yaşam Merkezi 
Salonu’nda aşağıdaki gündemle salt çoğunluklu olarak yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, aynı yerde aynı gün saat 12.oo’de 
katılanlarla toplantı yapılacaktır.

Duyurulur. İLÇE YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Divan Kurulunun oluşturulması
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
4- Mali durum raporunun okunması ve oylanması
5- Faaliyet raporunun okunup görüşülmeye açılması ve oylanması
6- Yönetim Kurulu ve Yönetim Üst Kurulu delegeleri seçimi
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış.

YGS YAPILDI
Dün, 1 milyon 837 bin öğrenci YGS 

sınavları için ter döktü.
Öğrenciler ter dökmedi onlar kadar anne 

ve babaları da ter döktü.
İki aşamalı yapılan sınavlar gerçekten 

yanlış bir sistem.
1 milyon 837 bin öğrenciden en çok 300 

bin kişi fakültelere, iki yıllık yüksek 
okullara ve açık öğretime girebilecekler.

Kalan 1 milyon 500 bin öğrencinin duru
mu ne olacak?

Gelecek yıl kazanmak için yine ders 
hanelere koşacaklar, yine bir yıl üniversite 
ye girebilmek için çabalayacaklar.

Anne baba ise onlara para yetiştirmeye 
çalışacak.

Bu sistem değişmeli.
Öğrenciler, üniversite kapıların önünden 

kurtarılmalı. •Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Mutlak liinünıle 
retatoı 

tüketiciye iaraılı

21 Nisan 2012 günü yapılacak o|an CHP Kongresinde İlçe Başkanlık yarışı başladı

CHP'nin illi llçt Baskan adayı
Mehmet Uğur Sertaslan

12 JiŞ

ra

■t

I

Piyasası 72 lira 
olan mutfaklarda 
kullanılan 12 kilo
luk LPG tüpler, 
Olay Ticaret’in 
İpragaz Bayiliğini 
bırakıp, Milangaz 
Bayiliğine geçmesi 
ve fiyatları 
düşürmesiyle, tüp 
satışları 49.90 
liraya indi.
Ayda yaklaşık 100 
ton LPG gazının 
tüketildiği 
ilçemizde, petrolde 
yapılan zamlarla 
birlikte mutfak 
tüplerinin de fiyat
larında devamlı 
yükseliş meydana 
gelmiş ve son 
olarak 72 liraya 
kadar çıkmıştı. 
Belediye Karşısı 
Irmak Sokak’ta züc- 
caciye ve mutfak 
tüpü satışı yapan 
Olay Ticaret, bir 
süre önce İpragaz 
LPG bayiliğini 
bırakıp, Milangaz 

Bayiliğini almasıy
la, firmayla yaptığı 
anlaşma sonucu 12 
kiloluk mutfak 
tüpünü 49.90 
liradan satmaya 
başladı.
İşyeri sahibi fiyat
ların düşürülme
siyle satışlarda 
görülür bir artış 
sağlandığını belir
tirken, rakip fir
maların büyük 
çoğunun da fiyat
ları 40.90 liraya 
düşürdüğünü ve 
bazı firmaların yine 
yüksek fiyatlarla 
satışlarına devam 
ettiğini söyleyerek, 
“fî/z, bu fiyattan 
satışlarımızı uzun 
süre devam 
ettirmek karar
lılığındayız.
Fiyatları 
düşürmemiz, 
tüketicinin önemli 
oranda kazancına 
neden olmuştur.*' 
dedi.

Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa 
örgütünün ilçe 
kongre tarihlerinin 
açıklamasından 
sonra, ilçe başkan
lığı için adaylar da 
belli olmaya başladı. 
21 Nisan 2012 günü 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde saat 
lO.oo’da yapılacak 
olan CHP Gemlik 
İlçe olağan 
Kongresinde, 
Dursun Özbey’in 
aday olmayacağını 
açıklamasından 
sonra, CHP İl Genel 
Meclis üyesi 
Mehmet Uğur 
Sertaslan’ın İlçe 
Başkanlığı’na 
adaylığını koyacağı 
öğrenildi.

ıı v

B w iğrentilere Mılaı isi
Üniversiteye girişin 
ilk adımı olan 
Yüksek Öğretime 
Geçiş Sınavı (YGS) 
tüm yurtta 
olduğu gibi 
Gemlik’te de 
yapıldı.
16 merkezde 3656 
öğrencinin girdiği 
sınav öncesinde 
Gemlik Belediyesi 
meyve suyu, kek ve 
su’dan oluşan ikram 
dağıttı.
Belediye görevlileri 
ve Zabıta Müdürlüğü 
memurlarının açtığı 
stantlarda öğrenci
lerin yanı sıra öğren
ci velilerine de sınav 
öncesi ve sonrasın
da ikram jesti

Mehmet Uğur Sertaslan

İlçe Kongresinin 
hazırlıklarının 
başladığını söyleyen 
CHP İlçe Başkanı 
Dursun Özbey, 21 
Nisan 2012 
Cumartesi günü 
yapılacak olan ilçe 
kongresine aday 
olacak partililerini 

gezerek, öğrencilere 
başarılar diledi.
Öğrenci velileriyle 
de sohbet edip, 
başarılar dileyen

Refik Yılmaz, okul 
müdürü ve öğret
menlerle de 
sınav heyecanını 
paylaştı.

gerçekleşirken, 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’da, sınavların 
yapıldığı okulları

kongre gününe 
kadar adaylığını 
açıklayabileceğini 
söyledi.
Partilerine bugüne 
kadar resmi bir aday 
başvurusunun 
olmadığını söyleyen 
Özbey, Mehmet Uğur 
Sertaslan’ın 

adaylığını koyacağı 
şeklindeki duyum
lara şu yanıtı verdi: 
"Mehmet Uğur 
Sertaslan. partimizin 
üyesi ve İl Genel 
Meclis üyesidir. 
Aday olmasında bir 
sakınca yoktur.
CHP'nin bayrağını 
daha ileriye götür 
mek isteyen her 
partili üyemiz 
aday olabilir.
Sanırım önümüzdeki 
günlerde adaylar 
hizmet yarışı için 
belli olacaktır.
Delegelerimiz 
kongrede 
demokratik bir 
ortamda ilçe 
başkanı ve yönetimi
ni seçecektir.n 
dedi.

KAŞCDC B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN .

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
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İms Mili lisesi Bıırsa'nın win illi
ÖSYM, 2011'de 
gerçekleştirilen LYS 
sonuçlarına göre, 
okulların başarı 
oranlarını açıkladı. 
Bursa Anadolu 
Lisesi (BAL), 2011 
LYS'de MF puan 
türünde tüm 
Anadolu liseleri 
arasında Türkiye 
6'ncısı oldu. BAL 
öğrencileri, derslere 
göre değer
lendirmede, fizik ve 
kimya testlerinde ise 
Türkiye 2'ncisi... 
2011 LYS’ye giren 
BAL mezunlarından 
yüzde 88,08'i hede
fledikleri alanları 
kazanırken, 44'ü tıp, 
32'si makine 
mühendisliği, 19'u 
endüstri mühendis
liği, 14'ü diş hekim
liği, 6’sı eczacılık, 
13'ü mimarlık 
bölümlerine kayıt 
yaptırdı.
Bursa Anadolu 
Lisesi, üniversiteye 
giriş sınavlarında 
iller bazında yıllardır 

derece elde ede
meyen Bursa'nın 
yüzünü güldürmeye 
devam ediyor. Her 
yıl kendi kate
gorisinde 
Türkiye'nin ilk 
10'unda yer alıp fen 
liselerinden bile 
daha iyi dereceler 
elde eden Bursa 
Anadolu Lisesi, 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) tarafından 
açıklanan 2011 LYS 
verilerine göre MF 
puan türünde ortala
ma 411.074'le 
Anadolu liseleri 
arasında Türkiye 
6'ncısı oldu.
2011 LYS'de der
slere göre yapılan 
değerlendirmede, 
tüm Anadolu liseleri 
arasında fizik ve 
kimya testlerinde 
Türkiye 2'nciliği, 
geometri ve 
coğrafya testlerinde 
Türkiye 4'üncülüğü, 
matematik, biyoloji 
ve Türkçe test

lerinde ise Türkiye 
6'ncılığını elde eden 
Bursa Anadolu 
Lisesi'nin sınava 
giren 260 öğren
cisinden 229'u 
çeşitli üniver
sitelerin önde gelen 
lisans bölümlerine 
yerleşti.
BAL mezunlarının 
ağırlıklı tercih ettiği 
alanlar ise tıp ve 
mühendislikler oldu. 
2011 LYS’ye giren 
BAL mezunlarından 
yüzde 88,08'i hede
fledikleri alanları 
kazanırken, 44'ü tıp, 
32'si makine 
mühendisliği, 19'u 
endüstri mühendis
liği, 14'ü diş hekim
liği, 6'sı eczacılık, 
13'ü mimarlık, 10'u 
ise inşaat 
mühendisliği bölüm
lerine kayıt yaptırdı. 
Bu arada 9 öğrenci 
elektrik-elektronik, 
8 öğrenci de bilgisa
yar mühendisliğini 
tercih etti.
Öğrencilerden 13'ü 

hukuk, 10'u işletme, 
5'i ise siyaset bilimi 
ve uluslararası 
ilişkiler bölümlerini 
kazandı.
Bursa Anadolu 
Lisesi mezunlarının 
tercih ettiği üniver
siteler arasında İTÜ 
ağırlıklı olarak ilk 
sıradaydı.
BAL mezunlarından 
34'ü İTÜ, 25'i 
Boğaziçi Üniversite
si, 12'si Hacettepe 
Üniversitesi, 17'si 
İstanbul Üniversite
si, 10'u Koç Üniver
sitesi, 24'ü ODTÜ, 
10'u Yıldız Teknik 
Üniversitesi, 8'i 
Uludağ Üniversitesi, 
8'i Ankara Üniver
sitesi, 8'i de Ege 
Üniversitesi öğren
cisi oldu. Yenilikçi 
eğitim yaklaşımlarıy
la eğitim-öğretime 
devam eden BAL, 
başarıyı daha da 
artırmak amacıyla 
yeni uygulamaları 
da yürürlüğe 
geçiriyor.

Havaalanı sefer 
saatleri revize erlilrli

Yenişehir 
Havaalanından her 
pazartesi yapılacak 
Almanya Düsseldorf 
uçuşları nedeniyle 
02 nisan 2012 tari
hinden itibaren 80 
nolu hattın saatleri 
de değişiyor.
Bursa-Yenişehir 
Havaalanı arasında 
çalışan 80 nolu hat
tın Kent 
Meydanı’ndan kalkış 
saatleri yeni sefer
lere göre ayarlandı. 
Bugüne kadar 
akşam 18:00’de 
Kent Meydanı’ndan 
hareket eden 80 

nolu hat 02.04.2012 
tarihi itibariyle 
17:30’da kalkış 
yapacak.
80 NOLU HAT: KENT 
MEYDANI - DARM- 
STAD CAD. - 
STADYUM CAD. - 
ALTIPARMAK CAD. 
- ATATÜRK CAD. - 
İNÖNÜ CAD. - 
ANKARA YOLU - 
YENİŞEHİR 
HAVAALANI 
SAAT:
KENT MEYDANI 
08:30 17:30 
YENİŞEHİR 
HAVAALANI 10:45 
20:15

elm& sekeri
KREŞLERİ -—

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU 

€GİTİWD€ 13. VIL
ERKEN KfiYIT

AVANTAJLARIMIZDAN 
YARARLANIN

“Kaliteli bir okulöncesi 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 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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TÜRKİYE’DE NE DEĞİŞTİ?
Yıllardır aynı 

şarkıyı dinliyoruz 
bozuk plak gibi. 
Zaman değişmesine 
karşın yaşadık
larımız bir tekrardan 
ibaret. Güçlü ülke, 
kalkınan ülke, lider 
ülke falan filan... Bir 
vatandaş olarak 
siyasetten nefret 
etmeye, tiksinmeye 
başladım.

Neden?
Çocukluğumdan bu 

yana siyasi partilerin 
didişmelerine tanık 
oldum. Sözde lider
lerin, politikacıların 
çekişmeleri, ölçüsüz 
konuşmaları ve 
saldırıları ne yazık ki 
halkı mutlu etmedi. 
Menderes- İnönü, 
Demirel- Ecevit 
sonra Erbakan, 
şimdi de Erdoğan- 
Kılıçdaroğlu. Toplum 
bü kısırdöngüden 
bıktı usandı. Bir 

zamanlar sağcı- 
solcu, Alevi- Sünnî 
sonraları dindar ve 
dindar olmayanlar 
diye halk gruplara 
ayrıldı. Nedense 
emek- sermaye hiç 
gündeme getirilme
di. Oysa olayın ince 
ayarı, toplumun 
bakış açısı bu 
olmalıydı. Asıl çeliş
ki, sömürü hep halk
tan gizlendi.
Yoksulluğun, işsiz 
iiğin, adaletsizliğin 
nedenleri başka yer
lerde arandı.

Ülkenin gerçek 
sorunları bir kenara 
itilerek yapay sorun
lar gündeme taşındı. 
Yıllarca bir kayıkçı 
kavgası aldı başını 
gitti. İktidara sahip 
olanlar ve yandaşları 
malı götürme 
konusunda oldukça 
başarılı oldular. 
Günümüzde çıkar 

ilişkilerinin, devlet 
olanaklarından zen
gin olmanın gün 
yüzüne çıkışı gizle 
nemez oldu.

Halk her gün geçim 
derdini alabildiğine 
derinden yaşarken, 
gençler umutlarının 
yok olduğunu 
gördükçe üzüntüden 
kahrolurken birileri 
alabildiğine mutlu ve 
huzurlu bir yaşam 
sürdü.

Genç Türkiye 
Cumhuriyeti 
1946’dan sonra 
ulusal bağımsızlığını 
yavaş yavaş yitirm
eye başladı. 1950- 
1960 arası küçük 
Amerika ve her 
mahallede bir mil 
yoner sevdasıyla 
ABD’nin açıkça 
güdümüne girdi ve 
malî yönden bağım
sızlığını koruyamaz 
oldu. Demirel de bu 

anlayışı yıllarca 
sürdüren poli
tikacılardandır. 70’li 
yıllardan sonra 
Ecevit ulusal poli
tikalar izlemek iste
di, yerli sermaye, 
yabancı sermaye ile 
işbirliği yaparak ne 
yazık ki Ecevit’i ikti
darına olanak tanı
madı.

80 Sonrası 12 
Eylül’ün ülkeye 
armağanı Özal, 
ülkenin geleceğini 
karartmaktan çekin
medi. Halkı inim inim 
inleten vergileri ve 
özelleştirme adıyla 
talanı resmen başlat
tı. Yabancı ser
mayenin her istediği 
emir kabul edildi. 
Ülke hayali ihracatın 
merkezi haline getir
ildi. Tüyü bitmemiş 
yetimlerin hakları 
gasp edilerek 
yeniyetme zenginler 
türetildi.

2000’li yıllarda 
ülkenin kaderi 
Erdoğan’a terkedildi. 
Cumhuriyetin altın 
yumurtlayan işlet
meleri kimi yabancı 
sermayeye kimi yerli 
işbirlikçilere 
bedavadan pahalıya 
verildi. AB ve 
ABD’nin direktifleri 

ne uyuldu. Kısa 
zamanda üreten 
Türk toplumu, 
tüketen bir topluma 
dönüştürüldü. Öden
mesi gerekli borçlar 
Cumhuriyet döne
mindeki borçları 
ikiye katladı. Dolar 
milyonerlerimizin 
sayısı arttı; ama 
halkın refahı ve mut
luluğu artmadı. 
Çünkü ülkede 
yaşayan halk en ağır 
vergi ve zamlara 
maruz bırakıldı.

Halkın yararına 
dişe dokunur önemli 
bir şeylerin 
yapıldığına pek fazla 
tanık olmadım, bun
dan sonra da ola
cağımı sanmıyorum. 
Toplumun beklenti
leri hep başka bir 
bahara ertelendi. 
Şimdi soruyorum 
kendi kendime 60 
yıldan beri 
yaşadığım bu ülkede 
ne değişti? Sadece 
ve sadece yeni 
zenginler türedi, 
kendine yeten bir 
ülke iken şimdi 
dışarıya el açan, 
borç batağında 
debelenen ve debe
lendikçe de batan bir 
ülke! Ulusal bağım
sızlığımız ve onuru

muz nerede? Güçlü 
ülkelerin oyuncağı 
durumuna gelmedik 
mi?

Asıl önemlisi 70 
milyonu mutsuz ve 
huzursuz yaşayan 
bir toplum. Böyle bir 
durumda siz siyasi
lerin ipe sapa 
gelmez sözlerini cid
diye alır mısınız? 
Mecliste kavgalar ne 
anlama geliyor? 
Sadece bir hiç! 
Çoğunluğa sahip bir 
iktidar her şeyi 
yaparım mantığıyla 
davrandığı sürece 
siz demokrasiden 
söz edebilir misiniz? 
Ha! Ancak bu durum 
ileri demokrasilerde 
olur! Gerçek 
demokrasi azınlığın 
çoğunluğa karşı 
korunması değil 
midir?

Sonuç olarak 
ülkemiz binlerine 
göre gerçekten gül
lük gülistanlık! 
Kendiniz için çok 
şey beklemezseniz 
sorun yok. Hayal 
kurmayı, umut 
etmeyi, insan gibi 
yaşamayı unutalım 
olsun bitsin! Bize 
verilenler neyimize 
yetmiyor? Halimize 
şükredelim!

um GEMLİK KONUR

GENEL CERRAHİ UZMANI

Op. Dr. Umit 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

i

Türkiye'nin 
ilk Şiir 

Kütiinhanesi 
acildi

Türkiye'nin ilk şiir 
kütüphanesi Nilüfer 
Belediyesi tarafın
dan açıldı.
Nilüfer Akkıhç Kü 
tüphanesi, Nilüfer 
Çocuk Kütüphanesi 
ve Nilüfer Üçevler 
Kütüphanesinden 
sonra bölgenin 
dördüncü kütüpha 
nesi olan Nilüfer 
Şiir Kütüphane 
si'nin Türkçe'nin bu 
alandaki belleği 
olacağını belirten 
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey, Türkiye'de 
eşi benzeri bulun
mayan kütüphane 
de, Türkçedeki şiire 
dair her tür bilgi, 
belge ve malze
menin yer almasını 
hedeflediklerini 
söyledi. Nazım 
Hikmet'in adını 
taşıyan bir kültür 
mekanına en çok 
yakışan şeyin şiir 
olacağı belirtildi.

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT 

İSTASYONUNDA
ÇALIŞACAK 

BAY VE BAYAN 
AKARYAKIT SATIŞ 

GÖREVLİLERİ 
ARANIYOR

PETROL OFİSİ 
AKCAN PETROL 
Dörtyol Mevkii 
Tel : 513 10 70

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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Senelik Meclisi, Use
Temsilcilerini nuluşturuyor
Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi, 7 
Nisan Cumartesi 
günü organize ede
ceği ‘2. Bursa Lise 
Temsilcileri 
Buluşması’ ile 17 
ilçedeki lise öğrenci 
meclis başkanlarını 
ve temsilcilerini bir 
araya getiriyor.
Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi 
tarafından gelenek
sel hale getirilen 
‘Bursa Lise 
Temsilcileri 
Buluşması’nın 2.’si, 
07 Nisan Cumartesi 
günü saat 14.00’de 
gerçekleştirilecek. 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) 
Başkanlık 
Salonu’nda yapıla
cak buluşmada, 
öğrencilerinin karar 
alma mekanizmaları’ 
na katılım süreci ile 
eğitim sistemi 
hakkındaki talepleri 
ele alınacak.
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet

BURSA
1j TEMSİLCİLER 
rBüLUŞMASİJ

Semih Pala, 
okullarında seçil
erek başkan olan 
liseli gençlerle 
Türkiye’ye örnek bir 
toplantılar dizisi 
gerçekleştirdiklerini 
söyledi. Lise öğren
cilerine fikirlerini 
özgürce sunabile
cekleri bir platform 
oluşturduklarını 
anlatan Pala, liseli 
gençlere destek
lerinin devam ede
ceğini söyledi.

Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi 
Başkanı Hakan 
Darılmazlar ise, z 
geçen sene gerçek
leştirilen ‘1. Bursa 
Lise Temsilcileri 
Buluşması’nda 
öğrenci meclis 
başkanları tarafın
dan sunulan öneri
leri bir rapor haline 
getirerek ilgili kurum 
ve kuruluşlara gön
derdiklerini belirtti. 
Demokrasi eğitimi 

ve okul meclisleri 
uygulaması 
çerçevesinde 
seçilen lise öğrenci 
meclis başkanlarının 
gerek öğrenci mese
lelerinde, gerekse 
Bursa ile ilgili 
konularda söz 
sahibi olması gerek
tiğini anlatan 
Darılmazlar, tüm lise 
öğrencilerini Bursa 
için önemli olan 
buluşmaya davet 
etti.

MilMiiiiliiiim

Bursa’da 49 yıldır 
faaliyet gösteren 
teleferik, 2 Nisan 
Pazartesi günü ile 
30 Nisan Pazartesi 
tarihleri arasında 1 
ay boyunca bakıma 
alınacak.
Vatandaşları 
Uludağ’a kent man
zarası eşliğinde 
ulaştıran teleferik, 
kış sezonunun sona 
ermesiyle yıllık 
periyodik bakıma 
alınacak. Her yıl kış 
ve yaz mevsimi 

3M ABONE OLDUNUZ MU?

öncesinde iki kez 
bakımdan geçirilen 
teleferiğin bu yılki 
bakımında, tüm 
elektrik ve elek- 
tromekanik sistem
leri kontrol edile
cek. 1963 yılından 
bu yana Uludağ’a 
alternatif ulaşım 
sağlayan teleferik, 
Nisan ayı boyunca 
sürecek 
periyodik bakımının 
ardından yeniden 
seferlerine 
başlayacak.

1UE0MIMHGemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com CEILlrll İLİ CÖILİIIİTHİCUEIEIİ

PLAKET ■ KUPA VE MADALYA ÇEŞİTLEN İLE Hİ2METİNİ2DEYİ2

S - l<Elajans
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - ORWIİ2A5YOtl VETANITIM

istiklal Cad. Bora 5oK Akbank Aralığı tio: 5/ B GEMLİK 
Tel: (0.224) 515 96 83 Fax: (0 224) 513 55 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap 8ı Kristal ve Metal 

renkli Plaketler

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sözleşmeli personele müjde
Kadro bekleyen 17 
bini aşkın sözleşmeli 
belediye çalışanına 
Bakan Çelik'ten iyi 
haber geldi. Çelik, 
'Çalışma tamam' 
dedi.
İntes ile İş-Kur 
arasında yapılacak 
Mesleki Eğitim İşbir
liği Protokolü imza 
törenine katılan 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, "Beledi 
yelerdeki 17 bin 
sözleşmeli personel 
için çalışma var" 
dedi. Çelik, toplu 
sözleşmenin pazar 
günü Genel Kurul'da 
ele alınacağını açık
ladı.
Bakanhk'ta gerçek
leştirilen imza 
töreninde Bakan

SGK e-r ecete uygulamasına geçiyor
SGK Başkanı 
Fatih Acar, sağlık 

alanında yapılan 
suistimalleri 
önlemek için 1 
Temmuz'da 
e-reçeteye geçecek
lerini, reçetelerin 
kağıda değil elek
tronik ortamda 
yazılacağını söyledi. 
Acar, suistimallerin 
önlenmesi için bir 
başka önlem olarak 
avuç izi damar 
tarama yöntemiyle 
kimlik doğrulaması 
yapacaklarını 
belirtti.
Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanı 
Acar, 'Risk Odaklı 
Denetim Modeli*

Çelik, basın mensup 
larının sorularını 
cevapladı. Memurlara 
toplu sözleşme hakkı 
tanıyan kanun tasarı 
sının son durumu 
hakkındaki soru 
üzerine Çelik, Mec 
lis'te kamu görevlileri 
ile ilgili 4688 sayılı 
kanun tasarısının 

toplantısında 
sağlık alanında 
yapılan suistimalleri 
sıraladı ve onların 
önüne geçmek 
için e-reçeteye 
geçeceklerini, 
reçetelerin kağıda 
değil elektronik 
ortamda yazılacağını 
söyledi. Acar, 
"Elektronik reçete 
uygulaması saye 
sinde reçete 
üzerinden yapılan 
usulsüzlükler önemli 
ölçüde azalacaktır. 
Bu uygulama 
sayesinde has
tanede muayene 
olmayan kişiler 
adına reçete düzen
lenmesi artık

olduğunu belirterek, 
uyum yasasının 
Meclis'ten geçmesini 
sağlarız. Hemen 
akabinde de 
Cumhurbaşkanımızın 
onayından sonra da 
süreci hızlı bir şek
ilde başlatıp, ifade 
ettiğimiz gibi Mayıs 
ayında, Ocak'tan bu 

mümkün olmaya
caktır. E- reçete 
uygulamasına aile 
hekimleri de dahil 
tüm sağlık hizmet 
sunucularında 
01.07.2012 tarihi 
itibarıyla geçmeyi 
planlıyoruz" dedi. 
Acar, sağlık alanın
da yapılan 
suistimalleri 
şöyle sıraladı: 
"Verilmeyen sağlık 
hizmetinin kuruma 
fatura edilmesi, 
genel sağlık sigor
talısı olmayan kişi
lerin genel sağlık 
sigortalıları 
üzerinden hizmet 
verilmesi, sağlık 
hizmetlerinin 

güne zamları içeren 
bu Toplu Sözleşme 
görüşmelerini netice
lendirmiş oluruz. 
Yasada bir aylık bir 
süre var. Nisan ayın
da bunu gerçekleştir
ince Mayıs ayında da 
süre tamamlanmış 
oluyor. Memurları 
mızın zammı bu süre 
içinde tamamlanmış 
olacak'' dedi. 
Sözleşmeli person
elin, bakanlığının 
önündeki konulardan 
bir tanesi olduğunu 
söyleyen Çelik, 
"Başbakanımızın 
vereceği talimat 
doğrultusunda ele 
alınacak veya farklı 
bir talimat olur ise 
değerlendirme yap
mış olacağız" 
dedi 

gereksiz 
yere abartılarak 
kuruma fatura 
edilmesi, muayene 
katılım payından 
kurtulmak için acil 
olmadığı halde 
'acilmiş' işlemi 
yapılması, ilaç 
katılım payından 
muaf olmak için 
usulsüz raporların 
düzenlenmesi, 
belirlenen ilave 
ücretten daha 
fazla hastalardan 
ilave ücret alınması 
doktor-ilaç 
firması ve eczane 
arasındaki menfaat 
ilişkisi kurularak 
suni talep oluşturul 
ması."

ntMrüe zan mMI

Elektriğe 1 Nisan' 
dan itibaren zam 
geldi. Mesken'de 
yarından itibaren 
elektrik ücretleri 
yüzde 9.26 oranında 
artışla 32,515 kuruşa, 
sanayide yüzde 8.71 
artışla 26,672 kuruşa, 
ticaretha nede yüzde 
4.33 artışla 33,253 
kuruşa yükseltildi. 
Toptan satış fiyatı ise 
yüzde 13.17 artışla 
18,91 kuruş oldu. 
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kuru 
mu'ndan (EPDK) 
yapılan açıklamada, 
elektriğe 1 Nisan'dan 
itibaren zam geleceği 
bildirildi. Buna göre 
elektrik fiyatları mes 
kende yüzde 9,26 
artışla 32,515 kuruşa, 
sanayide yüzde 8.71 
artışla 26,672 kuruşa, 
ticarethanede yüzde 
4.33 artışla 33, 253 
kuruşa çıkarıldı.
Toptan satış fiyatı ise 
yüzde 13.17 artışla 
18,91 kuruş oldu. 
EPDK'dan Kurul 
kararlarıyla ilgili 
yapılan açıklamada, 
Kurul'un 31 Mart 
2012 tarihli toplan
tısında 628 sayılı 
Elektrik Piya sası 
Kanununun 13. mad
desine göre 1 Nisan 
2012 tarihinden 
geçerli olmak üzere, 
Türkiye Elekt rik 
Ticaret Taahhüt Ano 
nim Şirketi (TETAŞ) 
tarafından uygu
lanacak aktif elektrik 
enerji toptan satış 
tarifesi hakkında 

bilgi verildi. Buna 
göre TETAŞ tarafın
dan; Perakende Sa 
tış Lisansına Sahip 
Bölgesel Elektrik 
Dağıtım Şirketlerine, 
1 Nisan 2012 tarihin
den itibaren geçerli 
olacak şekilde aktif 
elektrik enerjisi 
bedeli olarak 18,91 
Krş/kWh uygulan
masına karar verildi. 
Karar'da, Perakende 
Satış Lisansına sahip 
Dağıtım Şirketlerin 
den elektrik enerjisi 
alan iletim sistemi 
kullanıcısı tüketi
cilere uygulanan 
tarifelerin, 
TETAŞ tarafından 
iletim sistemine 
doğrudan bağlı 
tüketicilerine uygu
lanmasına devam 
edilmesine, enerji 
KIT'lerinin Uygula 
yacağı Mali yet Bazlı 
Fiyatlandır ma 
Mekanizmasının 
Uygulanmasına Yöne 
lik Usul ve Esaslar 
Genelgesi uyarınca 
makroeko nomik 
göstergelerde mey
dana gelebilecek 
değişikliklerden veya 
sair nedenlerden 
dolayı TETAŞ tarafın
dan Kuruma tarife 
değişikliği teklifinde 
bulunulması duru
munda, Kurum tara 
fından yapılacak ince 
leme ve değerlendir 
me sonucu alınacak 
Kurul Kararı çerçeve 
sinde tarife değişik
liği yapılması karara 
bağlandı

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali. (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET S13 3O 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

R 
E

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

H 
B 
E 
R 
1

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 5*13 35 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 go 88

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Gemlik Körfez
GEGLİK'İNİLK OÛKLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4234

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

Matbaacıiık-Yayıncıhk-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

■ÜIHIİİIİÜ
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 5133321
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SEN KİMSİN : 

12.00 14.00 16.00 
18.00 20.30

FETİH 1453 : 11.30 
14.30 17.30 20.30 
Rez. Tel = 5141500
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Bursa Serbest 
Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası’nın 
bu yıl ilk kez düzen
lediği Voleybol tur
nuvası başladı. 
İlçemizi GEMLİK 
GÜCÜ adı altında 
temsil eden takımda 
İbrahim Tokgöz, 
İhsan Acar, Emir Es, 
Fatih Uzun, Hasan 
Okumuş, Fatih Gür 
ve Ömer Köse Mali 
müşavir olarak, 
Erdal Karataş 
stajyer oyuncu 
olarak yer aldılar. 
Grubundaki ilk 
maçında Filenin 
Sultanları takımı ile 
karşılaşan Gemlik 
Güvü, rakibini rahat 
bir oyunla 2-0 yen
meyi başardı. 
Oyunun ilk setini

25-7 gibi farklı bir 
skorla tamamlayan 
Gemlik Gücü takımı 
ikinci sette topar
lanan Filenin 
Sultanlarına şans 
tanımadı ve bu 
setide 25-19 alarak 
grup maçlarına gali
biyetle başladı. 
Bursa Coşkun Öz 
Teknik Lisesi Spor 
Salonu’nda oynanan 
müsabakaya ilgi 
büyük oldu. 
Seyirci desteğini 
arkasına alan Filenin 
Sultanları böylece ilk 
maçını mağlubiyetle 
tamamladı. 
Takım Kaptanı 
İbrahim Tokgöz, 
“Hedefimiz Gemlikli 
Mali Müşavirler 
olarak bu yıl ilki 
düzenlenen turnu

vaya renk katmak ve 
ilçemizin adını 
Bursa’da farklı plat
formda temsil 
etmektir.

Derece gibi bir hede
fimiz olmadığı gibi 
amacımız centil
mence ve sport
mence maçlarımızı 

tamamlamak ve bu 
organizasyonun 
içinde olmaktır.” 
dedi.
Gemlik Gücü,

Perşembe günü saat 
21.30 da aynı salon
da JETSPOR ile 
ikinci maçına çıka
cak.

Amatör ressamlardan flnatolium'da karma sergi
Gemlikli amatör ressamlar, Bursa Anatolium 

Alışveriş Merkezi’nde 2-12 Nisan 2012 tarihleri 
arasında karma resim sergisi açacaklar.

Bir süre önce 
Emin Dalkıran 
Kordonu’nda resim 
atölyesi açan 
Gemlikli amatör 
ressamlar, Bursa 
Anatolium Alışveriş 
Merkezi’nde karma 
resim sergisi aça
caklar.
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi

Müdürlüğü’nde 
başladıkları resim 
kurslarından sonra, 
kursların kapanma 
sıyla kendilerine bir 
atölye açan amatör 
ressamlar, 2-12 
Nisan 2012 tarihleri 
arasında Bursa 
Anatolium Alışveriş 
Merkezi Resim 
Salonu’nda çalış

malarını sergileye
cekler.
Sergiye katılacak 
olan amatör ressam
ların isimleri ise 
şöyle: Babür Balcı, 
Mehtap Atay, Nimet 
Güleç, Hacer Çakır, 
Füsun Akıt, Necati 
Nane, Emel 
Erozman, Şener 
Tetik, Zeliha Demir.



Müsmir illi maçında lire «erili 11
BAL ligi play-off maçları 

start alırken, Gemlikspor ile 
Kafkasspor’un Demirtaş saha 
sındaki mücadelesinde taraflar 
birbirlerine üstünlük sağlaya
madı. 90 dakika 1-1 sonuçlanır 
ken, ilk yarıda Kafkasspor, 
ikinci yarıda ise Gemlikspor 
daha üstün futbol sergiledi. 
Seyfettin Şekersöz’ün haberi 1O’da

Kumlaspor:5 UmursporO
//. Amatör kümede mücadele eden Kumlaspor, ilk 
maçında Umurspor’a 5 fark attı. Pazar günü 
Orhangazi Göl Sahası’nda oynanan karşılaş
manın 2. dakikasında Kumlasporlu Memduh ilk 
golü rakip kaleye gönderdi. Kumlasporlu futbol
cuların üstün performans gösterdiği karşılaş
manın gollerini 21. ve 75. dakikada Hasan, 34. 
dakikada Necmettin, 90+2. dakikada ise Ramazan 
atarken, Umurspor 40. ve 70. dakikada penaltı 
kaçırdı. Kumlaspor karşılaşmaya şu kadro ile 
çıktı: Mert, Burak, Tankut, Serdar, Hatem, Yavuz, 
Ramazan, Memduh, Cüneyt, Hasan, Cüneyt.
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi, işyerlerinin boşaltılmaması halinde elektrik, su, doğalgaz ve telefonların kesileceğini duyurdu

İM laıMı mMSiİmMImM
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan 
Meydan Projesi kapsamında, Ahmet Dural Meydam’nda 
kamulaştırılması tamamlanan işyerlerinin boşaltılması 
istendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak 
Daire Başkanlığı, 19 Mart 2012 tarihinde kamulaştırılan 
yerlerin mal sahiplerine gönderdiği yazıda, 15 gün 
içinde işyerlerinin boşaltılarak anahtarlarının kendileri 
ne teslim edilmesini istedi. Anahtarlar teslim edilme 
diği takdirde işyerlerinin elektrik, su, doğalgaz ve tele
fonlarının aboneliklerini sonlandırılması için ilgili ku 
rumlara yazı yazılacağı duyuruldu. Haberi sayfa 2’d e

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

iıısaliceiBiüBii
ilanı calısiîiaları süniHr

Kapalı Pazar yeri...
Gemlik’in nüfusunun 10-15 bin olduğu 

yıllarda, kapalı pazar yeri bugünkü 
belediyenin bulunduğu yerdeydi.

Üzeri kapalı beton alanlarda pazarcı 
esnafı, o günkü koşullarda rahat bir şekil 
de Salı günleri ürünlerini halka satabili 
yordu.

1984 yılında Anavatan Partisi’nin 
yapılan yerel seçimlerde belediye yöne
timine gelmesiyle, ilçeye yeni bir 
Belediye binası kazandırmak için kapalı 
pazar yerini seçti.

Bugünkü belediye binasının yapılması 
için önündeki tescilli tarihi hamam sorun 
çıkardı.

ı Ama bir gece baktık ki hamam yıkılmış.
Devamı sayfa 4’de

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl 
Özel İdaresi tarafından ortaklaşa hazır 
lanan ‘1/100000 ölçekli Bursa İl Çevre 
Düzeni Planı’ kapsamındaki çalışma 
grup top lantılarında, kurum temsilci- 
ler.'n!n..°ner projelerin detayları 
görüşül meye başlandı. Haberi 8’de

Sahieceklerle 
miacılaıı 
Mııiı

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde mobil 
yacılar sanayi 
bölgesindeki fir
malardan sahte 
çeklerle alışveriş 
yaparak, yaklaşık 
25 bin lira 
dolandırdığı ileri 
sürülen 3 kişiden 
biri tutuklandı.
Haberi sayfa 3’de

Eğlence 
mekanlarına 
sın denelim
Bursa'da maliye 
ve belediye, polis 
desteği ile gece 
külüpleri ve içkili 
eğlence mekan
larını mercek altı
na aldı. Yalova 
Yolu'ndaki birçok 
alkollü mekanın 
ruhsat şartlannı 
taşımadığı için 
kapatılmasının 
ardından, diğer 
bölgelerde de 
yoğun denetimler 
yapılıyor. 3’de

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorlezgazetesi.coin

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorlezgazetesi.coin
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Barış için silahlanma!
Kin... İntikam... Öç alma duygusu... 

Bunlar iyi kavramlar değil. Önce 
insanın kendisine zarar verir...
Akıl sağlığını bozar. 
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.

Dolayısıyla;
Dünya’da savaş iklimi hızla ağır

laşıyor.
Bunca silah ne için?
Bu iklime bir de adım adım yak

laşan ve 1929 büyük ekonomik 
bunalımına yani ünlü adıyla “kara 
perşembeye” göre daha çaplı ve 
derin gelmesi beklenen yeni bir 
küresel bunalım olasılığı da eklen
ince, dünyadaki savaş ikliminin daha 
da ağırlaşacağı anlaşılıyor.
Türkiye de dünya da artık eskisi 

gibi olmayacak...
Sosyal, siyasal, ekonomik anlamda 

hep önceyi anımsayacağız.
Hukuk,
Güvenlik, 
Eğitim, 
Sağlık, 
Ciddi anlamda deforme oldu. 
İnsanlar mutlu değil...
Ekonomik kaygılarla sosyal 

kaygılar başa baş seyrediyor.
İnsanların gelecekten umudunu 

kesmesine zemin hazırlıyor, araştır
ma ve öğrenme yetenekleri kısıt
lanıyor.

Maraton bitmiyor.
Koşarken insanın enerjisini tüketi 

yor..
Gelişim, 
Değişim, 
Diyalektik, 
Tanım değiştiriyor. 
Barış, 
Sevgi, 
Hoşgörü, 
Mumla aranır değerler olarak rafa 

kalktı.
Onların yerini;
Konvansiyonel, 
Nükleer, 
Biyolojik, 
Kimyasal, 
Ateşli silahlar aldı. 
İşin ilginç yanı silahın barış için 

üretildiği savlanıyor.
İnsan kendi ürettiği silahla kendini 

vuruyor.
Nasıl bir barış anlayışıysa?
Anlamak güç...
Yaşamak için öldürmek mi gerek? 
Bir yanda iyi komşuluk, barış ve 

işbirliği çağrıları yapılırken diğer 
yanda gözü kan bürürcesine gelişti 
rilen silah teknolojisine ne demeli?
Sanırım asıl olan;
İnsanoğlunun ruhunu kemiren ve 

bulduğu her fırsatta dışa vuran 
“ego”sunun mutlaka bastırılması...

Bursa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi, işyerlerinin boşaltılmaması 
halinde elektrik, su, doğalgaz ve telefonların kesileceğini duyurdu

I iilliWil kamulaştırılan İşyerlerinin 
15 WIİ8 MİMİ İSİ8Iİİ

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yapılacak olan 
Meydan Projesi kap 
samında, Ahmet 
Dural Meydam’nda 
kamulaştırılması 
tamamlanan işyer
lerinin boşaltılması 
istendi.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 2009 yılı 
kamulaştırma prog 
ramı kapsamında, 
Gemlik’in Çarşı 
Meydanı, Atatürk 
Parkı ve İskele 
Meydam’m da içine 
alan Meydan projesi 
kapsamında, Ahmet 
Dural Meydam’nda 
8 parselde işyerinin 
1/1000 ölçekli plan
larda yeşil alan 
ve yol olarak görül 
düğünü bildirerek, 
kamulaştırma 
kararı almıştı. 
Büyükşehir 
Belediyesi Emlak ve 
İstimlak Dairesi 
Müdürlüğü mülk 
sahipleriyle 
yaptığı pazarlıkta 
anlaşmazlık çıktı. 
Bu arada, Özer 
Eczanesi’nin bulun
duğu parsel sahip
leri, binanın tarihi 
eser olduğunu iddia 
ederek, kamulaştır
maya karşı Bölge 
İdare Mahkemesi’n 
den ‘Yürütmeyi 
Durdurma’ kararı 
aldılar.
Bunun üzerine, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Gemlik

Tiifceticiler zamları siyah torılele ile protesto etti
Bursa'da, Tüketiciler 
Dernekleri 
Federasyonu (tüdef) 
öncülüğünde 
biraraya gelen 50 
kişi, elektrik, doğal
gaz ve akaryakıt 
zamlarını protesto 
etti. Trafikteki 
araçların aynalarına 
siyah kurdele asan 
tüketiciler, zamların

ınnn ve l/in<X> UyifMl»»*'
10 Tx»rsc-İ «wyıb «ayıntiManmziAs.;

■i
••«fcwt i'HıKaAl

Asliye Hukuk 
Mahkemesi’ne Bedel 
Tespit ve Tescil 
davası açtı.
Dava, 16 Şubat 2012 
tarihinde sonuçlandı

geri alınmasını iste 
di. tüdef Genel 
Başkanı Sıtkı

lihneu gereUtwkte olup* 
,W »boueUkten»

MadüTİlMıU'nc Kslun

Mahkeme’nin 
2010/496 esas, 
2012/82 sayılı kararı 
ile istimlak bedel
lerinin mal sahiple 
rine ödenmesi kararı

Yılmaz, artık 
dayanacak güç
lerinin kalmadığını 
belirterek, alternatif 
bulamayan 
yetkilileri istifaya 
çağırdı.
Merkez Osmangazi 
ilçesi İnönü Caddesi 
Hayat Hastanesi 
karşısında toplanan 
50 kişi, tüketici, 

üzerine, Büyükşehir 
Belediyesi istimlak 
paralarını mal sahip
leri adına bankaya 
yatırdı.
15 GÜNDE.„ 
BOŞALTIN^ 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Emlak ve 
İstimlak Daire 
Başkanlığı, 19 Mart 
2012 tarihinde 
kamulaştırılan yer
lerin mal sahiplerine 
gönderdiği yazıda, 
15 gün içinde işyer
lerinin boşaltılarak 
anahtarlarının kendi
lerine teslim 
edilmesini istedi. 
Anahtarlar teslim 
edilmediği takdirde 
işyerlerinin elektrik, 
su, doğalgaz ve tele
fonlarının abonelik
lerini sonlandırıl- 
ması için ilgili ku 
rumlara yazı yazıla
cağı duyuruldu.

elektrik, doğalgaz ve 
akaryakıt zamlarını 
protesto etti.
Son dönemde peş 
peşe yapılan zam
ların tüketiciyi 
bunalttığını 
söyleyen tüdef 
Genel Başkanı Sıtkı 
Yılmaz, zamların 
tüketiciyi ezdiğini 
kaydetti.
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SaMe ctWerle molıihatıları dalanılırtlı İhsanca
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde mobil 
yacılar sanayi böl
gesindeki firmalar
dan sahte çeklerle 
alışveriş yaparak, 
yaklaşık 25 bin lira 
dolandırdığı ileri 
sürülen 3 kişiden 
biri tutuklandı. 
Yeni Sanayi Ağaç 
işleri bölümünde 
faaliyet gösteren 
mobilya firmalarını 
gezerek sahte çek 
karşılığı alışveriş 
yaptıkları iddia 
edilen 3 kişi, bir

mobilyacının duru
mu fark etmesi net
icesinde polis ekip
leri tarafından yaka

landı. Yaklaşık 3 
kişiyi dolandırmaya 
çalıştıkları öne 
sürülen Emre K.,

C.S. ve A.M., 
nöbetçi mahkemeye 
çıkarıldı.
Mahkemenin ardın
dan C.S. ve A.M. 
serbest bırakılırken, 
Emre K. ise tutukla
narak Bursa 
Cezaevine 
gönderildi.
Başka bir şahsa ait 
çek defterinin kopy
asını oluşturan zan
lıların, bir mobilya 
firmasından 25 bin 
TL'lik mobilya aldık
ları öğrenildi.

Plakasız motosiklet dehşet saçtı
İnegöl ilçesinde 
meydana gelen 
trafik kazasında 
4 kişi yaralandı. 
Erdem Aslan'ın 
(34) kullandığı 
plakasız 
motosiklet, 
Akhisar Mahallesi 
Fatih Caddesi'nde 
kaldırımda 
yürüyen Fikret 
Tokat (54), Zekiye

Tokat (48) ve 
Nebahat Selin 
Tokat'a (20) 
çarptı.
Yaralanan Fikret, 
Zekiye ve Nebahat 
Selin Tokat ile 
sürücü Erdem 
Aslan, 112 Acil 
Servis ekiplerince 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

Eğlence mekanlarına sıkı denetim
Bursa'da maliye ve 
belediye, polis 
desteği ile gece 
külüpleri ve içkili 
eğlence mekanlarını 
mercek altına aldı. 
Osmangazi 
ilçesinde İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
desteği ile yürütülen 
3'lü çalışmalarda 
maliye ekipleri vergi 
denetimi, zabıta ruh
sat ve temizlik, 
polisler ise kimlik 
kontrolleri yaptı. 
Ekiplerin ortaklaşa 
olarak Osmangazi 
Kaymakamlığı 
önünden hareket 
ettiği 3 gecelik 
çalışmalarda özellik
le Yalova Yolu

üzerindeki mekan
larda denetimler 
yoğunluk kazandı. 
İlçe genelindeki 
bütün alkollü 
mekanların deneti
minin yapıldığı 3 
gecelik çalışmada 
10 işyeri hakkında 
işlem yapıldı. Bu tip

kontrollerin değişik 
ilçelerde özellikle 
maliye ve belediye 
kontrolleri için 
devam ettirileceği 
öğrenildi.
Mekanlarda çalışan
ların sigorta kayıt
larının olup 
olmadığına kadar

yapılan kontrollerde 
bazı işyerlerine de 
mühürleme kararı 
çıktı. Eğlence 
mekanlarının 
toplumun bir araya 
geldiği yerler 
olduğunu belirten 
emniyet yetkilileri, 
bu alanların hijyen 
bakımından eksiklik
leri bulunmasının 
dikkat çektiğini 
kaydettiler.
Yalova Yolu'ndaki 
birçok alkollü 
mekanın ruhsat 
şartlarını taşımadığı 
için kapatılmasının 
ardından, diğer 
bölgelerde de 
yoğun denetimler 
yapılıyor.

tekellerin 
şakası 
ölümle bitti

Bursa'da jandarmanın yemek 
hanesinde iki askerin şakalaş
ması ölümle bitti.
Alınan bilgiye göre, olay Mudanya 
yolu üzerindeki Osmangazi 
Jandarma İlçe Komutanlığımda 
meydana geldi. Askerler, sabah 
kahvaltısı öncesinde yemek 
hanede buluştu. Bu esnada 
arkadaşı ile şakalaşan Beşir 
Cüneyt Yıldız'ın (20) göğsüne

mermi isabet etti. MP5 mermisiyle 
ağır yaralanan Yıldız, 112 ekibi 
tarafından kaldırıldığı Çekirge 
Devlet Hastanesi'nde tüm müda
halelere rağmen kurtarılamadı. 
Jandarma olayla ilgili soruşturma 
başlatırken, askerin kesin 
ölüm sebebinin otopsinin ardın
dan belli olacağı, cenazesi nin 
memleketi Samsun'a gönderile
ceği öğrenildi.

I
. İhsan BÖLÜK
/ posta@ihsanboluk.com.tr

19 Mayıs öncesi koşulları!
Çok basit bir mantıkla, AKP’lilere şu 

soruyu soralım ve öneride bulunalım:
“Seçim mitinglerini, neden kentlerin en 

büyük meydanlarında yapıyorsunuz? 
Kentlerde bir günlüğüne yaşamı felç 
eden mitinginizi, şehir dışında boş bir 
alanda günlük yaşamı etkilemeyecek 
şekilde yapsanız olmaz mı? Önemli olan 
miting yapmaktır. Kıymetli olan kent 
meydanları değil, partiniz ve lideridir. 
Liderinizin başlattığı harekettir. 
Hareketinizin başlattığı sonuçlardır!”

Şimdi de, Başbakan Yardımcısı Bekir 
Bozdağ’ın, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 19 
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı kutlamalarının statlarda değil, 
okullarda yapılması yolundaki genelgesi 
doğrultusunda yöneltilen soruya verdiği 
yanıtı aktaralım:
“Önemli olan, bu önemin değişik 

vesilelerle her yıl bir defa da olsa kutlan
ması, dile getirilmesi değerlendirilme
sidir. Bunun yerinin.önemli olduğu 
kanısında değilim. Önemli olan bunu 
kutlamaktır, önemli olan bunu değer
lendirmektir, önemli olan bu konuyu 
anlamaya anlatmaya çalışmaktır. Bunun 
yerine önem atfedenler işin esasının 
kıymetini görmeyenlerdir. Kıymetli olan 
statlar değil 19 Mayıs'tır, 19 Mayıs'ta 
başlayan harekettir. 19 Mayıs'tan 
başlayan hareketin doğurduğu 
sonuçlardır. Biz bu sonuçlar üzerinde 
konuşalım, değerlendirelim. Mekanlara 
ilişkin değerlendirmeler şekilci 
anlayışların ortaya koyduğu şeylerdir, 
öze bakmak tazım, özde bir değişiklik 
yok. Şekle takılıp kalırsak Türkiye özü 
hep kaybeder. Şu anda özde bir değişik
lik yok, 19 Mayıs kutlamaları devam ede
cektir.” * * *
Türbanla başlayan gerilimin bir sonraki 

ayağında, okullardaki Atatürk poster
lerinin kaldırılması gündeme gelmiş ve 
tartışma konusu olmuştu. “Hepsine 
standart getireceğiz” dendi. Girişimde, 
AB ve ABD’nin, Atatürk’ün her yerde 
olmasından duyduğu rahatsızlığın da 
payı olduğu ortaya çıktı.
Atatürk’ün kurduğu TSK, batıda en 

büyük rahatsızlık sebebiydi. Malum, 
Ergenekon’du, balyozdu, andıçtı derken 
süngüsü düşürüldü.

Bunlar kadar ses getirmese de 
Cumhuriyet kurumlarının hepsi zaptedil- 
di, içi boşaltıldı.

Sonra Cumhuriyet bayramlarına sıra 
geldi. Bahanesi vardı, resepsiyonlar iptal 
edildi.

Şimdi de stadyumlardaki 19 Mayıs kut
lamaları kaldırılıyor. Neymiş, önemli olan 
kutlamakmış, işin özüymüş!

Neymiş?
Anasının gözüymüş!

★ Ur ★

Pardon unuttuk...
19 Mayıs’la ilgili bu aşamaya gelin

meden, statlardaki kutlamalarda görev 
alan liseli kız öğrencilerin bir kara 
çarşafa sokulmadığı kalmıştı zaten...

19 Mayıs törenleri yok artık! Gelecek 
kuşakları, Atatürk’ten, eserlerinden, 
ilkelerinden ne kadar uzaklaştırırlarsa, o 
oranda başarılı olacaklar çünkü...

Başka bir açıklaması var mı bunun? 
Ha bu arada...
“Yetmez ama evet” diyen sevgili vatan

daşlar...
Hala evet mi?

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

Kapalı Pazar yeri
Hamam sorgnu çözüldü ancak, bu 

kez yıkım sonrası yapılan temel kazıla 
rında, Rumlardan kalma yıkılmış kilise 
nin kalıntıları çıktı ortaya.

O gün, ilgililere duyurmadan, bunun da 
üzeri örtüldü ve yeni belediye binası 
yapıldı.

Hakkı Çakır, seçimlere çok az bir süre 
kala, bitmek üzere olan yeni binada hiç 
oturamadı.

Yapılan yerel seçimleri SHP kazanınca 
Av. Nezih Dilimi Belediye Başkanı seçildi.

Yıl 1989..
Biten belediye binasının açılışını Dimili 

yaptı ve yeni belediye binasında 5 yıl hiz 
metini sürdürdü.

Yıl 1989 dememin nedeni, Kapah Pazar 
yerinin bir yıl önce yıkıldığını dikkate alır
sanız, o günden, yani 1988 yılından beri 
Gemlik’te Kapalı Pazar yeri yok.

Pazar yeri o günden sonra Çarşı Dere 
si’nin iki yanına, açık pazar olarak kurul
du.

Taa ki.. Çarşı Deresi’nin geçtiğimiz yıl 
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzen
lenmesine kadar.

Gemlik Belediye Başkanlarının prog 
ramlarında hep Kapalı Pazar yeri vardı. 
Nurettin Avcı da, Tehmet Turgut da bunu 
gerçekleş tiremedi.

Fatih Mehmet Güler, Orhangazi Cadde 
si’ndeki Marmarabirlik’e ait, kullanılmayan 
zeytin depolarının olduğu yeri, Kapalı 
Pazar yeri yapmak istiyordu.

Bu konuda, Birlik Yönetim Kurulu’na 
yazılar yazıldı, karşılıklı görüşmeler 
yapıldı.

Hatta, Birlik’e bu yer karşılığı zeytin 
deposu yapmaları için Serbest Bölge 
civarında, belediyenin 18 uygulaması ile 
elde edeceği yerlerden, yol üzerinde bir 
alan teklif edildi.

Sonra, Fatih Mehmet Güler, görevden 
uzaklaştırılınca, bu proje havada kaldı.

Yeni gelen yönetim, Hürriyet Caddesi 
üzerinde, Anadolu Lisesi karşısında bir 
alanda yeni pazar yeri kurulması için ça 
lışmalar başlatmış.

Yer konusuna bir diyeceğimiz yok.
İlçede en uygun pazar yeri yapılacak 

alanların bulunduğu yer o bölgede var.
İtirazım ona değil.
Dün gazetelere gönderilen habere ekle

nen bir fotoğraf var.
Sîzlerde o haberi okurken, yapılması 

düşünülen Kapalı Pazar Yeri ile ilgili 
fotoğrafa baktığınızda, bir beton yığını 
görüyorsunuz.

Hiçbir estetiği olmayan, koca bir kitle.
Uzun yıllar kullanılacak bu tür yerler ile 

ilgili çalışmalar yapılırken, alternatif proje 
ler üretilmeli.

Gerekirse bu projeler için proje yarış
maları düzenlenmeli.

Kapalı Pazar Yeri, o ilçede en az 50 yıl 
kullanılır.

^Ortaya konan projeler içinden yapılan 
tercihte, sivil toplum kuruluşlarının, pa 
zarcı esnafının ve onun bağlı olduğu Es 
naf Odası’nın, gerekirse Gemlik halkının 
beğenisi olmalı.

“Ben yaptım olur” mantığı ile hareket 
edildiğini görüyorum. Bu bir dayatmadır.

Kimsenin ne olduğunu bilmediği bir 
proje He karşı karşıyayız.

Herşey bittikten sonra karşımıza mo 
dern diye çıkaracağınız pazar yerinin ben 
ce hiç kıymeti yok.

Gemlik Belediyesi 
Kapalı Pazaryeri 
yapımı için 
projesi çalışmalarına 
sona yaklaşıldığı 
bildirildi.
Kamulaştırılması 
yapılan ve projesi 
tamamlanan 
Kapah Pazar 
Yeri, Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
karşısındaki 
9 dönümlük alanda 
yapılacak.
Belediyeden yapılan 
yazılı açıklamada, 
“Başta pazarcı 
esnafımız olmak 
üzere vatandaş 
larımız yıllardır 
yağmurda, karda, 
yazın güneşin altın
da çile çekiyordu. 
Kapalı Pazar yeri 
ilçemizin en büyük 
ihtiyaçlarından 
birisiydi.
Bu çileyi giderip,

ilçemize böylesine 
önemli bir yatırımı 
kazandıracağız. ” 
denildi
Hürriyet Caddesi ve 
çevresinde kurulan 
Sah Pazarı’nın da 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
yanına kaydırılaca 
ğını bildiren

Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz, 
ilçenin kapalı 
modern bir Pazar 
yeri ile geleneksel 
Sah Pazarı’nın da 
devam edeceğini 
söyledi.
Yılmaz, her iki 
projenin de en kısa 
süre içinde yaşama

geçirilerek, 
hizmete gireceğini 
belirtti.
Yılmaz, Pazar 
yerleri ile ilgili alt 
yapı, çevre düzen
lemesi ve proje
lendirme çalış
malarının tamamlan
mak üzere olduğunu 
da söyledi

Kemal Akıt, kayınvalidesini kaybetti
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal 
Akıt’ın kayınva 
lidesi vefat etti. 
Pazar günü

sabahı Bursa’da 
hayata gözlerini 
yuman Fahriye 
Dokum (89) aynı 
gün öğle namazın
dan sonra kılınan 
cenaze

namazı ardından 
Bursa Hamitler 
Mezarlı ğı’nda 
toprağa verildi. 
Kemal Akıt’ın 
kayınvalidesinin 
cenazesine,

Ticaret ve Sanayi 
odası Yöneaticileri 
ile bazı meclis 
üyeleri ve Oda 
Genel Sekreteri 
Ağah Arda da 
katıldı.

CEMLİK FİLATELİST BEBHEĞI BAŞKANLIĞINDAN 
OLAĞAN KONGRE İLAHI

Gemlik Filatelist Derneği’nin olağan Genel Kurul toplantısı 19/04/2012 
Perşembe günü saat 14.oo’de İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi No : 81 
GEMLİK adresindeki büroda yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilmediği takdirde ikinci toplantı 25/04/2012 Çarşamba aynı 
yer ve saatte yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları rica olunur.
GEMLİK FİLATELİST
DERNEĞİ BAŞKANLIĞI

GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Divan seçimi ve saygı duruşu
3- Faaliyet ve hesap raporları ile denetçi raporlarının okunması
4- Raporların müzakeresi ile Yönetim ve denetim kurullarının ibraya sunul

ması
5- Yeni yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin seçimi
6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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SBS’ye hazırlık ve 
rehberlik etkinlikleri 
çerçevesinde Lale 
Kemal Kılıç İlköğre
tim Okulu 8. Sınıf 
larından seçilen 35 
kişilik öğrenci 
gurubu, Rehber 
Öğretmen Umut 
Çakal ve Sosyal 
Bilgiler Öğretmeni 
Mustafa Sarı rehber 
liginde Bursa’daki 
liseleri gezdiler. 
İMKB Fen Lisesi, 
Milli Piyango Ana 
dolu Lisesi ve 
Bursa Anadolu 
Lisesini gezen 
öğrencilere liseler

SCK Müdürü MHP’nin 
konuğu oldu

SGK Müdürü 
Sebahattin Duymuş 
MHP Gemlik İlçe 
Teşkilatı’na 
ziyarette bulundu. 
SGK olarak sıkın
tılarına değinen 
Durmuş, özellikle 
Kurum olarak 
ilçe’de arsa tahsisi 
istediklerini buraya 
da SGK Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan bina yapıl
masının plan
landığını dile getir
di. Belediye tarafın
dan şu anda 
önerilen Devlet 
Hastanesi’nin arka 
bölümündeki 
arsanın sağlık alanı 
ve yeşil alan olarak 
gözüktüğünden 
dolayı tahsis 
başvurularının red

hakkında sunumlar 
yapıldı. Öğrenciler 
de çeşitli sorular 
sorarak liselerde ki 
dersler hakkında 
bilgi aldılar. 
Okul Müdürü Can 
Olgun yaptığı açık
lamada; “Öğrenci
lerimizin önümüz 
deki yıl gidecekleri 
liseleri tanımaları 
ve doğru tercih 
edebilmeleri için bu 
geziyi düzenledik. 
Öğrenci motivas 
yonunu yükseltme 
yönündeki çalış
malarımız devam 
edecek.” dedi.

dedildiğini belirtti. 
Genel Sağlık 
Sigortası uygula
masının Türkiye’ye 
çok şey kazandır 
dığını da söyleyen 
Durmuş, Gemlik’te 
de bu anlayışın 
normalden daha 
hızlı oturduğunu 
sözlerine ekledi. 
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, “Gemlik 
potansiyel olarak 
birçok vilayetten 
büyük derken 
Gemlik’in büyüme 
sini baz alarak 
kurumlarımızın da 
talepleri büyümek
tedir, Gemlik için 
faydalı olacak her 
konuda, destek ver
meye hazırız” dedi.

Atatürk İlköğretim 
Okulu, dün 
Bursa Zeki Müren 
Güzel Sanatlar ve 
Spor Lisesi, BTSO 
Celal Sönmez Güzel 
Sanatlar ve Spor 
Lisesi’ne Mesleki 
Tanıtım çerçeve 
sinde gezi düzenle
di. Düzenlenen 
geziye Resim 
Öğretmeni 
Mehtap Ay, Müzik 
Öğretmeni 
Hande llıcalı, 
Beden Eğitimi 
Öğretmeni Ayhan 
Boğuş ve Türkçe 
Öğretmeni Canan 
Coşkun katıldı. 
Okulların fiziki 
bölümlerini ilgiyle 
gezen öğrencilere 
okulların 
müfredatı ile ilgili

Belefliiieıle seminer niinleri
Gemlik Belediye 
Personeline yönelik 
hizmet içi eğitim 
semineri program
ları hız kazandı. 
Periyodik biçimde 
süren seminerler 
personel tarafından 
ilgi görüyor. 
Gün boyu süren 
son seminerler, 
Memurlara ve Zabıta 
Memurlarına yönelik 
gerçekleşti.
Gemlik Belediye 
si’nde organize edi 
len son seminerde 
ise İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi Stratejik 
Planlama Müdürü ve 
Daire Başkan Vekili 
Mustafa Kemal İşler, 
“Yerel Yönetimlerde 
Stratejik Planlama” 
konusunda açıkla
malarda bulundu. 
Gemlik Belediye 
Düğün Salonu ve 11 
Eylül Binası Beledi 
ye Meclis Salonunda 
yapılan seminerlerin 
devam edeceği açık
landı.
“4734 Sayılı Kamu 
İhale Kanunu 
Mevzuatı ve İhale

GemlikKHrfez
«tııli'l» lıi «i»ı« ılıoı «»ıtri»!

bilgiler verildi. 
Öğrencilerin 
bölümleri seçtik 
lerinde mesleki

anlamda gelişim
lerinin boyutlarının 
ne olacağı 
konusunda bil

gilendirilen 
öğrenciler mutlu 
bir şekilde 
ayrıldılar.

İşlemleri” konulu ilk 
seminerde, İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi Yazı İşleri 
Kararlar Dairesi 
Başkanı Turan 
Konak bilgi verdi. 
İhalelerin hazırlık 
safhasından 
sonuçlanma 
bölümüne kadar 
olan süreçteki son 
mevzuat değişiklik
lerinin yanı sıra, har
camalarda dikkat 
edilmesi gereken 
hususlar konusunda 
açıklamalarda bulu
nan Turan Konak, iki 
türlü seminerin son 

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T MA “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

bölümünde soruları 
yanıtladı.
“Zabıta Müdürlüğü 
İş ve İşlemleri ile 
İlgili Zabıta Mevzu 
atı” konusundaki 
semineri ise Sancak 
tepe Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Avukat Tarık Yusuf 
Uçar verdi. Zabıta 
görev ve sorumlu
luklarını yasa ve 
mevzuatlar kap
samında masaya 
yatıran Uçar, örnek- 
lemeli detaylarla 
semineri renklendir
di. İlk seminerde 
olduğu gibi Zabıta 

Memurlarının soru
larını da yanıtlayan 
Tarık Yusuf Uçar, 
yasalardaki son 
değişiklikler 
konusunda da bil
gilendirmelerde 
bulundu.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz, per
sonele yönelik 
hizmet içi eğitim 
programlarının öne
mine değinerek, 
çağdaş belediyeci 
liğin gereklerinden 
birisi olan seminer
lerin süreceğini 
söyledi.
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Bini e rce y ı Ilıt Tas I a r I a Suyunuzu Cai I a n lirin
Herkesin kolayca 
ulaşabilme imkanına 
sahip olduğu bin
lerce yıllık dağ 
taşları, çok düşük 
maliyete ömür boyu 
kaliteli su içme fır
satı sunuyor.
Uzmanlar, küçük 
dağ taşlarıyla 
yumuşak ve lezzetli 
su elde etmenin 
yöntemini buldu. 
Suyun bir ener
jisinin olduğuna 
dikkati çeken doğal 
taş uzmanı Ünal 
Güner, "Su nasıl bir 
kabın içine girdiğin 
de onun şeklini alı 
yorsa, aslında o 
kabın enerjisini de 
ahr. Plastik şişel
erdeki su dolayısıyla 
plastiğin enerjisini 
kopyalayacaktır. 
Çünkü suyun bir 
hafızası vardır ve 
canlıdır. Eğer biz 
suyu cam bir 
kavanoz, testi veya 
porselen bir kabın 
içerisine koyduğu
muzda içine binlerce 
yıllık taşları atmalı

yız. Suyu koyduğu
muz kabın içine dağ 
taşları, pembe 
kuvars, ametist, göl 
ve dere kenarların
dan bulabileceğimiz 
kristalleri güzel bir 
şekilde yıkayıp koy
malıyız. Böylelikle 
suya tekrar hafıza
sını hatırlatıp, onu 
canlandırmış ola
cağız. Bu hem çok 
kolay, hem çok 
ucuz, hem de çok 
basit bir metottur. 
Yine Anadolu'da 
eski insanların 
uyguladığı eski bil
gelikten bize 
aktarılan bilgilerden 
bir tanesidir" dedi. 
Kayalardan akan 
suyun leziz olduğu

na dikkat çeken 
Güner, "Toprak 
suları çok lezzetli 
değildir. Oysa kay
alardan akan, özel
likle kristal ve 
kuvars kayaların 
içinden akan sular 
çok lezzetlidir. 
Çünkü burada hem 
mineraller suya 
karışır, onun dışında 
binlerce yıllık 
taşların bilgisi suya 
aktarılır. Biz suya 
attığımız birkaç 
parça kuvars ve 
kristalle tekrar suya 
bu bilgiyi hatırlatmış 
oluruz. Bu yöntemle 
suya enerjiyi ve 
lezzeti geri kazan 
dırır. Bedenimizin 
büyük çoğunluğu

Sudan oluşur. Biz 
eğer ölü bir su 
içersek bedenimiz 
de ölür, canlı su 
içersek hücrelerim
ize giden su da can
lanır. Yapacağımız iş 
bu taşları güzelce 
yıkayıp sürahiye 
koymaktır. Arıttığınız 
suya dahi bu taşları 
koyduğunuzda 
suyun tadının çok 
daha güzel olacağını 
göreceksiniz. Taşları 
suyun içine koyduk
tan 1-2 saat sonra 
suyu içtiğinizde 
taşlar etkisini 
göstermiş olacaktır. 
Taşlarla canlandın 
lan su, şeker gibi 
tatlı ve yumuşak 
olur. Maliyeti çok 
düşük, bu taşları 
ömür boyu kullan
abilirsiniz. Sadece 
ara sıra bu taşları 
yıkamalıyız. Su 
kullanılmadan 
kaldığında yosun 
yapabilir. Aslında 
yosunlanma da bir 
canlanmadır." 
dedi

Öğrenciler Gıdaları 
Bilinçli Tüketecek

Bursa'da öğren
cilere bilinçli gıda 
satın alma ve tüketi
mi eğitimleri verildi. 
İl Sağlık Müdürlüğü, 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, 
İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü, Uludağ 
Üniversitesi ve 
MÜSİAD Bursa 
Şubesi iş birliğiyle 
gerçekleştirilen 
seminerler 
devam ediyor.
İl çapında 30 okula 
ulaşılması 
hedeflenen 
çalışmada, bugüne 
kadar Yıldırım ve 
Osmangazi 
ilçelerinde 
toplam 18 okulda 

seminer düzenlendi 
Programlarda 
yaklaşık
2 bin 400 öğrenciye 
eğitim verildi.
Sadi Etkeser 
İlköğretim 
Okulu'nda gerçek 
leştirilen seminere 
İl Sağlık Müdür 
Yardımcısı Dr.
Yusuf Ziya 
Leventoğlu 
konuşmacı olarak 
katıldı. Sağlıklı 
beslenmenin önemi
nin ve sağlıklı 
beslenmek için nasıl 
alışveriş yapılması 
gerektiğinin 
anlatıldığı sunum, 
öğrenciler tarafın
dan büyük bir 
ilgiyle izlendi

«sekeri
----- — KREŞLERİ

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU 

CĞİTİMM 11 VII
ERKEN KRYIT

HVRNTfl]UiRIMIZMN 
YfiRflRLfîNİN

“Üteli bir okul öncesi eğitim çocuğunuzu hayatında önemli bir fark yaratır” 
KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARIMIZ YE 

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

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU DİREYLER YETİŞTİRİYOR UZ 
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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KALE
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

BERABERLİK İYİ 
OLMADI

Gemlikspor BAL ligine 
çıkma play-off maçlarına 
iyi başlamadı, ilk maçta 3 
puan umuduyla sahaya 
çıkan kırmızı beyazlılar 1-0 
yenik duruma düştükleri 
maçta sahadan 1-1 bera 
herlikle ayrılarak çok 
önemli 2 puan kaybı 
yaşadı.

B gurubunu 3 puan önde 
lider kapayan Gemlikspor 
ile A gurubunu ancak 
üçüncü sırada tamamla
yarak play-off a kalabilen 
Kafkasspor karşılaşması 
iyice irdelendiğinde sonu
cu da açıkça belli olmuştu.

Rakip takım başkanı ve 
yaklaşık 8-10 civarında 
yöneticisiyle Demirtaş 
sahasına çıkarma yaptı.

Adeta bir güç gösteri 
sinde amaç birlik beraber
likti.

Gemlikspor ise başkanı 
Orhan Koç ile görebildiğim 
kadarıyla bir yöneticisiyle 
tribünde yerini aldı.

Sahaya çıkan 
Gemlikspor’da anteresan 
bir diziliş gördük.

Gol atması için alınan 
santrafor Arifin sol açıkta 
ne işi vardı anlayamadım.

İkinci yarıda sağ kanatta 
rakiplerini dağıtan Burak 
neden yedek kulübesinde 
oturdu. Yine sol kanatta 
tehlikeli olan Bergan’ın sol 
bekte ne işi olabilir.

Hücumcular geride 
defans yaparsa golü kim 
düşünecek.

Yılların Serkan’ı mı?
Attığımız golde orta 

sahanın solunda yer alan 
Metinin bekletmeden vur
duğu füze misali şutla 
geldi.

Rakip ilk yarı sürekli 
bastı, Gemlikspor’a oyun 
kurma imkanı vermedi ve 
attığı golle öne geçti.

İkinci yarının hemen 
başında beraberliği bul- 
masaydık işimiz zora gire
cekti.

Normal sezonda 
öndesiniz ve liderlik gidi 
yor ancak play-off maçları 
öyle kolay değil.

Bu maçları kaldırabilecek 
hocanın da teknik becerisi 
iyi olmalı.

Neticede biz 1 puana razı 
olduk ama 
önemsemediğimiz takımlar 
ilk maçlarını 3 puanla 
kapadılar.

Bizim arkamızdan ikinci 
sırayı alan Mudanyaspor 
arkasında üçüncü sırada 
ligi bitiren Kurtuluş’u 1-0 
yenerek maçlarına gali
biyetle başlayıp moral 
kazandı.

Yine A gurubunu lider 
bitiren Yenişehir 
Belediyespor bir başka 
İnegöl temsilcisi 
Gençlergücü’nü normal 
sürenin uzatmalarında bul
duğu golle 2-1 yenerek 
kendisi için çok önemli 3 
puanla tanıştı.

Alınan beraberlik ilk maç 

olması nedeniyle o kadar 
da kayıp sayılmaz.

İkinci maçımız ezeli ra 
kibimiz Mudanyaspor ile.

Bu maçı mutlaka kaza
narak 3 puanlı rakibimizin 
üstüne çıkmamız lazım.

Aksi takdirde BAL ligi 
şansımız başlamadan biter.

Bir konuya daha değin
mek istiyorum.

Gemlikspor seyircisi 
hangi maça giderse o 
sahada inanılmaz güvenlik 
önlemi alınıyor.

Coplar kullanılıyor, rakip 
taraftar yerine Gemlik 
taraftarları kamerayla 
izleniyor.

Rakip seyirci tarafından 
yakılan meşaleler neden 
dikkate alınmıyor.

Adın çıkacağına canın 
çıksın derler ya onun gibi 
bir şey.

Maç sonrası çıkan tatsız 
olaylar iki takım taraftar
larının aynı anda başlattığı 
gösteri oldu.

Üzüldüğüm görüntü ise 
Gemlikspor Başkanı Orhan 
Koç’un tribünden inerken 
Gemlikspor taraftarlarının 
bulundukları yerden atılan 
pet şişenin suratının sağ 
tarafına gelmesi oldu.

Başkan Koç, pet şişenin 
suratında patlamasından 
sonra yüzü asık halde 
ceketini kafasına örterek 

bulunduğu tribünü terk 
etti. Bunlar kesinlikle 
olmamalıydı.

Çünkü maçlar sahada 
oynanır ve kazanılır.

Gücün yoksa, iyi motive 
olmadıysan ve yakaladığın 
pozisyonları gole 
çeviremiyorsan yenilirsin 
ya da berabere kalırsın.

Unutmayalım ki 
Gemlikspor son haftalarda 
oynadığı maçlarda 2-0 
önde götürdüğü maçların 
sonucunda büyük hüsran
lar yaşadı.

Gemlikspor taraftarlarını 
kutluyorum, galibiyet tat
mak için geldikleri 
Demirtaş sahasında 
berabere kalan takımlarını 
maçın bitiminde çağırarak 
onları alkışlayıp moral 
verdiler.

Yanlarında olduklarını 
gösterdiler.

Artık önümüzdeki maça 
bakmalıyız.

Rakipleri ezen bir 
Gemlikspor’un kadrosu 
yine aynı futbolculardan 
oluşuyor.

Aynı başarıyı yakalamak 
o kadar zor değil.

Ama yinede söylüyorum 
futbolcuyu sahada iyi 
yönetmek çok önemli.

Hangi futbolcu nerede 
daha verimliyse orada 
oynatılmahdır.

.e

GEMLİK KONUR
. ■

TIP MERKEZİ

GENEL CERRAHİ UZMANI

Od. Dr. limit YILIK
MUMUMUZDA

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

Sahte 
ıM ııcisı 
İlilin

OGS'ye takılmamak 
için sahte plaka 
kullanarak Boğaz 
Köprüsü'nden 
geçen vatandaşa 3 
yıl 9 ay hapis ceza
sı verildi.
Motosiklet plaka 
sının sonundaki 3 
rakamını 8'e 
çeviren Feyzullah 
E., cezanın başka 
bir plakaya gitme
sine sebep oldu. 
Adresine sürekli 
para cezası gelen 
Cem Susal, durumu 
savcılığa bildirince 
Feyzullah E. yakayı 
ele verdi. Edinilen 
bilgilere göre, 
Kadıköy'den işy
erinin bulunduğu 
Perpa'ya, sonu 
2158 plakalı moto
sikletle her gün 
gidip gelen Cem 
Susal, OGS almak 
İçin Karayollarına 
müracaat etti.

ElEMflN MMİİYOB
AKARYAKIT 

İSTASYONUNDA
ÇALIŞACAK 

BAY VE BAYAN 
AKARYAKIT SATIŞ 

GÖREVLİLERİ
ARANIYOR

PETROL OFİSİ 
AKCAN PETROL 
Dörtyol Mevkii 
Tel : 513 .10 70

GEMLİK

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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ilnlii isimler Kanserılen 
Korkmayın’ diyecek

Butsa il genre düzeni 
ulam çalışmaları sürüyor

Bursa Kent Konseyi 
Sağlık Çalışma 
Grubu tarafından 
‘Kanser Haftası’ 
nedeniyle 
‘Kanserden Korkma’ 
sloganıyla 7 Nisan 
Cumartesi günü 
panel düzenleniyor. 
Meme kanseriyle 
mücadele eden ünlü 
dizi ve tiyatro 
sanatçısı Vahide 
Gördüm’ün de 
konuşmacı olarak 
katılacağı panel, 
halka açık olarak 
yapılıyor.
Bursa Kent Konseyi 
tarafından 7 Nisan 
Cumartesi günü 
saat 14.00’da düzen* 
lenecek olan 
‘Kanserden Korkma’ 
temalı panel, 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) 
Osmangazi 
Salonu’nda 
yağılacak.
Moderatörlüğünü 
Bursa Kent Konseyi 
Yürütme Kurulu 
üyesi ve Sağlık 
Çalışma Grubu 
Temsilcisi Genel 
Cerrahi ve Meme

ORKMAKANSER'aen

İ Ü!S|

’Kansere Kara Zafer"

İnde Yeni Gelişmeler ve Yeni Umı

’Kanser Cerrahisinde Yeni Gelişmeler4'
Dr. Ceyhun İRGİL - Panel Moderatörü

Hastalıkları Uzmanı 
Op.Dr. Ceyhun 
İrgil’in üstlendiği 
panelde, birbirinden 
değerli konuş
macılar tecrübelerini 
ve bilgilerini 
aktaracak.
Meme kanseriyle 
mücadele eden 
‘Adını Feriha 
Koydum’ ve ‘Bir 
İstanbul Masalı’ 
dizilerinin ünlü 
oyuncusu Vahide 
Gördüm’ün 
"Kanserle Yaşam’ 
başlığıyla konuşma 
yapacağı toplantıda, 
Bursa Milletvekili 

Sena Kaleli 
‘Kansere Karşı 
Zafer’, Prof.Dr. 
Süalp Tansan 
‘Kanser Tedavisinde 
Yeni Gelişmeler ve 
Yeni Umutlar’, ve 
Opt.Dr. Can Başaran 
‘Kanser 
Cerrahisinde Yeni 
Gelişmeler’ başlıklı 
sunum yapacaklar. 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, tüm 
BursalIları 7 Nisan 
Cumartesi günü 
düzenlenecek olan 
toplantıya davet 
etti.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve İl Özel 
İdaresi tarafından 
ortaklaşa hazırlanan 
‘1/100000 ölçekli 
Bursa II Çevre 
Düzeni Planı’ kap
samındaki çalışma 
grup toplantılarında, 
kurum temsilci
lerinin önerdiği pro
jelerin detayları 
görüşülmeye baş
landı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve İl Özel 
İdaresi tarafından 
5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanunu’nun 
6. maddesine göre 

ortaklaşa hazırlanan 
‘1/100000 ölçekli 
Bursa İl Çevre 
Düzeni Planı’nın 
katıhmlı planlama 
sürecinin başlangıcı 
olan çalışma grup 
toplantıları, Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) 
yapılıyor.
Doğal Çevre ve 
Tarihi Mirasın 
Korunması, Kentsel 
Riskler, Yerel 
Yönetişim, Ulaşım- 
Lojistik-Altyapı, 
Sanayi ve Tarım, 
Konut ve

Yaşam/Mekan 
Kalitesi ile Ticaret- 
Hizmetler ve Turizm 
başlığındaki çalışma 
grup toplantılarına, 
tematik ve sektörel 
gruplar, kurum ve 
kuruluş temsilcileri, 
meslek ve akademik 
odaların temsilcileri 
katıldı. 
Toplantılarda, ilgili 
kurum temsilci
lerinin önerdiği pro
jelerin detayları 
görüşüldü. Çalışma 
grup toplantıları, 
Nisan ayının orta
larına kadar devam 
edecek.

PLAKET - KUM VE MADALYA ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

MATBAAGUK - REKLAMCILIK ■ ORGANİZASYON VE TANITIM

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 8ı Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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Mı İIISMİHİMIIH İtini ttil WwMIIIM
Hastane, baraj gibi 
300 milyon doların 
üzerindeki 
inşaatlara vergi 
kolaylığı geliyor. 
Ekonomi 
Bakanlığı'nın 
üzerinde çalıştığı ve 
Maliye Bakanlığı'nın 
son şeklini vereceği 
düzenlemeye göre, 
dev inşaatların 
yapımında kullanılan 
malzemenin KDV'si o 
yılın sonunda işlet 
meye iade edilecek. 
Yatırımcı, KDV 
iadelerini almak için 
inşaatın bitmesini 
beklemeyecek. 
Yatırımcının uzun 
süredir talep ettiği 
inşaat sektöründeki 
KDV indirimi çalış
masının detayları 
netleşti. Ekonomi

Dünyanın en hızlı ikinci ekonomisi Türkiye
Türkiye ekonomisi, 
2011 yılında yüzde 
8,5 büyüdü. 
Büyümenin yüzde 
8,4 olması 
bekleniyordu.
Türkiye ekonomisi 
2011'in tamamında 
yüzde 8.5 büyüdü. 
Boylece Türkiye 
Çin'den sonra en 
hızlı büyüyen ikinci 
ekonomi oldu.
Türkiye 
ekonomisinin 2011 
karnesi belli oldu. 
Ekonomi yıllık bazda 
yüksek bir büyüme 
gösterirken, son 
çeyrekteki yavaşla
ma dikkat çekti. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu verilerine

Bakanlığı'nın 
öncülüğünde 
yürütülen çalışmaya 
göre büyük ölçekli 
inşaat yatırımlarına 
vergi desteği 
sağlanacak. Baraj, 
hastane gibi 300 
milyon doların 
üzerindeki inşaatların 
yapımında kullanılan 
malzemenin KDV'si o 

göre, ekonomi 
geçen yılın 
tamamında yüzde 
8.5 büyüdü.
Ekonomi dördüncü 
çeyrekte ise 
yavaşlayarak yüzde 
5.2 büyüdü.
Çin geçen yılı yüzde 

yılın sonunda işletm
eye iade edilecek.
Yatırımcı KDV 
iadelerini almak için 
inşaatın bitme 
sürecini beklemeye
cek. Firmaların 
finansman açısından 
eli bu sayede rahat
lamış olacak. 
Örneğin beş yılda 
tamamlanması

9.2 büyümeyle kap
atarak en hızlı 
ekonomi oldu.
Türkiye yüzde 8.5'lik 
büyümeyle en hızlı 
büyüyen ikinci 
ekonomi olarak 
belirlendi.
KİŞİ BAŞI GELİR 10 

öngörülen ve toplam
da 1 milyar liralık bir 
yatırım için piyasaya 
aldığı mal için ilk yıl 
100 milyon liralık 
KDV ödemesi yapan 
işadamı bu parasını 
yılın sonunda 
alabilecek.
Bu sayede inşaatın 
ikinci yılında eline 
ilave 100 milyon 
liralık finansman 
geçmiş olacak. 
Ekonomi Bakanlığı 
bürokratlarından 
edinilen bilgilere 
göre desteklerden 
yararlanmak için 
yatırım teşvik belgesi 
alınması gerekiyor. 
Bu tür stratejik 
yatırımlardan yatırım 
teşvik belgesi 
almayanlar ise fay
dalanamayacak.

BİN 444 DOLAR 
2011 yılında, 
Türkiye'nin dolar 
cinsinden gayri safi 
yurtiçi hasılasının 
772 milyar 298 
milyon dolar 
olurken, kişi başına 
milli gelir ise 10 bin 
444 dolara çıktı. 
ŞİMŞEK: YUMUŞAK 
İNİŞ DENGELİ 
SÜRÜYOR 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
büyüme rakamlarına 
ilişkin olarak, 
"Ekonomideki 
yumuşak iniş, 
hedeflerimiz doğrul
tusunda dengeli bir 
şekilde devam 
etmektedir"

Aracında dizel kul
lanan vatandaşların 
ödediği ÖTV tutarı, 
benzinli araç kul
lananların ödediği 
verginin 4,5 katına 
ulaştı.
Yine de dizeli tercih 
edenler vergiden 
yaklaşık 12 milyar 
lira tasarruf etti. 
Akaryakıt ürünlerine 
birbiri ardına gelen 
zamlar vatandaşı 
daha ucuz olduğu 
için dizel ve LPG 
yakıtlarına yöneltti. 
Araçlarda kullanılan 
dizel yakıt benzin 
tüketiminin 6,5 katını 
aştı. Buna karşılık 
dizelin vergisi daha 
düşük olduğu için 
ödenen Özel Tüketim 
Vergisi (ÖTV) benzin- 
liye göre 4,5 katta 
kaldı. Geçen yıl 
doğal gaz dahil 
olmak üzere vatan
daşın akaryakıt ürün
lerine ödediği 
ÖTV'nin yaklaşık 
yüzde 64'ü tek başı
na dizel araçlardan 
kaynaklandı.
Bilgiye göre doğal- 
gaz dahil olmak 
üzere akaryakıt ürün
lerini kullanan vatan
daşlar 2011 yılında 
Maliye'ye toplam 34 
milyar 134 milyon TL 
ÖTV ödedi. Söz 
konusu ÖTV'nin 21 
milyar 754 milyon 
lirası dizel yakıt kul
lanan taşıt sahip
lerinin cebinden 
çıktı. Benzinli taşıt 
kullananların ödediği 
ÖTV 4 milyar 907 
milyon lira, LPG'li 
araç sahiplerinin 
ödediği ÖTV ise 3,3 
milyar lira oldu. Ev 
ve işyerlerinde 
tüketilen doğalgaza 
da geçen sene 
toplam 1,3 milyar lira 
ÖTV ödedik.

5,2 MİLYARI 
VERGİNİN 
VERGİSİNDEN 
Akaryakıt ürünlerine 
ödenen ÖTV 
nedeniyle vatandaşın 
cebinden geçen yıl 
çıkan KDV ise 5,2 
milyar lirayı aştı. 
"Vergini vergisiî 
olarak ifade edilen 
bu sistem nedeniyle 
dizel araç kullanan
ların cebinden 3,9 
milyar lira çıkarken 
benzinli araç sahip
leri 885 milyon lira, 
LPG kullananlar 602 
milyon, doğal gaz 
tüketenler de 188 
milyon lira ÖTV kay
naklı KDV ödedi. 
EN ÇOK DİZEL 
TÜKETİLİYOR 
Veriler dizel yakıt 
tüketimini de gözler 
önüne serdi. Geçen 
yıl vatandaş yaklaşık 
2 milyar 594 milyon 
litre 95 oktan benzine 
karşılık tam 16 milyar 
676 milyon litre dizel 
tüketti. LPG tüketimi 
2 milyar 618 milyon 
litreyle benzini geçti. 
Geçen yıl ev ve işy
erlerinde 45,4 milyon 
metreküp doğalgaz, 
288 bin ton kalorifer 
yakıtı (fueloil) 1 mil 
yon ton da tüpgaz 
tüketildi.
Araçlarda kullanılan 
dizel yakıt miktarı 
benzin tüketiminin 
6,5 katına ulaşırken, 
ödenen vergi 4,4 
katta kaldı. Bu durum 
ÖTV payının ben
zinde yüzde 57,9 
dizelde ise yüzde 
48,9 olmasından 
kaynaklandı. 
ÖTV'deki bu 
fark nedeniyle dizel 
yakıtı tercih eden 
vatandaşların 
cebinden yaklaşık 
12 milyar lira 
daha az vergi çıktı.

Gemlik Körfez IIlMlilMİİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4235 

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-Reklamcıiık 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 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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Gemliltspar ilk maçının lire Mi 1-1
Seyfettin Şekersöz

BAL ligi play-off 
maçları start alırken, 
Gemlikspor ile 
Kafkasspor’un 
Demirtaş sahasında
ki mücadelesinde 
taraflar birbirlerine 
üstünlük sağlaya
madı. 90 dakika 1-1 
sonuçlanırken ilk 
yarıda Kafkasspor, 
ikinci yarıda ise 
Gemlikspor daha 
üstün futbol 
sergiledi, 
iki takım taraftar
larının müsabaka 
öncesinde yaptıkları 
tribün şovları ilgiyle 
izlenirken maç biti
minde yaşanan 
tartışmaları önlem 
alan güvenlik güçleri 
büyümeden önledi. 
Maça Kafkasspor 
daha atak başladı, 
10. dakikada 
Ahmet’in şutunu 
Gemlikspor kalecisi 
Ömer çeldi, top 
önüne gelen 
Murat’ın müda
halesinde Ömer gole 
izin vermedi. 
Kafkasspor’un uzun 
toplarla rakip kaleye 
gittiği maçta 
Gemlikspor özellikle 
kısa pasla kanatları 
kullanmayı tercih 
ettiği maçta bekle
nen gol 38. dakikada 
Kafkasspor’dan 
geldi. Köşe atışın
dan doğan karam-

geçti. 41. dakikada 
Gemlikspor atağında 
Arif’in kale direğinin 
yanından vurduğu 
kafa şutu dışarı 
gidince Kafkasspor 
ilk yarıyı 1-0 önde 
kapadı.
İkinci yarıya gol için 
başlayan Gemlik 
spor 47. dakikada 
beraberliği yakaladı. 
Muharrem’im soldan 
ceza sahasına 
girdiğinde geriye 
çıkardığı topu Metin 
bekletmeden kaleye 
gönderdi, kalecinin 
müdahale edemediği 
top ağlarla buluşun
ca skor 1-1 oldu. 
Beraberlik golünden 
sonra galibiyet için 
gol arayan Gemlik 
spor, 49’da Arif’in 
röveşata ile arkaya 
attığı topa Serkan 
yetişemedi. 53’te ise 
Metin’in atağında 
Kafkasspor kalecisi 
Adem yatarak gole 
izin vermedi.
İki takımında skoru 
lehine çeviremediği 
maçın son dakika 
sında Gemlikspor 
dan Berkan ikinci 
sarıdan kırmızı kartla 
oyun dışında kaldı. 
1-1 sonuçlanan

maçın bitimiyle bir
likte iki takım 
taraftarları da rakip 
tribünleri pet şişe 
yağmuruna tuttular. 
Çevik kuvvet 
polisinin de geniş 
güvenlik önlemi 
aldığı maç sonrasın
da gelişen olaylar 
fazla büyümeden 
önlendi.
SAHA : Demirtaş 
HAKEMLER:
Erhan Sönmez 5, 
Bora Aladağ 5, 
Özgür Sezgin 5, 
GEMLİKSPOR : 
Ömer 5, Ümit 5, 
Muharrem 6, Adil 6, 
Yusuf 6, Nazif 5, 
Bergan 5, Metin 6, 
(Oğuz 4) Serkan 5, 
Mustafa 5, (Mehmet 
2) Arif 4, (Burak 3) 
KAFKASSPOR : 
Adem 5, Rıdvan 6, 
Emre 6, Bülent 6, 
Emrah 6, Fatih 6, 
Serdal 5, Ali 4, 
(Hakan 3) Murat 5, 
Barış 5, (Taner 2) 
Ahmet 4, (Şiyar 2) 
GOLLER :
Dk. 38. Rıdvan, 
(Kafkasspor) Dk. 47. 
Metin, (Gemlikspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 90. Bergan, 
(Gemlikspor)



Matmaraliirlili, zeytinyağı kalitesinde iddialı
Marmarabir/ik Başkanı Hidamet Asa, bir litre sızma zeytinyağının üretim 

maliyetinin 1 lirayı geçtiğini belirterek, “7.5 liranın altında zeytinyağı satılıyorsa o 
üründen şüphelenilmesi gerekir” dedi. Asa, dünya markası Marmarabirlik'in, kaliteli 
ürünleriyle tüketici dostu olduğunu belirterek “Vatandaşlarımız Marmarabirlik ürün
lerini herhangi bir şüpheye düşmeden güvenle tüketebilirler” diye konuştu. 30 bine 
yakın ortak üreticiden aldıkları bir kilogram zeytinin bile kaydının tutulduğunu 
söyleyen Asa, bir litre sızma zeytinyağının üretim maliyetinin 7 lirayı geçtiğini, üzeri 
ne ambalaj ve işletme giderlerinin de eklenmesi gerektiğini bildirdi. Sayfa 4’de
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BİR ALANA 
İKİNCİSİ BEDAVA!

ÇOKAL TİCARET
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU

Kayhan Mah. 
2 Nolu Cadde 

GEMLİK 

5247677

Türkiye’nin ilk özel limanı olan GEMPORT, 2012 yılında 20 milyon dolarlık yatırımla 
büyüyecek. GEMPORT dev konteyner gemisi Post Panamanian ağırlamaya hazırlanıyor

Gemlik Liman ve Depolama Tesisleri A.Ş. (GEMPORT) dün kuruluşunun 20. yılını kutlarken, 
Şirket Genel Müdürü M. Süha Aktaş, 2012 yılında 20 milyon dolarlık yatırımla hizmet kalitesini ve 
kapasitesini arttırmayı amaçladığını açıkladı. Türkiye İş Bankası iştiraklerinden olan GEMPORT’un 
2011 yılında Türkiye limanlarında iş hacminin yüzde 13 oranında büyüdüğü sırada, GEMPORT’un 
lokal iş hacminde yüzde 25, konteyner iş hacminde yüzde 72 artış gösterdiği belirtildi. Genel 
Müdür Aktaş, GEMPORT’un 92 yılından bugüne pek çok başarıya imza attığını, bu başarıların 
temelinde nitelikli kadronun yanı sıra, küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalara karşın teknolo
jik gelişmeleri takip eden büyüme odaklı yatırımların bulunduğunu söyledi. Haberi sayfa 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

GEMPORT 20 yaşında
Gemlik Uman ve Depolama İşletmesi 

GEMPORT’un 20. kuruluş yıl dönümü 
nedeniyle, dün şirket yöneticileri basın ile 
buluştu.

Gemlik’in yerel basın kuruluşlarının yanı 
sıra, Bursa ve İstanbul medyası da 
GEMPORT’taydı.

Güzel bir organizasyon ile 20 yaşına 
giren Gemlik Liman ve Depolama 
İşletmesi, geçen sürede başarılı bir yük
seliş gösterdi.

Dün, GEMPORT Genel Müdürü M. Süha 
Aktaş, bizlere bu yükselişin nedenlerini 
ve gelecekle ile ilgili projelerini anlattı.

Türkiye limanlarının yüzde 13 büyüdüğü 
2011 yılında, GEMPORT iş hacminde 
yüzde 25, konteyner iş hacminde yüzde 
72 büyüme göstermiş. Devamı 4’de

Tartıştığı 
komşusunu 
tiileile 
yaraladı
Bursa'da bir kişi, 
aralarında huşu 
met bulunan kom 
şusunu tüfekle 
yaraladı.
İddiaya göre aynı 
sokakta oturan iki 
komşu arasında 
bilinmeyen bir 
nedenle tartışma 
çıktı. Mahalle 
sakinlerinin ayır
maya çalıştığı 
kavgada, bir kişi 
yaralandı. 3’de

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Nisan ayı 
olağan toplantısı, 4 
Nisan 2012 Çarşam
ba günü yapılacak. 
Belediye Meclisi’nin 
bu toplantısında, 
2 Belediye Encümen 
üyesinin seçimi 
yapılacak.
Ardından gizli

oyla Plan ve Bütçe 
Komisyonu, İmar 
komisyonu üyeleri 
seçilecek. 
Marmara ve 
Boğazları Belediye 
ler Birliği’ne Gemlik 
Belediyesini temsil 
edecek 2 asil 1 ye 
dek üyenin seçimi 
yapılacak.

Toptancılar Zeytin 
Hali Bölgesindeki 
zeytin işletme 
ve depolama 
alanlarının 
genişletilmesi ile 
ilgili istem ele 
alınarak görüşülecek 
ve karara 
bağlanacak.
Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Aymak, ayılmak ya da ayıklanmak...
Demokratik araçlarla demokrasiyi 

katletmek herhalde böyle bir şey... 
Zaten zamanın birinde; “Demokrasi 
bir araçtır” dememiş miydi? “Kana 
kan intikam, Allahuekber...”
Allah adıyla kan peşinde olmak. 
Nasıl bir anlayışın dışavurumudur. 
Ne dinle, ne insanlıkla açıklanamaz 

bu durum.
Bir 28 Şubat hesaplaşması tutturdun 

gidiyorsun.
Askeri ayıkladın.
Yargıyı sil baştan organize ettin.
Sendikaları tırpanladın.
Sanayiciyi sindirdin...
Yetmiyor şimdi de Suriye’nin sözde 

dostlarını Türkiye’de toplayarak sınır 
komşularını ABD’nin güdümüne sok
mak için çabalıyorsun.

Nasıl daha iyi anlatılır AKP’nin 
başının intikam ateşiyle yandığını?

Bu ne hırs bu ne öfke?
Karşındaki kim?
Bu ülkenin yurttaşları değil mi?
Yaratanın yarattığı kullara beslediğin 

bü öfke niye?
Bulduğun her kalabalık karşısında 

nefretini kusuyorsun...
Olmaz ama...
Özellikle din eğitimi almış, Kuran-ı 

Kerim’i hıfz etmiş bir imama yakış
maz.

Sana düşen Allahın kullarını ayrım
sız sevmektir.

Varsa hatalarını önce doğru örnek 
olarak, sabırla, hoşgörüyle, sevgiyle 
düzeltmektir.

Sen ne yapıyorsun?
Gözlerinden ateş, ağzından tükürük 

saçarak kinini dışa vuruyorsun.
Aslında saklamaman iyi...
Umarım ve dilerim ki senin peşine 

takılanlar senin ne olduğunu anlarlar.
Gelişmekten, kalkınmaktan söz ediy

orsun emekline işçine, memuruna üç 
kuruş zammı çok görüyorsun.
Yetmiyor onların üzerine zam üze 

rine zam bindiriyorsun.
Elektrik, doğalgaz, akaryakıt... 
Sırada daha neler var kim bilir? 
Ama sen haklısın.
Bu millet ne verirsen tınmıyor.
Üstüne bindikçe daha daha diyor.
Sabır küpü maşallah...
Dünyada sessizlikte eşi menendi 

olmayan bir topluma ne yapsan az.
Vur vur inlesin vatandaş dinlesin.
O memnunsa hal ve gidişten bize de 

ne oluyor ki?

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Nisan ayı 
olağan toplantısı, 4 
Nisan 2012 Çarşam
ba günü yapılacak. 
Belediye 
Başkanlığından 
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

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Teşkilatının düzen
lemiş olduğu "Yeni 
Dünya Düzeni ve 
Milli Görüş” adını 
taşıyan konferans 
büyük ilgi gördü. 
Misafir konuşmacı 
olarak genel başkan 
yardımcısı İlyas 
Tongüç'ün katıldığı 
programa çok sayı
da vatandaş ile bir
likte sivil toplum 
kuruluşları ve siyasi 
parti temsilcileri 
katıldı.
Genel Başkan 
Yardımcısı İlyas 
Tongüç yaptığı 
konuşmada şunları 
söyledi "Avrupa ve 
ABD’nin oluştur
duğu kapitalist sis
temin temeli, Afrika 
ülkelerinde yaşayan 
fakir halkın maddi 
ve manevi yönden 
köleleştirilmesi ile 
başladı. Afrikayı 
sömüren bu ülkeler 
bununla yetinme 
yerek, faize dayalı 
bir sistem kurdular 
ve üretmeden 
tüketme yolunu be 
nimsediler. Bunu da

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- 

yaparken üçüncü 
dünya ülkelerini 
borsa, faiz, döviz 
alışverişi vb yollar
dan sömürmeye 
başladılar. Kurmuş 
oldukları bu sis
temde çöktüğü için 
en son yaptıkları 
kötülük, İslam 
ülkelerinin yeraltı 
zenginlik kay
naklarını ele geçir 
mek oldu. İslam 
ülkelerini, sözde de 
mokrasi adı altında 
işgal ettiler. Kapita 
list sistemin bu tem
silcileri girdikleri her 
İslam ülkesine kan 
ve gözyaşından 
başka hiç bir şey 
vermediler. Saadet

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

Partisi olarak diyo 
ruz ki; Ey İslam 
ülkeleri ayağa kal 

kın, bu düzeni kır
manın vakti geldi de 
geçiyor" diyen İlyas 
Tongüç konuşması
na şöyle devam etti 
"İslam birliği ve 
uyanışı sağlayacak 
tek parti Milli Görüş 
temsilcisi Saadet 
Partisidir. Milli 
görüşün ne olduğu 
nu merak edenler 
İstanbul un fethine, 
İstiklal harbine, 
Çanakkaleye bak
malıdır. Merhum şair 
M. Akif Ersoy'un 
dediği gibi, Allah bu 
millete bir daha 
istiklal marşı yazdırt 

Eşref Dinçer 
Mahallesi 30 pafta, 
628 ada, 66- 178 -179 
nolu parsellerin 
kamulaştırılması ile 
ilgili görüşmeden 
sonra, Toptancılar 
Zeytin Hali 
Bölgesindeki 
zeytin işletme ve 
depolama alanlarının 
genişletilmesi 
ile ilgili istem ele 
alınarak görüşülecek 
ve karara 
bağlanacak.

masın. Gerektiğinde 
tek yumruk olmayı 
bilen milletimizin 
birlik ve beraberlik 
içinde olması vakti 
gelmiştir" diyerek 
sözlerini noktaladı. 
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen ise;
"Davetimize, konfe 
ransımıza katılan 
halkımıza teşekkürü 
bir borç biliyoruz 
Sayın halkımızın 
desteği gücümüze 
güç katmakta olup 
devam edecek salon 
programlarımızda 
kendilerini aramızda 
görmekten buyuk 
mutluluk duyacağız" 
dedi.
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Tarnşuğı komşusunu tiifelıle araladı
Bursa'da bir kişi, 
aralarında husumet 
bulunan komşusunu 
tüfekle yaraladı.
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Barbaros Mahallesi 
416. Sokak'ta mey
dana geldi. İddiaya 
göre aynı sokakta 
oturduğu E.Y. ile 
daha önce bilin
meyen bir sebepten 
dolayı tartışan A.A., 
dün öğle saatlerinde 
el yapımı silahını 
alarak komşusunun 
evinin önüne geldi.

Tartışmaya başlayan 
şahısları mahalle 
sakinleri ayırmaya 
çalıştı ancak A.A., 
yanında getirdiği

silahla E.Y.'yi 
bacağından 
yaraladı.
Mahalleli elinde 
silah bulunan

A.A.'ya müdahale 
edemezken, 
yaralanan E.Y. olay 
yerine gelen ambu
lansla Çekirge 
Devlet Hastane 
si'nde tedavi altına 
alındı. Ayağından 
yaralanan E.Y.'nin 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi. 
Evinde yakalanarak 
gözaltına alınan A.A. 
ise, emniyetteki 
ifadesinin ardından 
sevk edildiği 
adliyede tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.

İhsanca

Patam az bulunca sigataları çaldı
Bursa'da gece saat
lerinde bir işyerine 
giren hırsızlık zan
lısı, kasadaki parayı 
yetersiz bulunca 
raftaki sigaraları 
çaldı.
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Zekai Gümüşdiş 
Mahallesi Fevzi 
Çakmak Caddesi 
üzerindeki bir mar
kette meydana geldi. 
Gece geç saatlerde 
kimliği belirsiz bir 
kişi marketin 
kapısını açarak içeri

paraları yetersiz 
bulan hırsız, rafta 
dizili olan yaklaşık 
60 karton sigarayı

girdi. Dükkanı dağı
tan zanlı kasayı 
açarak içindeki 
paraları çaldı. Ancak

yanında getirdiği 
torbalara doldurarak 
kaçtı. Sabah 
işyerine geldiğinde 
kapının açık 
olduğunu gören 
dükkan sahibi Murat 
U. hemen polis ekip
lerine haber verdi. 
Olay yerine gelen 
ekipler müştekinin 
ifadesine başvu
rurken, Olay Yeri 
İnceleme Ekipleri de 
kapıda parmak izi 
çalışması yaptı. 
Polis, zanlının 
yakalanması için 
çalışma başlattı.

Kanlı dedikoılu katfgasının sanıjjına da
müştekisine de hapis çıktı

Bursa'da, dedikodu 12 yıla kadar hapsi "Beni öldürmeye sanık S.G.'yi
yüzünden çıkan istenen tutuklu mi yoksa "kasten yaralama"
tartışmada sanık S.G. (22), son yaralamaya mı suçundan
şalvarında kez hakim karşısına çalıştı, açıkçası önce 1 yıl 6 ay
sakladığı bıçakla çıktı. Panayır bilmiyorum. hapis cezasına
komşusunu Mahallesi'nde 3 ay Elinde bıçak vardı, çarptırdı,
yaralayıp öldürmeye önce dedikodu isteseydi beni Suçun tahrik
teşebbüs ettiği yüzünden çıkan öldürebilirdi. altında işlenmesi ve
öne sürülen kadın tartışmada Kendisinden sanığın duruşmada-
sanık 11 ay 7 26 yaşındaki şikayetçi değilim" ki iyi hali sebebiyle
gün hapis cezasına arkadaşı N.A.'yı 3 dedi. ceza 11 ay 7 güne
çarptırıldı. yerinden bıçakla- Bunun üzerine indirildi. Sanığı
Mahkeme, sanığı yarak ağır yarala- tutuklu sanık S.G. tehdit etmekle
tehdit ettiği öne makla suçlanan de kendisini suçlanan müşteki
sürülen müştekiye sanık S.G., son "tehdit ettiği" N.A. ise 5 ay hapis
de 5 ay hapis sözünde çok pişman ileri sürülen cezasına çarptırıldı,
cezası verdi. olduğunu söyledi. N.A.'dan şikayetçi Tutuklu sanığın
4. Ağır Ceza Müşteki olarak olmadığını söyledi. tahliyesine karar
Mahkemesi'nde katıldığı duruşmada Müştekinin veren mahkeme,
"haksız tahrik altın- ilk kez konuşan şikayetçi olma- sanığa ye
da kasten adam N.A. ise sanıktan masını göz önünde müştekiye verilen
öldürmeye şikayetçi olmadığını bulunduran hapis cezalarını ise
teşebbüs" suçundan ifade ederek, mahkeme, erteledi

İhsan BÖLÜK 
posta@ihsanboluk.com.tr 

Oku(ma)!
Çarpıcı çelişkiyi vatandaş ne kadar fark 

ediyor acaba? Televizyonlarda yayınlanan 
kamu spotunda, bir genç kızın okuma azmi, 
ekonomik sıkıntı çeken babasının çabası ve 
mutlu sonla biten hikaye dudak titretiyor 
doğrusu... Spotun hiçbir yerinde ne dini, ne 
de siyasal mesaj var. Spot, bir süre önce 
“dindar gençlik istiyorum” diyen Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın, kızların okula gön
derilmesi çağrısıyla sona eriyor.

Kızlar elbette okumalı... Fakat dindar genç
lik isteniyorsa, bu kamu spotunda neden, 
özellikle kadınlarda dindarlığın simgesi haline 
getirilen türban kullanılmıyor?

Kanımca kullanılmasında hiç sakınca yok. 
Zira 4+4+4 eğitim sistemiyle niyet çok açık 
bir şekilde ortaya konmuşken, bu tarz spot
larla amaç ne ola ki?

O da belli aslında... AKP’yi merkez sağın 
tek partisi haline getirmek!

TÜİK dün, kitap basımıyla ilgili 2011 yılı ista
tistiklerini açıkladı. Geçen yıl 39 bin 247 kitap 
basılmış...

İçerik dağılımına baktığımızda, 13 bin 891 ’i 
edebiyat ve retorik üzerine... 13 bin 395’i de 
sosyal bilimlerle ilgili... Bu sayıları görünce 
heyecanlanıyor insan... Basılı materyallerin 
toplam sayısının 176 milyon 439 bin 551 
olduğunu görünce heyecan daha da artıyor.

Dinsel içerikli kitap sayısı ise 2 bin 715... 
Siyasal iktidarın uygulamalarını dikkate 
alarak, dinsel içerikli yayın sayısının azlığı 
şaşırtıcı elbette... Üstelik edebiyat ve sosyal 
bilimlerle ilgili yayın çokluğu, ülke insanının 
kitaba olan ilgisinin arttığına ilişkin umut 
veriyor...

O kadar da umutlanmayın... Milli Eğitim 
Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’nun internet 
sitesinde yer alan kitap okuma alışkanlıklarıy
la ilgili istatistikler, umudu bir anda yerle bir 
ediyor. Hangi yılın araştırmasıdır belli değil 
ama Türkiye’de düzenli kitap okuma alışkan
lığı oranı binde bir...

Aynı kaynaktan başka bir veri:
Ayda bir kitap okuyan öğretmenlerin oranı 

yüzde 5... Beş yıllık süreçte öğretmenlerin 
yüzde 75’lik bir kısmı hiç kitap okumamış!

BM insani Gelişim Raporu’na göre kitap 
okuma oranında Türkiye, Malezya, Libya ve 
Ermenistan gibi ülkelerin bulunduğu 173 ülke 
arasında 86. sırada... Yılda bir Japon ortala
ma 25, bir İsviçreli ortalama 10, bir Fransız 
ortalama 7 kitap okurken, Türkiye’de 6 kişiye 
yılda 1 kitap düşüyor.

Ne acı değil mi?

Tablo böyleyken, Bursa’da Nilüfer 
Belediyesi kütüphane açıyor!

Akkıhç Kütüphanesi, Çocuk Kütüphanesi, 
Üçevler Kütüphanesinden sonra belediye, 
Nazım Hikmet’in adını taşıyan kültür 
merkezinde Türkiye’nin ilk şiir kütüphanesini 
açtı.

(Buradan sonrası ironidir!!!)
Sadede gelelim... Mustafa Bozbey sonunu 

hazırlıyor!
Nilüfer’in seçmen yapısı günden güne 

değişiyor. Dolayısıyla kütüphane açarak seç
meni mutlu edemeyeceğini bilmiyor olmalı 
Bozbey!

Kömür dağıtsın kömür!
Hem doğalgaza, elektriğe de büyük zam 

yapılmışken halk desteği artar!
GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ
Elektriğe, doğalgaza zam 
Oranı duysanız muazzam 
Böyle buyurdu sadrazam 
Sorun yok, halk muntazam

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

GEMPORT 20 yaşında...
GEMPORT’un kuruluş serüveni geli 

yor aklıma.
12 Eylül 1982’den sonra Kocaçukur’u 

satın alan Bursa İplik Sanayi A.Ş.
sahibi Muammer Ağım, bu arazide bir 
iplik fabrikası kuracaktı.

O günkü memurlardan oluşan Bele 
diye Meclisi, BİSAŞ’ın yaptığı mevzi 
imar planını kabul etti.

Fabrika kuruluşu için planlama çalış
maları ve projelendirme başladı. 
Belediye Meclisi’nin verdiği karar nede 
niyle Gemlik halkına ve meclis üyeleri 
ne, gazetemize verilen tam sayfa ilanla 
teşekkür edildi.

Ancak, 1984’de yapılan yerel seçim
lerde Belediye yönetimi ANAP’a geçin 
ce, zamanın Başbakanı Merhum Turgut 
Özal’ın, İstanbul’daki limanları boşalt
ma politikaları ile Devlet Planlama Teş 
kilatı, Körfez’de inceleme başlattı.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’hin 
Kocaçukur bölgesinin liman yapılması 
istemi, öncelere dayanıyordu.

Sonunda, Gemlik’te özel bir liman 
kurulmasına karar verildiğinde, BİSAŞ 
buna yanaşmadı.

İplik Fabrikası’nda ısrarcı oldular.
Plan yapma yetkisi belediyelere ge 

çince de, o günkü Meclis, Kocaçukur’u 
sanayi alanından çıkarıp, liman ve depo 
lama tesisine dönüştürdü.

M. Ağım’ın itirazı, İdari Mahkeme’ye 
oldu ama işe yaramadı.

Hakkı Çakır’ın kararlı tutumu sonucu, 
Belediye Kocaçukur’u kamulaştırdı.

Ama, Muammer Ağım işi bırakmadı.
Is Özal’a kadar yansıdı.
özal’ın H.Çakır’ı arayıp, “Bu işle uğ 

raşma" dediğini duyduk o zamanlar.
Sonunda Gemlik Belediyesi ile 

BİSAŞ, GEMPORT’u kurdu.
Arazi karşılığı Gemlik Belediyesi 

yüzde 25 şirkete ortak oldu.
Türkiye’nin ilk özel limanı BİSAŞ, 

Gemlik Belediyesi ortaklığı ile işletme 
ye açıldı.

Ama, zamanla Ağım Ailesi aldığı kre 
dileri ödeyemeyince, büyük hisseyi İş 
Bankası’na devretmek zorunda kaldı.

GEMPORT’ta, İş Bankası büyük 
hissedar, yönetim elinde.

Gemlik Belediyesi’nin yüzde 13.8’lik 
payı, kalanı Ağım Ailesi’nin..

GEMPORT, iş Bankası’nın elinde 
büyüdü.

Dün yapılan sunumda, şirketin mo 
dern bir yapıya kavuşturulduğu ve çağ
daş işletmecilik kurallarıyla çalıştığını 
gözlemledik.

GEMPORT bölgeye, ülke ekonomi
sine, ortaklarına getirisi yükselen bir 
kuruluş olmaya devam ediyor.

2012 yılında yeni yatırımlarla daha da 
büyüyecek.

Gemlik, GEMPORT ve diğer liman 
işletmeleri ile Türkiye’nin en önemli 
ithalat ve ihracat kapısı olacak.

Limanlar büyürken, yollar ve planlar 
bu büyümenin gerisinde kalıyor.

20 yıl sonra GEMPORT’u ve bölgeyi 
düşünmek bile istemiyorum.

Türkiye bu süreçte bir iç ve dış sa 
vaş yaşamazsa, gelişme korkunç ola
cak.

Limancılığın dinamosu GEMPORT, 
bu gelişmede öncülüğünü elinde tuta
cağa benziyor.

Milli Mili İttll
Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, bir litre sızma zeytinyağının üretim maliyetinin 
7 lirayı geçtiğini belirterek, “7.5 liranın altında zeytinyağı satılıyorsa o üründen 
şüphelenilmesi gerekir” dedi. Asa, dünya markası Marmarabirlik’in, kaliteli ürün
leriyle tüketici dostu olduğunu belirterek “Vatandaşlarımız Marmarabirlik ürünleri
ni herhangi bir şüpheye düşmeden güvenle tüketebilirler” diye konuştu.
Marmarabirlik, bal
dan sonra 
zeytinyağında da 
taklit ve tağşiş 
yapıldığı iddiaları 
üzerine zeytinyağı 
tüketicilerine 
“Bilinen markaları 
tüketin. Ayrıca, 
sızma zeytinyağının 
buzdolabında don
duğunu, donmuyor
sa zeytinyağı 
olmadığını bilin” 
uyarısında bulundu. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, gıda mad
delerinde hileye 
başvurulmasının 
insanlık suçu 
olduğuna vurgu 
yâpâ'idn, 
zeytinyağında taklit 
ve tağşiş iddi
alarının, sektörün 
kurallara uygun üre
tim yapan, asla taklit 
ve tağşişe başvur
mayacak firmalarını 
da olumsuz etk
ilediğini söyledi. 
Asa, 
Marmarabirlik’in 
uzmanlığının sofralık 
zeytin olsa da, 
zeytinyağı üretimi de 
yaptığını hatır
latarak, “Bu yıl 
Bursa bölgesinde 
hava koşullarından

lüm Ti rtı-ftran Tıırian Bı I asma sı"
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
"22 Nisan'da Arap 
ülkelerinin turizm 
bakanları ve turizm 
yetkilileri, seyahat 
acenteleri ve fir
maları ile 
Türkiye'deki turizm 
yetkilileri, Kültür ve 
Turizm 
Bakanlığımızın 
katılımıyla Bursa'da 
büyük bir turizm

otum dalında 
buruşan zeytinin 
yarısı sofralık vasfını 
kaybederek yağlığa 
ayrıldı. Ürünün 
dalında su kaybına 
uğraması sebebiyle 
üreticimiz mağdur 
oldu ama elde edilen 
yağın asit ve per
oksit dereceleri 
düşük olduğundan 
mükemmel sonuç 
alındı” diye konuştu.

7.5 LİRADAN AŞAĞI 
MÜMKÜN DEĞİL 

30 bine yakın ortak 
üreticiden aldıkları 
bir kilogram zeytinin 
bile kaydının tutul
duğunu, 
Marmarabirlik olarak 
kayıt dışı hiçbir 
işlemlerinin 
olmadığını ifade 
eden Başkan Asa, 
şunları söyledi: 

buluşması 
yapacağız" dedi. 
Vali Harput, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe ile düzen
lediği basın toplan
tısında, Bursa'nın 
son zamanlar turizm 
konusunda atılım 
başlattığını söyledi. 
Bu atılımın önemli 
bir basamağının ise 
22 Nisan'da yapmayı

Marmarabirlik, 
Ulusal Zeytin ve 
Zeytinyağı 
Konseyi’nin 
belirlediği Beyaz 
Liste’ye ilk giren fir
malardan biridir. 
Üretimimizin tamamı 
kayıt altındadır. Bu 
nedenle maliyet ve 
işletme gider
lerinden ötürü, 
piyasadaki taklit ve 
tağşiş nedeniyle 
oluşan haksız reka
betle mücadele 
etmekteyiz. Burada 
görev tüketiciye 
düşmektedir. Hem 
sofralık zeytin, hem 
de zeytinyağı 
alırken, bilinen 
markaları tercih 
etmeliler. Ayrıca 
şunu da hiçbir 
zaman unutma
malılar. Sızma 
zeytinyağı, buz
dolabına konul- 

planladıkları 
"Büyük Türk-Arap 
Turizm Buluşması" 
olduğunu vurgu
layan Harput, "Arap 
Birliği Turizm 
Örgütü ile daha 
önce yaptığımız 
mutabakat sonucun
da 2013 yılında 
Bursa, Arap alemi 
için ana destinasyon 
ilan edilmiş. 22 
Nisan'da Arap

duğunda donar. Hiç 
donmuyorsa 
zeytinyağı değildir. 
Bir bölümü donuyor
sa tağşiş var, 
muhtemelen başka 
bitkisel yağlarla 
karıştırılmış demek
tir.” 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, bir litre sızma 
zeytinyağının üretim 
maliyetinin 7 lirayı 
geçtiğini, üzerine 
ambalaj ve işletme 
giderlerinin de 
eklenmesi gerektiği
ni belirterek, “7.5 
liranın altında 
zeytinyağı satılıyor
sa o üründen şüphe- 
lenilmeli. Tüketicinin 
mağduriyetinin 
giderilmesi için de 
gıda denetimlerinin 
sıklaştırılması 
gerekiyor” dedi. 
Asa, dünya markası 
Marmarabirlik’in, 
kaliteli ürünleriyle 
tüketici dostu 
olduğunun altını çiz
erek, 
“Vatandaşlarımız 
Marmarabirlik ürün
lerini herhangi bir 
şüpheye düşmeden 
güvenle tüketebilir
ler” diye konuştu.

ülkelerinin, turizm 
bakanları ve tuflfrm 
yetkilileri, seyahat 
acenteleri ve fir
maları ile 
Türkiye'deki turizm 
yetkilileri, Kültür ve 
Turizm 
Bakanlığımızın 
katılımıyla Bursa'da 
büyük bir turizm 
buluşması 
yapacağız" diye 
konuştu.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEMPORT 20. yılında hedef büyüttü
Türkiye’nin ilk özel limanı olan GEMPORT, 2012 yılında 20 milyon dolarlık yatırımla 
büyüyecek. GEMPORT dev konteyner gemisi Post Panamax’lan ağırlamaya hazırlanıyor
Gemlik Belediye 
si’nin de ortağı 
olduğu Türkiye İş 
Bankası Lojistik 
Gurup şirketlerinden 
Gemlik Liman ve 
Depolama İşletmesi 
A.Ş. (GEMPORT), 
kuruluşunun 20. 
yılını yeni yatırımlar
la karşılıyor. 
Dün, düzenlenen 
tanıtım ve basın 
toplantısında 
konuşan GEMPORT 
Genel Müdürü M. 
Süha Aktaş, 2011 
yılında Türkiye’de 
limanların yüzde 13 
büyüdüğünü söyle
di. Aktaş, 2011 yılın
da lokal iş hacminde 
yüzde 25, toplam 
konteyner iş hac
minde yüzde 72 
büyüdüklerini belirte 
rek, "2012 yılında 
gerçekleştireceğimiz 
ilave 20 milyon 
dolarlık yatırımla 
hizmet kalitesini ve 
kapasitesini daha da 
arttırmayı amaçlı 
yoruz. Bu yıl gerçek
leştirilecek yatırım
ların önemli kısmını 
iskele uzatma proje
si oluşturmaktadır. 
Proje tamam
landığında 18 sıralı, 
7.500 TEU kapasiteli 
Post Panamax 
gemilerine etkin bir 
şekilde hizmet 
verme imkanına 
kavuşacağız.’’ dedi.

BASINDAN 
BUYUK İLGİ 
Gemlik, Bursa ve 
ulusal basın mensup 
larının katıldığı basın 
toplantısına, İstan
bul’dan bir otobüs 
basın çalışanı ve 
denizcilik dergisi 
guruplarının temsil
cileri katıldı.
GEMPORT idari 
binasının önünde 
verilen aperatif ve 
tanışma buluşmasın
dan sonra, medya 
çalışanlarının 
karşısına çıkan 
GEMPORT Genel 
Müdürü M. Süha 
Aktaş, Genel Müdür 
Yardımcıları Buğra 
Bilginer ve Özgür 
Targut, 
GEMPORT’un 2012 
yılı çalışmaları ve 
gelişimini anlattılar. 
GEMPORT Genel

Müdürü M. Süha 
Aktaş, Türkiye’nin ilk 
özel limanı olan 
GEMPORT’un 20. 
kuruluş yılında yeni 
bir ilke imza attığını 
belirterek, iş hac
minde yüzde 13 
oranında büyüdük
lerini, lokal iş hac
minde yüzde 25, 
toplam konteyner iş 
hacminde yüzde 72 
artış kaydettiklerini 
söyledi.
Aktaş, açıklamaları
na şöyle devam etti: 
"GEMPORT’un bu 
büyüme oranı, 
geçen yıl gerçekleş 
tirilen 463 bin 
konteyner eleçleme- 
sine ulaştık. Bu 
başarıyla Türkiye’nin 
en büyük 5 limanı 
arasına girdik.
Kurulduğumuz 1992 
yılından bu yana pek 
çok ilke ve başarıya 
imza attık. Bu başarı 
ların temelinde, 
başka yılların dene 
yimlerine sahip nite
likli kadrolarırpızın 
yanı sıra, küresel 
ekonomide yaşanan 
dalgalanmalara rağ
men, teknolojik 
gelişmeleri takip 
eden, büyüme odaklı 
yatırımlar bulunuyor.

2012’DE 20 MİLYON 
DOLARLIK YATIRIM 
Bu anlayışla, bu yıl 
da 20 milyon dolarlık 
rıhtım ve vinç 
yatırımını gerçek
leştirerek, hizmet 
kalitemizi ve kapa
sitemizi arttırmaya 
devam ediyoruz. 
Hedefimiz, vizyoner 
yatırımlar ve tek n ol o 
jik alt yapımızda 
sağladığımız geliş 
meler sayesinde 
GEMPORT’un ihra

cat ve ithalatçı 
müşterilerimiz için 
cazibe merkezi özel
liğini korumaktadır.” 
700 bin metrekarelik 
faaliyet gösteren, 
GEMPORT’un 2007- 
2011 yılları arasında
ki yatırımlarının 60 
milyon dolar olduğu
na dikkat çeken M. 
Süha Aktaş, 2012 
yılında proje
lendirilmiş yatırım 
tutarının 20 milyon 
dolar civarında 
olduğunu söyledi. 
Bunun önemli kıs
mını iskele uzatma 
ve makine-ekipman 
yatırımlarına ayırdık
larını belirten Aktaş, 
proje tamam
landığında, 18 sıralı 
ana hat gemilerine 
daha etkin hizmet 
vermeye başlayacak
larını, yanaşma 
kapasitesini arttıra
cak iskele uzatma 
yatırımlarının yanı 
sıra, bu yıl makine 
ekipman parkuruna 
ilave 100 tonluk 7. 
vinçle yükleme 
hizmetlerini de hız
landıracaklarını, 
hareketteki artış 
sayesinde gemi 
yanaşma kalkma 
sürelerinin daha da 
kısalacağını, bunun 
da liman verimliliğini 
yukarıya taşıya
cağını söyledi. 
Aktaş, şöyle devam 
etti: "Bu yıl ayrıca 
gümrüksüz sahalar
da 48 bin metre 
karelik çok amaçlı 
depo projesiyle, 
müşterilerin depo 
ihtiyaçlarını en üst 
noktaya taşımaya 
hazırlandık. 2012 
yılında uluslararası 
müşterilerine hizmet 
veren önemli bir

lojistik üs olma 
yolunda hızlı adım
larla ilerliyoruz. 
Bunun yanında 
Gemlik Körfezi ile 
Mudanya bölgesinde 
tüm limanlara kıla 
vuzluk ve römorkör 
hizmetleri de 
veriyoruz.” 
Türkiye’nin en büyük 
kara platformuna 
sahip olduklarını 
söyleyen Genel 
Müdür Yardımcısı 
Buğra Bilginer, 
GEMPORT’un 
Türkiye’nin en büyük 
araç yükleme kapa
sitesine sahip liman 
olduğunu söyledi. 
Bilginer, araç termi
nallerinin de Türki 
ye’nin en büyüğü 
olduğuna dikkat 
çekerek, "Bursa böl
gesindeki otomotiv 
ihracının yüzde 
62’sini oluşturan 237 
bin aracın limanımız
dan dünyaya açıl
masını sağladık. Bu 
gelişme ile GEM
PORT Türkiye’nin en 
çok ihracatının 
gerçekleştiği liman 
haline geldi.” dedi. 
Bilginer, 
GEMPORT’un bir 
ihracat limanı 
olduğuna da dikkat 
çekerken, 2023 ihra
cat hedeflerin 
gerçekleşmesinde 
GEMPORT’un çok 
önemli yeri 
olduğunu belirtirken, 
liman yatırımlarının 
en küçüğünün 1 
milyon dolardan 
başladığını söyledi. 
GEMPORT’taki alt 
yapı yatırımlarıyla iş 
sürelerini rekor 
düzeyde kısalttıkla 
rını, her türlü ürünün 
uluslararası stan
dartlarda depolan

masına imkan sağ 
ladıklarını belirten 
Genel Müdür Süha 
Aktaş, "Dünyanın en 
önemli fındık üreti
cisi olan Türkiye, 
2001 yılında 250 bin 
ton fındık ihracı ger 
çekleştirildi.
Türkiye’den gerçek
leştirilen fındık ihra
catının yüzde 20’si 
deniz yoluyla gerçek 
/eştirildi. Bu fındık 
ihracatının ise yüzde 
85’i limanımızdan 
yapıldı. Geçen yıl 
GEMPORT’tan çeşitli 
ülkelere 50 bin ton 
fındık gönderildi.” 
dedi.
Bulundukları bölge 
lere önemli bir istih
dam kaynağı olduk
larını söyleyen 
Aktaş, tedarikçile 
riyle birlikte yaklaşık 
3 bin kişiye ekmek 
kapısı olduklarını, 
elde edilen başarı 
lan sosyal sorumlu
luk anlayışı çerçe 
vesinde eğitim, spor 
ve çevresel sorumlu
luklar bağlamında 
bölge halkıyla pay
laştıklarını da söyle
di. Aktaş, çevreci 
yaklaşım kapsamın
da limanda kullanı 
lan enerjinin tama- 
manın elektrik enerji
sine dönüştürüldüğü 
nü, yeşil bir alan için 
de 5 bin ağaç diktik
lerini belirtti.
Süha Aktaş, Gemlik 
Lisesi’ni bu anlayışla 
yeniden inşa ede
ceklerini ve Gemlik 
GEMPORT Anadolu 
Lisesi’nin gelecek yıl 
öğretime açılacağını 
belirterek, bunun 
için Bursa 
Valiliği’nde protokol 
imzaladıklarını 
söyledi.
GEMPORT’un bir 
okul niteliğinde 
olduğunu da 
söyleyen Aktaş, 
"Günde bine yakın 
TIR’ın doldurma 
boşaltması yapıyor. 
Umanda 70 bin 
metrekare saha 
betonlaması gerçek
leştirdik. Bu sahada 
bir metre kareye 90 
ton ağırlığında 
araçlar baskı yapı 
yor. Limancılik zor 
bir oyun. Stratejik 
planlar isteyen bir 

iştir limancılik. 
11.500 metrekare 
kapalı alanımız var. 
Bir TIR’ın giriş ve 
çıkışını 43 dakikadan 
30 dakikaya indirdik. 
İskele boyunu 95 
metreye 
çıkaracağız." dedi. 
Basının sorularını da 
yanıtlayan Süha 
Aktaş, Türkiye’de 
limanlaşma süreci 
nin iyi yönetilmediği
ni, son yıllarda 
Ulaştırma Bakanlı 
ğı’nın bu işe önem 
verdiğini ve ciddi 
çalışmalar başlatıl 
dığına dikkat çekti. 
GEMPORT’un 
konteyner ve araç 
limanı olduğunu 
ancak, piyasa koşul 
larını da dikkate 
almak zorunda 
bulunduklarını da 
belirterek, 
"Müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına hizmet 
vermek için proje 
çalışmaları yapıyo , 
ruz. Türkiye’nin en 
geniş araç ve dökme 
maden sahasına 
sahibiz. İlk 5 yıllık 
sürede iskelemizi 
büyütmüş olacağız 
ve 2017 yılında birin
ci dönemi kapata
cağız” dedi. 
Gazetemiz adına söz 
alan Kadri Güler ise, 
"Yatırımların 
yapıldığı açık 
sahalarda inşaatlar 
başlatıldığını, ancak 
bölgede 1/1000 lik 
imar planlarının 
bulunmadığını, bu 
konuda sıkıntı

' yaşayıp, yaşan
madığını ve İzmir 
İstanbul otobanının 
Gemlik girişinin 
Engürücük köprü 
sünden, Serbest 
Bölge’ye doğru kay
dırılmasını nasıl 
değerlendiriyor
sunuz?” sorusuna 
ise, çalışmaların 
uzun zamandır 
sürdürüldüğünü, 1/5 
binlik planlar göz 
önüne alınarak çalış
ma yaptıklarını, 
kavşağın Serbest 
Bölge’ye doğru 
gelmesinin yararlı 
olacağını söyledi. 
Daha sonra basın 
mensuplarına liman 
gezdirildi, gemi ile 
Körfez turu atıldı.
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937 milyon liralık yatırımları 
Başbakan hizmete açacak
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan hayata geçirilen 
33 kalemde toplam 
937 milyon 250 bin 
TL’lik yatırımlar, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
tarafından 22 
Nisan’da hizmete 
açılacak. 
AK Parti Genel 
Merkezi'nde düzen
lenen Yerel 
Yönetimler ve Aile 
Sempozyumu'na 
katılmak üzere 
Ankara’ya giden 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın da araların
da bulunduğu Bursa 
Milletvekilleri ile bir 
araya geldi. Yıldırım 
Belediye Başkanı 
Özgen keskin’in de 
katıldığı toplantıda, 
Başbakan 
Erdoğan’ın 22 
Nisan’daki, Bursa

programı ile 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan hayata geçirilen 
projeler ele alındı. 
Altyapıdan spora, 
tarihi kültürel miras
tan ulaşıma kadar 
33 ayrı projenin açıl
mayı beklediğini 
hatırlatan Başkan 
Altepe, toplamda 
937 milyon 250 bin 
TL’lik yatırımın

Başbakan Erdoğan 
tarafından hizmete 
açılacağını söyledi. 
Daha sonra ATO 
Congresium'da 
gerçekleştirilen "İş 
ve Meslek 
Danışmanı Atama 
Töreni"ne katılan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, törene 
katılan Başbakan 
Erdoğan’ı salona 

girişte karşıladı. 
Ayaküstü Başbakan 
Erdoğan’la kısa süre 
sohbet eden Başkan 
Altepe, Ankara 
temaslarının Bursa 
için çok yararlı 
geçtiğini söyledi. 
Bursa hizmetlerle 
buluşuyor 
Bursa’yı daha 
sağlıklı ve yaşanıla
bilir bir kent haline 
getirmek amacıyla 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan sürdürülen 
çalışmalar meyvesi
ni vermeye başladı. 
Ulaşımdan, spora, 
altyapıdan tarihi ve 
kültürel mirasa 
kadar yapımı 
tamamlanıp, açılışa 
hazır hale getirilen 
937 milyon 250 bin 
TL’lik 33 ayrı 
yatırım, Başbakan 
Erdoğan’ın 22 
Nisan’daki Bursa 
programında 
hizmete açılacak

Muhasebeciler 
TTK mesaisinde

Türkiye Serbest 
Muhasebeci Mali 
Müşavirler ve Yemin 
li Mali Müşavirler 
Odaları Birliği’nce 
(TÜRMOB) yeni 
Türk Ticaret Kanunu 
(TTK) ile ilgili 
düzenlenen eğitim-? 
ler Bursa’da da 
başladı.
Bursa Serbest 
Muhasebeci 
Mali Müşavirler 
Odası’nın (BSMM- 
MO) BAOB 
Yerleşkesi’ndeki 
hizmet binasındaki 
eğitim seminerinin 
açılışında konuşan 
BSMMMO Başkanı 
Mesut Topçu, 1 
Temmuz 2012 tarihi 
itibariyle yürürlüğe 

girecek olan yeni 
TTK’ya ilişkin 
meslektaşlarına 
önemli mesajlar 
verdi. 2012 yılının 
meslekleri açısından 
büyük bir değişim 
yılı olduğunu dile 
getiren Topçu, 
"Tıpkı 1989 yılında 
meslek yasamızın 
çıkışı gibi, 2004 
yılında Tek Düzen 
Hesap Plam’na 
geçişte yaşadığımız 
değişim gibi, bir yıl
dan kısa bir süre 
içerisinde birbirine 
bağlı olarak önce 
yeni TTK, ardından 
da TFRS ve 
Bağımsız Denetim 
esasları yürürlüğe 
girecek.

elm& sekeri
------- KREŞLERİ

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

(GITIMDI 13. VII
ERKEN KflYIT 

AVANTAJLARIMIZDAN 
YARARLANIN

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim çocuğunuzun hayatında önemli bir fark yaratır" 
KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYRI S İN İFLAHIMIZ VE 

İKİ BİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE RAĞLI. 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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GİRİT VE RUMELİ TÜRKLERİ DERNEĞİ YEMEĞİ
Girit ve Rumeli 

Türkleri Kültür ve 
Dayanışma Derne 
ği’nin düzenlediği 
yemekli dayanışma 
toplantısı geçtiğimiz 
Cuma akşamı Atamer 
Turistik Tesisleri’nde 
büyük bir katılımla 
gerçekleşti.

Katılımcılar örf ve 
adetlerine bağlı, 
topluma saygılı 
tutum ve davranışla 
fi, Atalarından gelen 
özelliklerini bir güzel 
yansıtıyordu.

Mübadele sonrası 
Gemlik’e yerleşen 
atalarının 2-3 kuşak 
sonrası torunlarıydı 
geceye katılanlar.

Çoğunun anasını, 
babasını tanımaya 
mazhar olmuştum. 
Topluluğa göz 
gezdirince, o tanıdık 
insanlarımızın, 

hemşehrilerimizin 
manevi varlıklarını 
yaşattım gönlümde. 
Kimler, kimler, bir 
sinema flimi gibi 
gözümün önünden 
geçti. İçimden hep
sine bir Fatiha 
okudum.

Aziz ruhları için.
Öyle bir terbiye 

almıştı ki topluluk, ne 
bir yüksek sesle 
konuşan, ne çatal, 
bıçak gürültüsü, ne 
bir taşkınlık, Ne de 
çocuk şamatası. 
Görebildiğim kadarı 
ile 3-4 yaşında bir 
çocuk sessizce 
oynadı, durdu. Sanki 
büyük bir insancası- 
na geceye neşe kattı. 
Seçkin ve güzide 
topluluğun nezaketi 
gecenin sonuna 
kadar aynı, başladığı 
gibi bitti.

Başta Dernek 
Başkanı Sayın Ahmet 
Çakmak olmak üzere; 
Tüm yöneticiler, her 
masa ile her davetli 
ile devamlı ilgilendi 
ler.

İkramda çok nefisti. 
Herşey taze. Ciddi 
servis. Geceyi 
düzenleyen derneğin 
özelliklerini dikkate 
almış, Giritli’nin 
favası, yaprak sar
ması, Arnavut’un 
Arnavut ciğeri, 
pastırmalı böreği, 
tereyağı sızdırılmış 
şıpır şıpır pirinç 
pilavı, mönü olarak 
sunulmuştu.

Dernek yönetimi 
başarılı üyelerini 
plaketle ödüllendir 
meyi de unutmamıştı.

Sayın Gökhan 
Özler, karatenin iki 
branşında da dünya 

üçüncüsü olmuştu. 
Plaketini Avukat 
Nezih Dimili takdim 
etti. Kendilerini kut
larım. Başarılarının 
devamını dilerim.

Sayın Ali Berker 
Akıncı, İnşaat 
Mühendisi Yıldırım 
Akıncı’nın oğlu. 
Türkiye master 
yüzme şampiyona 
sında Türkiye İkincisi 
olmuştu. Plaketini 
vermek bana kısmet
miş. Rahmetli baba 
dedisi, sevdiğim say
dığım, değer verdi 
ğim, geniş kültürlü, 
İcra Müdürlüğü’nden 
emekli M. Ali Bey 
ahbabımdı, anısı can
landı. Memnuniyetim 
bir kat daha arttı. 
Elimle torununa ödül 
veriyordum. Ali 
Berker Akıncı’ya 
Haziran’da yapılacak 
6,5 km’lik boğazı 
geçme yarışında da 
başarılı olmasını 
diliyorum.

Sayın Mehmet 
Taşpınar, biz 
Rumelililerin eniştesi, 
damadıdır.

Müzik üstadıdır. 
Kemanı ile çaldığı ve 
seslendirdiği

Atatürk’ümüzün 
sevdiği Yemen 
Türküsü’nü tüm da 
vetliler hep birlikte 
söyledi.

Sayın Mehmet 
Taşpınar’ın başka bir 
sürprizi vardı. Sayın 
Ahmet Çakmak’ın kızı 
Burcu Çakmak, 
Taşpınar hocamızın 
eski bir öğrencisi idi. 
Sesini biliyordu. 
Kendilerini sahneye 
davet etti. Kemanı 
Taşpınar Hocamız 
çaldı. Burcu kızımız 
Avni Anıl’ın “Bu 
akşam bütün mey
hanelerini dolaştım 
İstanbul’un”, Zeki 
Müren’in “ Şimdi 
uzaklardasın” 
şarkılarını profes 
yönel bir sanatçıdan 
farkı olmayan bir 
ustalıkla söyledi. 
Tebrikler sevgili 
Burcu.

Amcası Arif Çak- 
mak’a ne demeli. 
Demek güzel ses 
genetik. Sanki yıllar
ca sahne almış 
sanatçıymış rahatlığı 
içinde Selahattin 
Altınbaş’ın 
“Ömrümüzün son 
demi”, H.Münir

Ebcioğlu’nun 
“Sevmekten kim 
uslanır” şarkılarını 
alkışlar arasında 
sundu.

Haydi Arif!
Belediye Korusu’nda 
görelim seni.

Konuk Kosova 
Folklor Ekibi’nin sun
duğu Rumeli Halk 
Oyunları ilgi ile izlen
di.

Büyük beğeni 
kazandı, alkışlandı.

Evet, neşeli, güzel 
bir gece yaşadık. 
Yaşatan Derneğimiz 
yöneticilerine 
teşekkürler.

Nice, nice etkinlik
lerde bir ve beraber 
olmak dileğiyle, tüm 
hemşehrilerime 
sağlık, mutluluk ve 
başarılar dilerim. 
Sevgi ve saygılar 
sunarım..

Derneğimize 
desteğiniz daim 
olsun.

Omuz verin, güç 
katın.

Yaşatalım 
geleneğimizi, 
göreneğimizi.

Unutmayalım.
Bizler fani, manevi 

varlığımız ebedi....

M GEMLİK KONUR 
Ski TIP MERKEZİ

GENEL CERRAHİ UZMANI

Op. Dr Ümit YILIK
BURUMUMUZDA

İ TAM ZAMANLI OLARAK 

ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞTIR 

SGK ile tüm branşlarda 
anlaşmamız mevcuttur

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

I 514 5051 GEMLİK

Emniyet Teşkilatı’nın 
Kuruluşunun İ67. 
yılı nedeniyle, 
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Toplum 
Destekli Polisler 
tarafından Atatürk 
İlköğretim Okulu’na 
ziyaret düzenlendi. 
Öğrencilerle yapılan 
tanıtım toplantısı 
sonrasında öğrenci
lerin sorularını 
cevaplayan Emniyet 
Mensupları, öğrenci
lerin bu mesleği 
seçmelerinin önemi 
üzerinde durdular. 
Emniyet güçlerinin 
birinci yardım
cılarının halk 
olduğunu ve bu

ile başarılabileceğini mutluluk ve heyecan 
ifade ettiler. gözlerden kaçmadı.

O SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS

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

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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Merinos flKKM 1250 etkinliğe ev sahipliği yaptı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan işletilen ve 
yönetilen Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi’nin (Meri 
nos AKKM) Genel 
Koordinatörü 
Mehmet Semih Pala, 
açıldığı günden bu 
yana 521 kurum 
tarafından kullanılan 
Merinos AKKM’nin 
1262 etkinliğe ev 
sahipliği yaptığını ve 
872 bin kişi hareketi 
yaşandığını açıkladı. 
Merinos AKKM 
Genel Koordinatörü 
Mehmet Semih Pala, 
Merinos AKKM’nin 
Türkiye’nin en aktif, 
en yoğun ve en çok 
etkinliğin yapıldığı 
bir kongre ve kültür 
merkezi olarak 
işletildiğini ve 
yönetildiğini söyledi. 
Bursa’nın sosyal ve 
kültürel merkezi 
haline gelen Merinos 
AKKM’nin aynı 
zamanda ‘Bursa 
modeli’ olarak 
Türkiye’ye örnek bir 
işletme haline geldi 
ğini belirten Pala, 
Mart ayıyla ilgili 
faaliyet raporunu da 
açıkladı. “Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 
Haziran 2010’da 
resmi olarak işlet 
meye açılan Merinos 
AKKM’nin 
Türkiye’de ilk ve tek 
örnek olarak Bursa

Büyükşehir Beledi 
yesi iştiraki olan 
Binted tarafından 
işletilmekte ve 
yönetilmektedir” 
açıklamasıyla baş la 
yan raporda şu açık
lamalar yer ah yor; 
“Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM), 
Recep Altepe 
başkanlığındaki 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin yöne
tim anlayışı sonu
cunda atılan 
cesaretli adımlarla, 
belediye iştiraki olan 
şirket tarafından 
Türkiye’ye örnek bir 
“BURSA MODELİ” 
olarak işletiliyor ve 
yönetiliyor. Merinos 
AKKM’de oluşturu
lan işletmecilik 
sonucunda yüzlerce 
etkinlik yapılmış, 
yüz binlerce kişi 
hareketi oluşmuştur. 
Sadece belirli kes
imlere değil, 
herkese ve her kes
ime açık tutulan 
işletme anlayışı ile 
yerel, ulusal ve ulus
lararası yüzlerce et 
kinlik yapılabilmiştir. 
“Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi”nde 
yapılan yüzlerce 
ulusal ve ulus
lararası etkinlik net
icesinde kent 
ekonomisine çok 
önemli katkılar ve 
girdiler sağlanmaya 
başlanmıştır.

Merinos AKKM’de 
sempozyum, kon
gre, seminer, panel, 
konferans, sergi, 
fuar, bale, opera, 
tiyatro, konser, 
yemek, kokteyl, 
ziyafet, gibi çok 
farklı ve çeşitli etkin
liklere başarıyla ev 
sahipliği yapılmıştır. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yaklaşık 150 
milyon dolarlık bir 
harcama ile Merinos 
Parkı’nda yapılmış 
olan “Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi”, belediye 
şirketi tarafından 
Türkiye’ye örnek bir 
şekilde başarılı 
olarak işletilmekte 
ve yönetilmektedir. 
ISO 9000 Kalite 
Yönetim Sistemi 
Belgesi’nin sahibi 
olan Merinos AKKM, 
İngilizce ve Türkçe 
yayınlanan broşür 
ve kitapların yanı 
sıra www.merino
sakkm.com adresli 
internet siteleri ile 
tanıtılmaktadır. 
Merinos AKKM 
yönetimi ulusal ve 
uluslararası ilişkileri 
geliştirmekte, ulus
lararası kurumlara 
üyeliklerin yanı sıra 
ulusal ve uluslar 
arası fuarlar ve kon
grelere de katılmak
tadır. Merinos AKKM 
yönetimi “Uluslara 
rası Kongre Merkez 

leri Birliği”ne (AIPC 
- International Asso 
ciation of Congress 
Centers) ve “Ulusla 
rarası Kongre ve 
Toplantı Derneği”ne 
(ICCA - Internati 
onal Congress and 
Convention 
Association) üyelik
lerini gerçekleştir
miştir. Böylece 
Merinos AKKM kon
gre turizminde 
otorite olan ulus
lararası iki büyük 
kuruluşa dahil 
olmuştur. Uluslara 
rası kongrelerin 
Bursa’ya getirile 
bilmesi konusu 
sadece Merinos 
AKKM’nin meselesi 
olmayıp, tüm 
Bursa’nın sorunu 
dur. Bursa’ya ulus
lararası kongre 
getirilebilmesi için, 
hızlı ulaşım, kaliteli 
konaklama, gezi, 
eğlence vs gibi 
imkanlar ve hizmet
lerin sağlanabilmesi 
nin yanında müthiş 
bir rekabet 
ortamının içinde 
bulunan kongre sek
törü aktörlerinin ve 
taraflarının ikna 
edilmesi, dünyadaki 
ve ülkemizdeki rakip 
kongre merkezlerine 
karşı üstün gelin
mesi gerekiyor. İşte 
bu görev başta tur
izm sektöründe 
bulunanların ve tüm 
Bursa’nındır.”

Kalite ödülü için 
geri sayım başladı

KALDER ve 
BUSİAD iş birliğiyle 
düzenlenen "10. 
Kalite ve Başarı 
Sempozyumu" ile 
"2011 Bursa Kalite 
Ödülü" töreninin 
13-14 Nisan tarih
lerinde yapılacağı 
bildirildi.
KALDER Bursa 
Şubesi ve Bursa 
Sanayici ve 
İşadamları Derneği 
(BUSİAD) iş birliği 
ve Bursa Valiliği, 
Uludağ Üniversite
si, Uludağ İhracatçı 
Birlikleri ve AISEC 
Bursa Şubesi'nin 
desteğiyle düzenle
nen Kalite ve

KAYIP
Bandırma Nüfus Müdürlüğümden almış 
olduğum nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. MEHMET ÖZDEMİR

Başarı Sempoz 
yumu 13-14 Nisan 
2012 tarihleri 
arasında Almira 
Otel'de yapılacak. 
Sempozyum 
hakkında bilgi 
veren KALDER 
Bursa Şubesi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin 
Direkçi, "10. Kalite 
ve Başarı 
Sempozyumu'nda 
küreselleşmenin 
sebep olduğu fır
satlar ve tehditler 
karşısında bizi 
başkalarından 
nelerin farklı kıla
cağı tartışılacak.” 
dedi.

http://www.merinosakkm.com
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Borcumuz» öfleyemiyoruz Mlnnıiılısıılı
Tüketici Hakları 
Derneği (THD) 
tarafından Dünya 
Tüketici Hakları 
Günü nedeniyle 
yapılan banka uygu
lamaları hakkındaki 
bir anket gerçek
leştirdi.
Tüketici Hakları 
Derneği tarafından 
gerçekleştirilen ve 
banka uygulamalarını 
kapsayan anket 
çalışmasına göre, 
tüketicilerin yüzde 
26,Ti kredi kartı bor
cunun tamamını 
ödeyemediğini belir
tirken, ankete katman
ların yüzde 
79,9'u ise kredi kartı 
sözleşlemelerini oku
madığını ifade ediyor. 
Gerçekleştirilen 
ankete göre, ankete 
katılan tüketicilerin 
sadece yüzde 26, Ti 
kredi kartı borcunu 
ödeyebilirken, yüzde 
55,8'i ise kredi kart
larına uygulanan faiz 
oranlarını bilmiyor. 
Ankete katılanların 
yüzde 79,9'u ise 
kredi kartı 
sözleşmesini oku
madığını belirtirken, 
ankete katılan tüketi
cilerden yüzde 
74,9'üne göre ise 
kredi kartı, harca
malarda artışa yol 
açıyor. Katılımcıların 
ankete verdiği cevap
lara göre bankaların 
sadece yüzde 55,2'si 
kart limitlerinin artışı 
için tüketicinin 
onayını alıyor.
Ankete katılanların 
eğitim düzeyi dikkate 
alındığında ise, 
yüzde 65,6'sı yüksek 
okul ve üzeri, yüzde 
26,3'.ü lise, yüzde

8,Ti ortaokul ve altı 
olarak kayıtlara geçti. 
Katılanların meslek
lere göre dağılım ise; 
yüzde 6,1 çalış
mayan, yüzde 46,7 
ücretli, yüzde 10,6 
serbest, yüzde 36,6 
emekli şeklinde 
gerçekleşirken, 
ankete katılanların 
aylık kazancı 0-1000 
TL olanlar yüzde 26; 
1001-2500 TL olanlar 
yüzde 57,3; 2501 TL 
ve üzeri olanlar 
yüzde 16,7 şeklinde 
dağılım gösterdi. 
Anketin bankaların 
hesap işletimlerine 
ilişkin tüketici 
algısının ölçüldüğü 
ikinci bölümünde ise 
katılımcıların yüzde 
95,8'i bankaların 
işlem ücretlerini fazla 
bulduklarını, yüzde 
90,4'ü hesap kul
lanım ücretlerini 
doğru bulmadıklarını 
belirtiyorlar.
Katılımcıların yüzde 
64,7'sinin bankanın 
kestiği işlem ücret
lerinin farkında ola
madığını, yüzde 
87,Tinin hesap açma 
sözleşmesini oku
madığını, yüzde 
63,4'ünün bu sözleş 
meye müdahale 
hakkı olduğuna inan
madığını belirtiyor.

YÜZDE 69’U 
BANKASINA KIZIP 
BANKAYI 
DEĞİŞTİRİYOR 
Anketin önemli 
göstergelerinden biri 
de bankalarının 
uygulamalarına kızıp 
bankasını değiştiren 
katılımcılara ilişkin 
sonuç oluşturuyor. 
Anket katılımcılarının 
yüzde 69,8'i en az bir 
defa bankasına kızıp 
bankasını 
değiştirdiğini belirti 
yor. Bu bölümün 
diğer sonuçlarına 
göre bankaların 
yüzde 87,5 gibi çok 
büyük bir kısmı ise 
bankacılık işlemleri 
hakkında alacağı 
ücretleri önceden 
tüketicilere bildirmi 
yor. Ankete göre 
bankalar açısından 
sorunlu olan konular
dan birisini de maaş 
hesabı olan müşter
ilere ek ödeme yapıl
ması konusu oluştu
ruyor. Bu amaçla 
sorulan soruya 
katılımcıların yüzde 
80,9'u bankalarının 
kendilerine yıllık bir 
ödeme yapmadığını 
belirtiyor.
Anketin üçüncü 
bölümünde tüketici
lerin banka kredileri 
hakkındaki görüş ve 

algıları sorgulanıyor. 
Burada katılımcıların 
yüzde 61,2'si 
bankalara halen kredi 
borcu olduğunu, 
yüzde 53,9’u kredi 
bitmeden yeni kredi 
kullanma ihtiyacı 
olduğunu, yüzde 
76,6'sı kredi ödeme 
lerinin geçimlerinde 
zorluk oluştur
duğunu ifade ediyor. 
Ankete katılanların 
yüzde 77,4'ünün 
"Kredi kullanırken 
talep edilen ilave 
ücretler size açıkça 
bildirildi mi?" 
sorusuna cevabı 
'hayır' olurken, 
tüketicilerin yüzde 
77,4'ü kredi kul
lanırken sözleşmeyi 
okumadığını belirti 
yor. Bu bölümün en 
çarpıcı yanıtını ise 
"Kredi kullanımı 
bankalara bakışınız
da olumsuz bir 
değişiklik yaptı mı?" 
sorusunu, katılım
cıların yüzde 
68,8'inin 'evet' olarak 
yanıtlamış olmaları 
oluşturuyor. Ankete 
katılan tüketicilerin 
yüzde 63,6’sı krediyi 
kendi hesabının 
bulunduğu bankadan 
kullanmayı tercih 
ediyor.
Tüketici Hakları 
Derneği ise anket 
sonuçlarını değer
lendirdiği açıkla
masında, tüm bu 
sonuçların, 
Türkiye'de bankacılık 
sektöründe tüketicil
er açısından tam bir 
vahşi kapitalizm 
örneği yaşandığının 
önemli bir yansı
masını oluştur
duğunu belirtiyor.

Mart ayında, tüketici 
fiyatları (TÜFE) bir 
önceki aya göre 
yüzde 0.41, üretici 
fiyatları (ÜFE) ise 
yüzde 0,36 artış gös
terdi.
Mart ayı itibariyle yıl
lık enflasyon 
TÜFE'de 10.43, 
ÜFE'de ise 8.22 
oranında arttı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TUİK) Mart 
ayı enflasyon rakam
larını açıkladı. 2012 
yılı Mart ayında 2003 
Temel Yıllı Tüketici 
Fiyatları Endeksi'nde 
bir önceki aya göre 
yüzde 0,41, bir önce
ki yılın Aralık ayına 
göre yüzde 1,55, bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
10,43 ve on iki aylık 
ortalamalara göre 
yüzde 8,02 artış 
gerçekleşti.
Ana harcama gru
pları itibariyle bir ay 
önceye göre en yük
sek artış yüzde 1,15 
ile ulaştırma grubun
da gerçekleşti. Mart 
ayında endekste yer 
alan gruplardan 
giyim ve ayakkabıda 
yüzde 1,07, ev 
eşyasında yüzde 
0,91, lokanta ve 
otellerde yüzde 0,76, 
çeşitli mal ve 
hizmetlerde yüzde 
0,67, konutta yüzde 
0,65, sağlıkta yüzde 
0,31, eğlence ve 
kültürde yüzde 0,25, 
eğitimde yüzde 0,17 
artış, haberleşmede 
yüzde -0,32, gıda ve 
alkolsüz içeceklerde 
yüzde -0,33 düşüş 
gerçekleşti. Alkollü 
içecekler ve tütün 
grubunda değişim

gözlenmedi.
2012 yılı Mart ayında 
endekste kapsanan 
444 maddeden 65 
maddenin ortalama 
fiyatlarında değişim 
olmazken, 260 mad
denin ortalama fiyat-, 
larında artış, 119 
maddenin ortalama 
fiyatlarında ise 
düşüş gerçekleşti.

ÜFE'DE AYLIK 
DEĞİŞİM 
2012 yılı Mart ayında 
2003 Temel Yıllı 
Üretici Fiyatları 
Endeksi'nde bir 
önceki aya göre 
yüzde 0,36, bir önce
ki yılın Aralık ayına 
göre yüzde 0,65, bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
8,22 ve on iki aylık 
ortalamalara göre 
yüzde 10,79 artış 
gerçekleşti.
Aylık değişim tarım 
sektöründe yüzde - 
1,16, sanayi sek
töründe yüzde 0,69 
olarak gerçekleşti. 
Tarım sektörü 
endeksinde, bir 
önceki yılın Aralık 
ayına göre yüzde 
1,65, bir önceki yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 6,16 ve on iki 
aylık ortalamalara 
göre yüzde 4,25 artış 
gerçekleşti.
2012 yılı Mart 
ayında endekste 
kapsanan 791 
maddeden;155 mad
denin ortalama fiyat
larında değişim 
olmazken, 406 mad
denin ortalama fiyat
larında artış, 230 
maddenin ortalama 
fiyatlarında ise 
düşüş gerçekleşti

ı GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye H®
Polis İmdat 15®
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
öar. 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

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

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

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

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

__________OTORÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
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-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

m
 SO

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

H HASTANELER

a

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 30 88

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Karfez
GEHLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4236 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

tllUlÜHltHÜ
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 33 21 
CIUŞAVM TUTKU 

SÛRERTÖRK: 
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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11 Eylül İlköğretim Okulu öğrencileri 
TOFflŞ Anadolu Oyuncaklar Müzesi ni gezdi

11 Eylül İlköğretim 
Okulu Öğrencileri 
Teknoloji ve Tasarım 
Dersi Yapım Kuşağı 
Yıllık Planı çerçeve 
sinde Yer Alan 
“Hayalimdeki 
Oyuncak Yapımı” 
konusuna bağlı 
olarak Tofaş 
Anadolu Oyuncaklar 
Müzesi’ne gezi 
düzenlediler. 
Geziye Okul Müdür 
Başyardımcısı 
Mehmet Avcı, 
Teknoloji ve Tasarım 
Öğretmenleri İlke 
Meşe Ayazkök,

Kamuran Kenay, 
Hülya Taylan ve 
öğrenciler katıldılar. 
Öğrenciler, gezi 
süresince oyuncak 
sergisinde geçmiş 
ten günümüze oyun
caklarda olan değişi
mi ve gelişimi yakın
dan gözlemleme fır
satı yakaladılar. 
Oyuncak yapımı 
konusundaki hayal 
dünyaları, kullanılan 
malzemeler çeşitlilik, 
konusunda bilgi 
edindiler.
Bu gezideki 
amaçlarının öğrenci

lerin müzelere karşı 
ilgilerini arttırmak, 
Hayallerindeki 
oyuncak yapımları 
ile ilgili azim ve 
isteklerini destekle
mek olduğunu 
belirten Teknoloji ve 
Tasarım Öğretmen
leri bugünkü gezinin 
çok faydalı geçtiğini 
belirterek, “Öğrenci
lerimize ders dışında 
da değişik gezi ve 
incelemeler yap
tırarak konularımızla 
daha iyi bir bağlantı 
kurmaktayız” 
dediler

iemliMi amatör ressamlar Anatolium'da seni açlı
Gemlikli amatör ressamların Bursa Anatolium Alışveriş Merkezi’nde açtıkları 

karma sergi 12 Nisan 2012 tarihine kadar izlenimde olacak
Bir süre önce 
Emin Dalkıran 
Kordonu’nda resim 
atölyesi açan 
Gemlikli amatör 
ressamlar, Bursa 
Anatolium Alışveriş 
Merkezi’nde karma 
resim sergisi 
açtılar. 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nde 
başladıkları resim 
kurslarından 
sonra, kursların 
kapanmasıyla 
kendilerine bir 
atölye açan amatör

ressamların açtığı 
sergi 12 Nisan 2012 
tarihine kadar açık 
kalacak.
Karma sergi, Bursa 
Anatolium Alışveriş 
Merkezi Resim 
Salonu’nda 
sergileniyor.
Sergiye katılan 
amatör ressamların 
isimleri ise şöyle: 
Babür Balcı, Mehtap 
Atay, Nimet Güleç, 
Hacer Çakır, Füsun 
Akıt, Necati Nane, 
Emel Erozman, 
Şener Tetik, Zeliha 
Demir.

Bursa Ha Amerikalı öğrencilerden konser
Müzik yoluyla ulus
lararası kültürel 
diyalogun sağlan
ması maksadıyla 
Bursa’da ‘El Zilleri 
Konseri’ verecek 
olan ABD Clearwater 
Christian College 
öğrencileri, Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi’ni (Merinos 
AKKM) gezdi. 
Merinos AKKM 
Genel Koordinatörü 
Mehmet Semih Pala

ve yetkililer tarafın
dan karşılanan 
Amerikalı öğrenciler, 
kongre ve kültür 
merkezinde yapılan 
çalışmalar hakkında 
bilgi aldı. Öğren
cilere, Türkiye’nin en 
aktif ve yoğun kon
gre ve kültür merke
zlerinden birinde 
bulunduklarını hatır
latan Pala, birçok 
ulusal ve uluslar 
arası etkinliğe ev

Sahipliği yaptıklarını 
söyledi. Osmangazi, 
Orhangazi, Hüdaven

digar, Bayezid Salo 
nu ile Büyük Teras’ı 
gezen Amerikalı

öğrenciler, salonları 
çok beğendiklerini 
dile getirdi. Ziyaretin 
sonunda öğren
cilere, Bursa Büyük 
şehir Belediyesi, 
Merinos AKKM ve 
Bursa Kent Konse 
yi’nin çalışmalarını 
anlatan bir set 
hediye edildi. 
“El Zilleri Konseri” 
Bursa Kent Konseyi 
Yabancılar Çalışma 
Grubu ve Müzik

Eğitim Çalışma 
Grubu ortaklığında, 
Uludağ Üniversitesi, 
ABD Clearwater 
Christian College ve 
Dünya Müziği 
Derneği işbirliğinde 
5 Nisan Perşembe 
günü saat 18.00’da 
Merinos AKKM 
Hüdavendigar 
Salonu’nda “El 
Zilleri Konseri (Hand 
Bell Concert)” 
düzenlenecek.



Güuen ue Sorumluluk Değeri linali yapıldı
ır Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonu’nda 
Değerler Eğitimi Projesi Güven ve Sorumluluk Değer 
Ayı Final Programı yapıldı. Kompozisyon yarışmasında 
Gemlik Lisesi’nden Sıla Kaflı, afiş ve slogan yarış
masında Gemlik Lisesi’nden Tuğçe Yavuz, resim yarış
masında Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda Selin Buse 
Mutlu birinci oldular. Dereceye giren öğrencilere ödül
leri düzenlenen törende verildi. Haberi sayfa 4’de

5 Nisan 2012 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

BİR ALANA 
İKİNCİSİ BEDAVA!

ÇOKAL TİCARET
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU

'Purelife

Kayhan Mah. 
2 Nolu Cadde 

GEMLİK 

5247677

MHP Meclise geM, CHP oiurunıu tetk etti
Belediye Meclis’nin dün yapılan toplantısına MHP’li 2 üye ile Bülent Dalkılıç katılmadı. 
Encümen üyeliklerine CHP’den Cemil Kurt ile AKP’den Necmettin Rama seçildi.
■S Belediye Meclisi’nin dün yapılan Nisan 
ayı olağan toplantısına MHP’li üyelerin katıl
maması ve Meclis İnceleme Komisyonu 
damgasını vurdu. Komisyon raporunda, 
2011 hesaplarında ve işlemlerinde görülen 
hatalar, yanlışlıklar, usulsüzlükler bir bir 
anlatıldı. Raporun okunmasından sonra, 
Başkanvekilinin daire başkanlarına söz ver
mesini usulsüz ve hukuksuz bulan CHP 
gurubu, oturumu terk etti. Haberi sayfa 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

MHP Meclise gelmedi
Dün yapılan Gemlik Belediye Meclis 

toplantısına MHP’li iki üye katılmadı.
Oysa, dün meclis gündeminde önemli 

konular vardı.
Meclis Hesap İnceleme Komisyonu rapo 

ru okunacak, Belediye Başkanvekilinin 
çalışma raporu ele alınacak, encümen ve 
komisyon üyeliklerine seçimler yapılacaktı.

CHP içinde brütüstlüğü belli olan Bülent 
Dalkıhç’ın ise ne yapacağı belli değildi.

Büyük ihtimal AKP stratejisi ile meclise 
getirilmeyecekti.

Öyle de oldu.
Yedekten göreve geldiği meclis üyeli 

ğinin birinde partisini sattı, diğerinde ise 
katılmadı. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlü 
ğü’nün açmış 
olduğu Ev Mefru 
şatı, Giyim, İğne 
Oyası, Nakış branş 

larından oluşan 
kurslara katılan 
kursiyerler, el 
emeği göz nuru 
eserlerini sergiledi. 
120 kursiyerin 

yaptığı eserler ara 
sergi olarak 11 
Eylül İlköğretim 
Okulu Kurs 
Merkezi’nde 
sergileniyor. 2’de

Avans 
kavgası 
kanlı 
bitti
Bursa’da sevgili 
sini gazinoda 
çalıştırmadığı 
iddia edilen şah
sın arkadaşları ile 
gazino sahipleri 
arasında çıkan 
kavgada 2 kişi 
bıçakla yaralandı. 
Durumlarının 
ciddi olduğu öğre
nilen yaralılar, 
Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakülte 
si Hastanesi’ne 
sevk edildi.
Haberi sayfa 3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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O Buluşma
■KBİGürhan ÇETİNKAYA

Ulus severi ik...
Biz Türkler, Hiç sorguladık mı?

Neden gelişemiyoruz diye? Köye git 
kahveler dolu...

Şehre git kahveler dolu...
Metropole git yine kahveler dolu...
Ne oluyor bu kahvelerde Allah aşkı

na?
Kültür alışverişi mi yapılıyor?
Gazete-kitap-dergi mi okunuyor?
Oyun mu oynanıyor?
Ben söyleyeyim;
1-Dedikodu yapılıyor.;/
2-Vatan kurtarılıyor!
3-Zaman cinayeti işleniyor...
Oysa...
Gelişmiş olan ülkelerde durum ne...
Orada da insanlar boş zamanlarını 

kahve köşelerinde mi geçiriyor?
Yoksa...
Yurdu için...
Ulusu için...
Ailesi için...
Kendisi için...
Üreterek toplumuna destek mi veri 

yor?
Onu da ben söyleyeyim...
Bir kere sabahın köründe uyanıp 

işine gücüne gidiyor.
Gitmeyenler de...
Evlerinde ki eksiği gediği onarıyor.
Hiç bir şey yapmıyorsa...
Vardiya saatine kadar dinlenerek 

enerji topluyor.
İşin altında yatan asıl etken ne bili 

yor musunuz?
Onu da söyleyeyim;
Biz vatanımızı, ulusumuzu, kentimizi 

ve kendimizi sevmiyoruz.
Bu kadar açık ve net...
Şevsek...
Okuruz...
Yazarız...
Çalışırız...
Tarlaya gideriz
Üretiriz...
Paylaşırız...
Sonra da adam gibi adamları seçip 

ülkemizin iyi yönetilmesini sağlarız.
Biz daha çok fırın ekmek yesek de...
Yine beceremeyiz...
Adam gibi yönetilmeyi...
Neden mi?
Kendimize saygımız yok da ondan...
Dolayısıyla;
Biz layık olduğumuz ve hak ettiğimiz 

biçimde yönetiliyoruz.

İM Mıı hünerlerini sergiletli
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nün 
açmış olduğu Ev 
Mefruşatı, Giyim, 
İğne Oyası, Nakış 
branşlarından 
oluşan kurslara 
katılan kursiyerler 
ilk meyvelerini 
görücüye çıkardı. 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu Kurs 
Merkezi’nde hazır
lanan ara sergi dün 
izlenime açıldı. 
Sergi açılışına, İlçe 
Kaymakamı Adnan 
Kayık, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar ile 
öğretmenler ve kur
siyerler, davetliler 
katıldılar.
Sergide, 120 kursi 
yerin Ey Mefruşatı, 
Giyim, İğne Oyası, 
Nakış kursunda 
hazırladıkları bir
birinden güzel el 
emeği göz nuru 
eserler yer alıyor.

KAMU 
GÖREVLİLERİNE 
YÖNELİK İŞARET 
DİLİ KURSU 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
tarafından kamu 
görevlilerine yönelik 
işaret dili kurslarının 
2. gurupları dün 
başladı.
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada. 
7 Şubat 2012 -28 
Mart tarihleri arasın
da tamamlanan 1. 
gurup kurslara 
ilginin yoğun______

olduğu belirtildi. 
Sabah ve akşam 
olmak üzere 2 gurup 
halinde devam eden 
yeni gurup işaret dili 
kurslarının da ilgi 
gördüğü belir
tilirken, kursun 
öğretmenliğini İpek 
Fetullahoğlu’nun 
yaptığı bildirildi.
2. Gurup Kamu 
Görevlileri İşaret Dili 
Kursunun 120 saat 
süreceği, kursların 
hafta içi Sah, 
Çarşamba, 
Perşembe, Cuma 
günleri devam ede
ceği ve 24 Mayıs 
2012 tarihinde sona 
ereceği bildirildi.

Ülkü Ocakları Alparslan Türkes'i andı
Gemlik Ülkü 
Ocakları Merhum 
Başbuğ Alparslan 
Türkeş’in vefatının 
15. yıldönümü 
nedeniyle Gemlik 
Merkez Solaksubaşı 
Camiinde mevlit 
okuttu.
Mevlite, Gemlik Ülkü 
Ocakları Başkanı

Mehmet Emin 
Özcanbaz ve Ocak 
yöneticilerinin yanı 
MHP ilçe yöneticileri, 
çok sayıda MHP 
üyesi ve halk katıldı. 
Gemlik Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Mehmet Emin 
Özcanbaz; Merhum 
Başbuğ Alparslan

Türkeş’i anma etkin
liklerine mevlit ile 
başladığını belir
tirken, 6 Nisan 2012 
Cuma günü Saat 
14.00 de Çarşı 
Alışveriş Merkezi’n 
de Alparslan Türkeş 
konulu sergi açacak
larını, 7 Nisan 2012 
Cumartesi günü saat

20.00 de ise 
Manastır Kültür 
Merkezinde, Eski 
Ülkü Ocakları Genel 
Başkanı Azmi 
Karamahmutoğ 
lu’nun konuşmacı 
olarak katılacağı 
konferans ile son 
vereceklerini 
söyledi.
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Bursa'da sevgilisini 
gazinoda çalıştır
madığı iddia edilen 
şahsın arkadaşları 
ile gazino sahipleri 
arasında çıkan kav
gada 2 kişi bıçakla 
yaralandı.
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Koğukçınar 
Mahallesi Demiryolu 
Caddesi'nde mey
dana geldi. İddiaya 
göre gazinoda 
çalışan Arzu E., bir 
ay önce ayrılıp 
başka bir gazino ile 
aylık bin 500 TL 
karşılığında anlaştı. 
Ancak Arzu E.'nin 
sevgilisi Tuncay Ş.,

Kocaeli'de Romanya 
plakalı TIR şoför 
T.U.'yu kendilerini 
resmi görevli olarak 
tanıtan H.G., H.D. ve 
S.T., sürücünün iddi
aya göre 1100 euro- 
sunu aldı. 
Romen sürücü

Cinayeti aydınlatmak için yüz nakli yapıldı
Bursa polisi, 10 yıl 
önce öldürülen 
meçhul bir kadının 
kimliğini, kafatasına 
yüz giydirilerek 
oluşturulan 
fotoğraflarla belir
lemeye çalışıyor. 
Edinilen bilgiye 
göre, 16 Nisan 2002 
tarihinde, merkez 
Nilüfer ilçesi 
Doğanköy Taşköprü 
mevkiindeki boş 
arazide bir kadın 
cesedi bulundu. 
Üzerinden kimlik

IKi kişi evimle ölü bulundu
Bursa'da 89 yaşın
daki iki kişi, evle 
rinde ölü olarak 
bulundu.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Osman 
gazi ilçesi ibrahim- 
paşa Mahallesi 
Çinkolu Kahve 
Sokağı üzerindeki 
evde yalnız yaşayan 
Ahmet Bağcı'nın 
(89) evine gelen 

gazinoda çalış
masını istemedi. 
Arzu E.'yi arayıp 
gazinoya gelmesini 
isteyen gazino 
çalışanları olumsuz 
cevap alırken, 
Tuncay Ş.'nin Arzu 
E.'yi çalıştırmadığını 
öğrenen gazino 
sahipleri şahsı ara
yarak buluşmak 
istedi. Buluşmaya 
gelmeyen Tuncay Ş. 
telefonunu da 
kapatınca gazino 
sahipleri Demiryolu 
Caddesi'nde bir oto 
kiralama yerinde 
yemek yiyen Tuncay 
Ş.'nin arkadaşları 
Ertan A. ve

T.U.'nun bu durumu 
gerçek polislere 
anlattı.
Polis, Romen 
sürücüye sabıkalı 
ların fotoğraflarını 
gösterdi. Sürücünün 
teşhis etmesi üze 
rine, daha önce 

çıkmayan kadının 
20'li yaşlarda 
olduğu belirlendi. 
Yapılan otopside 
kadının kafa trav
ması sonucu 
öldüğünün tespit 
edilmesi, polisi alar
ma geçirdi. Ekipler, 
kadının kimliğini 
belirleyebilmek için 
ülke genelindeki 
kayıp kişileri mercek 
altına aldı fakat tüm 
kayıtlar incelenme
sine rağmen 
bir sonuç elde 

bakıcısı, yaşlı ada 
mm kapıyı açma
ması üzerine 
durumu polise 
bildirdi.
Olay yerine gelen 
ekipler, kapıyı 
açtıklarında yaşlı 
adamın çürümeye 
yüz tutan cesediyle 
karşılaştı.
Yapılan incelemede 
unutkanlık, tansiyon 

Ramazan Ö.'nün 
yanına geldi. 
Tuncay Ş. ve Arzu 
E.'nin yerini soran 3 
kişi, olumsuz cevap 
alınca yanlarında 
getirdikleri bıçakla 
Ertan A. ve 
Ramazan Ö.'yü 
yaraladı. Yaralılar 
olay yerine gelen 
ambulansla Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. 
Durumlarının ciddi 
olduğu öğrenilen 
yaralılar, Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastane 
si'ne sevk edildi. 
Olaydan sonra iş 
yerine gelen polis

İstanbul ve Bursa'da 
da geçtiğimiz yıl 
benzer suçlar 
işlediği belirilen 3 
kişi gözaltına alındı. 
Bu kişilerin kendile 
rine karşı koyan 
yabancı sürücüleri 
bıçakla tehdit ettik- 

edilemedi. 
KAFATASINA YÜZ 
GİYDİRİLDİ 
Cinayetin ardındaki 
sır perdesini arala
mak için kadının 
kimliğini belirlemek 
zorunda olan polis 
yılmadı. Cinayet 
masası dedektifleri, 
İstanbul Adli Tıp 
Kurumu'na kadının 
kafatasını gönder
erek yüzlendirme 
yapılmasını istedi. 
Kurum doktorları, 
antropologlarla bir- 

ve yaşlılığa bağlı 
rahatsızlıkları olan 
Bağcı'nın yaklaşık 4 
gün önce hayatını 
kaybettiği belirlendi. 
Diğer olay ise yine 
merkez Osmangazi 
ilçesi Çirişhane 
Mahallesi Akdeniz 
Caddesi'nde 
meydana geldi. 
Oğlu ve gelini ile 
birlikte yaşayan 

ekipleri kaçan zan
lıları yakalamak için 
çalışma başlattı. 2 
kişiyi bıçakladıkları 
iddia edilen zanlılar, 
polis tarafından 
gazinoda gözaltına 
alındı. Tuncay Ş. ve 
Arzu E. ise Demiryo 
lu Caddesi'nde bir 
evde polis tarafın
dan gözaltına alı
narak Bursa Emni 
yet Müdürlüğüne 
getirildi.
Gözaltına alınan 
zanlıların emniyette
ki ifadelerinin 
devam ettiği öğre
nilirken, olayla ilgili 
soruşturma devam 
ediyor.

leri, araçların içinde
ki değerli eşya ve 
çantaları da aldıkları 
anlaşıldı. Yapılan 
araştırmalarda zan
lıların, benzer 5 suç 
işlediği de ortaya 
çıktı. Soruşturma 
sürüyor.

likte ölen kişinin 
kafatasına şekil ver
erek mumyalama 
tekniğiyle 
fotoğraflar oluştur
du. Şimdi meçhul 
kadının kimliği bası
na dağıtılan 
fotoğraflarla belir
lenmeye çalışılıyor. 
Polis, ölen kişiyi 
fotoğrafından 
tanıyan ya da gören
lerin Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube'sine başvur
masını istedi.

Recep Uysal (89), 
cuma günü 
namazdan geldikten 
sonra İzmir'deki 
içmelere gideceğini 
ifade ederek evden 
ayrıldı. Birkaç gün 
sonra yakınları 
odadan ağır kokular 
gelmesi üzerine ki 
litli olan kapıyı açtık
larında yaşlı adamın 
cesediyle karşılaştı.

lasHiiıMı
Hakkari’nin Şemdinli 
İlçesi'nde, Irak 
sınırının sıfır nok
tasında PKK'lı 
teröristlerle güvenlik 
güçleri arasında 
çıkan çatışmada 1 
asker şehit oldu, 1 
asker de yaralandı. 
Şemdinli'nin Derecik 
Beldesi'ne bağlı 
sınırın sıfır noktasın
daki Yeşilova 
Bölgesi'nde dün 
sabah operasyona

hnnkıüsM
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Van'da dün saat 
12.41'de Richter 
ölçeğine göre 4.6 
büyüklüğünde 
deprem meydana 
geldi.
Boğaziçi Üniversitesi 
Kandilli Rasathanesi 
ve Deprem Araştırma 
Enstitüsü'nün 
merkez üssünü Van 
merkeze bağlı Çakır- 
bey Köyü olarak sap
tadığı deprem, saat 
12.41'de meydana 
geldi. Yerin 2.6 kilo
metre derinliğinde 
meydana gelen 
deprem, kent 
merkezinde de 
hissedildi.
İlk belirlemelere göre 
deprem herhangi bir 
hasara neden 
olmadı.

DENİZLİ DE S 
ALLANDI 
Denizli'nin Çal İlçe
si'nde Richter

aim ABONEOLDUNUZMU?
ihlII'Ii lıı ıhılı ilmi tınml 
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çıkan güvenlik güç
leri bir grup teröris
tle karşılaştı. Çıkan 
çatışmada terörist
lerin ilk ateşiyle 1 
asker şehit oldu, 
1 asker de 
yaralandı.
Bölgeye takviye bir
likler sevk edilirken, 
teröristleri etkisiz 
hale getirmek için 
sınır boyunda hava 
destekli geniş 
operasyon başlatıldı.

ölçeğine göre 4.3 
büyüklüğünde 
deprem kaydedildi. 
Boğaziçi Üniversitesi 
Kandilli Rasathanesi 
Deprem Araştırma 
Enstitüsü depremin 
dün saat 03.33'te 
kaydedildiğini ve 
merkez üssünün Çal 
İlçesi'ne bağlı Belevi 
Beldesi olduğunu 
açıkladı.
Yerin 8.8 kilometre 
derinliğindeki 
sarsıntı çevre il 
ve ilçelerde de 
hissedildi.
Depremde ilk belir
lemelere göre önemli 
hasar olmadı.
Deprem kuşağında 
yer alan Türkiye'de 
1903'ten bu 
yana 51 kişinin 
yaşamını yitirdiği 
Elazığ depremiyle 
birlikte 26 büyük 
deprem felaketi 
yaşandı.

■E MIHIM HM
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Güne Bakış Gönen ne Sûrumlalulı Değeri finali napiMı
MHP Meclise gelmedi

Bülent kardeşimiz hastalanmış, rapor
luymuş!

Allah acil şifalar versin kendisine.
Muhterem ne meclis üyesiymiş ne!

MHP’li Suat Laçinok ve Omer Kahraman 
böyle önemli bir meclis toplantısına 
neden gelmez?

Daha kritik toplantılara gelen MHP’de 
neler oluyor?

Bunun cevabını sanırım MHP’liler ka 
muoyuna verecektir.

Bu toplantıya katılmayarak, meclisteki 
komisyonlarda ve encümende görev al 
mayacaklarını işaret ettiler.

Meclis üyeleri ile Parti Yönetimi’nin 
anlaşmazlığa düştüğü söylentileri dolaş 
tı dün Gemlik’te..

Bunun perde arkasını da bir başka 
yazımızda paylaşacağız Gemliklilerle...

Dünkü Meclisin en önemli konusu 
tabiiki seçimler ve Meclis Hesap İncele 
me Komisyon raporunun okunmasıdır.

14 sayfa tutan ve okuyanın yoruldu 
ğu raporda neler yok ki?

Emekli müfettiş İsmail Bıyıkh’nın da 
inceden inceye elediği belgeler sonucu 
çok sayıda hatalar, eksiklikler, usulsüz 
lükler, yanlışlar, kusurlar, hukuksuzluk
lar sıralanmış bu raporda.

Raporu inceleyen komisyonun 3’ü 
CHP’li, 2’si de AKP’li üye..

Kime nasıl kızacaksınız.
Ama duyumlarıma göre emekli müfet 

tişe kızılmış.
Neden bu kadar kusur bundun diye?
Sanırım bu usulsüzlükleri bu kez CHP 

yargıya taşıyacak.
Ne demişler, etme bulma dünyası bu.
Sen başkasına yaparsan, sana da ya 

pan bulunur.
Yasaya göre Hesap Raporu mecliste 

yanlız okunur.
Üzerinde görüşme açılamaz. Ama dün 

Başkanvekilinin istemiyle, hazırlanan ra 
por hakkında Daire Müdürlerine söz veri 
lerek yasa çiğnendi.

Hukuk bir kez daha çiğnendi.
CHP Grup sözcüsü Necdet Ersoy Yıl 

maz’ı sürekli uyardı, ama dinleyen kim.
Bunun üzerine, CHP grubu oturumu 

terk etti.
Görülen o ki, AKP li belediye yaptığı 

hatalara kılıf bulmaya çalışıyor.
Oysa, 2010 yılında yine aynı komisyo 

nun hazırladığı böylesi bir rapor sonun 
da M. Çelik konuşmak istemişti. Yasal 
olarak bu konuda konuşulmayacağı açık 
olduğu halde bu yapılmak istendi.

Sonunda söz verilmeyince MHP guru 
bu meclisi terk etmişti.

Sonra M. Çelik, savcılığın kapısını 
aşındırmaya başladı.

Şimdi bu görev CHP’ye düşeceğe ben 
ziyor.

Encümen ve komisyon seçimlerinde 
geçen dönem CHP&MHP koalisyonu 
yaşanırken, bu yıl bu işi MHP bozdu.

Altında ne yatıyor göreceğiz.
Uzun bir meclis oldu dünkü.
Hangisini yazayım ki?
Fatih Mehmet Güler’in kurmak iste

diği Belediye şirketi için neler yapmış 
lardı hatırladınız mı?

Dün, biz ayrıldıktan sonra AKP’nin 
önerisi ile Belediye’ye bir şirket kurul
ması istenmiş.

Ama, AKP’liler bile bunu karşı çıkmış. 
Bu konuda yazılacak çok şeyler var.

Yerimiz yetmediği için şimdilik bu kadar.

Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Salonu’nda Değerler 
Eğitimi Projesi 
Güven ve 
Sorumluluk Değer 
Ayı Final Programı 
yapıldı. İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Burhan İnan, Gemlik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Okul Müdürü 
Mehmet Türkmen, 
okul müdürleri, 
öğretmen ve öğren
cilerin katılımıyla 
gerçekleşen final 
programı İstiklal 
Marşı ve saygı 
duruşuyla başladı. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen değerlen 
dirme konuşmaların
da 2010-2011 
Öğretim Yılı Toplam 
Kalite Yönetimi Ödül 
Sürecinde Değerler

CHP’den MHP'ye ziyaret
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Dursun Ozbey, 
Belediye meclis 
üyeleri Arzu 
Karataş, Binali Derin 
ve CHP İlçe 
Yöneticileri MHP 
Gemlik İlçe 
Teşkilatı’nı ziyaret 
etti.
Ziyarette konuşan 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu; “CHP’nin 
kurucu felsefesi ile 
MHP’nin var oluş 
felsefesi arasında 
azami müşterekler 
bulunuyor. Ortak 
hassasiyetlerimiz 
konusunda en başta 
da vatanseverlik 
geliyor.

Siyasette 
Devamlılık Esastır 
"Siyasette devam
lılık esastır. 29 Mart 
öncesi alınan karar
ları da ciddi şekilde 
değerlendirerek 
yolumuzu çizeceğiz.. 
CHP Bursa Millet 
Vekili Aykan 
Erdemir’in de demiş

Eğitimi Projesinin 
Ekip Kategorisinde 
Bursa birincisi 
olarak ilimizi 
başarıyla temsil 
ettiğini belirtti. 
Program sonunda 
Nisan Ayı içerisinde 
“ Çevre Bilinci ” 
değerinin işleneceği 
ve katılımın bek
lendiği duyuruldu. 
Ortaöğretim 
Kurumlan Arası 
Kompozisyon 
Yarışmalarında: 
1. Sıla KAFLI 
(Gemlik Lisesi) 

olduğu gibi "Gemlik 
utanç abidesi olarak 
anılacak" bu duru
mu sağlayanlardan 
hesabını soracak ve 
siyasetin yeniden 
itibar kazanmasını 
sağlayacağız. 
Gemlik’te yaşanan 
süreç bizleri de 
üzmüştür. İtibarını 
kaybeden siyaset 
kimseye yarar sağla
maz, bu durumun 
giderilmesi için 
elimizden geleni 
yapmalıyız. 
Belediye’de oto 
kontrol şarttır, şu 
anda bulunan 
yapının sağlıksız ve 
güvensiz olduğu da 
aşikardır." şeklinde

2. Günay GÖVEZ 
(Celal Bayar 
Anadolu Lisesi) 
3. Nazife ÇOPUR 
(Gemlik Lisesi) 
Ortaöğretim 
Kurumlan Arası 
Afiş-Slogan 
Yarışmalarında: 
1. Tuğçe YAVUZ 
(Gemlik Lisesi) 
2. Özlem Yavuz 
(Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi) 
3. Filiz ÖZDEMIR 
(Kız Teknik Meslek 
Lisesi) 
İlköğretim Kurumlan 

konuştu.
Ziyarette söz. alan 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Dursun 
Özbey "Gemlik, 
hepimizi inciten, etik 
olmayan ve ahlak 
dışı oyunlara sahne 
oldu. Utanç verici 
olsa da bunları 
yaşadık. Ülkenin 
bölünmez bütünlüğü 
üniter yapımızın 
devamı açısından 
ortak noktalarımız 
olmazsa olmazları 
mızdır. CHP olarak 
geçmişte vermiş 
olduğumuz sözle 
rimizin arkasındayız, 
bizler de devamlılık 
esasına inanıyoruz. 
Gemliklilerin oylarıy

arası Resim 
Yarışmalarında: 
1. Selin Buse 
MUTLU (Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu) 
2. Aysel ERASLAN 
(Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu) 
3. Gizem APAK 
(Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu) 
Dereceye giren 
öğrenciler ile yarış
maya katılan tüm 
öğrenciler katılım 
belgesi ve çeşitli 
hediyelerle ödül
lendirildi.

la seçilenler kirli 
oyunlar sonucunda 
mecliste temsil 
edilmiyor.
17 Mart 2011 öncesi 
ile alakalı yargıya 
güveniyoruz. 
Mücadelemi hukuki 
boyuttadır, bizi üzen 
ise çifte standarttır. 
Karacabey Belediye 
Başkanı hüküm 
giymişken görevine 
devam etmesi 
bunun karşılığında 
Gemlik’te görevden 
alınması ister iste
mez AKP’li olmadığı 
için mi görevde 
değil sorusunu akıl
lara getiriyor." 
diyerek sözlerine 
son verdi.
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HHF Meclise gelmedi. CHP otürumu terk etti
Belediye Meclis’nin dün yapılan toplantısına MHP’li 2 üye ile Bülent Dalkılıç katılmadı. 
Encümen üyeliklerine CHP’den Cemil Kurt ile AKP’den Necmettin Rama seçildi.
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Nisan ayı 
olağan toplantısında 
Meclis Denetleme 
raporunun okun
masından sonra, 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın daire 
müdürlerine açıkla
ma yaptırması 
gerginliklere 
neden oldu.
CHP grubu bu duru
mu protesto ederek, 
Meclis oturumunun 
bu bölümünde 
meclisi terk etti. 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz’ın 
başkanlığında 
toplanan Gemlik 
Belediye Meclişi’ne 
MHP’li üyeler Ömer 
Kahraman ve Suat 
Laçinok katılmadı. 
Cumhuriyet 
Savcılığı’na dilekçe 
vererek, “Ben, Refik 
Yılmaz’a oy verme 
dim” dedikten sonra 
başvurusunu geri 
çeken ve Meclis 
Üyeliğinden istifa 
eden ancak, istifası 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz tarafından 
kabul edilmeyen 
Bülent Dalkıhç’ın da 
raporlu olduğu için 
toplantıya katıl
madığı bildirildi. 
Buna, CHP Grup 
Başkanı Necdet 
Ersoy itiraz etti. 
Ersoy, Bülent 
Dalkıhç’ın kendi el 
yazısı ile istifa ettiği
ni belirterek, 
"İstifa dilekçesini 
ben belediyeye 
kendi elimle götür 
düm. Belediye 
Başkanvekili bu isti
fayı işleme koy
madığını yazı ile 
tarafımıza bildirdi. 
21 Mart 2012 tarihli 
bir dilekçeyle meclis 
üyeliğinden istifa 
ettiğini bildiren 
dilekçeyi kabul 
etmediğini belirtir bir 
yazıyı belediye ver
miştir. Ancak, ilk 
dilekçesi 16 Mart 
2012 günlüdür. Bu 
dilekçe işleme alınıp 
2972 sayılı mahalli 
idareler hakkındaki 
Kanunun 28. madde
sine göre 5 gün 
İçinde İlçe Seçim 
Kurulu’na istifa 

dilekçesini gönderip 
yerine yedek 
üyesinin gelmesini 
istemesi gerekirdi. 
Bu yapılmadığından 
hukuki değildir. 
Bülent Dalkılıç, 
bundan sonra 
meclislere gelir, 
meclis kararlarının 
hukuka aykırı ola
caktır. Bu hukuksuz 
lukların hukukçu 
olduğunu söyleyen 
bir belediye başkan
vekili tarafından 
yapılmış olması ayrı
ca düşündürücü 
dür." dedi.
DENETLEME 
RAPORU 14 SAYFA 
2011 yılı kesin 
hesaplarını 
inceleyen Meclis 
İnceleme Komisyo 
nu’nun hazırladığı 14 
sayfalık raporun 
okunmasına geçildi. 
Komisyon Başkanı 
CHP’li Necdet Ersoy 
komisyon raporunu 
okumaya başladı. 
Rapor diğer meclis 
üyelerince de oku
narak tamamlandı. 
3 CHP’li, 2 AKP’li 
üyenin hazırladığı 
inceleme raporun 
hazırlanmasına 
emekli İç İçişleri 
Bakanlığı müfet
tişinin de 30 gün 
İsmail Bıyıklı’nın 
katkılarıyla tamam
landığı bildirildi. 
İnceleme raporunun 
incelenmesinde bir 
takım işlemlerin iyi 
gitmediklerinin 
görüldüğü, 
amaçlarının birini 
suçlamak, personeli 
rencide etmek 
olmadığı, işlerin 
daha iyi gitmesi için 
incelemenin bir 
rapor haline getiril 
diğine yer verildi. 
Bir müfettişin incele
nen hesaplar ve 
işlemlerle ilgili çok 
sayıda usulsüzlük ve 
eksiklikler bir bir 
anlatıldı.
Asfalt yapımından, 
kaldırım yapıjnına, 
sivil toplum kuru
luşlarına yapılan 
yardımlardan, 
Kurşunlu 
Mahallesi’ndeki elek
trik borçlarına, Mal 
Müdürlüğü’ne öde

nen ecrimisil 
bedelinden okul kan
tinlerine yapılan 
yardımların hukuk
suzluğuna, doğru
dan temin atımların
da fatura kesilmesi- 
den sonra teklif 
mektubu alındığına, 
ihalelerinin 
bölünenerek 
yapıldığına, yapılan 
bazı işlerde teknik 
şartnamelerin bulun
madığına, yaklaşık 
maliyet hesaplarının 
gizliliğinin ihlal 
edildiğine, maliyet
lerin doğru tespit
lerinin yapılmadığı
na, yapılan işlerin 
sonunda yüzde 20 
keşif artışlarında 
usulsüzlüklerin 
yapıldığına, dış 
mekanlara konacak 
spor aletlerinin prog 
ramlarının yapılma 
dığı, yerlerinin bile 
tesbit edilmediğine, 
Kumla çim 
sahasının, otomatik- 
sulama işlerinde 
geçici kabulün 
bulunmadığını, iş 
programının 
olmadığı, temizlik 
işlerinin ihalesinde 
işin 2 parçaya 
bölünerek ihalesinin 
gerçekleştirildiği gibi 
birçok uygulamadaki 
yanlışlıklara dikkat 
çekildi.
Meclis İnceleme 
raporunun okun
masının tamamlan
masından sonra, 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz raporlarda 
geçen konularla ilgili 
olarak daire müdür
lerine söz vermesi 
üzerine Necdet 
Ersoy, bunun yanlış 
olacağını kendilerine 
de söz hakkı düşe
ceğini hatırlattı. 
Ancak, Başkanvekili 
Yılmaz okumalarında 

ısrarcı olunca, Ersoy 
“Hukuksuzluk yapı 
yorsunuz. Yasa açık
tır. Meclis inceleme 
raporu okunarak 
meclise bilgi verile
ceği yasa emridir. 
Bu inceleme 
raporunda 2 tane de 
AKP’li meclis 
üyesinin imzası var" 
dedi.
Buna karşın daire 
müdürlerinin açıkla
maları devam etmesi 
üzerine CHPliler 
yapılan usulsüzlüğü 
protesto ederek, bu 
bölümde meclisten 
ayrıldılar. Divandaki 
katip üyelerinin de 
ayrılması üzerine, 
Başkanvekili Yılmaz 
uyarıda bulundu, 
Meclis üyeleri daha 
sonra geri dönerek 
görevlerinin başına 
geçtiler.
Daire müdürlerinin 
açıklamaları bitince, 
meclise 10 dakika 
ara verildi.

ENCÜMEN 
SEÇİMLERİ YAPILDI 
Yeniden açılan otu
rumda gündem mad
delerinin görüşül 
meşine geçildi. 
Encümen üyelikleri 
ne, CHP’den Cemil 
Kurt 19 oy, AKP den 
Necmettin Rama 12 
oy alarak seçildi. 
Daha sonra 
Komisyon üyelikleri 
için seçimlerin yapıl
masına geçildi. 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik, MHP 
li üyelerin toplantıya 
katılmadığını, katıl
mayan üyelerin de 
komisyonlara 
seçilmesinde yasal 
bir sakınca bulun
madığını söyledi. 
CHP grup sözcüsü 
Necdet Ersoy ise, 
toplantıda bulun

mayan kişiler adına 
seçim yapmanın 
doğru olmayacağını 
belirterek, “Bizim, 3 
komisyon üyemiz 
var. Arkadaşlar haf
taya toplantıya gelir
lerse bir üyemizi isti
fa ettirip MHP’li 
üyeyi komisyona 
alabiliriz” dedi.
AKP’den Turhan 
Alkış da mecliste 
olmayan kişiler 
hakkında karar 
almanın doğru 
olmayacağını söy
leyince yapılan 
seçimlerde Plan ve 
Bütçe Komisyonu’na 
CHP’den Ayfer 
Ağırbaş, Zafer 
Ülgen, Hasan Alyüz, 
AKP’den Turhan 
Alkış ve Çiğdem Kuş 
seçildiler.
İmar Komisyonu’na 
ise CHP’den Yalçın 
Erdoğan, Binali 
Derin, Fikret 
Çolakoğlu, AKP’den 
Fevzi Ayyıldız, Aslan 
Özaydın seçildiler. 
Marmara ve 
Boğazlar Belediyeler 
Birliği’ne, Gemlik 
Belediyesini tem- 
silen Fikret Çolak 
oğlu, Aydın 
Bayraktar ve Hasan 
Alyüz seçildiler. 
Gündemin 7-8-9-10- 
12. maddelerindeki 
konular komisyona 
havale edildi.
Daha sonra 1/1000 
ölçekli imar planında 
değiştirilmesi iste
nen ve İmar Komis 
yonundan gelen 
raporlar okunarak 
tüm değişiklikler 
komisyonun belir 
lediği şekilde kabul 
edildi.

BAŞKANIN 
ÇALIŞMA 
RAPORUNA 
ELEŞTİRİ 
Belediye Başkan 
vekilinin faaliyet 
raporu ile ilgili 
olarak söz alan CHP 
gurup sözcüsü 
Necdet Ersoy, hazır
ladıkları inceleme 
raporunda belediye 
çalışmalarıyla ilgili 
olarak birçok hata 
gördüğünü belirte 
rek, “Gemport yöne
tim kuruluna

Belediyeyi temsilen 
2 kişinin seçiminde 
Belediye Başkanı bir 
kişiyi 
görevlendirmiştir. 
Bugüne kadar bütün 
belediye başkanları 
Hakkı Çakır, Nezih 
Dimili, Nurettin Avcı, 
Fatih Mehmet Güler 
meclis karan ile bu 
kişiyi seçmiştir. Bu 
yıl ise sözleşmede 
başkan seçer diye 
bir madde olmadığı 
halde görevlendirme 
yapılmıştır. Bu duru
mu demokratik bul
muyoruz." dedi. 
Ersoy, başkanvekil- 
liğine atamanın yan
lışlığına, Belediye 
Başkanı Gemliktey 
ken encümenin 
yardımcısı tarafın
dan yürütülme sinin 
yasal olmadı ğını, 
Büyükşehir Beledi 
yesinin Gemlik 
Belediyesi’nden 
bugüne kadar aldığı
na karşılık yönetim 
değişiminden sonra 
birden her yerin 
kazıldığını, bunların 
plan dahilinde yapıl
ması gerektiğini belir 
terek, Çarşı Deresi 
düzenlemesi sırasın
da yolların daraltıl 
dığı, kısa sürede 30- 
40 yeni personel 
alındığını, teknik ele
manların eğitimden 
geçirilmesi gerektiği
ni, siyasilerin hazır
ladığı raporları 
memurlarla karşı 
karşıya getirildiğini 
belirterek, “Sizin için 
suç olmayan şey 
bizim için suç 
olmaktadır" dedi. 
Ersoy konuşmasını, 
“Umut ediyorum ki 
meclis öyle bir 
havaya girsin ki bir
birimizin yüzüne 
bakabilen birbirinin 
yüzüne bakmak 
isteyen meclis 
üyeleri olalım" dedi. 
Daha sonra Refik 
Yılmaz eleştirilere 
cevap verdi. Daha 
sonra ise AKP’lilerin 
belediyece kurmak 
istedikleri şirket 
önerisi tartışmalara 
neden oldu. 
AKP’lilerin de kabul 
etmediği istek red 
edildi.
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mini iaıaasınııı ön eleme Milan 1 itfa lana anm
Bursagaz'ın liseler 
arasında düzenlediği 
çevre konulu bilgi 
yarışmasının ön 
eleme turları 7 ilçede 
tamamlandı. 
Bursagaz'ın öğren
cilere çevre şuuru 
aşılamak için düzen
lediği yarışma 
öğrencilerin 
kıyasıya mücadele
sine sahne oldu. 
Kıyasıya rekabetin 
yaşandığı ilçe 
elemelerinin ardın
dan yarı finale katıl
maya hak kazanan 
okullar şöyle: 
Mudanya ilçesinde 
özel Nilüfer Fen 
Lisesi, Ahmet Rüştü 
Lisesi ve Özel 
Nilüfer Anadolu 
Lisesi ilk üçe girerek 
nisan ayında yapıla
cak yarı finale katıl
maya hak kazandı. 
Gemlik'teki ön

elemede Gemlik 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi birinci 
olurken, Gemlik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi ile Gemlik 
Lisesi ise ikinciliği 
paylaştı. Gürsu'da, 
Gürsu Anadolu 
Sağlık Meslek Lisesi 
birinci, Yıldız Tekstil

Lisesi ikinci ve TSO 
Gürsu Anadolu 
Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi 
üçüncü oldu. Nilüfer 
ilçesinde, Nilüfer 
İMKB Fen Lisesi 
birinci olurken, M. 
Kemal Coşkunöz 
Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi ile

Hüseyin Özdilek 
Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi ikincil
iği paylaştı.
Yıldırım ilçesinde ise 
birincilik koltuğuna 
Emirsultan Lisesi 
otururken, İpekçilik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi ikinci, Yıldırım 
Beyazıt İMKB Teknik 

ve Endüstri Meslek 
Lisesi ise üçüncü 
oldu. Kestel'de 
Bursa Çimento 
Fabrikası Endüstri 
Meslek Lisesi birinci, 
Hasan Coşkun 
Lisesi ikinci, Kız 
Teknik ve 
Meslek Lisesi ise 
üçüncü oldu.

Son elemenin 
yapıldığı Osmangazi 
ilçesinde, Malalar 
Lisesi ve BTSO Ali 
Osman Sönmez 
Sosyal Bilimler 
Lisesi birinciliği 
aylaşırken, Gazi 
Anadolu Lisesi de 
ikinci olarak Nisan 
ayında yapılacak 
yarı finale katılma 
şansı elde etti. 
İlçelerde yapılan 
ara elemelerin 
ardından ilk üçe 
giren okullar 
nisan ayında yapıla
cak yarı finale 
katılmaya hak 
kazanacak.
Mayısta yapılacak 
finalde ise Tnci 
olan okula
3 bin TL, 2'nci olan 
okula bin 500 TL, 
üçüncü olan okula 
ise 750 TL para 
ödülü verilecek.

‘Gemlik Körfez’

elm& sekeri
----KREŞLERİ —

www.gemlikkorfezgazetesi.com

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 
w, (KURUMU 

«5ITIMDH3.YIL
ERKEN KRYIT

AVANTAJLARIMIZDAN 
YARARLANIN

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim çocuğunuzun hayatında önemli bir fark yaratır” 
«EŞ VE HAZIRLIK 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 RİREYLER YETİŞTİRİYOR UZ
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


5 Nisan 2012 Perşembe Gemlik KMrfez Sayfa 7

YENİ EĞİTİM SİSTEMİMİZ
Hükümet bayram 

değil seyran değil 
eğitim sisteminde 
bir bilinmeyenli 
denklemi üç bilin
meyenliye çevirme 
başarısı gösterdi. 
Halka eğitim adına 
pek çok boş; ama 
hoş söz söylendi. 
Eğitimin kalitesinin 
yükseltilmesinden 
tutun da nitelikli 
insan yetiştirmeye 
kadar hayali pro
jeler yetkililer 
tarafından dil
lendirildi.

İlköğretim ve 
ortaöğretimde 35- 
40 yılını harcamış 
bir öğretmen 
olarak anlatılan
ların bir aldat
maca, siyasi ikti
darın amaçlarını 
gizlemeye yönelik 

bir çaba olduğunu 
söyleyebilirim.

Sayın Erdoğan’ın 
pedagojik ve bilim
sel eğitim söz
leriyle dinsel eğiti
mi kastettiği 
anlaşılmaktadır. 
Yapılan çalışmalar, 
ilköğretimin 8 yıla 
çıkarılması sırasın
da kapatılan imam 
okullarının orta 
kısmını yeniden 
açarak dindar nesil 
yetiştirmenin 
temelini oluştur
maya yönelik. 
Yetkililer de 
amaçlarını 
gizlemiyorlar artık.
Türkiye’de 

eğitimin 5-6 yaş 
aralığına çek
ilmesini uzmanlar, 
“ezberci, düşün
mekten yoksun,

güdülecek kala
balıklar oluştur
maktan başka bir 
işe yaramaz”, * 
diyor. Anaokuluna 
gitmeden doğru
dan ilköğretime 
başlayan çocuklar 
yeterli duygusal, 
sosyal ve fiziksel 
gelişimi sağlaya
bilecekler mi? 
Düşünme yetileri 
geliştirilmeden bu 
öğrencilere hayat
ta gerekli olan bilgi 
ve beceriler nasıl 
kazandırılacak? 
Çocukların kendi
lerine özgü 
yetenekleri ve ilgi 
alanları belirlen
meden, 9 yaşında 
seçecekleri meslek 
nasıl saptanacak? 
Anlaşılan o ki yet 
kililer sihirli bir

değnek kul
lanacak.

Eğitim de reform 
diye adlandırılan 
bu uygulama neler 
getirecek eğitim 
sistemimize? 
Gerçekten öğret
men kalitesini art
tırabilecek mi? 
Bilgili, birikimli ve 
üretken öğretmen
ler eğitim 
ordusuna katıla
bilecek mi? 
Okullarımızda ve 
rilmek istenen 
eğitimin kalitesi 
yükselecek mi? Bu 
amaçlanıyorsa 
neler yapılacak ve 
nasıl yapılacak? 
Öğretmenler hangi 
olanaklardan 
yararlanacak? 
Bunların alt yapısı 
hazır mı?

Eğitimde çift 
öğretimden tek 
öğretime geçiş 
sağlanabilecek 
mi?

Sınıflardaki 
öğrenci sayısı 50- 
60’tan 25-30’a 
nasıl indirilecek? 
Çocukların sosyal 
ve kültürel etkinlik
leri hangi ortamlar

da gerçekleştirile
cek?

Öğrencilere öz 
benlikleri nasıl 
kazandırılacak?

Yeni eğitim sis
temine geçmeden 
hangi araştırma ve 
incelemeler 
yapıldı?

Hangi ihtiyaçlara 
yanıt verecek bu 
uygulama?

Ülke gerçeklerine 
ve bilimselliğe ne 
kadar uygun?

Son dönemde 
millî eğitimde 
görev alan 
bürokratlar eğitime 
alabildiğine 
Fransız. Yeni 
bakan, eğitimin 
birikimli 700 
bürokratını 
görevden uzak
laştırmayı uygun 
görmüştür. 
Eğitimde reform 
bilgisiz ve bilinçsiz 
kişilerle mi yapıla
cak?

Günlerden beri 
konuyla ilgili yet 
kili yetkisiz kişiler 
konuşuyor; ama 
eğitimciler konuş
muyor, konuşturul
muyor. Bu alanda

ki sıkıntıları, 
sorunları dile 
getirip seslerini 
duyuramıyorlar. 
İktidar ben yaptım, 
çoğunluk bende, 
siz de benimse
mek zorundasınız, 
bu demokrasinin 
gereğidir, diyor.

Bu eğitim refor
munda meslek 
liseleri önem 
kazanacakmış. Bu 
okulları bitirenler 
gerçekten iş bula
bilecek mi? 
Eğitimde kaliteden 
hiç söz edilmiyor. 
Hükümetin böyle 
bir sorunu yok 
anlaşılan.

Son anda verilen 
bir önergeyle 
ilköğretimde 
seçmeli kuran 
dersi de görüle
cekmiş. Mahalle 
imamları da derse 
girecekmiş. 
Hayırlara vesile 
olur inşallah!

İktidar anlaşılan 
eğitimde kaliteyi 
bu yöntem ve 
uygulamalarla 
gerçekleştirecek. 
Vatana millete 
hayırlı olsun!

SI GEMLİK KONUR 
mB TIP MERKEZİ

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

Bursa Büyükşehir 
belediye Başkanı 
Recep Altepe, yerel 
yönetimlerde 5 yılın 
aslında çok kısa bir 
zaman dilimi 
olduğunu belirterek, 
“Avrupa’da bir pro
jenin hazırlanması, 
ihaleye çıkılması ve 
kaynak bulunması 
süreçleri 4 yılı 
bulurken, biz bütün 
büyük projelerimizi 
bu dönem içinde 
bitirmeyi hedefti 
yoruz” dedi. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Bursa Fan 
Clup’un Almira 
Otel’de yapılan 
500’üncü Genel Kuru 
lu’na katıldı. MÜSİAD 
Başkanı Hasan 
Çepni, RUMELİSİAD 
Başkanı Şahap 
Aktaş, Dağ-Der 
Başkanı Erkan 
Aydın, işadamları 
Faik Çelik ve 
Hüseyin Durmaz’ın 
da katıldığı gecenin 
açılış konuşmasını 
yapan Fan Olup 
Başkanı Ali 
Ademoğlu, 500’üncü 
genel kurulu yap-

manın mutluluğunu 
yaşadıklarını söyledi. 
Fan Clup’ün bugüne 
kadar eğitimden 
sağlığa ve spora 
kadar her alanda 
olduğunu belirten 
Ademoğlu, 
“Yaptığımız işleri 
devlet yardımı 
almadan, tamamen 
üyelerimizin aidat
larıyla hayata geçir
menin gururunu 
yaşıyoruz” dedi. 
Başkan Altepe ise, 5 
yılın uzun bir süre 
görünmesine rağ
men, yerel yönetim
ler için kısa bir 
zaman dilimi 
olduğunu kaydetti. 
Avrupa’da bir pro
jenin hazırlanması, 
ihaleye çıkılması ve 
kaynak bulunması 
gibi ön hazırlık 
süreçlerinin 4 yılı

bulduğunu dile 
getiren Başkan 
Altepe, “Daha kazma 
vurmadan 4 yıl 
geçiyor. Ama bizim 
Bursa için acelemiz 
var. Seçim öncesi 
tüm projelerimizi 
hazırlamıştık. Göreve 
gelir gelmez çalış
malarımızı başlattık. 
Üç yılı geride 
bırakırken, raylı 
sistemi Görükle 
ve Emek’le 
buluşturduk. 
Kestel hattında 
önemli bir mesafe 
kat ettik. Vagon 
üretimi konusunda 
2 yıl gibi kısa sürede 
‘yapılamaz’ denilen! 
başardık. Bugün 
Durmazlar firması 
ürettiği araçla 
30 yıl ömür testinden 
geçen 7’inci firma 
oldu.” dedi.
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MııiyersiieıleııFıılislerePıoiellwlamaEaitiıııi
Uludağ Üniversitesi 
Proje Yönetim 
Merkezi tarafından 
proje eğitimi verilen 
polisler serti
fikalarını aldı.
Üniversitede düzen
lenen törene katılan 
Rektör Prof. Dr.
Kamil Dilek, üniver
sitenin şehre katkı 
sağlamak için bütün 
kapılarını Bursa'ya 
açtığını, her kesimle 
olduğu gibi Emniyet 
Müdürlüğü ile de 
işbirliği yapmaktan 
büyük mutluluk 
duyduğunu ifade 
etti.
Bursa Emniyet 
Müdürü Ali Osman 
Kahya ise, daha 
önce görev yaptığı

Kent Konseyleri Çanakkale’de buluşlu
İlki 2010 yılında 
Bursa Kent Konse 
yi’nin ev sahipliğin 
de düzenlenen ‘Tür 
kiye Kent Konsey 
leri Buluşması’nın 
üçüncüsü, Çanak 
kale’de yapıldı. 
Çanakkale Kent 
Konseyi’nin ev 
sahipliğinde gerçek
leştirilen ve 62 kent 
konseyi temsilcisi 
nin katıldığı toplan
tıda, Bursa Kent 
Konseyi’ni Genel 
Sekreter Enes Battal 
Keskin ve Genel

ilde Üniversite ile önemli olduğunu
vatandaş arasında 
büyük kopukluk 
olduğunu, ancak 
Bursa'ya geldiğinde 
böyle bir sıkıntı 
olmadığını 
gördüğünde çok 
sevindiğini belirtti. 
Kahya, projelerin 
başarıya ulaşması 
için üniversitenin 
desteğinin çok

Sekreter Yardımcısı 
Ayşe Hacıoğlu tem
sil etti. Çanakkale 
Kent Konseyi nin ev 
sahipliğinde Truva 
Otel'de gerçekleşti 
rilen toplantıya 
Çanakkale Vali 
Vekili Alper Faruk 
Güngör, Çanakkale 
Belediye Başkan 
Vekili Muharrem 
Erkek, Birleşmiş 
Milletler Kalkınma 
Programı Demok 
ratik Yönetişim Prog 
ram Müdürü Leyla 
Şen, Birleşmiş Kent 

sözlerine ekledi. 
Uludağ Üniversitesi 
Proje Yönetim Mer 
kezi Koordinatörü 
Prof. Dr. Aslı Hoc 
kenberger de, proje 
hazırlama eğitimi 
hakkında bilgi verdi. 
Konuşmaların ardın
dan eğitime katılan 
55 polis serti
fikalarını aldı.

ler ve Yerel Yönetim 
ler Orta Doğu Batı 
Asya Bölge Teşkilatı 
(UCLG-MEWA) 
Genel Sekreteri 
Mehmet Duman, 
Çanakkale Kent 
Konseyi Başkanı 
Saim Yavuz, Bursa 
Kent Konseyi Genel 
Sekreteri Enes 
Battal Keskin, Bursa 
Kent Konseyi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Ayşe Hacıoğlu ile 
çok sayıda kent 
konseyi temsilcisi 
katıldı.

Bursa'nın 648. uıMüniiınii kullanıyor
Bursa'nın fethinin 
648.yıl dönümü, 
Osmangazi 
Belediyesi'nin 20 
güne yaydığı coşku
lu bir programla 6 
Nisan'da kutlan
maya başlıyor. 
Bursa'nın fethinin 
648. yıl dönümü, 
Osmangazi 
Belediyesi'nin 20 
güne yaydığı coşku
lu bir programla 6 
Nisan'da kutlan
maya başlıyor. 
Ördekti Kültür 
Merkezi'nde gazete
cilere Osmangazi'yi 
Anma ve Bursa'nın 
Fethi Şenlikleri ile 
alakalı detaylarını 
anlatan Başkan 
Mustafa Dündar, bu 
yıl Sultan 1. Murad 
Hüdavendigar döne
mini ele alacak sem
pozyumu ulus
lararası katılımla 
gerçekleştirileceğini 
bildirdi. Cuma günü 
saat 14.00'te

Firmamıza ait Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nden 
alınan aşağıda sayı, no ve tarihleri yazılı 

beyannameler kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
BEYANNAME SAYI NO ■ TARİH 
07160400EX025190 -10/05/2007 
07160400EX036082 -17/07/2007 
07160400EX016444 - 23/07/2007

TÜRK PİRELLİ LASTİKLERİ A.Ş.

Başkan Mustafa 
Dündar'ın açılış 
konuşması ile 
Ördekti Kültür 
Merkezi'nde başlay
acak sempozyumun 
ilk gününde, Prof. 
Dr. Gönül Tekin'in 
başkanlığını 
yapacağı oturumda; 
Prof. Dr. Heath 
Lowry Gazi Evronos 
Bey'i, Prof. Dr. 
Günay Kut, I. Murat 
dönemindeki edebi 
gelişmeyi, Melek 
Gençboyacı yazma 
eserleri, Prof. Dr. 
Mefail Hızlı eğitim 
öğretim kurumlarını 
anlatacak. Ördek- 
li'de saat 16.00'da 
başlayacak Prof. Dr. 
Mustafa Kara yöne
timindeki ikinci otu
rumda Prof. Dr. 
Tuncer Baykara 
şehit iki Türk beyi 
Gazi Umur ve Gazi 
Murad Beyler'i 
anlatacak. Prof. Dr. 
Hatice Şahin

Ahmedi ve Neşri 
anlatımıyla Kosova 
Savaşı'nı, Doç. Dr 
Özlem Kumrular 1. 
Kosova 
Destanlarını, Doç. 
Dr. Hüseyin Mevsim 
Bulgar halk türkü
lerindeki 1. Murad 
Han'ı aktaracak. 7 
Nisan Cumartesi 
günü ise sabah 
saat 10.00'da 
başlayacak sem
pozyum saat 11. 30 
ve 14.00'teki iki otu
rumlarla devam 
edecek.
İkinci günde önemli 
isimler farklı konu
larda tebliğler 
sunacak. Bu yıl ilk 
defa bütün tebliğler 
bir kitap haline 
getirildi. Bu da sem
pozyuma gelen 
akademisyenlere ve 
katılımcıları, 
sunulan tebliğlerin 
metni kitap olarak 
hemen teslim 
edilecek

PLAKET - KUPA VE MAMIYA ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

MOWaK-RElWClLIK ■ 0R®NİZA5Y0NVEW1ITIM

istiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı ho: 3/ B GEMLİK 
Tel: (0.224) 515 96 83 Fax : (O 224) 513 35 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap 8ı Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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MroıaıtamlMai!
İşyeri ya da konut 
kiralarken yapılan 
sözleşmelerde aslın
da önemli birçok 
noktaya dikkat 
edilmediğini biliyor 
muydunuz?
Kiracı ve mal sahibi 
arasında yapılan 
basit bir sözleşme 
gibi gözükse de kira 
sözleşmeleri, dikkat 
edilmediğinde her iki 
tarafı da mağdur ede
biliyor, sorun hukuki 
çözümlere kadar 
gidebiliyor.
Kira sözleşmelerinin 
yazılı olma zorunlu
luğu olmadığını 
belirten Altın Emlak 
Genel Müdürü Hakan 
Erilkun, tarafların 
karşılıklı hak ve 
yükümlülüklerinin 
ispatı için her 
sözleşme gibi kira 
sözleşmelerinin de 
yazılı yapılması 
gerektiği üzerinde 
duruyor. Kira 
sözleşmesinin süresi 
bitmiş bile olsa, 
halen kiracıysanız 
kira kontratının sak
lanması gerektiğinin 
altını çizen Hakan 
Erilkun, “aynı şartlar 
geçerli olacak ve kira 
kontratınız uzamış 
olacak” dedi.
Kira sözleşmesinin 
yazılı yapılmasında 
belli bir şekil ve 
içerik şartı 
olmadığını söyleyen 
Erilkun, sözleşmede 
tarafların şartları 
karşılıklı olarak 
belirleyebileceğini 
vurguladı.
Hakan Erilkun, kira 
kontratı yaparken 
dikkat edilmesi 
gereken noktaları 
şöyle sıraladı: 
1. Kira kontratını

imzaladığınız kişinin 
mal sahibi veya intifa 
hakkı sahibi olup 
olmadığını mutlaka 
kontrol edin. 
Eğer mal sahibi 
değilse, yasal bir 
vekillik durumu var 
mı araştırın. 
Bunun için tapu 
senedi örneğine ya 
da vekâletnameye 
bakabilirsiniz. 
Taraflar olarak kon
tratı birlikte ve varsa 
kefiller huzurda imza- 
lamalıdır.
2. Kira kontratında 
belirtilen adresin, 
kiraladığınız yer olup 
olmadığını kontrol 
edin.
Kiraladığınız yerin 
farklı çıkması, resmi 
başvurularınızın 
sonuçsuz kalmasına 
ya da uzamasına 
neden olabilir 
3. Kiraladığınız yerin 
geçmiş dönemden 
kalma borçlarının 
size ait olmadığını 
belirten bir hükmün 
kontratınızda yaz
ması önemlidir. 
Bazı kiralanan yer
lerde aidat, elektrik 
ve su gibi borçlar 
bulunabilir.
4. Kira bedeli olarak 

belirtilen tutarın 
hangi dönemlerde 
hangi oranda artırıla
cağının açıkça belir
tilmesini sağlayın. 
İşyerlerinde önemli 
olan ve kiranın net 
mi yoksa brüt kira mı 
olduğuna dikkat 
edin.
Kira artışının ÜFE 
veya enflasyon gibi 
belli oranlarda 
olmasını kontratta 
belirtin.
5. Ayrıca kira bedel
lerinin, mal sahibinin 
hangi banka hesabı
na ve hangi tarihler 
arasında (1-5 arasın
da gibi) yatırıla
cağının yazılmasına 
önem gösterin. 
Havale ve EFT mas
raflarının kiracıya ait 
olduğunu unutmayın! 
Gün belirtilmeyip her 
ay peşin ödeneceği 
yazılıysa bu her ayın 
üçüncü günü sonuna 
kadar ödenmesi 
anlamına gelir.
6. Depozito veriyorsa 
niçin verdiği ve 
hangi şartlarda geri 
alınacağı yazılmalıdır. 
Depozito, kiracının 
kiralananı tahliye 
etmesi durumunda 
borç bırakma ve 

taşınmaza zarar 
verme ihtimali 
karşısında teminat 
olarak alınan bir mik
tar paradır.
İspat bakımından 
depozito miktarını 
yazmak ve imzayı 
altına almak gerekir. 
Ayrıca demirbaşların 
mevcut ve kullanıla
bilir olduğunun kon
trol edilmesi ve kon
trata yazılmasına 
dikkat edilmedir.
7. Kiracı apartman 
genel giderlerine 
katılmak ve aidatını 
ödemek zorundadır. 
Ortak yerlere müda
hale edemez, gürültü 
yapamaz, apartmanı 
pis kullanamaz, 
yönetim planı 
esaslarına uymak 
zorundadır.
8. Bir yer kiralarken, 
uzman bir emlak 
danışmanıyla çalış
makta çok büyük 
fayda var.
Hem kira kontratları 
ve maddeleri 
konusunda sizlere 
yardımcı olur, hem 
de bu konuda 
yaşayabileceğiniz 
zorluklarda sizleri 
doğru bir şekilde 
yönlendirebilir 
İşyeri ya da konut 
kiralarken yapılan 
sözleşmelerde aslın
da önemli birçok 
noktaya dikkat 
edilmediğini biliyor 
muydunuz?
Kiracı ve mal sahibi 
arasında yapılan 
basit bir sözleşme 
gibi gözükse de kira 
sözleşmeleri, dikkat 
edilmediğinde her iki 
tarafı da mağdur ede
biliyor, sorun hukuki 
çözümlere kadar 
gidebiliyor.

Çiftçilere 7.6 milııar 
lira destek «erilecek

Çiftçilere 2012 üreti
mi için toplam 7.6 
milyar TL karşılıksız 
destekleme ödemesi 
yapılacak.
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı, çiftçilere 
2012 üretimi için 
karşılıksız ödenecek 
destekleme tutarının 
toplam 7.6 milyar TL 
olacağını açıkladı. 
Bakanlıktan yapılan 
açıklamada, tarımsal 
destekleme 
bütçesinin yüzde 28'i 
olan 2.1 milyar 
liranın hayvancılığa 
ayrıldığı ve prim 
ödemeleri kapsamın
da da 2.5 milyar lira 
ödeneceği belirtildi. 
Ayrıca mazot, gübre 

KAŞ€D€ 8€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

ve toprak analiz 
desteği için 1.4 mil
yar lira, kırsal kalkın
ma destekleri için 
300 milyon lira, tarım 
sigortaları desteği 
için 291 milyon lira, 
sertifikalı tohum, fide 
ve fidan destekleri 
için 145 milyon lira 
ve diğer destekler 
için de 821 milyon 
lira ödeme yapılacak. 
Organik tanm ve iyi 
tarım uygulamaları, 
biyolojik mücadele, 
tarımsal danışmanlık, 
araştırma ve 
geliştirme, çevre 
amaçlı tarım arazi
lerinin korunması 
(ÇATAK) desteklerine 
de 2012*de devam 
edilecek.

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 110
Polis İmdat 105
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. ®13 1° 28

_________ OLALIM_________
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Eaadaş 614 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer Sağ Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER

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

RESMİ DAİRELER

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 MüdI. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

DENİZ OTOBÜSÜ

Bursa 
Mudanya 
Yen İka pı 
Yalova 
İDO İmam Asla 
Dinlenme Tes.

256 77 84 
544 30 60

(212) 516 12 12
(226) 811 13 23 

ın
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
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz S13 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Ksrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4237 

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)

IIIIİIHIM
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 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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desteklerinden dolayı OKAY zeytin- ciliğe teşekkür etti.

Bursa Taekwando 
Teşvik Şampiyona 
sı’nda ilçemizi temsil 
eden Gücümspor 
Kulübü sporcuları, 
1 birincilik, 7 ikinci
lik, 4 üçüncülük 

derecesi aldı. 22 
lisanslı sporcu 
ile müsabakalarda 
ilçemizi temsil eden 
Gücümspor Kulüp 
Başkanı Tuğan 
Büyükbaşaran; 

müsabakalara gidiş 
dönüşte araç tah
sisinde bulunan 
Belediye Başkanlığı 
na, Taekwando 
Antrenörü Kürşad 
Özcan'a, maddi

Gemlik Belediyespor: 19 Nilüfer: 15

oynayan ve sonuçta 
8-4 önde tamam
layan Nilüfer Eğitim

Spor Kulübü oldu 
Üçüncü periyodu 
baskılı bir oyunla

oynayan temsilcimiz 
Umut’un ve 
Erbatur’un üst üste

Bursa Erkekler 
Basketbol yerel 
liginde mücadele 
eden Gemlik 
Belediyespor Minik 
erkekler Basketbol 
takımı, C grubunda 
ki maçlarında 
dördüncü galibiyeti
ni aldı. Bursa 
Atatürk Spor 
Salonu’nda oynanan 
maçta Nilüfer Eğitim 
Kurumlan Spor 
Klübünü deplasman
da 4 sayı farkla 
yendi. İlk periyod 
çok çekişmeli müca 
deleye sahne oldu 
ve takımlar birer 
basket buldular ve 
2-2 sonuçlandı. 
İkinci periyotta hızlı

basketleriyle skoru 
13-10 öne taşıdılar. 
Dördüncü periyotta 
da aynı oyununu 
sürdüren Gemlik 
Belediyespor’lu bas- 
ketbolcular maçtan 
19-15 galip ayrıldı. 
Maçta Umut Tokgöz 
4 sayı, Erbatur Kara 
8 sayı, Berat Atay 2 
sayı, Kaan Sönmez 3 
sayı, Utku Soygan 1 
sayı ve Kaan Cozlan 
1 sayı attılar. Takım 
sorumlusu İbrahim 
Tokgöz, “Nurullah 
Targıt antrenörümüz 
ile birlikte minik 
takımımız hızlı bir 
biçimde başarı graft 
ğini yukarıya doğru 
çekti. Takımın

gidişatından ve oyun 
disiplininden son 
derece memnunum 
ve Nurullah 
hocamıza teşekkür 
ediyorum. Kısa 
bir sürede takımı 
oluşturup ve iyi 
bir oyunla 
galibiyet almamız 
kulübümüzü sevin
dirdi. Bundan sonra
ki maçlarda hedefi 
mizi biraz daha 
yukarılara çekmeye 
çalışacağız. İnşallah, 
bu işlere gönül 
verenlerle hep birlik
te sağlıklı sportmen 
ve ahlaklı gençlerin 
yetişmesinde 
katkımız olur." 
dedi

U-16'lar güçlü rakibine geçit vermedi
U-16 yaş liginde eşit 
puanlı iki güçlü 
takımın mücade
lesinden beraberlik 
çıktı.
Orhangazi Göl 
Tesisleri’nde 
oynanan ve 
çekişmeli geçen 
maçın ilk yarısında 
gol olmadı. Bunda 
her iki takımın kale
cisinin müthiş kur
tarışları etken oldu. 
Her iki takım maçın 
ikinci yarıda da 
mücadeleci futbol

ları ile devam etti ve 
kazanmak için 
yoğun çaba sarfetti. 
Muhammed’in kale
ciyle karşı karşıya 
kaldığı pozisyonun 
gol olmaması 
Belediyespor adına 
büyük talihsizlikti. 
68. dakikada Furkan 
Uçar’ın defansa 
çarpan topu kaleciyi 
yanıltınca 
Belediyespor 1-0 
öne geçti. 72. 
dakikada Soner’in 
eline çarpan topa 

hakem tereddütsüz 
penaltı noktasını 
gösterdi.
Atışı kullanan 
Componentaspor 
beraberliği 
yakalamış oldu. 
Maç 1-1 berabere 
bitti.
Maçı izlemeye gelen 
taraflı tarafsız 
herkes mücadeleden 
büyük keyif aldı. 
Her iki takımın fut
bolcularının centil
menliği maç boyun
ca öne çıktı.



Polis kaçan aencleıi Bursa'ıla iıulılu
Staja gidiyorum diye 20 Şubat günü evinden çıkan lise son sınıf 
öğrencisi Ayşe K. (17) Burak Y. tarafından kaçırıldı. Polis kaçırılan 
kızı, sıkı takip sonucu Bursa’da bir evde buldu.
Kacak gençleri aramak için Gemlik polisinin kurduğu özel tim, gençlerin Bursa’da izine rastladı. 
Yakalanan gençler, Gemlik’e getirildi. Poliste sorgulanan Ayşe K., Burak Y.'a kendi isteği ile 
kaçtığını söyledi. Ailenin şikayetçi olması nedeniyle, küçük yaşta kız kaçırmak ve alıkoymaktan 
Burak Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ayşe K. ise ailesine teslim edildi. Haberi sayfa 4'de
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Gemlik Orhangazi Yolu’nda bulunan Diabas Mermercilik A.Ş.’de 
Alman Taş Heykeltraşı Cristiyan Tobin ve Ben Latlerr’in yaptığı 
Hacivat Karagöz heykelleri Altıparmak Meydam’na dikilecek. 
Su gücüyle hareket eden heykeller, Bursa’ya renk katılacak.

Türkiye’de ilk kez Bursa’da, Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapılan çalışmayla Altıparmak Meydanına montajı yapılan taş hey 
keller, hidrolik sistemle hareket edip, Karagöz ve Hacivat’ın atış
masını sembolize edecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Türkiye’de ilk kez uygulanan özel çalışmanın Bursa’ya değer ka 
tacağını belirterek, baş ve gövde olmak üzere iki bölümden oluşan ve 
Karagöz ile Hacivat’ın karşılıklı atışmasını anımsatan figürlerin toplam
da 46 tonluk iki taş kütleden oluştuğunu söyledi. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

12 Eylül
Anayasa’da yapılan değişiklikle, 12 

Eylül darbecilerinin yargılanması yolu 
açılmıştı.

12 Eylül de darbeye yol açan yolun 
taşları uzun bir süreçte dizildi.

O günlerde neler yaşanmadı ki.
1960 Anayasa’sının yapısı toplumun 

geleneksel yapısını kırmaya başladı.
Bilhassa sermayenin karşısında eme 

ğin örgütlenmesi, sendikal hakların 
genişletilmesi, toplu sözleşme ve gös
teri özgürlükleri, toplumsal olayların 
hızla değişmesine neden oldu.

Gelişen sol dünya görüşü, emeğin 
sermaye karşısında hak arayışı, 
demokratik taleplerin artmasına 
neden oldu. Devamı sayfa 4’de

Dörtyol’Uaki çınar 
tehlike saçıyor

Dörtyol mevkiinde bulu
nan Petrol Ofisi Akarya 
kıt istasyonu yanında 
bulunan yaşlı çınar, çev 
resine tehlike saçıyor. 
Kökleri tamamen çürü 
müş bir durumda olan 
ve akaryakıt istasyo 
nunun çevre duvarlarına 
dayarak ayakta duran 
çınar, yıkılacak durum
da. Akcan Petrol sahibi 
Alaattin Akcan, çınar 
ağacının duvarlara daya
narak ayakta dura
bildiğini, bu nedenle de 
duvarların çatlamasına 
ve yer yer yıkılmasına 
neden olduğunu söyledi. 
Haberi sayfa 4’de

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Kemal Akıt ve Mehmet Avcı, 
Ankara’da yapılacak olan TOBB Yüksek 
Konsey toplantısına katılmak üzere 
Ankara’ya gitti. Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan’ın da katılacağı 
TOBB Yüksek Koordinasyon kurulu Cuma 
günü saat 14.oo de TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi’nde toplanacak.

Akime Avcı Ankara’ya 
konseytoplaniısınagitii

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


6 Nisan 2012 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 2

MMı«ııHıWnWliM
Gemlik Orhangazi Yolu’nda bulunan Diabas Mermercilik A.Ş.’de Alman Taş Heykeltraşı 
Cristiyan Tobin ve Ben Latlerr’in yaptığı Hacivat Karagöz heykelleri Altıparmak 
Meydam’na dikilecek. Su gücüyle oynayan heykeller, Bursa’ya renk katacak.;

Türkiye’de ilk kez 
Bursa’da, 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yapılan çalış
mayla Altıparmak 
Meydanına montajı 
yapılan taş 
heykeller, hidrolik 
sistemle hareket 
edip, Karagöz ve 
Hacivat’ın atış
masını sembolize 
edecek. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Türkiye’de ilk kez 
uygulanan özel 
çalışmanın 
Bursa’ya değer ka 
tacağını belirterek, 
“Karagöz ve 
Hacivat’ın dev taş 
heykellerinin hidro
lik sistemle hareket 
edeceği uygulamay
la Altıparmak 
Meydanı, Türkiye’ye 
örnek meydanlar
dan biri olacak’’ 
dedi.
Altıparmak 
Meydam’mn yıkıla
cak eski stadyumla 
bütünleşeceğini de 
hatırlatan Başkan 
Altepe, “Bursa’nın 
en büyük ve en 
önemli meydan
larından biri olacak 
meydanın en güzel 
sembollerle donatıl
ması için çalış- < 
malarımızı hızla 
sürdürüyoruz^ 
Hidrolik sistemle 
hareket edebilen bu 
eserler de ileride

Diabas Mermercilik A.Ş. de Alman heykeltraşlar Christian Tobin 
ve Ben Natlerr’in yaptıkları Hacivat Karagöz heykelleri 

Altıparmak Meydam’na dikilecek.
genişleyecek olan 
bu meydana farklı 
bir hava katacak” 
diye konuştu.

“Altıparmak 
BursalIların 
buluşma noktası 
olacak” 
Baş ve gövde 
olmak üzere iki 
bölümden oluşan 
ve Karagöz ile 
Hacivat’ın karşılıklı 
atışmasını anımsa
tan figürlerin 
toplamda 46 tonluk 
iki taş kütleden 
oluştuğunu belirten 
Başkan Altepe, 
Bursa’da çıkarılan 
doğal granit taşıyla 
üretilen dev 
kütlelerin hidrolik 
sistem ve suyla 
hareketinin büyük 
ilgi çekeceğini

söyledi. Başkan 
Altepe, “Altıparmak 
Bursa’ya özgün bir 
meydana kavuşa
cak. Şelalesi ve 
kafeteryalarıyla 
burası BursalIların 
buluşma noktası 
olacak. Bugün 
montajı yapılan 
heykeller de mey
dana ayrı bir renk 
katacak” şeklinde 
konuştu.
Türkiye’de ilk kez 
uygulanan bu çalış
ma için Alman 
heykeltraşlar 
Christian Tobin ve 
Ben Natlerr’in özen
le çalıştığını kayde
den Başkan Altepe, 
“Dünyada bu işi en 
iyi bilen taş usta
larıyla çalıştık. Bu 
proje, Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası ’nın

(BTSO) desteğiyle 
gerçekleştiriliyor. 
BTSO her konuda 
olduğu gibi burada 
da sorumluluk 
örneği göstererek 
katkı sağladılar” 
dedi.
Görsel şölen 
BTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Celal Sönmez ise 
“Büyükşehir 
Belediyesi, 
Bursa’ya güzel bir 
meydan kazandın 
yor, bizler de 
yardımcı oluyoruz. 
Bu meydan ve 
heykeller Bursa’nın 
sembol noktaların
dan olacak. 
Karagöz ve 
Hacivat’ın da sem
bolize edildiği 
heykeller, geceleri 
ise ışık oyunlarıyla 

görsel bir şölene 
imza atacak. Burası 
çok şık ve Bursa’ya 
yakışan bir meydan 
olacak” dedi.
Sönmez, özverili 
çalışmalarından ve 
Bursa’ya katkıların
dan dolayı Başkan 
Altepe’yi tebrik etti.

Dev heykeller suyla 
hareket edecek 
Heykellerin özellik
leriyle ilgili bilgiler 
veren Kültür A.Ş. 
Genel Müdürü Rıfat 
Bakan ise “Sıradan 
heykel anlayışının 
çok dışında, aklın, 
bilimin ve sanatın 
buluştuğu, aynı 
zamanda yerel 
değerlerin de titiz
likle yansıtıldığı anıt 
eserler Altıparmak 
Meydanı’ndaki yer
lerine montajlandı. 
Türkiye’de ilk kez 
uygulanan bu 
heykeller, büyüklük
leri ve ağırlıklarıyla 
da dünyada da ilke 
imza atıyor” dedi. 
Bakan, dünyanın 
farklı ülkelerindeki 
sanat eserlerinin 
incelenmesiyle 
Bursa’ya özgü 
heykellerin yapıldı 
ğım da anlatarak, 
yaklaşık 46 tonluk 
iki taş kütlenin 
hazırlandığını, dev 
kütlelerin ufak bir 
yönlendirmeyle, 
hidrolik sistemle, 
suyla hareket ede
ceğini vurguladı.

Bakan, heykellerin 
kısa süre sonra 
vatandaşların beğe 
nişine sunulacağım 
sözlerine ekledi.

Altıparmak Caddesi 
eski cazibesine 
kavuşacak 
Öte yandan 
Büyükşehir 
Belediyesinin 
Altıparmak’ın daha 
sağlıklı hale geti 
rilmesiyle ilgili 
çalışmalar da 
devam ediyor. 
Altıparmak Cad 
desi’nin tamamım 
kapsayacak çalış
malarla sosyal ve 
ticari anlamda 
cadde yeniden eski 
günlerine dönecek. 
Altıparmak 
Caddesi’ndeki kay
makamlık binasının 
duvarlarının kaldırıl
masıyla başlayan 
değişime, BTSO ile 
işbirliği içinde 
inşaatı süren 
Altıparmak Meydanı 
da büyük katkı 
sağlayacak.
Uygulamasına 
başlanacak ‘Cephe 
Sağlıklaştırma 
Projesinde en 
önemli argüman ise 
trapıvay olacak. 
Tramvay uygula
masının 2-3 aylık 
süreçte başlaması 
ve sağlıklaştırma 
çalışmalarının da 
bir yıl içinde 
tamamlanması 
hedefleniyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Dikkatsizlik can aldı
Bursa'nın Gürsu 
ilçesinde kontrolden 
çıkarak elektrik 
direğine çarpan oto
mobilin sürücüsü 
hayatını kaybetti 
Kaza, Kurtuluş

PıHsi Binince şahit iaraları an lacn
Bursa'da polisi 
görünce üzerindeki 
sahte paraları yere 
atıp otomobile 
binerek kaçmaya 
çalışan zanlı 
kıskıvrak yakalandı. 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğüne 
bağlı Mali Büro ekip
leri, bir kişinin 
üzerinde çok 
sayıda sahte para 
bulunduğu ihbarı 
üzerine harekete 
geçti. Gençosman

Mahallesi Şehit 
Cengiz Topel Cad 
desi'nde meydana 
geldi. Mustafa Öz 
can (35) yönetimin
deki 16 GZ 515 
plakalı otomobil, 

semtinde Ramadan 
ö.'yü (32) durduran 
ekipler, üzerindeki 
sahte paraları atıp 
aracıyla kaçmaya

çalışan şahsı 
yakaladı. Yapılan üst 
aramasında 14 adet 
100 TL, zanlının 
Kemerçeşme'deki

kontrolden çıkarak 
elektrik direğine 
çarptı. Ağır yarala 
nan Özcan, 112 
ekipleri tarafından 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve

Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı ancak kur
tarılamadı. Savcılık 
kazayla alakalı 
soruşturma 
başlattı.

evinde yapılan ara
mada ise 39 adet 
100 TL ele geçirildi. 
Gözaltına alınan 
Ramadan Ö. ile 
ev arkadaşı olduğu 

öne sürülen Adem 
S. (28), emniyetteki 
ifadelerinin 
ardından "sahte 
para bulundurmak" 
suçundan adliyeye 
sevk edildi. Adem S. 
serbest bırakılırken, 
Ramadan Ö. 
tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi.

Sigara içirten 
balkondan rtüstii
Bursa'da sigara 
içmek için balkona 
çıkan bir kişi, 2. kat
tan düşerek hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Sakarya Mahallesi 
Ulu Sokağı üzerinde 
meydana geldi. Gece 
saatlerinde sigara 
içmek için balkona 
çıktığı düşünülen 36 
yaşındaki Cem Fuat 
Özkan, 2. kattan 

Sahle motor 
naşı operasyonu

düşerek hayatını 
kaybetti. Sabah saat
lerinde Özkan'ın 
cesedini gören 
komşuları, hemen 
durumu polise bildir
di. Ekipler olayla 
alakalı soruşturma 
başlatırken, 
halasının evinde 
kaldığı öğrenilen 
Özkan'ın cesedi 
kesin ölüm sebe
binin tespiti için Adli 
Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı.

Apartmanın hahçesinıle ceset bulundu
Bursa'da, bir apart
manın bahçesinde 
ceset bulundu.
Merkez Osmangazi 
ilçesi Sakarya 
Mahallesi'nde otu
ran Leyla Övünür,

Bıçaklı kauaa: 2 yaralı
İnegöl ilçesinde iki 
grup arasında çıkan 
bıçaklı kavgada, 2 
kişi yaralandı. 
Osmaniye Mahallesi 
Mehmet Akyollu 
Caddesi'nde iki grup

Avans kavttasııma 1 kişi tutuklandı
Bursa'da sevgilisini 
daha önce aylık bin 
500 TL'ye anlaştığı 
gazinoda çalıştır
madığı iddia edilen 
şahısla gazino 
sahip leri arasında 
çıkan bıçaklı 
kavgada adliyeye 
sevk edilen 7 kişi

sabah saatlerinde 
evinin penceresin
den bakarken arka 
bahçede hareketsiz 
yatan birini gördü. 
Övünür'ün ihbarı 
üzerine olay yerine 

arasında henüz 
belirlenemeyen 
nedenle çıkan tartış
ma kısa sürede 
kavgaya dönüştü. 
Kimliği henüz belir
lenemeyen bir kişi, 

den 1'i tutuklandı. 
Osmangazi ilçesi 
Koğukçınar 
Mahallesi Demiryolu 
Caddesi üzerinde 
gazinoda çalışan 
A.E.,'yi çalıştığı iş 
yerine göndermek 
istemeyen gazino 
sahipleri ile A.E.'nin 

gelen polis ekipleri, 
apartmanın ikinci 
katında oturan Can 
Fuat Özkan'ın (36) 
cesediyle karşılaştı. 
Halasıyla birlikte 
oturan Özkan'ın 

oğlunu dövdükleri 
gerekçesiyle Berkan 
M. (16) ve Kemal 
E'yi (17) bıçakla 
yaraladı.
Yaralılar, 112 Acil 
Servis ekipleri 

sevgilisi olduğu 
iddia edilen T.Ş. ve 
arkadaşları arasında 
çıkan kavgada 2 kişi 
bıçakla yaralanmıştı. 
Olaydan sonra 
gözaltına alınan 
T.ŞT, T.D., I.K., A.D., 
Y.Y., M.A. ile A.E., 
"Bıçak la yaralama 

bekar olduğu ve bir 
tekstil fabrikasında 
sorumlu müdür 
olarak çalıştığı 
öğrenildi. 
Soruşturma 
sürdürülüyor 

tarafından İnegöl 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı.
Polis, olay yerinden 
kaçan zanlının 
yakalanması için 
çalışma başlattı 

ve darp" 
suçlarından 
adliyeye sevk edildi. 
Hakim karşısına 
çıkan 7 kişiden bir 
olan T.D. tutukla
narak cezaevine 
gönderilirken, 
6 kişi de serbest 
bırakıldı

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde 9.5 ton 
sahte motor yağı ele 
geçirilirken, olayla 
ilgili 4 kişi gözaltına 
alındı.
Edinilen bilgiye göre, 
İstanbul'da özel bir 
firmanın markası ve 
etiketi kullanılarak 
imal edilen sahte 
motor yağlarının 
İnegöl'ün Huzur 
Mahallesi'nde 
piyasaya sürüldüğü 
ihbarını alan polis, 
uzun takibin ardın
dan dün akşam 
sahte yağların sak
landığı depoya 
baskın yaptı. 
Operasyonda, ulus
lararası markayla 
etiketlenen koliler 
halinde 9.5 ton 10W- 
40 cinsi sahte motor 
yağı ele geçirildi. 
Sahte motor 

BM ABONE OLDUNUZ IIU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUNttllll'll İLİ itllit liüSİ HIITIIİ

yağlarının İstanbul'
daki imalathaneden 4 
litrelik bidonlar 
halinde 27 liraya 
alınıp piyasaya 50 
liraya 
satıldığı, orijinal 
yağların fiyatının ise 
60 lira olduğu öğre
nildi. Olayla ilgili 
M.G., H.Ü., E.B. ve 
C.S. isimli 
şahıslar ise 
Küçük Sanayi 
Sitesi Metal İşleri 
Bölümü'nde faaliyet 
gösteren 2 oto 
tamirhanesinde 
gözaltına alındı. 140 
bin lira değerindeki 
sahte motor yağları 
yediemine teslim 
edilirken, alınan 
numuneler laboratu- 
vara gönderildi. 2'si 
oto tamircisi 4 
kişinin sorgusu 
sürüyor
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Güne Bakış Polis kaçan neneleri Bursa'da Mn
Staja gidiyorum diye 20 Şubat günü evinden çıkan lise son sınıf 

öğrencisi Ayşe K. (17) Burak Y. tarafından kaçırıldı. 
Polis kaçırılan kızı, sıkı takip sonucu Bursa’da bir evde buldu.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

12 Eylül
Batıdaki öğrenci hareketleri, toplum- 

ların sarsılmasına ve hak arayışlarının 
sınırlarının ülkeler dışına taşmasına 
neden oldu.

Hani şimdilerdeki bir deyim kullanılı 
yor ya “Arap Bahan" diye..

Onun gibi bir şey...
Türkiye de bundan etkilendi.
Sol görüş üniversetilerde yer buldu. 
Emekçilerin talepleri eskiye göre 

daha çok artmaya başladı.
Emek sermaye arasındaki anlaşmaz 

lıklar grevlerin hızla çoğalmasına, öğ 
renci hareketlerinin sokaklara taşmasına 
neden oldu.

Sol gençliğin karşısına, sağçı gençler 
çıkarıldı.

Derinleşen kutuplaşmalar düşünce 
boyutundan çıkıp, silahlı çatışmalara 
dönüştü.

İlk darbe 12 Mart 1970*de geldi.
Sola indirilen darbe ile binlerce genç 

ve aydın Ziberbey Köşklerinde, zindan
larda çürütüldü.

12 Mart’ın etkisinin geçmesinden 
sonra sokaklar durulmadı.

1974 Kıbrıs çıkartması sonrası uy 
gulanan ambargonun getirdiği ekono 
mik sıkıntılara siyasal istikrarsızlık da 
eklendi.

1. ve 2. MC hükümetleri, Ecevit 
Erbakan koolisyonları ile süren istik 
rarsızlık ve sıkıntılar, gençlerin ülkeyi 
kurtarma hayalleri, karşı gurupların 
saldırıları ve her gün onlarca kişinin so 
kaklarda kurşunlanarak ölmesi, darbeye 
giden yolu hızlandırdı.

Toplumsal uyanışın önünün kesilmesi 
ancak askeri darbeyle durdurulabilirdi.

12 Eylül 1981 sabahı kalktığımızda, 
radyolarımızdan marşlar çalarken uyan 
dik.

Asker darbe yapmıştı.
Genel Kurmay Başkanı Kenan Evren 

ve 4 kuvvet komutanı parlamentoyu ka 
patıp, sokağa çıkma yaş ağı koyarak, 
tutuklama avı başlattı.

Her şey ülkeyi istikrara kavuşturmak, 
milli birlik ve beraberliği sağlamak için 
yapılıyordu.

Konseyin duyuruları kanundu.
Sol aydın ve gençler üzerinde baş 

latılan tutuklamalar yanında ülkücü 
gençlerden de tutuklamalar sürdürüldü.

Cezaevleri doldu.
Bu kez işkenceler başladı.
Evler basılıyor, kitaplar toplanıyor...
Sıkı yönetim Mahkemeleri, idamlar, 

uzun süren tutuklamalar, kayıplar ve 
ölümler..

12 Eylül darbesini yapanlara alkış tu 
tanlar veya bu darbeden bir nebze zarar 
görmeyenler, Evren Anayasası’na yüzde 
98 oy verenler, bugün Evren ve sağ ka 
lan diğer arkadaşının yargılanmasını 
istiyor.

12 EylüI’ün kimlerin işine geldiğini iyi 
görmeliyiz.

Evren’in ve arkadaşlarının 30 yıl son 
ra suçlu ilan etmek abesle iştigaldir.

Onunla çalışanları, onun yasaları ile 
bugünlere kadar gelenleri ne yapacağız. 
Bu davadan bir şey çıkmaz.

Lise son sınıf öğren
cisi olan Ayşe K. 
(17) staja gidiyorum 
diyerek çıktığı baba 
evinden Burkay Y. 
adlı genç tarafından 
kaçırılmasından 
sonra kayıplara 
karışmışlardı. 
Kızlarının kaçırılması 
üzerine polise ve 
Savcılığa başvuran 
Baba Ali Rıza Koşar, 
kızlarının bulun
masını istedi. 
Gazetemize de 
başvuran acılı baba 
kızından haber ala
madığının, durum
larının nasıl 
olduğunu bilmedik
leri için hayatından 
endişe ettiklerini 
söylemişti.

POLİS BURSA’DA 
BULDU 
Yaklaşık iki aydır 
kayıp olan Ayşe K.

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
almış olduğum nüfus cüzdanımı 

kaybettim. Hükümsüzdür.
M EROL ŞENDURANLAR

Dörtyol’daki çınar tehlike saçıyor

Dörtyol mevkiinde 
bulunan Petrol Ofisi 
Akaryakıt istasyonu 
yanında bulunan 
yaşlı çınar, çevre
sine tehlike saçıyor. 
Kökleri tamamen 
çürümüş bir durum
da olan ve akaryakıt 
istasyonunun çevre 
duvarlarına dayarak 
ayakta duran çınar, 
ha yıkıldı, ha yıkıla
cak bir durumda. 
Akcan Petrol sahibi 
Alaattin Akcan,

ve Burkay Y’ı sıkı bir 
şekilde takip eden 
Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi özel ekibi, 
gençlerin izini 
Bursa’da buldu. 
Eve yapılan baskınla 
ele geçirilen 
gençler, 

çınar ağacının 
duvarlara dayanarak 
ayakta durabildiğini, 
bu nedenle de 
duvarların çatla
masına ve yer yer 
yıkılmasına neden 
olduğunu belirterek 
şöyle konuştu: 
“Çınarın sahibi 
Belediye.
Bitişimizdeki arsa 
Gemlik Belediye 
si’ne ait. Çınarın 
kökleri çürümüş, 
içi mantardan 

emniyette sorguya 
alındı.
Burkay Y. yaşı küçük 
kızı alıkoymak ve 
kaçırmaktan tutukla
narak cezaevine 
gönderilirken, Ayşe 
K. da ailesine teslim 
edildi.
Baba Ali Rıza Koşar, 

tamamen 
boşalmış durumda. 
Devrilmesi an mese
lesi. Eğer kesilmez 
ve önlem alınmazsa, 
istasyonumuzun 
LPG tanklarına 

gazetemize yaptığı 
açıklamada, kızlarına 
kavuşmaktan mutlu 
olduklarını, kızlarının 
bıçak zoruyla ahkon- 
duğunu söyledi.
Baba Koşar, 
“Polis kızımızı bize 
teslim etti.
Bir süre biz de 
kalacak.
Olayın şokuma 
üzerinden atmasını 
bekliyoruz.
Emniyette kendi 
kaçtığını söylemiş 
ama şimdi geri git
meyi düşünmediğini 
söylüyor. Baba evin
den şikayeti olursa, 
devlet gözetimine 
girmesi gerekiyor
muş. Bir şikayeti 
olacağını sanmı 
yoruz. Biz, aile 
olarak kızımızı 
kaçıran Burkay’a 
vermeyi düşün 
müyoruz.” dedi.

devrilerek büyük 
bir tehlikeye neden 
olabilir. Fen İşleri 
Müdürlüğü ne duru
mu birkaç kez 
bildirdim, sonuç ala 
madım."

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen 7-19 
Yaş Aile Eğitim 
Programı tanıtım ve 
bilgilendirme toplan
tısı dün Atatürk 
ilköğretim 
Okulu’nda yapıldı. 
İki oturum şeklinde 
yapılan toplantının 
1.oturumuna ilçem
izde görev yapan 
tüm Okul Rehber 
Öğretmenleri, Öğle
den sonraki 2. otu
rumuna ise İlk ve 
Orta düzeydeki tüm 
Okul Müdürleri 
katıldı.
Bursa il Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan görevlendirilen 
Kükürtlü Ticaret ve 
Sanayi Odası 
İlköğretim Okulu 
Rehber Öğretmeni 
Ülker Denizsever ve 
Sönmez İlköğretim 
Okulu Rehber 
Öğretmeni Vildan 
Akyüz tarafından 
yapılan toplantıya 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Ali 
Osman Cura ve 
Atatürk İlköğretim 
Okulu Müdürü Ömer 
Çelik ev sahipliği 
yaptı.
7-19 Yaş Aile Eğitim 
Programı, 7 ile 19

KPSSIfe hasvuru laritıleri telli oldu
ÖSYM'ninÖSYM, 2012 Kamu 

Personel Seçme 
Sınavı (KPSS) lisans 
düzeyinde katılacak 
adayların sınava 
başvuru tarihlerini 
açıkladı.
2012 Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavı tarihleri belli 
oldu. ÖSYM'nin 
internet sitesinden 
duyurduğu 
açıklamada şu 
ifadeler yer aldı: 
2012 Kamu 
Personel Seçme 
Sınavı (KPSS) lisans 
düzeyinde 7-8 
Temmuz 2012

yaş arasında çocu 
ğu olan ebeveyn
lerin; çocuklarını 
daha iyi tanımaları
na yardımcı olmak, 
onlarla iletişimlerini 
güçlendirmek, 
uygun tutum ve yak
laşımları öğren
melerini sağlamak, 
olası riskler ve bu 
risklere yönelik 
uygun tedbir 
almalarına yönelik 
farkındalık yaratmak 
ve ailelerinin gele
ceğini daha sağlıklı 
bir şekilde planla
malarına destek 

tarihlerinde 
Cumartesi sabah, 
Cumartesi öğleden 
sonra, Pazar sabah 
ve Pazar öğleden 
sonra olmak üzere 
dört oturumda il 
merkezleri ile 
Lefkoşa'da 
yapılacaktır.
2012-KPSS'ye 
lisans mezunları ile 
bir lisans pro
gramından mezun 
olabilecek 
durumda olan 
adaylar girecek
lerdir. Sınava 
başvurma işlemleri, 
9-18 Nisan 2012 

olmak amacıyla Milli 
Eğitim Bakanlığı 
Özel Eğitim Reh 
berlik ve Danışma 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün koor
dinasyonunda 
geliştirilmiş bir aile 
eğitimi programıdır. 
Programın amacının 
ise, 7 ile 19 yaş 
grubu içerisinde 
çocuğu olan anne 
babaların ve bu 
çocukların bakımın
dan sorumlu kişi
lerin;
*Çocuklarını daha 
iyi tamyabilmelerine 

tarihleri arasında 
yapılacaktır.
Başvurular, başvuru 
merkezlerince 
yürütülecektir. 
Ortaöğretim 
Kurumu (Okulu) 
Müdürlükleri ve 
ÖSYM Sınav 
Merkezi 
Yöneticilikleri 
KPSS'de başvuru 
merkezi olarak 
görev yapacaklardır. 
Sınava katılmak 
isteyen adaylar, 
Kılavuz ile 
Aday Başvuru 
Formuna, başvurma 
süresi içinde 

yardımcı olmak, 
*lletişim becerilerini 
güçlendirmek, 
"Birlikte büyüyebil
menin önemini fark 
ettirebilmek, 
*Hatalı anne baba 
tutumlarını fark 
etmelerine ve doğru 
tutum ve davranışta 
bulunabilmelerine 
destek olmak, 
"Risk faktörlerini 
tanıyarak uygun ted
birleri almalarını 
sağlamak, 
"Çocuklarıyla 
yaşadıkları çatış
maları nasıl çöze
bileceklerini öğret
mek ve 
"Geleceği daha 
sağlıklı bir şekilde 
plânlayabilme 
becerisi kazandır
mak olduğu 
belirtildi.
Programa katılan 
ebeveynler aşağıda
ki konularda bilgi 
sahibi olur, beceri 
kazanırlar;
1. Ergeni tanımak
2. İletişim
3. Birlikte büyümek 
4. Aile tutumları 
5. Riski yönetmek 
6. Olumlu davranış 
kazandırma 
7. Uzlaşabilmek 
8. Geleceği planla
mak.

http ://www.osym. 
gov.tr internet 
adresinden ulaşa
caklardır.
Kılavuz dağıtımı 
ve satışı 
yapılmayacaktır. 
2012-KPSS Lisans 
Kılavuzunda başvur
ma, sınav, değer
lendirme ve yer
leştirme ile ilgili 
ayrıntılı bilgiler yer 
almaktadır.
Sınava başvuracak 
adayların bu 
kılavuzu dikkatle 
incelemeleri 
gerekmektedir."

İlçe okulI temsilcileri 
Kız Teknik we Meslek
Lisesinde hulustu

7 Nisan Cumartesi 
günü Bursa Kent 
Konseyi Gençlik 
Meclisi tarafından 
düzenlenen lise 
Temsilcileri 
Buluşmasından 
önce, Milli Eğitim 
Bakanlığı demokrasi 
eğitimi ve okul 
meclisleri yönerge
sine göre ilçe 
okullarımızda seçilen 
okul öğrenci temsil
cileri Gemlik Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesinde değer
lendirme toplantısı 
yaptı.
Gemlik Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi Okul 
öğrenci meclis tem
silcisinin öncülük 
ettiği toplantı diğer 
lise temsilcilerinin 
hoşuna gitti 
Toplantıda genelden 
özele bütün sorunlar, 

okullanmız arasında
ki farklar ve benzer
likler konuşuldu. 
Toplantının temel 
amacı okullarımız 
hakkında önceden 
oluşan ön yargıları 
yıkmak ilçemizdeki 
okulların birbirlerini 
daha yakından tanı
masını sağlamaktı. 
Toplantının ardından 
Gemlik Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi okul 
temsilcisi Zülal 
Sezgin ve Yardımcısı 
Deniz Deniz 
öncülüğünde okul 
bölümleri tüm temsil
cilere gezdirildi. 
Ardından okul 
yemekhanesinde 
öğlen yemeği yenil
erek buluşmanın 
tekrar etmesi temen
nisiyle temsilciler 
okullarına 
döndüler.

FİRMAMIZ ADINA GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONAYLI 
OLAN 24.10.2008 TARİH VE 32162 NUMARALI SERBEST BÖLGE İŞLEM 

FORMU ZAYİ OLMUŞTUR HÜKÜMSÜZDÜR.
LEONI KABLO TECHNOLOJILERI SAN LTD şTİ

MM ABONE OLDUNUZ MU?
'CEHİI'İI İLİ CÛILÛI SİUSİ ÛİİTİSİ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.osym
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Telelerik, Mr ay Haltıma alındı
Bursa’da 49 yıldır 
faaliyet gösteren 
teleferik, 2 Nisan 
Pazartesi günü 1 ay 
boyunca sürecek 
bakıma alındı. 
Vatandaşları 
Uludağ'a kent man
zarası eşliğinde 
ulaştıran teleferikte 
kış sezonunun sona 
ermesiyle yıllık 
periyodik bakıma 
başlandı. Her yıl kış 
ve yaz mevsimi 
öncesinde iki kez 
bakımdan geçirilen 
teleferiğin bu yı İki 
bakımında, tüm elek
trik ve elek- 
tromekanik sistem
leri kontrol ediliyor. 
1963 yılından bu 
yana Uludağ’a alter
natif ulaşım 
sağlayan teleferik, 
Nisan ayı boyunca 
sürecek periyodik 
bakımının ardından 
yeniden seferlerine 
başlayacak. Teleferik 
tellerinde bakım 
yapan personel ise 
adeta ip cambazı

gibi tellere tırma
narak özverili bir 
çalışmayla tellerin 
bakım ve onarımını 
yapıyor. Personelin 
cesaret örneği 
sergilediği bu çalış
ması da nefesleri 
kesiyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi Teleferik 
Şube Müdürü 
Abdullah Çiğdem, 
çalışmalarla ilgili bil
giler vererek, 1963 
yılından beri 
Uludağ’a alternatif 

ulaşımda kullanılan 
teleferikte, bu yıl da 
elektrik ve elektro
manyetik bakımın 
yapıldığını söyledi. 
Çiğdem, 32 kişiden 
oluşan ekibin özver
ili ve sistemli çalış
masıyla hava şartları 
da uygun olduğu 
takdirde, 30 
Nisan’da tamamlan
ması planlanan 
bakım çalışmalarının 
10 gün önce bitir
ilebileceğine dikkati 
çekti.

Teleferik yolcu 
rekoru kırdı 
Bu durumda 21 
Nisan Cumartesi 
günü teleferiği 
vatandaşların hizme
tine sunmaya çalışa
caklarını kaydeden 
Çiğdem, “Bu yıl 
Ocak, Şubat ve Mart 
aylarında toplam 54 
bin 454 vatan
daşımız teleferikten 
yararlandı. Geçmiş 
yıllarda ortalama 30 
bin yolcu taşıyan 
teleferik bu yıl yüzde 
80 oranında artan 
yolcusuyla rekor 
kırdı” dedi.
İşletme teknisyeni 
Mehmet Topal da 
Nisan ayında 4 
kabindeki, 16 
makaranın ve tele
ferik direkleri 
üzerindeki 310 
makaranın 
bakımının yapıldı 
ğım, arızalı olanların 
yenilendiğini, diğer
lerinin de yağlanıp 
kullanıma hazır
landığını ifade etti.

6 Hisan'da hu 
yollar kapalı!

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, 6 Nisan 2012 
günü saat 14.00'te 
Balabanbey Kalesi 
önündeki törenli 
ilgili, 13.00'da 
Balabancık Caddesi 
istikametine, 
Eşreftiler 
Caddesinden Çoban- 
bey Sokak'a kadar 
yol araç trafiğine 
kapatılacak. 7 Nisan 
2012 günü saat 
16.00'da Fetih 
Yürüyüşü yapıla
cağından, Muradiye 
Devlet Hastanesi 
önünden Saltanat 
Kapı, Temiz Cadde 
Kavşağı, 
Çakırhamam 
Kavşağı, Atatürk 
Caddesi, Saat Altı,

İnönü Caddesi, 
Dörtyol 
Kavşağı'ndan 
Cumhuriyet Caddesi, 
Zafer Plaza önü, 
Fomara Meydanı'na 
geçiş istikamet
lerinde yol araç 
trafiğine kapatılacak. 
Fomara Meydanı 
istikametine Haşim 
İşcan Caddesi, 
Acemreis Cami 
önünden, Fomara 
Çıkış-Fevziçakmak 
Caddesi istikameti ve 
Hakimiyet Kavşağı 
istikameti araç 
trafiğine kapatılacak. 
Gerekli görülmesi 
halinde Ankara Yolu, 
Gençosman 
kavşağından Fomara 
ve Kent Meydanı 
istikametine trafik 
akımı verilmeyecek.

TF MA “SUYUNU BOŞA 
" 5Ç» HARCAMA”

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

elmte sekeri
-------  KREŞLERİ —-----

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

w KURUMU 

«GİTİMDÎ13.VII
ERKEN KAYIT

RVfiNTfiJLfîRlMIZDfiN 
YARARLANIN

Kaliteli bir okul öncesi eğitim çocuğunuzun hayatında önemli bir fark yaratır" 
KREŞ YE NAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARIMIZ VE 

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

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

_ _ _ _ _ 5I7 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, bir yıldır 
uyum içinde çalıştık
ları encümen üyeleri 
Ömer Kahraman ile 
Fikret Çolakoğlu’na 
yemek verdi. 
Paşa Otel Restoran 
da organize edilen 
yemeğe belediye 
daire müdürleri de 
katıldı. Nisan Ayı 
Belediye Meclis 
Toplantısında görev
lerini Cemil Kurt ve 
Necmettin Rama’ya 
devreden Ömer

Kahraman ve Fikret 
Çolakoğlu’na başarılı 
çalışmalarından ve 
desteklerinden 
dolayı teşekkür eden 
Refik Yılmaz, ilçeye 
yapılan tüm hizmet
lerin yanı sıra, 
yatırımlarda ve 
tesisleşmelerde 
encümen üyeleri ve 
belediye meclis 
üyelerinin katkıları 
olduğunu vurguladı. 
Yeni encümen 
üyeleriyle de aynı 
uyum içinde çalışa
cakları umudunu

taşıdığını anlatan 
Refik Yılmaz, 
Kahraman ve 
Çolakoğlu’nun 
tecrübeleriyle çalış
malara katkı koya
cağına inandığını 
belirtti. Ömer 
Kahraman ve Fikret 
Çolakoğlu’da, encü
men üyesi olarak 
ilçeye hizmet etmek
ten duydukları onur 
ve gururu açıkla
yarak, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a teşekkür 
ettiler.

■ GEMTIPM
m

uıK

■ dLLMI39H

GEMLİK KONUR 
TIP MERKEZİ

GENEL CERRAHİ UZMANI

OD. Dr. ümit YILIK
KUYUMUMUZDA

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

Mim Misi iııMı
Gemlik Belediyesi 
Yaşlılar Haftasını 
unutmadı.
Geleneksel hale 
getirilen ilçenin en 
yaşlı insanına ziyaret 
programı büyük bir 
coşkuyla gerçekleşti. 
Gemlik’e bağlı 
Yeniköy’de yaşayan 
95 yaşındaki Fatma 
Karaoğlu’nu evinde 
ziyaret eden Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, 6 çocuk, 23 
torun, 14 torun 
çocuğu sahibi Fatma 
Karaoğlu ile sohbet 
etti.
Karaoğlu’nun en 
küçük oğlu 
Süleyman Karaoğlu, 
Köy Muhtarı 
Ramazan Yıldız’ın da

katıldığı ziyarette, 
Fatma Nineye gıda 
maddelerinden 
oluşan erzak sepeti 
de hediye edildi. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, yaşlılar 
haftası kutlama ve

ziyaretlerinin periyo
dik hale getirildiğini 
belirterek, bundan 
önce olduğu gibi 
bundan sonra da 
ilçenin en yaşlı kişi
sine ziyaretlerde 
bulunacaklarını 
söyledi.

'Kalite Günleri' 
Projesinde 2 Bin 453 Kişi 

Kalite Eğitimi Alıyor
Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE) 
Bursa 
Koordinatörlüğü 
tarafından düzenle
nen 'Kalite şehrinde 
kalite günleri' kap
samında 11 ayrı nok
tada 59 salonda 
kalite eğitimi gerçek
leştiriliyor.
Eğitimlere 2 bin 453 
kişi kayıt yaptırdı. 
TSE Bursa 
Koordinatörü 
Mustafa Karaman, 
eğitimlerin 20 
Nisan'a kadar devam 
edeceğini söyledi. 
Bursa'nın sadece 
günümüzde değil, 
tarihten gelen bir 
süreç sonunda kalite 
şehri olmayı hak 
eden bir şehir 
olduğunu belirten 
Karaman şunları 
kaydetti: "1502 yılın
da Sultan II. Beyazit 
Han tarafından

yayınlanan ve uygu
lanan 'Kanun name-i 
ihtisab Bursa' adlı 
standart, dün olduğu 
gibi Bursa, bugün de 
kaliteye duyarlıdır ve 
kaliteyi önemseyen 
bir şehir konu
mundadır. Doğru 
adresten kalitenin 
öğrenilmesini arzu 
ediyoruz. Her yere 
gitmek, her yere 
girmek, herkese 
ulaşmak amacı ile 
eğitim ücretlerinde 
yönetim kurulumuz 
yüzde 60 dolayında 
indirim sağlamıştır.

Bu amaçla 59 salon
da 11 ayrı noktada 
eğitimler düzenlen
miştir. Eğitimlere 
müracaat sayımız 2 
bin 453'tür. Bu bir 
Bursa rekoru değil, 
dünya rekorudur. 
Kalite şehrine 
yakışan budur. 
Sevdamız temiz 
kalite anlayışını 
toplumun her kes
imine ulaştırmak ve 
kaliteli ürün, kaliteli 
hizmet anlayışının 
benimsenmesini 
sağlamaktır."

ııııı
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum 

nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 
GÖZDE TARIM

mır
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum 

nüfus cüzdanımı, İlçe Trafik Şube 
Müdürlüğünden aldığım ehliyetimi kaybettim. 

Hükümsüzdür. YAŞAR TİMURLENKOĞLU
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HODEHoan ziyaretçi akınına md ı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde önceki gün 
açılan MODEF Fuarı 
ziyaretçi akınına 
uğruyor.
8 Nisana kadar açık 
kalacak olan MODEF 
2012 İnegöl Mobilya 
ve Dekorasyon Fuarı 
büyük ilgi görüyor. 
Bazı sektör temsilci
leri, Türkiye'de 3 
ayrı şehirde aynı 
anda 3 fuar organi
zasyonu olmasına 
rağmen, MODEF 
2012'nin büyük ilgi 
gördüğünü 
söylerken, bazı fir
malar temsilcileri ise 
henüz beklenti
lerinin gerçek
leşmediğini ileri 
sürdü.
LETA Sandalye'nin 
sahibi Levent 
Özcan, İMOB 
Fuan'mn hava 
muhalefeti sebebiyle 
beklenen ilgiyi 
görmemesinin 
İnegöl MODEF'e 
olumlu etki yaptığını 
söyleyerek, "Henüz 
ikinci günü olması
na rağmen MODEF 
büyük ilgi görüyor. 
Bu ilginin artarak 
devam edeceğini 
tahmin ediyoruz. 
Cuma gününden 
itibaren ziyaretçi 
sayısının daha çok 
olmasını bekliyoruz"

dedi.
Yoğun ziyaretçinin 
yanı sıra profesy
onel alıcı kitlesinin 
de çok olduğunu 
ifade eden Özcan, 
"Mal satışı ile alakalı 
yeni yüzler görüy
oruz. Bu da bizi 
sevindiriyor.
Fuarımızın ilgi 
görmesi, bu işi ne 
kadar profesyonel 

yaptığımızı gösteri 
yor" diye konuştu. 
Mobimexx 
Mobilya'nın sahibi 
Mustafa Özçetin ise, 
fuar organizasy
onunun çok zayıf 
olduğunu söyley
erek, "Geçen yıla 
göre daha düşük bir 
organizasyon 
yapılmış. IMOB'un 
MODEF'e olumlu 

etki yapacağını 
düşündük, ama 
umutlarımız yok 
oldu. İkinci gün 
olmasına rağmen 
halen güzel bir 
ziyaretçi kitlesi oluş
madı" dedi.
Selva Mobilya Genel 
Müdürü Orhan Okur 
ise, 3 ilde aynı anda 
üç fuarın yapılması 
yüzünden MODEF 
2012'de bir durgun
luk yaşandığını ileri 
sürerek, "İkinci 
günü biraz daha 
durgun. İç piyasada 
bir kırgınlık var. 
Piyasanın etkisiyle 
fuarlar biraz daha 
durgun. Ama son 
günlerde inşallah 
büyük ilgi olacağını 
düşünüyorum" dedi. 
Sude Koltuk'un 
sahibi Ekrem Torun 
ise, ilk gün durgun 
olmasına rağmen 
ikinci gün ilginin bir 
anda arttığını 
belirterek, "Alıcı 
müşteri olması 
bizim için çok önem
li. Gayet güzel gidiy
or. Her yıl artan bir 
trendle fuarlarımız 
gerçekleştiriliyor. 
Yoğun ziyaretçi 
olması önemli değil, 
alıcı müşterinin 
olması bizim için 
mühim" şeklinde 
konuştu

S plaka satışları 
yağan İlgi görüyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin şehir 
içindeki servis taşı
macılığının kontrol
lü bir şekilde 
sürdürülebilmesi 
için başlattığı S 
plaka satışları 
yoğun ilgi görüyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri ve 
UKOME Başkanı 
Seyfettin Avşar’ın 
başkanlığında 
Encümen 
Salonu’nda her Sah 
günü yapılan ihalel
er, yoğun ilgi 
görüyor. Toplamda 
bin plakanın sahibi
ni bulacağı ihaleler, 
Temmuz ayına 
kadar sürecek. 
Kentte servis taşı
macılığı yapmaya 
yetkili araç

SAHİBİNDEN SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyeri!, 

laminant parkeli, 
taksi durağına yakın 

2-1-1 4. kat sahibinden 
satılık daire

O 538 322 70 73

sayısının yetersi
zliğinden hareketle, 
ruhsatsız çalış
maların önüne 
geçmeyi amaçlayan 
uygulamada 100 
bin 750 TL bedelle 
açık artırmaya 
sunulan plakaların 
fiyatlarında herhan
gi bir indirime 
gidilmesinin söz 
konusu olmadığı da 
belirtildi.
Yeni uygulamayla 
kentteki ruhsatsız 
servis taşı
macılığının da 
önüne geçmeyi 
hedefleyen 
Büyükşehir 
Belediyesi, bu kap
samda kaçak servis 
taşımacılığı yapan 
araçlara yönelik 
denetimlerini aralık
sız sürdürüyor.

PLAKET ■ KUPA VE MAOALVA ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

MATBAAQLIK - REKLAMQUK ■ ORGANİZASYON VETANITIM
istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı Ho: 3/ B GEMLİK 
Tel: (0.224) 515 96 85 Fax: (0 224) 515 55 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap 8ı Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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Temmuz da 2. zam yolda
Nisan ayı başında 
gelen zammın ardın
dan piyasaları ‘elek
trikte ikinci zam dal
gası’ endişesi sardı. 
Doğalgaz ve elektrik 
fiyatlarına Nisan ayı 
başından itibaren 
gelen zammın ardın
dan piyasaları ‘elek
trikte ikinci zam dal
gası’ endişesi sardı. 
Doğalgaz fiyatlarına 
bu ayın başından 
geçerli olacak şekilde 
yapılan yüzde 
18.72’lik zam Türkiye 
Elektrik Ticaret 
A.Ş.’nin (TETAŞ) 
maliyetleri üzerinde 
baskı oluşturacağı 
için, EPDK’nın elek
trik fiyatlarını yeniden 
gözden geçireceği ; 
Temmuz ayında elek
trik fiyatlarında yeni 
bir zammı getirebile
cek. Elektrik fiyatları
na son olarak 1 
Nisan’dan geçerli 1 
olmak üzere ortalama 
yüzde 8.1’lik zam 
yapıldı. Vatan'da yer 
alan haberde Elektrik 
Üreticileri Derneği 
Başkanı önder 
Karaduman, 
“Elektriğe yapılan bu 
zam oranı bence 
yeterli olmayacaktır. 
Normalde yapılması 
gereken zam oranı 
yüzde 14-15 civarın
daydı. Ama bunun 
yüksek olacağını 
düşündüler. Fiyatları 
kışa doğru tekrar 
artırmak durumunda 
kalacaklar” dedi. 
Türkiye’de kurulu § 
gücü 16.000 MW’in 
üzerinde doğalgaz 
santrali bulunduğunu 
ifade eden J 
Karaduman, “Üretilen 
elektriğin yüzde 51’i 
doğalgazdan üretil»

yor. EPDK tarafından 
verilen 30.000 MW’hk 
doğalgaz santrali 
lisansı bulunuyor. 
Ayrıca İran ve 
Suriye’ye yaptırımlar 
nedeniyle de doğal
gaz alımı konusunda 
sıkıntılar yaşayabili
riz. öyle olursa LNG 
ahırıma yönelebiliriz 
ki LNG fiyatları daha 
yüksek” diye konuş
tu.
YÜZDE 5 ZAM 
GELEBİLİR
Elektriğe yapılan zam 
ile doğalgaza gelen 
zam arasında bir 
bağlantı bulun
madığını, daha önce 
kurdaki artışın etk
isiyle elektrik fiyat
larının artırıldığını 
kaydeden bir yatırım
cı, “Doğalgaza gelen 
son zammın elektrik 
fiyatlarına etkisini 
Temmuz’da göre
ceğiz. Bu da yüzde 5 
civarında olabilir” 
dedi ve ekledi: 
“Doğalgaz santral
lerinin çoğu ürettiği 
elektriği ikili anlaş
malarla satıyor. Bu 
yapılan ikili anlaş
malarda da doğalgaz 
maliyetlerinde ortaya 
çıkan artışların elek
trik fiyatlarına yan
sıtılacağı ile ilgili 
maddeler bulunuyor. 
Dolayısıyla elektriğe 
doğalgaza göre daha 

düşük oranlı zam 
yapılmış olması 
doğalgaz santrallerini 
zorlamaz. Bugün 
halen doğalgazdan 
elektrik üretiminin 
maliyeti kWh başına 
ortalama 10 sent. 
Makul bir kâr konul
duğunda bu fiyat 12- 
13 sent. Yenilenebilir 
enerjiye verilen 
destek ise kWh başı
na 7.3 sent. Bu da 
çelişkili bir durum.”l 
Elindeki tabloları CHP 
Lideri’ne de göndere
ceğini belirten Enerji 
Bakanı, “Eğer Sayın 
Kılıçdaroğlu bize 
ABD’den ucuz gaz 
getiriyorsa kendiler
ine o ucuz gazı ala
cağımızı ve bunu kul
lanacağımızı taahhüt 
edeceğimizi söylüyo
rum. Getiremezse 
kamuoyunu aldat
maktan dolayı da 
kalkıp açıklamalarını 
yapsın ve ‘Ben 
mahcup oldum’ 
demesini bekliyorum” 
diye konuştu.
Doğalgaza 1 
Nisan’dan itibaren 
yüzde 19’a yakın zam 
yapılmıştı.
Bakan Yıldız, dünya
da ham petrol fiyat
larının 197 ülkede 
aynı olduğunu 
belirterek, şöyle 
konuştu: ’’Fakat 
doğalgazın fiyatı 

dünyada 4 ana 
eksende oluşmak
tadır. Amerika, 
Akdeniz, Uzakdoğu 
ve Japonya ile Kuzey 
Deniz’de oluşan fiyat
lar. 4 fiyat da bir
birinden ayrıdır. 
Amerika’da hemen 
hemen bizim yarı fi 
yatımıza, Japonya’da 
ise bizim 1.5 katımıza 
doğalgaz kullanılmak
tadır. Akdeniz havza
sındaki fiyatlara bak
tığınızda bırakın 
bizim Avrupa’daki en 
ucuz doğalgazı kul
landığımızı gösteriy
or, bunun tablolarını 
kendilerine istemese 
de göndereceğim.” 
BİZİ NEGATİF 
ETKİLEMEZ 
Türkiye’nin en büyük 
serbest üretici
lerinden biri olan 
Aksa Enerji’nin 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Cemil 
Kazancı ise Reuters’a 
yaptığı açıklamada, 
doğalgaz santral
lerindeki elektrik üre
timi ve satışı ile 
alakalı negatif bir etki 
beklemediğini ifade 
ederek, “Elektriğe 
ve doğalgaza gelen 
zamların bize negatif 
bir etkisi olmaz.
Çünkü biz ürettiğimiz 
elektriği ikili anlaş
malarla satıyoruz. 
Doğalgaza gelen 
zamların da elektrik 
maliyetlerine yaı> 
sıtılacağım ikili anlaş
malarımızda belirtiy
oruz. Bu açıdan 
bakıldığında bizim 
için negatif bir etki 
söz konusu değil. Biz 
hedeflediğimiz EBIT
DA rakamlarına yine 
ulaşabilecek durum
dayız” dedi.

Öğrenim kredisini 
ödemeyene e-haciz soku

Maliye Bakanlığı'nın 
alacaklarının tahsili 
için uyguladığı elek
tronik haciz sistemi 
borcu olan herkesi 
yakalıyor.
Motorlu taşıtlar ver
gisi, trafik cezası, 
emlak vergisi 
borçlarım bankalar
dan otomatik tahsil 
eden Gelir İdaresi 
Başkanlığı, şimdi de 
binlerce öğrenim kre
disi borçlusunun 
peşine düştü. Ban 
kalara e-haciz emri 
gönderen Gelir İdare
si, bu yolla binlerce 
borçludan alacak
larını tahsil ediyor.

PARASI BLOKE 
EDİLDİ 
Maliye'nin 

bankaların bulun
duğu ortak havuza 
gönderdiği elektronik 
hacizle tahsil yön
temine maruz kalan
lardan biri de Selçuk 
Üniversitesi mezunu 
Ü.L oldu. 2005 yılın
da üniversiteden 
mezun olan Ü.L 
öğrenim süresince 3 
bin lira burs aldı.
Okul bittikten 1 yıl 
sonra ödemesi 
başlayan kredi bor
cunu yatırmayan 
Ü.L, 2010 yılındaki 
yapılandırma 
imkanını da

kaçırdı.
2012 Ocak ayında 
Bankasya'daki 
hesabından 618 
liranın bloke 
olduğunu gördü. 
Bankayı arayıp 
görüşen Ü.L, vergi 
borcu olabileceği 
cevabıyla karşılaştı. 
Kayıtlı bulunduğu 
Erzurum Aziziye 
Vergi Dairesini 
arayan Ü.L, öden
memiş ve faiziyle 
birlikte 6 bin 500 TL 
öğrenim kredisi 
bulunduğu için 
Bankalararası Kurul 
aracılığıyla bankada
ki parasına e- 
haciz konduğunu 
öğrendi.
EFT MASRAFINI DA 
İSTİYORLAR

Ü.L isimli kişinin 618 
liralık kesintisi 580 
lira olarak borçtan 
düşüyor. Çünkü 35 
liralık EFT ücreti de 
borçludan alınıyor. 
Borçlu borcunun 
yanında diğer bütün 
masrafları da öde
mek zorunda 
kalıyor. Elektronik 
olarak banka 
hesabından kesildiği 
için borçlu hiçbir 
müdahalede bulu
namıyor. Sadece 
bankadaki parasının 
eksildiğini 
görebiliyor.

lI
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye ' «0
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. ■ 513 10 55
Polis Karakolu .... • 513 18 79
Gar. Kom. " ’ ’ 513 12 06

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

ULAŞIM

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
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
Esklhisar (262) 655 60 31

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Patrol a13 1O 70
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz 5*13 16 45
Beyza Patrol 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 
B 
E 
R 
i

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hest 513 23 29
Mer.aaÇ.OcaOı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrfc. 514 50 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 Işl. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik KBrfez
;.x GEMLİK'İN İLK GÛNIÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4238 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ıııttıııhıiii
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 33 21 
CIUSAVM TUTKU 

SÜPERTÜRK: 
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 = 5141500
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itilin Hu dama ton
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
Zeytin Budama 
Kursu açılacağı 
bildirildi.
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
ve İl Tarım 
Müdürlüğü işbir

liğinde açılacak olan 
Zeytin Budama 
Kursuna Çiftçi 
Mallarını
Koruma Meclis 
Başkanhğı’na bağlı 
35 Çiftçinin katıla
cağı belirtildi.
Zeytin Budama 
Kursu eğitimlerinin
9 Nisan 2012

Pazartesi günü saat 
17.00'de Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi’nde 
başlayacağı duyu
ruldu.
Zeytin Budama 
Kursu, 40 saat 
üzerinden tamam
lanacak ve kurs 18 
Nisan 2012 tarihinde 
sona erecek.

Mi Mtf M İMİ M MİMİ Mllllffl
Bursa Kent Konseyi 

Sağlık Çalışma 
Grubu tarafından 
düzenlenecek olan 
‘Kanserden Korkma’ 
paneli ünlü isimleri 
ağırlıyor. Ünlü 
sanatçı Vahide 
Gördüm ve ünlü 
Onkoloji Doktoru 
Süalp Tansan’ın 
katılacağı panel, 
halka açık olarak 
gerçekleştirilecek. 
Bursa Kent Konseyi

Sağlık Çalışma 
Grubu tarafından 7 
Nisan Cumartesi 
günü saat 14.00’da 
düzenlenecek olan 
‘Kanserden Korkma’ 
temalı panel, Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi (Merinos 
AKKM) Osmangazi 
Salonu’nda yapıla
cak.
Moderatörlüğünü 
Bursa Kent Konseyi 
Yürütme Kurulu

üyesi ve Sağlık 
Çalışma Grubu 
Temsilcisi Genel 
Cerrahi ve Meme 
Hastalıkları Uzmanı 
Op. Dr. Ceyhun 
İrgil’in üstlendiği 
panelde; meme 
kanseriyle mücadele 
eden ‘Adını Feriha 
Koydum’ ve ‘Bir 
İstanbul Masalı’ 
dizilerinin ünlü 
oyuncusu Vahide 
Gördüm, ünlü

Onkoloji Doktoru 
Süalp Tansan, Bursa 
Milletvekili Sena 
Kaleli ve Opt. Dr. 
Can Başaran konuy
la ilgili tecrübelerini 
ve bilgilerini aktara
cak.
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, tüm 
BursalIları 7 Nisan 
Cumartesi günü 
düzenlenecek olan 
toplantıya davet etti.

IimimuMm M Simi İM (imİm B ilil

leri sanata herkese sevdirmeye çalıştık- larını belirtti.

Bursa Kent Konseyi 
bünyesinde faaliyet
lerini sürdüren Türk 
Sanat Müziği Çalış
ma Grubu, 
muhteşem bir kon
serle sanatseverlere 
unutulmaz bir gece 
yaşattı.
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde (TKM) 
düzenlenen konsere, 
BursalI sanatsever
ler yoğun ilgi 
gösterdi.
Konserin açılışında 
konuşan usta 
sanatçı Burhan 
Dikencik, icra ettik

Dikencik, tüm sezon 
boyunca kendilerine 
destek veren Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’ye, Bursa 
Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala’ya ve 
tüm sanatseverlere 
teşekkür etti. 
İki bölüm halinde 
gerçekleştirilen ve 
sanatseverlerin de 
beğeniyle izlediği 
konserde, farklı 
makamlarda eserler 
koro ve solo olarak 
seslendirildi.

Sahneye şef olarak 
çıkan usta sanatçı 
Burhan Dikencik ve 
gönüllü sanatçıların 
performansı ise 
dinleyenlerden 
büyük alkış aldı. 
Konuşmaların ardın
dan Bursa Kent 
Konseyi Yürütme 
Kurulu üyesi 
Mehmet Necati 
Şahin ve Bursa Kent 
Konseyi Uluslararası 
İlişkiler Ofisi sorum
lusu Başak Saygı, 
Dikencik’e çiçek 
vererek teşekkür 
etti.

‘Gemlik Körfez’ www.gem i i kkorfezg azetes i .com
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Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce toplumda turizm 
bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve hal 
kın turizm hareketlerine katılımını sağlamak için 26 
Nisan 2012 tarihinde 2. Zeytinyağlı Yemek ve Tatlı 
Yarışması düzenlenecek. Gemlik Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Rüveyde Kılıçlar, gazetemize yaptığı açıkla
mada, ilgilenenlerin en geç 24 Nisan 2012 tarihine 
kadar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne başvurarak 
kayıt yaptırmalarını istedi. Haberi sayfa 2’de

Maliye, sosyal 
tesisleri 

takibe alacak
Maliye Bakanlığı, aralarında orduevi, polise- 
vi ve öğretmenevlerinin de bulunduğu 
sosyal tesisleri mali açıdan izleyecek. 
"Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel 
Tebliği", 1 Ocak 2012'den geçerli olmak 
üzere Resmi Gazete'de yayınlandı. Syf 7’de

7 Nisan 2012 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

BİR ALANA 
İKİNCİSİ BEDAVA!

Kayhan Mah. 
2 Nolu Cadde

ÇOKAL TİCARET
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU '0 '1

9 Ocak 2012 gün ve 28168 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik ile, işyeri aça
cakların ruhsat almak için Büyükşehir Belediyeleri İtfaiye Müdürlüğü’nden aldıkları 
raporlar için 30’dan az işçi çalıştıranlar, yerel belediyelerden bu raporları alacaklar.
S İşyeri açmak isteyenlerin Büyükşehir Belediye İtfaiye Müdürlüklerinden almak zorunda 
oldukları raporlar, yerel belediyelerce verilecek. 9 Ocak 2012 gün ve 28168 sayılı Resmi 
Gazete'de yangın yönetmenliğinde yapılan değişiklik ile 30’dan az işçi çalıştıranlar, 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yerine, bağlı bulundukları belediyelerden bu rapor
ları alabilecekler. 9 Ocak 2012 tarihinde çıkan değişiklik dikkate alınmayarak bugüne kadar 
ruhsat alacaklar Büyükşehir Belediyesi’ne gönderiliyordu. Bir vatandaşın araştırması sonucu 
yönetmelik değişikliğin saptanarak, Gemlik Belediye Başkanlığı’na bildirildiği öğrenildi.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Dışarıdaki Gemlikliler
Gemlik doğumlu olup, Gemlik’te 

büyüdükten sonra, gerek eğitim 
nedeniyle, gerekse ekmek derdiyle 
ilçe dışında binlerce Gemlikli yaşı 
yor.
Bunlardan kimi yanıbaşımızdaki 

Bursa’da, kimi İstanbul’da, kimi 
Ankara’da, kimi Konya’da...

Kimi de yurtdışında bir ülkede...
Bu kişilere, “Dışarıdaki Gemlikliler’’ 

diyorum.
Dün gece, Bursa’da yaşayan 

Gemlikliler, geleneksel yemekli top 
lantılarında buluştular.

İşten, güçten belki birbirlerini yılda 
bir bu yemekte görüyorlar. 4’de

Kız Teknik ve Meslek 
Usesl’nde is bulma 

sorunu anlatıldı

Gemlik Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nde 
"Gençlerin İstihdamında karşılaşılan sorunlar 
ve çözüm önerileri” konulu konferans 
Borusan Holding İnsan Kaynakları Müdürü 
Serdar Özkaleli tarafından verildi. Öğrenci
lerin bir çok sorusuna Serdar Özkaleli yanıtlar 
verirken, nitelik ve nicelik yönünden kendini 
geliştiren bireylerin iş yaşamında çok iyi nok
talara ulaşacağı görüşü kabul gördü. 5’de

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı 
Merhum Alparslan Türkeş’in ölüm yıldönü 
mü nedeniyle Gemlik Ülkü Ocakları tarafın
dan düzenlenen program kapsamında dün 
AVM birinci katında Alparslan Türkeş 
fotoğraf sergisi açıldı. Bu akşam ise Ma 
nastır Kültür Merkezi’nde eski Ülkü Ocak 
lan Başkanlarmdan Azmi Karamah 
mutoğlu tarafından konferans verilecek.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Rüya gibi...

Şimdi yaşasaydı şair yüreğinden şu 
dizeler dökülürdü... “Bursa’nın en çok 
Nilüfer’e yönelişini seviyorum...” 
Sevilmeyecek gibi de değil ki...

Önceki gün gerçekleşen basın 
toplantısında Nilüfer Belediyesi’nde 
yapılanları izlerken kendimi rüyada 
hissettim.

Sonrada rüyada Nilüfer Çiçeği gör
menin ne anlama geldiğini araştırdım.

Rüyada bir göl üzerinde nilüfer 
çiçeği görmek, sağlık, güzellik, kuvvet, 
hayat, aşk ve mutlu olmak için gerekli 
her şeyi sağlamakla yorumlanırmış, 

Nilüfer toplayıp demet yapmak, güç 
işlerin son bulduğuna ve başarının 
yakınlaştığına delalet edermiş.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa 
Bozbey ve arkadaşları yaptıklarıyla 
ettikleriyle Nilüfer llçesi’ne sosyal, 
kültürel, sanatsal bir yaşam kat- . 
mışlar...

Laf değil iş üretmişler...
Her şey göz önünde...
Say say bitmez...
Agora Kapalı Pazaryeri...
Nazım Hikmet Kültür Evi...
Müjdat Gezen Kültür Merkezi...
Can dostlar Köpek parkı,
Beşevler Gençlik Merkezi ve Spor 

Salonu...
Dernekler yerleşkesi...
Balkanlardan Kafkaslar’a zengin bir 

sosyo-kültürel buluşmaya ev sahipliği 
yapacak olan Anadolu Arastası...

Kanser Hastaları için Konukevi...
Akkılıç Kütüphanesi...
Nilüfer Çocuk Kütüphanesi...
Türkçe’nin şiir alanında belleği ola

cak nitelikteki Şiir Kütüphanesi...
Engelliler Sosyal Yaşam Destek 

Merkezi Bizim Ev...
Sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda 

bulunmak için her sabah dört bin altı 
yüz elli öğrenciye Süt Dağıtımı...

Depremle ilgili olarak atılan somut 
adımlar...

Nilüfer Kadın Sığınma Evi...
Tarım ve hayvancılık alanında bil

gilendirme eğitimleri...
Uluslararası katılımlı Tiyatro 

Festivali...
Uluslararası Kuzgun Acar Heykel 

Sempozyumu...
Saydıklarım izlediklerimin sadece bir 

bölümü...
Kavganın, çekişmenin, itişmenin, 

kakışmasının arasında yukarıda sıra 
ladıklarımı izlemek rüya değilse ne...

Kentin hatta Türkiye’nin çağdaş 
yüzünü gerçekleştirenleri kutluyo
rum...

Nilüfer Rüyası hiç bitmesin...

Gemlik Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi’nde 
“Gençlerin İstih
damında karşılaşılan 
sorunlar ve çözüm 
önerileri” konulu 
konferans Borusan 
Holding İnsan 
Kaynakları Müdürü 
Serdar Özkaleli 
tarafından verildi. 
Okulun Bilişim 
Teknolojileri, Çocuk 
Gelişimi, Giyim Üre
tim El Sanatları, 
Yiyecek İçecek 
Hizmetleri bölüm
lerinde mesleki eğitim 
gören öğrencilerin 
katıldığı toplantıda 
günümüz iş sektör-

terindeki gelişmeler 
konuşuldu.
Gençlerin iş yaşamın
da farklılık yaratarak 
iyi yerlere gelebile
ceğini vurgulayan 
Serdar Özkaleli’nin

konuşması tüm 
öğrencilerin 
beğenisini kazandı. 
Öğrencilerin bir çok 
sorusuna Serdar 
Özkaleli yanıtlar 
verirken, nitelik ve

nicelik yönünden 
kendini geliştiren 
bireylerin iş 
yaşamında çok iyi 
noktalara ulaşacağı 
görüşü kabul 
gördü.

Gemlik Muhtarlar 
Derneği Başkanı 
Enver Çelik ve 
Yönetim Kurulu 
üyeleri Atamer 
Tesisleri’nde bir 
araya geldi.
Gemlik Belediye 
Başkanvekiii Refik 
Yılmaz, BUSKİ 
Müdürü Hasan Türe, 
İlçe Seçim Kurulu 
Müdürü Mehmet Us, 
Nüfus Müdürlüğü 
Şefi Celal Kandemir, 
Borusan Holding 
Koordinatör 
Müdürleri Mustafa 
İzgi ve Hasan 
Oktay’ın da katıldığı 
gecede, dernek 
üyesi muhtarlar bir
lik, beraberlik ve 
dayanışma 
mesajları verdiler. 
Geceyle ilgili açıkla
malarda bulunan

lerine ilçe için çaba 
gösteren siyasi parti 
temsilcileri, sivil 
toplum örgütü 
yöneticileri ve 
bürokratları da davet 
ettiklerini belirterek, 
“Bu yemeklerde 
tanışıklığımızı, birlik 
ve beraberliğimizi

pekiştiriyoruz. Soh 
bet ortamında da 
ortak sorunlarımızı 
notlar haline getirip, 
ilgililerle istişare 
yapıyoruz. Derneği 
miz üyesi muhtar
larımız da sorun
larını birinci elden 
iletme şansına sahip

oluyorlar” dedi. 
Davetli bürokratların 
yanı sıra Belediye 
Başkanvekiii Refik 
Yılmaz ile de samimi 
ve sıcak ortamda 
sohbet eden muhtar
lar, hizmetlerinden 
dolayı Yılmaz’a 
teşekkür ettiler.

ttllll'll İli tünül IİTMİ UltTEll

ABONE OLDUNUZ Mü?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TrMB “SUYUNU BOŞA
CMA A HARCAMA”

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

Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü nce toplum
da turizm bilincini 
geliştirmek, iç turizmi 
canlandırmak ve halkın 
turizm hareketlerine 
katılımını sağlamak için 
26 Nisan 2012 tarihinde 
2. Zeytin Yağlı Yemek ve 
Tatlı Yarışması 
düzenlenecek. . 
Yarışmaya 18 yaşından 
büyük ve amatör olanlar, 
her iki kategoride 3 alan

da katılabilecek.
Yarışma da birinciye tam 
altın, İkinciye yarım altın, 
üçüncüye çeyrek altın 
verilecek. Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar, 
gazetemize yaptığı açık
lamada, ilgilenenlerin en 
geç 24 Nisan 2012 tari
hine kadar Halk Eğitim 
Merke zi Müdürlüğü’ne 
başvurarak kayıt yaptır
malarını istedi.

26 NİSAN 2012 PERŞEMB1

ammemi 
TM® A&.TCM 
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İskeleden düsen sıvacı yaralandı İhsanca
Bursa'nın
Karacabey ilçesinde 
inşaattan düşen bir 
kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Drama Mahallesi

İvim yaıılı" dine lolise litli ihlal ten tııtuldaDilı
Bursa'da evi yandığı 
için karakola giden 
şahıs, polis tarafın
dan "taahhüdü ihlal" 
suçundan gözaltına 
alındı.
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Namık Kemal 
Mahallesi Metin 
Sokak'ta meydana 
geldi. Kızı Fatma 
nur'u (11) okula gön
deren Hayrünnisa 
Yücesoy (35), 1 
yaşındaki oğlu Eren 
ile komşuya gittiği 
sırada çıkan yangın

Trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı
Bursa'nın 
Harmancık ilçesinde 
meydana gelen 
kazada bir kişi 
ölürken, biri ağır 3 
kişi de yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre 
kaza, Harmancık-

Hain babanın tahliyesi istendi
Bursa'da tartıştığı 
eşi ve 2 çocuğunu el 
ve ayaklarını iple 
bağlayıp tüp gazı 
açarak öldürme terk 
ettiği iddia edilen 
babanın yargılan
masına başlandı. 
102 yıla kadar hapsi 
istenen sanık, 
kızdığı eşine ders 
olması için böyle bir 
şey yaptığını, çocuk
larını ise onu kurtar
mamaları için 
bağladığını söyledi. 
Tutuklu yargılanan 
baba, gazı 
açmasının söz 
konusu olmadığını 
belirterek tahliyesini 
istedi.
2. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
"kasten öldürmeye 
teşebbüs ve kişiyi

119. Sokak üzerinde
ki inşaatta iskeleye 
çıkarak sıva yapan 
Harun Öner (29), 
dengesini kaybe 
derek ikinci 

evini küle çevirdi. 
Olayın şokunu 
yaşayan genç kadın, 
Orhaneli ilçesinde 
pazarda çalışan eşi 
Harun Yücesoy'a

Kütahya kara yolun
da meydana geldi. 
Simav istikametin 
den gelen Ahmet B. 
(70) idaresindeki 
16 P 4273 plakalı 
araç, Murat U'nun 
kullandığı 16 U 

hürriyetinden yok
sun kılmak” 
suçlarından 102 yıla 
kadar hapsi istenen 
Ş.S. (35), ilk kez 
hakim karşısına 
çıktı.

"ÜŞÜMESİNLER 
DİYE ÜZERLERİNE 
BATTANİYE 
ÖRTTÜM"
Daha önce 2 çocuk 
annesi eşinin ceza
evine girmesi üzer
ine cep telefonunun 
kendisine teslim 
edildiğini ifade eden 
Ş.S., "Merak edip 
telefondaki kayıtlı 
numaraları 
aradığımda eşimin 
birahanede 
çalıştığını öğrendim. 
Halbuki bana 
börekçide çalıştığını 

kattan düştü. 
Yandaki binanın 
bahçesine düşen 
Öner, olay yerine 
gelen sağlık ekipleri 
tarafından

(38) haber verdi. Eve 
geldiğinde şoka 
uğrayan Harun 
Yücesoy, borcu 
nedeniyle "taahhüdü 
ihlal" suçundan

8563 plakalı 
araçla çarpıştı. 
Kazada Ahmet 
B. eşi Ayşe B. ve 
diğer araçta 
bulunan Ayşe U. 
yaralandı. 
Harmancık Devlet 

söylemişti. Bu yüz
den olay günü 
tartışmaya başladık. 
Onu mutfağa 
götürüp el ve ayak
larını bağladım. 
Daha sonra da 
annelerinin elini 
çözmesinler diye 
çocukları da aynı 
şekilde bağladım. 
Hava soğuktu. Üzer
lerine de üşümesin 
diye bir battaniye 
örtüp evden 
ayrıldım. Kesinlikle 
tüpü açmadım. 
Amacım onları 
korkutmaktı. Üzer
ime atılı suçlamaları 
kabul etmiyor, 
tahliyemi istiyorum" 
dedi.
Sanık avukatı Nalan 
Bener ise 
müvekkilinin eşi ve 

Karacabey Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Öner'in 
vücudunun çeşitli 
yerlerinde kırıklar 
olduğu öğrenildi.

Ihsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

arandığını unutup 
polise ifade ver 
meye gitti. Ancak 
yapılan kimlik kon
trolünde arandığı 
tespit edilen şahıs 
gözaltına alındı. 
"Evimin yandığına 
mı, eşimin gözaltına 
alındığına mı üzüle 
yim?” diyen Hayrün 
nisa Yücesoy, 2 
çocuğu ile dışarıda 
kaldığını, ne yapaca 
ğını bilemediğini 
belirterek vali ve 
yerel yöneticilerden 
yardım istedi.

Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralılar, 
buradaki müda
halenin ardından 
Tavşanlı Mustafa 
Kalemli Devlet 
Hastanesi'ne sevk 
edildi.

Otoyol davası, yargıda kaçağı ortaya çıkardı!
Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim 

Kılıç’ın önceki gün yaptığı çıkış ilginçti 
doğrusu. Kılıç’ın, “Dün yargının siyaseti 
kuşatma gayretlerine karşı çıktığımız gibi 
bugün de siyasetin yargıyı kuşatmasına 
izin vermeyeceğiz” sözüne, CHP’nin 
hukukçu grup başkanvekili Emine Ülker 
Tarhan yanıt verdi: “Bugün siyasetin 
yargıyı kuşatmasından bahsedenler, 
yapılan operasyonlar sırasında neredeydil
er? Steril alanlar bulduklarında mangalda 
kül bırakmayanlar neredeyseler, onlar da 
oradaydılar.”

Özellikle idari yargı kararları, hükümetin 
bu alanda gerçekleştirdiği operasyon
larının temel gerekçesiydi. “Yargı hükümeti 
çalıştırmıyor” deniyordu, “yargı 
vesayetinden bahsediliyordu. HSYK’nın 
yapısı değiştirildi, yargı istenilen kıvama 
getirildi.

Ancak bir yerlerde kaçak(!) olmalı ki, 
otoyol projesini ÇED (Çevresel Etki 
Değerlendirmesi)’nden muaf tutan 
Başbakanlık genelgesinin 9. maddesi 
hakkında açılan yürütmeyi durdurma ve 
iptal istemli davada Danıştay 14. Dairesi, 
talep doğrultusunda karar verdi. Kararda, 
“Dava konusu genelge hükmü ile dayanağı 
yönetmeliğin amacını aşan ve ÇED 
sürecinden muafiyeti genişleten bir düzen
leme getirilmiş bulunduğundan, genelge 
hükmünde, dayanağı Çevre Kanunu ve 
ÇED Yönetmeliği'ne uyarlık görülmemiştir” 
denildi.

çocuklarını 
öldürmek gibi bir 
kastının olmadığını 
ifade ederek, "İstese 
bunu bıçakla ya da 
iple boğarak da 
yapabilirdi. Üstelik 
üşememesi için 
üzerlerine battaniye 
bile örtmüştür. 
Amacı onlara ders 
vermektir. Suçun 
unsurları oluş
mamıştır. Bu ancak 
aile fertlerine kötü 
muamele suçunu 
oluşturur. Olay 
yerinde keşif 
yapıldığı takdirde de 
birçok şey görüle
cektir. Sanık eşini ve 
çocuklarını çok 
sevmektedir. Biz 
müvekkilimizin 
tahliyesini talep 
ediyoruz" dedi.

Bu ne demek oluyor?
Bursa sınırlarındaki güzergahı nedeniyle 

de çok tartışılan Gebze - İzmir Otoyolu 
Projesi’nin, idarenin, yani işin sahibi , 
Ulaştırma Bakanlığı tarafından derhal dur
durulması gerekiyor demek...

Durdurulur mu dersiniz?
Elbette hayır!
Bursa’da pek çok örneği olan, üstelik 

sadece yürütmeyi durdurma değil, iptal 
kararları bile uygulanmazken, belirlenen 
sürede bitirilmesi için özel genelge 
çıkarılan bir işin durdurulmasını bek
lemesin kimse... Üstelik hiç aksama 
olmasın diye, ÇED sürecinden de muaf 
tutulan bir iş...

Temel mantık şu: Çevreciler projeye taş 
koymasın!

Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir vatan
daşının İstanbul-lzmir arasını kısa sürede 
kat etmek için otoyol yapılmasına karşı 
olduğunu sanmıyoruz. Mesafeyi kısalta
cağız, otoyol maliyetini düşüreceğiz diye 
çok verimli topraklardan, hayat kaynağı 
göllerin dibinden geçirerek kararttığımız 
geleceğin maliyeti daha mı ucuz olacak 
sanki?

Çevrecilerin sorusu bu... Maliyet hesabı 
yaparken, ne miktarda olursa olsun hiçbir 
paranın karşılayamayacağı doğal değerleri 
hesaba katmamak, katanları ve katılmasını 
isteyenleri yok saymak bu ülkeye ihanettir.

GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ
Otoyola gidiyor 6.5 milyar dolar 
Kesildikçe ağaçlar gözlerim dolar
Gelecek kuşakları düşünen yok 
Bu anlayışla ülkenin geleceği solar

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

Girit ve Rumeli Türkleri Derneği 
üyeleri yemekte hulustu

Dışarıdaki Gemlikliler..
İnsanın doğduğu büyüdüğü 

topraklardan kopması kolay değil.
Dünyanın neresine giderlerse 

gitsinler, doğdukları topraklarının 
özlemini içlerinde yaşarlar.

Oralardan kopamazlar, her vesile 
ile oralarda ne olup bittiğini öğren
mek isterler.

İletişim çağının getirdiği kolaylık
lar, bilhassa bilgisayarın ve inter
netin bulunması, Dışarıdaki 
Gemliklilerin bu yolla Gemlik’ten 
bilgi almalarını kolaylaştırıyor.

Gazetemizin sanal alemde bulu
nan sitesini dışarıdan izleyen o 
kadar çok Gemlikli var ki sormayın.

Bu konuda gerek elektrik posta 
ile, gerekse telefonlarla teşekkürler 
alıyorum.

Geçtiğimiz günlerde, Almanya 
Köln şehrinde yaşayan bir hemşeh 
rimiz arayarak, Gemlik Körfez’in 
internet sitesinden Gemlik ile ilgili 
haberleri okuduğunu, bu konuda 
verdiğimiz hizmeti övdü.

Önceki gün, ABD’de yaşayan 
Tevfik Solaksubaşı ağabeyimizin 
oğlu İnşaat Mühendisi Ali 
Solaksubaşı, bizim gazetenin 
haberinden yapılacak olan kapalı 
pazar yerini haberini okuyunca, 
ağabeyi Mahmut Solaksubaşı’na 
mesaj çekerek, oralardaki kapalı 
pazar yerleri hakkında bilgiler ver
miş.

Bu duyarlılığa şapka çıkarılır.
Kanada’dan, Avustralya’dan aldığı 

mız mesajlar var.
Gemlik dışındaki Gemlikliler 

Gemlik’i bizden takip ediyorlar.
Fırsat bulanlar ise kendi araların

daki dostlukların kaybolmaması için 
zaman zaman düzenledikleri yemek
lerde biraraya geliyorlar.

İstanbul’daki Gemlikliler, bildiğiniz 
gibi her yıl bir orada bir Gemlik’te 
toplanıyorlar.

Bu toplantılara, Gemlik’ten katılan- 
lar olduğu gibi, İstanbul’dan gelen
lerle kendini Gemlikli hissedenler de 
katılıyor.

Bu bir kent bilinci ve sevgisidir.
Bu bir kenti dayanışmasıdır.
Gemlik’te doğup, hala kendini 

Gemlikli görmeyen o kadar çok 
insan var ki çevremizde.

Hala kendilerini babalarının 
anaların doğduğu yerli, kabul eden
leri görerek üzülüyorum.

Dışarıda Gemlikli olmak kolay 
değil.

Bu vatan hasreti gibi bir şey.
Ama ne yaparsın, doğduğun yerde 

değil, doyduğun yerde yaşamanın 
getirdiği zorluklarla insan yaşamak 
zorunda kalınca özlemler daha da 
artıyor.

Dün gece Bursa’daki yemekte 
olmak isterdim.

Davet te edildim ama gazetenin 
hazırlanması gecikince katılamadım.

Bursa’da her meslekten Gemlikli 
var.

Yaşları bizim yaşımızda olanlar 
değil, asıl onların çocuklarının o 
duyguyu yaşamaları gerekir.

Gemlik Girit ve 
Rumeli Türkleri 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği üyeleri ve 
aileleri buluştukları 
geleneksel yemekte 
doyasıya eğlendiler. 
Geçtiğimiz günlerde, 
Atamer Hotel’de 
düzenlenen yemeğe, 
dernek yöneticileri, 
üyeler ve aileleri 
yanında yakınları da 
katıldı.
Gecenin açılış 
konuşmasını yapan 
Dernek Başkanı

Ahmet Çakmak, aynı 
kültürü yaşamış 
insanların çocukları 
olarak sık sık 
biraraya gelerek, ve 
birlikte Atalarının 
kültürlerine sahip 
çıkarak onları yaşat
maya çalıştıklarını 
belirtti. Çakmak, 
“Bizler, Balkan 
mübadillerinin 
torunları olarak bir- 
birlerimizle olan 
ilişkilerimizi ve 
dayanışmamızı 
sürdürerek kökleri

mizi saygı duyuyo 
ruz. Gecemize 
katılarak bizleri 
onurlandırdınız. ” 
dedi.
Giritten ve değişik 
yerlerden gelen son 
mübadillerin de

katıldığı gece, geç 
saatleri kadar sürdü. 
Gecede, folklor gös
terileri göz doldu
rurken, Gökhan 
Özler ve Ali Berker 
Akıncı’ya plaket 
verildi.

İl Genel Meclîsi Komisyon 
üyeleri yeniden belirlendi
İl Genel Meclisi Komisyon seçimlerinde, AKP’den Ercan Barutçuoğlu Özel İdare 
Komisyonu’na, CHP’li üye Ahmet Hulusi Aydın Eğitim Komisyonunda görev aldılar. 
Mehmet Uğur Sertaslan CHP İlçe Başkanlığına aday olacağı için görev almadı

İl Genel Meclisi 
Komisyon Seçimleri 
3 Nisan 2012 tari
hinde yapıldı. 
Gemlikli II Genel 
Meclisi üyeleri de 
komisyonlarda yer
lerini aldılar.
İl Genel Meclisi 
Divan Kâtibi olan 
Ömer Aslan, katip 
liği devam ederken, 
bir önceki dönem 
yerine getirdiği İl 
Encümenliği görevi
ni bırakıp, Hukuk 
Komisyonunda yer 
aldı.
Ercan Barutçuoğlu’ 
da İmar Komisyo 
nundan Özel İdare 
Komisyonu’na 
geçerken, İbrahim

Ömer Aslan

Ada bir kez daha 
Spor Komisyonunda 
görev aldı.
II Genel Meclisi’nin 
CHP’li üyesi Ahmet 
Hulusi Aydın’da yine 
Eğitim 
Komisyonundaki 
görevini

Ercan Barutçuoğlu 

sürdürürken, İmar 
Komisyonunda yer 
alan Mehmet Uğur 
Sertaslan ise 
komisyonlara girme
di.
İsmi 21 Nisan’da 
yapılacak olan CHP 
İlçe Kongresinde

A.Hulusi Aydın

Başkan adaylığı için 
geçen Sertaslan’ın 
komisyonlara 
girmemesi, kesin 
ilçe başkan adaylığı 
olarak yorumlanıyor. 
Komisyon üyeleri 
çalışmalara 
başladılar.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Polisler Kızılay’a tan gerdiler Müteahhitler Derneği kuruluşu 
için ilk adım atıldı

Gemliklimüteahhitler
Türk Polis 
Teşkilatı’nın kuru
luşunun 167. 
yıldönümü 
etkinlikleri kap
samında, 
Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü’nde 
görevli polisler kan 
bağışında bulundu. 
Dün, Sahil Devlet 
Hastanesi’ne gelen 
Bursa Kızılay kan 
Bankası ekibi, kan 
bağışında bulunan 
polislerin kanlarını 
aldılar.
Kan bağışının önemi 
ne değinen kızılay

Cesur Ailesi nin acı kavin
Borusan Makina 
A.Ş. Emekli 
Mühendislerinden 
ve Gemlik Lions 
Kulübü eski başkan- 
larından Mehmet 
Cesur, yakalandığı 
amansız hastalıktan 
kurtulamayarak 
yaşamını yitirdi.
Yaklaşık 4 yıl önce 
kolon kanserine 
yakalanan Mehmet 
Cesur, uzun süredir 
hastalıkla mücadele 
ediyordu.
Mart ayında 
hastalığın 
ilerlemesi üzerine 
Bursa Acıbadem 
Hastanesi’ne 
kaldırılan Mehmet 
Cesur, geçtiğimiz 
hafta ağırlaştı ve 
Umurbey’deki 
evine getirildi.
ASKER OĞLUNU 
GÖRDÜKTEN

Değerli arkadaşımız, komşumuz, güzel insan

Mehmet Cesur ’w
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesi ve 
yakınlarına başsağlığı diler, acılarını yürekten paylaşırız.

Serap & Kadri GÜLER

her zaman

haşkan seçtiler

Kan Bankası
ilgilileri, “Türk Polisi çekinmeden kan
ve askerimiz bizlere veren kişilerdir.

Kendilerine 
teşekkür ediyoruz. 
dediler.

SONRA OLDU 
Vatanı görevini 
tamamlayıp baba 
evine dönen 
oğlünu gören 
Cesur, önceki gece 
sevenleri arasında 
vefat etti.
Mehmet Cesur’un 
cenazesi dün 
Umurbey Merkez 
Camiinde Cuma 
namazından 

sonra kılınan 
cenaze namazı 
ardından Umurbey 
Mezarhğı’nda 
toprağa verildi. 
Cenazeye çok 
sayıda Borusan 
personeli, 
arkadaşları, 
Lionslar, aile 
yakınları ve 
Umurbeyliler 
katıldılar.

Hanıza aygiin'ü kurucu

Gemlik’te faaliyette 
bulunan ve dernek 
kurma süreci devam 
eden müteahhitler, 
bir araya gelerek 
başkanlarını seçti. 
Yapılan toplantıya 
misafir olarak davet 
edilen İnegöl 
Müteahhitler Derneği 
Başkanı Fahrettin 
Baykan ve 50’ye 
yakın Gemlikli 
müteahhit katıldı. 
İnegöl Müteahhitler 
Derneği Başkanı 
Fahrettin Baykan 
dernek kuruluşunda 
neler yapılması 
gerektiği, kurulduk
tan sonra yaptıkları 
faaliyetleri hakkında 
bilgi verdi.
Baykan “Müteahhit 
ler çok büyük sorum
luluk altına girerek 
insanların hayat boyu 
hayalini kurduğu 
evleri inşa eden 
insanlardır." dedi. 
Müteahhitleri kız 
babasına benzeten 
Baykan; “Nasıl ki bir 
baba kızını besler 
büyütür ve evlendir 
dikten sonra işi bit
mez, kızının mutluğu 
kendi mutluluğu 
üzüntüsü kendi üzün
tüsü olursa Müteah 
hitler de evi temelden 
çatıya kadar yapıp 
bitirip satınca işi bit
mez. Evi alan ailenin 
oturduğu meskende
ki memnuniyeti 
müteahhidi mutlu 
eder." dedi.
Müteahhitlerin Türki 
ye’nin çoğu yerinde 
sahipsiz olduklarını 
bir çatı altında 
toplanamadıklarını 
ifade eden Baykan 
Gemlikli müteahhit
lerin dernek kurma 
çalışmasını tebrik 
ederek hayırlı 

olmasını diledi.
Gemlikli müteahhitler 
dernek isminin 
“Gemlik Müteahhitler 
Derneği” kısa isminin 
G.M.D. olmasını, 
dernek lokali olarak 
çeşitli alternatiflerin 
değerlendirilmesini, 
giriş ve mutad aidat
ların miktarını görü 
şerek karar verdiler.

HAMZA ERGÜN 
BAŞKAN SEÇİLDİ 
Dernek Başkanlığı 
gündeminde katılım
cılara pusula dağıtı 
larak hangi ismin 
başkan olması iste
diğini yazmaları 
istendi. Yapılan oyla
ma neticesinde 27 oy 
Hamza Aygün’e 10 oy 
Enver Şahin’e çıktı. 
Bu sonuca göre 
Hamza Aygün Gemlik 
Müteahhitler Derneği 
kurucu başkanı oldu. 
Hamza Aygün seçim 
sonrası bütün 
katılımcılara teşekkür 
ederek, birlik ve 
beraberlik ile güzel 
çalışmalar yapıla
cağını belirtti.
Kurucu yönetimin 
görüşmeler sonucu 
tespit edileceğini 
belirten Aygün, 
Gemlikli müteahhit
leri en iyi şekilde 
temsil edecek bir 
yönetimin oluşturula
cağını ve yakın dö 
nemde genel kurula 
gideceklerini bildirdi. 
Hamza Aygün, 1976 
yılında Gemlik’te 
doğdu. Bursa 
Anadolu Lisesi ardın
dan Uludağ Üniver
sitesi İşletme 
Bölümü’nden mezun 
oldu. Halen iki inşaat 
şirketinde ortak 
olarak ticari faaliyet
leri ne sürdürüyor.

KAYIP
Beko 200 TR marka model nolu 

ödeme kaydedici 
cihaz belgesini kaybettim.

Hükümsüzdür. EMRE GERÇEK



7 Nisan 2012 Cumartesi Gemlik Karfez Sayfa 6

“Bursa Dümıa martası olsun'
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, kentin 
gelişmesi, çağdaş, 
ulaşılabilir bir kent 
olması için çalış
malarına devam 
ettiklerini belirterek, 
“Bursa’da kendi 
markalarımızı üret
meliyiz. Bursa 
dünya markası 
olsun” dedi.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Alte 
pe, Rumelili Yönetici 
İşadamı ve Sanayi 
çileri Derneği’nin 
(RUMELİSİAD) 
Hilton Otel’de 
gerçekleştirilen gala 
yemeğinde 
Bursa’nın geleceği 
için yapılan yatırım
ları anlattı. Başkan 
Altepe, yerel yöne
timler olarak kentin 
gelişmesi, çağdaş, 
ulaşılabilir bir kent 
olması için çalış
maların devam 
ettiğini belirterek, 
“Çağımızda kentler 
ülkelerin önüne

geçiyor. Bursa, 
nüfusunun yüzde 
9O’ı kent merkezinde 
yaşayan bir şehir. 
Şehirler artık daha 
da önemli hale geldi. 
Yerel yönetimler 
olarak şehirlerin 
marka olmasını 
önemsiyor ve bunun 
için gerekeni yapı 
yoruz. Bursa’da 
doğup burada 
büyüdüm. Bursa’da 
yaşamak benim için 
büyük mutluluk, bu 
kente hizmet etmek 
de büyük bir 
onurdur” diye 
konuştu.
Vatandaşların 
Bursa’da yaşa 

maktan büyük mem
nuniyet duyduğu
nun, yapılan 
anketlerle belir
lendiğini anlatan 
Başkan Altepe, 
“BursalIlar 
Bursa’yı seviyor. 
Bizler de Bursa, öne 
çıksın istiyoruz. 
Bursa; sanayi, tarih, 
turizm kenti. Bursa, 
Bursaspor’un 
şampiyonluğu 
sayesinde dünyada 
biliniyor. İstanbul 
Türkiye’den daha 
çok bilinen bir şehir. 
Bursa’yı öne çıkar
mak bizim göre
vimiz. Bursa’da 
sanayinin, turizmin 

öne çıkmasını ve 
yerli tramvayın 
üretiminin yapıl
masını hedefliyoruz. 
Kendi markalarımızı 
üretmeliyiz.
Bursa dünya 
markası olsun” 
dedi.
Bursa’da yerli tram
vay üretiminin zor
luğuna rağmen hay
ata geçirildiğine 
değinen Başkan 
Altepe, herkesin 
cesaret edemediği 
bir işi yaparak, yerli 
tramvay üretimiyle, 
paranın Bursa’ya ve 
Türkiye’ye kalmasını 
amaçladıklarını 
söyledi.

Uludağ’a alternatif 
yolla Çekirge nin 

yükü azalacak
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
bu dönem 300 kilo
metreye yakın yeni 
yol açma ve 
genişletme çalışması 
hayata geçirilirken, 
Dobruca üzerinden 
İnkaya’ya 
bağlanacak alternatif 
Uludağ yolunda 
çalışmalara hız 
verildi. Orhaneli 
Yolu’ndan yaklaşık 
bin 400 metrelik yol
culukla İnkaya’ya 
ulaşma imkanı 
sağlayan yeni yol ile 
Çekirge 
Caddesi’ndeki trafik 
yükünün en aza 
indirilmesi amaçla 
nıyor. Bursa’yı 
ulaşılabilir bir kent 
haline getirmek 
amacıyla raylı sistem

yatırımlarının yanın
da, Özlüce İmar 
Yolları, Mimar Sinan 
Bulvarı Eflak 
Caddesi, Millet 
Mahallesi Derya 
Caddesi ve Soğanlı 
30 metrelik imar yolu 
gibi önemli ana arter
leri ulaşıma 
kazandıran Büyük 
şehir Belediyesi, 
şimdi de Uludağ’a 
ulaşımda alternatif 
bir yol açıyor. 
Dobruca üzerinden 
İnkaya’ya 
bağlanacak yaklaşık 
bin 400 metre uzun
luğundaki yeni yol ile 
halen Uludağ’a 
ulaşımda tek arter 
olan Çekirge 
Meydanı’ndaki 
trafik yoğunluğu da 
azalmış olacak

TEMA A “SUYUNU BOŞA 
mSmmSmELw HARCAMA”

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

elmte sekeri 

------ KREŞLERİ -----

ERKEN KflYIT
AVANTAJLARIMIZDAN 

YARARLANIN

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

w KURUMU 

(GiWlUIL

“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 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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Yeni Teşvik Paketi açıklandı
Başbakan Erdoğan, 
yeni teşvik sistemini 
açıkladı. Yeni sistem
le yatırımlara vergi, 
faiz ve prim desteği 
verilecek. Yatırımlar 
için yer tahsis edile
cek.
Başbakan Tayyip 
Erdoğan, yeni teşvik 
sistemiyle ilgili basın 
toplantısı düzenledi. 
Hükümetin dördüncü 
teşvik sistemini devr
eye koyduklarını 
belirten Erdoğan şun
ları söyledi: 
"Ekonomi son derece 
güvenli ve istikrarlı 
bir yapı sergiliyor. 
Küresel krizin en ağır 
seyrettiği 2009 hariç 
ekonomi sürekli 
büyüme kaydetti. 9 
yılda GSYH üç kattan 
fazla artış gösterdi. 
Bugün artık yatırımcı 
önünü görebiliyor. 
Biz geçmiş 
hükümetler döne
minde olduğu gibi 
belli zümrelere değil, 
tüm Türkiye'ye hitap 
edecek teşvik 
anlayışını hakim 
kıldık
Temmuz 2009'dan 
bugüne kadar mevcut

teşvik uygulaması 
kapsamında 11 bin 
382 adet teşvik belge
si düzenlendi. Bu 
kapsamda 157 milyar 
dolar yatırım 
öngörüldü. 2009'daki 
sistem bir önceki sis
teme göre belge 
sayısı itibariyle yüzde 
17, yatırım tutarı 
itibariyle yüzde 73 
artışa neden oldu. 
Mevcut sistemle 
bölgesel gelişmişlik 
farklarını azaltmayı 
hedeflemiştik. Teşvik 
belgelerinin yarıdan 
fazlası daha az 
gelişmiş bölgelere 
gitti. Mevcut sistemle 
uluslararası yatırım
ları ülkemize çekmeyi 

hedeflemiştik, bunda 
da başarı sağladık. 
Teşvik sistemi etkili 
sonuçlar doğurdu. 
Yeni teşvik sistemini 
de bu temel üzerine 
inşa ediyoruz." 
Yeni teşvik sistemiyle 
cari açığın azaltılması 
amacıyla ithalat 
bağımlılığı yüksek 
olan aramalların üre
timinin artırılması 
hedefleniyor.

VERGİ VE FAİZ 
DESTEĞİ 
Erdoğan sistemin 
yatırımcılara getire
ceklerini şöyle açık
ladı: KDV istisnası, 
gümrük vergisi istis
nası, vergi indirimi, 

faiz desteği, yatırım 
yeri tahsisi desteği, 
KDV iadesi desteği 
sağlanacak 
Yeni sistemle 
sanayinin yapısal 
dönüşümüne katkı 
sağlayacak stratejik 
yatırımlar destek
lenecek. Yatırım 
yapılacak yere 
yatırımcı karar vere
cek. Stratejik yatırım
lar aynı koşullarla 
desteklenecek 
Stratejik yatırımlara 
yapılacak destekler: 
Yatırım malı ithalat 
malı makine teçhizat 
için gümrük vergisi 
muafiyeti, KDV istis
nası. 7 yıl süreyle 
sigorta primi 
desteği.
Yatırımın yüzde 
50'si kadar vergi 
indirimi. Yatırım 
kredileri için 50 mily
on liraya ulaşan faiz 
desteği. Yatırım yeri 
tahsisi. Asgari 500 
milyon tutarındaki 
yatırımlar için bina ve 
inşaatta KDV 
İstisnası. KDV 
iadesi desteğiyle 

finansman yükü 
azaltılacak.

Yurt dışına çıkışlarda 
alınan 15 liralık harç 
ücreti, 20 liraya yük
seltiliyor.
Bu ücret kimlik kart 
ile Gürcistan’a 
yapılan seyahatler 
için de geçerli ola
cak. KKTC’ye yapılan 
seyahatlerde ise 
mevcut uygulamada 
olduğu gibi harç alın
mayacak.
AKP İsparta mil
letvekili Sadi Bilgiç 
ve arkadaşları 
tarafından hazırla
narak TBMM 
Başkanlığına 
sunulan kıanun

MTOöSffl ABONE OLDUNUZ MU?
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teklifi uyarınca her 
yurt dışı seyahat için 
alınan 15 liralık harç 
20 liraya yükseltile
cek.
Yurt dışında oturma 
izni bulunanlar ve 7 
yaşını doldurmamış 
olanlar ile yurt dışına 
ticarî amaçla sefer 
yapan kara, deniz, 
hava ve demiryolu 
toplu taşıma ve yük 
taşıma araçlarının 
mürettebatından ise 
harç alınmayacak. 
Kanun teklifi TBMM 
Plan Bütçe 
Komisyonu ile Genel 
Kurulda görüşülecek.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Maliye, sosyal tesisleri takibe alacak
Maliye Bakanlığı, 
aralarında orduevi, 
polisevi ve 
öğretmenevlerinin de 
bulunduğu sosyal 
tesisleri mali açıdan 
izleyecek.
"Genel Yönetim Mali 
İstatistikleri Genel 
Tebliği", 1 Ocak 
2012'den geçerli 

olmak üzere Resmi 
Gazete'nin bugünkü 
sayısında yayımlandı. 
Tebliğ ile 10/12/2003 
tarihli ve 5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol 
Kanununun 3'üncü 
maddesinde yer alan 
genel yönetim kap
samındaki kamu 

idareleri tanımından 
farklı olarak, ulus
lararası sınıflandır
malara uygun bir 
genel yönetim sek
törü kapsamını, bu 
kapsamdaki kamu 
idarelerinin mali veri 
lerinin derlenmesin
deki usul ve esasları 
ve veri derleme 

sürecindeki yetki, 
sorumluluk ve yap
tırımları belirlemenin 
amaçlandığı belirtildi. 
5018 sayılı Kanunun 
52'nci maddesi 
hükümlerine göre 
genel yönetim sek
törü kapsamında 
sayılan ve merkezi 
yönetim, mahalli 

idareler ve sosyal 
güvenlik kurumlan 
alt sektörleri altında 
sınıflandırılan birim
ler tebliğin tüm 
hükümlerine tabi 
olurken, muhasebe 
işlemlerini 
Muhasebat Genel 
Müdürlüğü 
"say2000i 

sistemi" üzerinden 
yürüten kamu 
idareleri ile mali 
verilerini Maliye 
Bakan hğı'nın 
belirlediği yöntemi 
kullanarak doğrudan 
Bakanlığa aktaran 
diğer idareler 
belli maddelere 
tabi oldu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

HASTANELER

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe 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 913 1O 79
MAR-PET 513 3Q 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.Sad.Ocabı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 gp 88

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Takai 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

la*■■■ b^İSI i
Gemlik Karfez

GEMLİK’İN İLK GÜNL0K SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4239 

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)

OIİIIİHİHİİI
VENÜS SİNEMASI 

ELYAZISI:11:30-14:00- 
16:15-18:30-20:30 

FETİH 1453:14:15-20:00 
ÖLÜMSÜZLER: 

12:00-17:15 
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



7 Nisan 2012 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 8

Msmı'a iaM Mim ziyareti
Bursa Amatör Süper 
Lig B Gurubunu 
lider bitiren ve BAL 
Ligine yükselme 
Play Off Maçları 
oynamaya hak 
kazanan Gemlik 
Spor, Mudanya Spor 
maçı hazırlıklarını 
günde çift idmanla 
sürdürüyor. Teknik 
Direktör Cüneyt 
Çetin önderliğinde 
hazırlıkları devam 
ettiren Kırmızı 
Beyazlılar grup 
maçlarında yenişe- 
meyip, iki kez 
berabere kaldıkları 
Mudanya Spor’u bu 
kez yenme sözü 
verdiler. Gemlik 
Spor Antrenmanını 
izlemeye gelen 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın yanı sıra 
Ak Parti İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz ve yönetim 
kurulu üyeleri, fut
bolcularla sohbet 
edip, moral verirken, 
taraftarlarla birlikte 
baklava ziyafeti çek

tiler. Kafkas Spor ile 
1-1 berabere kalarak 
Play Qff maçlarına 
beklentilerin altında 
start veren Kırmızı 
Beyazlıların BAL lig
ine çıkacağından 
şüphe duymadığını 
belirten Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, “Bir 
beraberlikle moralin
izi bozmayın. 
Önümüzde daha 4 
maç var. Bu maçları 
kazanıp,

Gemliklilere bir kez 
daha büyük zafer 
yaşatacağınıza 
inanıyoruz” dedi. Ak 
Parti İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz’da, 
Gemlik Sporlu fut
bolcuların ilçeyi 
şampiyonluklara 
alıştırdığını ifade 
ederek, BAL ligine 
de çıkarak bunu taç
landıracaklarına 
inandığını vurguladı. 
Gemlik Spor 
Başkanı Orhan Koç 
ve yönetim kurulu 

üyeleriyle birlikte 
taraftarlar Derneği 
yöneticilerinin de 
hazır bulunduğu 
antrenman ısınma, 
kondisyon çalış
maları ve taktik ağır
lıklı çift kale maçla 
devam etti.
Antrenman sonunda 
da futbolcular pro
tokol üyeleri ile bir
likte baklava ziyareti 
çekti. Kırmızı 
Beyazlıların hırslı ve 
moralli oluşları 
dikkatten kaçmadı.

ItilHİMlilIltf

Yapılan son değer
lendirmelere göre; 
Marmara'nın 
doğusu, Batı 
Karadeniz, Orta 
Karadeniz'in iç 
kesimleri, İç 
Anadolu'nun 
kuzeydoğusu ile 
Çanakkale, Kırklareli, 
Edirne, Ankara, 
Gümüşhane ile 
Eskişehir'in kuzey 
çevrelerinin kısa 
süreli ve yerel olmak 
üzere aralıklarla 
sağanak ve yer yer 
gök gürültülü 
sağanak yağışlı 
geçeceği tahmin 
ediliyor.

Haftasonu birçok 
bölgede sağanak 
yağış bekleniyor. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğünden 
alınan tahminlere 
göre, hava 
sıcaklığında önemli 
bir değişiklik 
olmayacağı, sıcaklık
ların ülke genelinde 
mevsim normal
lerinin üzerinde 
seyredeceği tahmin 
ediliyor. Rüzgarın 
genellikle güney ve 
güneybatı yönlerden 
hafif, ara sıra orta 
kuvvette eseceği 
tahmin ediliyor.

HEM den tiyatro etkinliği

Gemlik Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü tiyatro etkinliği 
düzenledi.
Tiyatrolar Haftası nedeniyle, 
Gemlik Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü idarecileri, kursiyer
lerinden oluşan 18 kişilik ti

yatro sever Ahmet Vefik paşa 
Tiyatrosu’na giderek, “Bütün 
Oğullarım” adlı tiyatro oyununu 
izlediler. İki perdeden oluşan 
“Bütün Oğullarım” adli tiyatro 
baba ve iki oğul arasındaki 
ilişkileri anlatıyor.

KfiŞ€D€ Ö€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - yayincilik - reklamcilik Tel i (0.224) 513 96 83 Fax I (0.224) 513 35 95
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GEMLİK KONUR 
TIP MERKEZİ

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



Gemlikspor plaj-off da havlu attı 0-4
Büyük umutlarla BAL ligi play-off maçlarına başlayan Gemlikspor 
ilk maçında İnegöl Kafkasspor’la 1-1 berabere kalma sının ardın
dan ikinci maçında da Mudanyaspor’a 4-0 gibi farklı mağlup 
olarak umutlarını tüketti. Eksik olmasına rağmen Mudan yaspor 
kalesinde pozisyon üreten Gemlikspor Mustafa Çiçek, Nazif, Arif 
ve Serkan’la bulduğu fırsatları değerlendiremedi. 90+1.dakikada 
Mudanyaspor’da oyuna sonradan giden Sercan attığı golle maçın 
skorunu tayin etti. Seyfettin Şekersöz’ü haberi sayfa 1O’da
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BİR ALANA 
İKİNCİSİ BEDAVA!
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Nestle

Kayhan Mah.
2 Nolu Cadde

ÇOKAL TİCARET
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 3/4 1 b 11

Belediye Meclisi’nin son toplantısında plan değişikliği onaylandı

Ticarei ve Sanayi Odası nın yeni yeıi nelli oldu
1964 yılından beri Gemlik Belediyesi ile ortak olduğu 

Tibel Otel yanındaki bürosunda hizmet veren Gemlik Tica 
ret ve Sanayi Odası binanın yeşil alanda kalması ne 
deniyle, Gemlik Belediyesinin Sosyal Yaşam Merkezi’nde 
gösterdiği yerde yeni modern hizmet binasını yapacak.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeniden yapıla
cak olan yeni yeri Belediye Meclisi’nce belirlendi. Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binası için belediye 
Meclisi’nce ayrılan alan Sosyal Yaşam Merkezi Nikah 
Salonu bitişiğinde, fıskiyeli açık alan havuzunun önünde 
bulunuyor. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Durdu’nun açıklaması yetersiz
Gemlik Belediye Meclisi’nin geçen 

hafta çarşamba günü yapılan toplan
tısına MHP’li meclis üyeleri Suat 
Laçinok ve Ömer Kahraman katılmadı.

Bu konuda, İlçe Başkanı Osman 
Durdu basına dün yazılı bir açıklama 
gönderdi.

Durdu, açıklamasında, MHP’nin 
hiçbir zaman bir makam ve mevki 
peşinde olmadığını, isteseler, 
Belediye Başkan yardımcılıklarından 
birini veya kurulacak şirkette yönetim 
kurulu üyeliğini alabileceklerini söyle
di.

Durdu’nun söyledikleri doğrudur.
MHP Başkanvekilliği için kurulan 

çirkin ve ahlaksız pazarlıklar içinde 
olmadı. Olanları gördük. Devamı 4’de

Osman Durdu, “Hiçbir dünemae 
malam sevdasına düşmedik"

Milliyetçi Hareket Partisi Gemlik İlçe Başkanı Osman Durdu, Belediye 
Meclisi’nin Nisan ayı toplantısına neden katılmadıklarına açıklarken, 
“Bizler, makam mevki merakı olan bir parti olsak, iki başkanvekili seçi
minde de yardımcılıklar ve şirket üyeliğini alabilirdik.” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Gemlik İlçe Başkanı 
Osman Durdu, Gemlik Belediye Meclisi’nin 4 
Nisan 2012 günü yaptığı toplantısına neden katıl
madıklarını belirtirken, “Hiçbir dönemde makam 
sevdasına düşmedik." dedi. Durdu, Bizler 
makam mevki me rakı olan bir parti olsak, iki 
başkanvekili seçiminde de yardımcılıklar ve şir
ket üyeliğini alabilirdik, tenezzül etmedik. Bu 
hareketimiz her partinin yapabileceği hareket 
değildir. Akabinde AKP siyasal ahlaka uymayan 
şekilde Bele d iyeyi ele geçirdi." dedi. Syf 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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DAVETSİZ MİSAFİR
Huşu ve sükun içinde “KANSER HAF

TASI”™ idrak ettiğimiz şu günlerde, haf
tanın mana ve önemine binaen, kutla
maları almak üzere beklemeye başladım.

Bekle babam bekle...
Ne arayan var, ne soran.
Halbuki 2011 yılının Haziran ayı başında 

“İNOP AKCİĞER CA” tanısı ile ağır bir 
operasyon geçirdiğimi eşim dostum 
biliyordu. En sonunda, bana şefkatle 
bakan, beni sarıp sarmalayan, meleğe 
yani ablama sitem ettim.
“Bak gördün mü abla, günlerdir bekli 

yorum. Bir arayanım bir soranım bile 
olmadı. Kimse benim kanser haftamı kut
lamadı, çok gücendim.” dedim.
“Oğlum; bu yerli malı haftası mı? Bak 

televizyon da her yıl 12 milyon kişinin bu 
hastalığa yakalandığını söylüyor.
Nereden senin haftan oluyormuş, kafayı 
mı yedin, kutlama beklediğin şeye bak?” 
dedi.
“Olsun ben yine de çok alındım. O 

kadar eşim dostum var, biri de çıksın 
telefon etsin, mail atsın, yok olmadı bir 
kilo portakal alsın getirsin, kanser haftan 
kutlu olsun Necdet’cim desin, yok! Ne 
gezer, insanlık ölmüş birader.” dedim.

Herkes Nilüfer’in, Kadir İnanır’ın kanser 
olduğunu yazdı çizdi.

O kadar bekledim benimkini yazan 
olmadı.

Çok gücendim çook!
O değil de;
Bu hastalığın erken teşhisi, 

önlenebilmesi ve tedavisi için hekimler, 
televizyonlar, gazeteler gerekli tıbbi 
uyarıları zaten yapmaktalar. Benim bu 
konuda sizlere katabileceğim bir şey yok.

Ne var ki, bu hastalığın tedavisini gören 
biri olarak,

Bu hastalıkla tanışanlara,
İlk elden, taze ve sıcak öneriler vere

bilirim.
Bu doğrudur, çünkü ben böyle yapıyo

rum küstahlığında değilim ama bu öneri
lerin size de faydalı olabileceğine inanı 
yorum.

*Bu hastalık geldikten sonra yapılacak 
tek şey,

Yaşam kalitenizi yükseltmektir.
Doktorlarınız da zaten size bunu yap

maya çalışır.
O yüzden doktorunuzun önerdiği 

tedaviden asla vazgeçmeyin.
*Onu kabullenin.
Kabullenmek teslim olmak anlamına 

gelmez!
*O bir misafir değildir, 
Gitti gibi yapar, bir gün yine gelir. 
Birlikte yaşamayı öğrenin.
*Onu her yere taşımayın,
Aynı dertten muzdarip kişilerle,
Uzun uzadıya dramatik sohbetlere 

girmeyin!
*O sizi hassas, duygusal, melankolik 

yapabilir.
Buna izin vermeyin!
*Onu dert etmeyin, 
Ama mutlaka ciddiye alın. 
Yoksa o sizi cidden alır.
Ve en önemlisi;
*Hayata gülümseyen pencerenizi daima 

açık tutun!
Gönüller bol, sevgiler sel olsun...

Belediye Meclisi’nin son toplantısında plan değişikliği onaylandı

Ticaret «e Sanayi Odası nın 
yeni yeri üelli oldu

1964 yılından beri Gemlik Belediyesi ile ortak olduğu Tibel 
Otel yanındaki bürosunda hizmet veren Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası binanın yeşil alanda kalması nedeniyle, 
Gemlik Belediyesi’nin Sosyal Yaşam Merkezi’nde göster
diği yerde yeni modern hizmet binasını yapacak.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
yeniden yapılacak 
olan yeni yeri 
Belediye Meclisi’nce 
belirlendi.
Gemlik Belediyesi 
ile Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın ortak 
mülkü olan Tibel 
Otel’in bulunduğu 
binada uzun 
zamandır hizmet 
eden Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası, 
yeni bir hizmet 
binası yapma kararı 
aldı.
Ortak binanın imar 
planlarında yeşil 
alanda bulunması 
nedeniyle, mevcut 
binada onarım 
yapma izni ala
mayan Ticaret ve 
Sanayi Odası 
yönetimi, bunun 
üzerine Gemlik 
Belediyesi’nden 
hizmet binası 
yapılacak 
yer tahsisi istedi. 
Gemlik 
Belediyesi’nin

Sosyal Yaşam 
Merkezi bahçesi 
içinde gösterilen 
alanı uygun bulan 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Meclisi’ne mutlu 
haber geçtiğimiz 
hafta yapılan 
Belediye Meclisi

toplantısında İmar 
Komisyonu’na 
havale edilen öneri 
komisyonca kabul 
edildikten sonra, 
Belediye Meclisi’nce 
de komisyondan 
geldiği şekilde kabul 
edildi.
Gemlik Ticaret ve

Sanayi Odası 
hizmet binası için 
belediye Meclisi’nce 
ayrılan alan 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Nikah 
Salonu bitişiğinde, 
fıskiyeli açık alan 
havuzunun önünde 
bulunuyor.

Oağnenice'ye ilk kazma uuruldu
Bursa için önemli 
turizm projelerinden 
olan Dağyenice 
Bölgesi'ndeki yol 
çalışmaları başladı. 
Dağyenice Termal 
Turizm ve Sağlık 
projesi kapsamında 
Bursa İl Özel İdaresi 
ekipleri tarafından 
başlatılan yol çalış
malarını yerinde 
inceleyen Vali Şaha 
bettin Harput, Genel 
Sekreter Bilal 
Çelik'ten çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. 
Dağyenice'deki yol 
çalışmalarını yerin 
de incelemek için 
bölgeye giden Har 
put, proje sayesinde

ülkenin en önemli 
vizyon projesini 
hayata geçirecek
lerini ifade etti.
Harput, "Dağyenice 
bölgesi, tabii ki 
ülkemizin en önemli 
vizyon projelerinden 
bir tanesi termal tur
izm ve sağdık pro

jesini kurma çalış
malarımız devam 
ediyor. Turizm böl
gesi ilanından sonra 
mastır planı ve 25 
binlik planı tamam
lanmış bölgedeki 
diğer alt yapı ile 
ilgili imar çalış
malarımız devam

ediyor. Önümüzdeki 
dönemde bu plan 
çalışmaları ile 
beraber her türlü 
planlar tamam
landığında bizlere 
müracaat eden çok 
sayıda yerli yabancı 
büyük yatırımcılara 
bölgedeki yatırımlar 
için yer tahsislerine 
başlamayı hedefti 
yoruz. Hedefi hep 
birlikte gerçek
leştireceğiz" dedi. 
Vali Harput, 22 
Nisan'daki Türk- 
Arap Turizm buluş
masının da bölgenin 
tanıtımına önemli 
katkı sağlayacağını 
kaydetti.
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Ölüm teğet geçti İhsanca
Bursa'da lüks oto
mobili ile aşırı hız 
yapan genç yaptığı 
kazada ölümden 
döndü.
Bursa'da lüks oto
mobili ile aşırı hız 
yapan genç yaptığı 
kazada ölümden 
döndü.
Edinilen bilgiye 
göre, Mudanya'dan 
Bursa istikametine 
gelmekte olan 34 
GBD 37 plakalı iki 
kişilik lüks otomobili 
ile aşırı sürat yapan 
Gökhan D.(22) direk
siyon hakimiyetini

lastiği lailıraı oiımıül aıiiıliiı aMl
Orhangazi’de lastiği 
patlayan bir otomo
bil takla attı. 
Kazada biri ağır 2 
kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Orhangazi 
İznik karayolu 8. 
kilometresinde 
meydana gelen 
kazada 1'i ağır 2 kişi 
yaralandı. Olay 
sabah saatlerinde 
meydana geldi. 
Orhangazi'den 
İznik'e seyir halinde 
olan Nigar Demir 
(27) idaresindeki 16 
H 6687 plakalı 
aracın Üreğil köyü 
yakınlarında aracın 
sağ tekerinin patla
ması sonucu mey
dana geldi. Tek 
taraflı olan kazada 
olay esnasında

Bmsa'ıla hf san yayın operasüonu
Bursa'da polis 
tarafından 11 ev ve 
iş yerine düzenlenen 
eş zamanlı 
operasyonda, 
çok sayıda 
bandrolsüz 
yayın ele geçirildi. 
Bursa'da polis 
tarafından 11 ev ve 
iş yerine düzenlenen 
eş zamanlı 
operasyonda, çok 
sayıda bandrolsüz 
yayın ele geçirildi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü

kaybederek refüjde- 
ki ağaca çarptı. 
Çarpmanın etkisi ile 
koltuk ile direksiyon

arasına sıkışan 
Gökhan D.'ye ilk 
müdahaleyi çevre
deki vatandaşlar

karşıdan ya da 
aracın arkasından 
gelen bir aracın 
olmaması kazanın 
büyük boyutlarla 
sonuçlanmasını 
engelledi.
Seyir halindeyken 
sebebi belirleneme- 
den patlayan lastik 
sonrasında direksi 
yon hakimiyetini 

ekipleri, İnegöl, 
Gemlik ve İznik 
ilçelerinde bazı iş 
yerlerinde korsan 
kitap, film ve oyun 
CD'leri satıldığı 

kaybeden Nigar 
Demir, yol kenarında 
bulunan zeytinliğe 
girdi. Zeytin 
ağaçlarına çarparak 
durabilen araç kul
lanılmaz hale geldi. 
Otomobilde bulunan 
59 yaşındaki 
Gülsenem Bilgin, 
hava yastığının açıl
ması sonrasında 

ihbarı üzerine 
harekete geçti.
11 ev ve iş yerine 
düzenlenen eş 
zamanlı operasyon
da 8 bin 20 kitap, 3 

yaptı. Olay yerine 
gelen itfaiye ve 112 
Acil Servis ekipleri 
Gökhan D.'yi 
çıkıştığı yerden 
güçlükle çıkardı. 
112 Acil Servis 
tarafından Mudanya 
Şaziye Rüştü 
Devlet Hastanesine 
kaldırılan yaralı, 
yapılan ilk 
müdahalenin ardın
dan Bursa Tıp 
Fakültesi 
Hastanesine sevk 
edildi. Polis kaza ile 
ilgili soruşturma 
başlattı.

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

aldığı darbeler ile 
kısa süreliğine şuu
runu yitirdi.
Olay mahalline 
gelen 112 Acil ekibi 
yaralıları vakit 
kaybetmeden 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırdı.
İlk müdahalelerin 
ardından araç 
şoförü Nigar 
Demir'in ayakta 
tedavi edildi. Kaza 
sonrasında şuurunu 
kaybeden yaşlı 
kadın beyin kana
ması şüphesiyle 
Bursa Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Olayla ilgili ilçe 
jandarma ekipleri 
tahkikatını 
sürdürüyor.

Moloz!
Bir fotoğrafı tarif ediyorum öncelikle... 

Yeni Yalova Yolu, Panayır Mevkii... Nilüfer 
Çayı’nın üstündeki köprüden trafik, altın
dan da simsiyah sular gürül gürül akıyor. 
Köprünün altından, karşıya araç geçişi var. 
Çayın kenarında küçük bir tabelada şöyle 
yazıyor: “Kanalizasyon gideridir, lütfen 
moloz dökmeyiniz!”

Neresinden tutarsanız tutun, elinizde 
kalıyor konu.

Bir kere kanalizasyon gideri nasıl olur da 
doğrudan Nilüfer Çayı’na bırakılır?

İkincisi, nasıl olur da dereye moloz 
dökülür?

Demek, daha önce çaya moloz dökülmüş 
ki, böyle bir uyarı tabelası dikilmiş!

★ ★ ★

Bu sadece bir durum tespiti değil. Aynı 
zamanda ilgili belediyeye bir şikayet 
dilekçesi... Artık Osmangazi Belediyesi’nin 
mi, yoksa Büyükşehir Belediyesi’nin mi 
sorumluluğundadır bilmem...

Sorumlusu bir baksın hele...

bin 207 bandrol, 4 
bin 440 kartonet, 2 
bin 842 CD ve 
DVD ile 2 bilgisayar 
kasası ve harici 
disk ele geçirildi. 
Kitapları 
İstanbul ve 
Ankara'dan aldık
larını söyleyen 
5 kişi hakkında 
"5846 Sayılı Fikir ve 
Sanat Eserleri 
Kanunu'na 
muhalefet" 
suçundan işlem 
yapıldı.
Operasyonların 
devam edeceği 
öğrenildi.

Ülkemizde 2010 yılında girişimlerin 
toplam çevresel harcamalar, 1.83 milyar 
lira olarak gerçekleşmiş... TÜİK açıkladı 
dün bu rakamı... 2009’daki harcama 1.5 
milyar, 2008’de de 872 milyon liraymış...

Artış ivmesi sevindirici... Bugün 
yaşadığımız çevre sorunlarına bakarak 
yeterli olduğunu söyleyebilir miyiz?

Hayır!
Ancak çevre bilincinin arttığını söyleyebi 

liriz. Ya da kontra bir bakışla, yasaların giri 
şimcileri çevre yatırımları konusunda zor
ladığını...

İkisi de olabilir elbette... Nihayetinde 
çevreyle ilgili yatırımlara ayrılan paranın 
artmış olması sevindirici...

TÜİK’in açıkladığı 2010 yılı istatistiklerine 
göre girişimlerin çevresel harcamalarının 
yüzde 65’ini atık yönetimi, yüzde 16’sını 
atıksu yönetimi, yüzde 13’ünü dış ortam 
havasını ve iklimi koruma, yüzde 6’sını ise 
diğer çevresel harcapıalar oluşturuyor.

★ * *

Çevre mevzuatında yapılan son değişik
liklere göre, bütün gayrisıhhi müess- 
eselerin çevre izin belgesi alması gerekiy
ordu. Süre 1 Nisan 2012 tarihinde doldu. 
Başka zorunluluklar da var. İşletmelerin 
çevre birimi kurması, çevre mühendisi 
çalıştırması gibi... Ancak çevre mühendisi 
sayısı yetersiz... Türkiye genelinde 500 bini 
aşkın müessese varken, çevre mühendisi 
sayısı 15 bin... Bu nedenle mevzuata, 
eğitim ve sınavdan geçirilmiş “çevre 
görevlisi” tanımını koydu bakanlık...

1c 1c 1c

Bayatlamış bir eleştiriyle bağlayalım 
konuyu... Hükümetin, bakanlıkların görev 
dağılımlarında yaptığı son değişiklikle 
çevre ile şehirciliğin aynı çatı altında 
toplanmış olması, başlı başına bir sorun 
aslında...

Şehircilik, yani eski bayındırlık işleriyle 
çevre korumanın aynı elden nasıl 
yürütülebileceğini mantık almıyor bir 
türlü...

GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ
Başbakan yerdi talkın 
Çocuklar salkım salkım 
3 yetmez 5 olsun dedi 
Beline kuvvet ey halkım

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

Durdu’nun açıklaması yetersiz
Bunca yıldır yaptığım gazetecilikte 

gördüğüm şudur.
Belediye Meclisi’nde çoğunluğu 

elinde bulunduran hangi parti olursa 
olsun, encümen üyeliklerini ve 
komisyonları o parti çoğunluğu oluş
turur.

Muhalefet partilerine görev vermez 
ler.

Gemlik Belediyesi’nde yaşananlar 
bundan farklı değil.

Fatih Mehmet Güler ve yardımcıları 
nın görevden uzaklaştırılmasıyla, 
meclisteki sayısal durum kritik
leşince, azınlıktaki AKP, başkanvekil- 
liği seçimleri yapılırken, kirli ilişkiler 
içine girdi.

Binlerine makam ve koltuk sağla
yarak mecliste çoğunluğu elde etti.

Bu durum siyasi rüşvettir.
17 Mart seçimlerinde, Refik

Yı İm az’a oy veren CHP’li üye 
Muharrem Sarı ve MHP’li üye Mehmet 
Çelik’e, verdikleri oylar karşılığı, 
başkan yardımcılığı görevine getiril 
memiş olsaydı, sorun yoktu.

Bunu geçelim.
Başkanvekilliği koltuğuna otura

bilmek için ne çirkin siyasi oyunlar 
döndürüldüğünü aylardır gözlü 
yor uz.

17 Mart 2011 ve 19 Ocak 2012 ta 
rihleri, makam hırsına, siyasi ahlak 
sızlıkların yaşandığı, siyasetini kir
letildiği önemli günlerdir.

Bu günlerde yaşananlar siyaset 
tarihinde unutulmayacak, yerini ala
caktır.

MHP’li meclis üyeleri geçtiğimiz 
hafta yapılan meclis toplantısına 
gelmeyerek görev almadığı gibi, 
vatandaşın kendilerine verdiği görevi 
de yerine getirmediler.

Başkanvekilinin bir yıllık çalışma 
raporu karşısında söyleyecek sözleri 
mutlaka vardı.

Meclise gelmemelerinin parti içi 
nedenleri vardı mutlaka.

Yoksa, Suat Laçinok ve Ömer 
Kahraman meclise katılırdı.

3 Nisan akşamı partili üyelerle yap
tığı istişare toplantısına, iki meclis 
üyesinin katılmamasını neye yorum
lanır?

O gün, meclis üyeleri ile parti 
yönetimin arasında doğan anlaşmaz 
lık, 2 meclis üyesinin toplantıya katıl
mamasına neden oldu.

Aslında katılmamaları istendi 
bence.

Meclise katılıp, encümende görev 
almayabilirlerdi. Komisyonlarda 
görev alabilirlerdi.

Hem o zaman, çalışma raporuna 
karşı söz alarak, görüş de bildirebilir
lerdi.

Bunların hiçbirini yapmamanın 
ardındaki neden nedir?

MHP, kendi meclis üyelerine 
güvenmiyor mu?

Parti disiplinine uymayacakların
dan mı korkuldu?

Yoksa, yeni bir Mehmet Çelik 
vakası yaşanmasını mı önlediler?

Osman Durdu bunlarında cevabını 
vermeli.

ham ■iron hizmeıe im
Ahmet Dural Meydanı’nda açılan Pegasus, 

Akmis Seyahat Bürosu, Sabiha Gökçen Hava Limanı’ndan 
yurt içi ve yurt dışına bilet satışlarına başladı.

Pegasus Hava 
Yolları uçaklarıyla 
Sabiha Gökçen 
Hava Limanı’ndan 
dünyaya uçma 
imkanı artık 
Gemlik’ten alacağı 
nız biletle sağlana 
biliyor. 
Ahmet Dural 
Meydam’na açılan 
Pegasus Akmis 
Seyahat Bürosu 
geçtiğimiz hafta 
içinde hizmete 
girdi.
Yurt içi ve yurt dışı 
hava ulaşımında 
Pegasus uçaklarıy
la seyahat etmek 
isteyenler, Akmis 
Seyahat güvence
siyle Gemlik’ten 
Sabiha Gökçen 
Hava Alanına 
götürülüyor. 
Pegasus Gemlik

Bursa'nın leihi cosKuyla kutlandı
Bu yıl sekizincisi 
düzenlenen Osman 
Gazi yi Anma ve 
Bursa'nın Fethi 
Şenlikleri, Pınarbaşı 
surlarında yapılan 
temsili fetih 
töreniyle start aldı. 
Törende konuşan 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
OsmanlI'nın 
Bursa'nın fethiyle 
beylikten devlet kim
liğine geçiş yaptığını 
belirterek, "Tüm 
dünyaya medeniyet, 
Bursa'dan ihraç 
edildi. Bu şehri layık 
olduğu yerlere taşı
mak, yaşayan bir 
tarih şehri olmasını

Bürosu Sorumlusu 
Ersoy Takan, 
havayolu seyahat
lerinde, Pegasus 
uçaklarıyla uçmak 
isteyenlerin büro
larıyla iletişim 
kurmaları gerektiği
ni hatırlatarak, şun
ları söyledi: 
“Bursa ve çevresi 
nin tercih ettiği 
Sabiha Gökçen 
Hava Alam’ndan 
kalkan Pegasus 
uçakları sizi 
dünyanın her yanı
na, ayrıca yurt için
deki seferleri ile de 
istediğiniz hava 
alanına taşımak
tadır. Gemlikliler 
artık Bursa veya 
başka yerlerden 
bilet te min etmek 
zorunda kalmaya
caklardır.

sağlamak boynu
muzun borcudur” 
dedi.
Osman Gazi'yi 
Anma ve Bursa 
Fethi Şenlikleri'nin 
sekizincisi, 
Pınarbaşı surların

Akmis Seyahat 
otobüsleri ile 
Gemlik’ten Sabiha 
Gökçen Hava 
alanına güvenli bir 
şekil de ulaşım 
ve Pegasus 
uçaklarıyla gitmek 
istediğiniz yere 
ulaşım ayağınıza 
geldi. Bize bir 
telefonunuz 
yeterlidir.” dedi.

dan verilen fetih 
salasıyla başladı. 
Uludağ Üniversite- 
si'nden Prof.Dr.
Yusuf Oğuzoğlu'nun 
günün anlam ve 
önemine ilişkin 
konuşmasıyla süren

Pegasus uçaklarıy
la seyahat etmek 
isteyenlerin uçak 
seferlerini 
bürolarından 
öğrenebileceklerini 
söyleyen Ersoy 
Takan, bürosunun 
açılmasından 
sonra Gemikliler 
den gördükleri ilgi
den memnun 
olduklarını söyledi.

ve halkın yoğun ilgi 
gösterdiği açılış 
törenine Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Garnizon Komutanı 
Tuğgeneral Ümit 
Yılmaz, AK Parti 
Bursa Milletvekili 
Canan Candemir 
Çelik, Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar, 
Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin, Nilüfer 
Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey, adli 
ve idare yargı tem
silcileri ve devlet 
erkanı katıldı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Isınan Durdu, “Hichir Jönemde
makam sevdasına düşmedik1’

Milliyetçi Hareket Partisi Gemlik İlçe Başkanı Osman Durdu, Belediye 
Meclisi’nin Nisan ayı toplantısına neden katılmadıklarına açıklarken, 
“Bizler, makam mevki merakı olan bir parti olsak, iki başkanvekili seçi
minde de yardımcılıklar ve şirket üyeliğini alabilirdik.” dedi.
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, Gemlik 
Belediye Meclisi’nin 
4 Nisan 2012 günü 
yaptığı toplantısına 
neden katılmadık
larını belirtirken, 
“Hiçbir dönemde 
makam sevdasına 
düşmedik.” dedi. 
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, yaptığı yazılı 
açıklamada şu 
görüşlere yer verdi: 
“Milliyetçi Hareket 
Partisi’nin bir vesile 
ile katılmadığı 
Gemlik Belediye 
Meclisi Nisan ayı 
toplantısında basın
dan duyduğumuz, 
AKP’li Başkanvekili, 
CHP grup başkan 
vekili ve bağımsız 
meclis üyesinin 
MHP hakkında ne 
kadar sevgi dolu 
olduklarını duyduk. 
Belediye seçimleri 
sonrası oluşan 
komisyonlarda AKP 
ve CHP üyeleri 
MHP’ye yer vermek 
gibi bir centilmenlik
te bulunmadılar.
Belediye Başkanı 
Güler’in ve 2 
Başkan yardım

Kalilede dünya rekoru kıracaklar
Türk Standartları 
Enstitüsü Bursa 
Koordinatörü 
Mustafa Karaman, 
18 gün boyunca 
yaklaşık 2 bin 500 
kişiye kalite eğitimi 
vereceklerini 
belirterek, "Bu bir 
dünya rekoru" dedi. 
TSE Bursa 
Koordinatörü 
Mustafa Karaman, 
Kalite Günleri konu
lu eğitim organi

cısının görevden 
alındığı dönem 
öncesinde, Meclis 
kararlarının çoğu 
ittifakla çıkıyordu. 
CHP’nin de üyesi 
bulunduğu korniş 
yonca ortaya çıka 
rılan yolsuzluk ve 
usulsüzlükler 
sonrası Belediye 
Başkanı ve yardım
cıları görevlerinden 
uzaklaştırıldı.
Takip eden süreçte 
ise gerek AKP, 
gerekse CHP 
paylaşım yapabile
ceklerini belirtti 
ler. O dönemde, 
şöyle bir prensip 
kararı alındı; bu 
süreçte, ‘iki tarafta 
kirli, biz bunun tarafı 
olma yalım. Bizler 
makam mevki me 
rakı olan bir parti 
olsak, iki başkan
vekili seçiminde de 

zasyonunun 
başladığını söyledi. 
Karaman, eğitim
lerin 2 Nisan 
2012'de başladığını 
belirterek, 20 Nisan 

yardımcılıklar ve şir
ket üyeliğini ala
bilirdik, tenezzül 
etmedik. Bu hareke
timiz her partinin 
yapabileceği 
hareket değildir.
Akabinde AKP 
siyasal ahlaka uy 
mayan şekilde Bele 
diyeyi ele geçirdi. 
MHP’nin talebi gizli 
bir hesabınız yoksa 
3 parti bir olalım 
Gemlik’e hizmet 
edelim olmuştu. 
Bu teklifimiz 
karşısında CHP 
yönetimi ‘Bizden 
adam alan, siyasal 
ahlaksızlık yapanlar
la bir araya gelme 
yiz’ dedi.
AKP ise; ‘yolsuzluk 
yapanlarla, milletin 
haklarını yiyenlerle 
yan yana olmayız’ 
olmuştu.
Biz de, gereğini 

tarihine kadar süre
ceğini söyledi.
Karaman, 11 ayrı 
noktada 59 salonda 
gerçekleştirilen 
eğitimlere 2 bin 453 

yaparak 
taraf olmadık. 
Geçtiğimiz hafta 
gerçekleşen Gemlik 
Belediyesi’nin Nisan 
2012 toplantısında 
yer almadık.
AKP’nin bağımsız 
üye ile 11, CHP’nin 
de 11 kişi ile temsil 
edilmesine, her par
tinin 2 aday göstere
bilecek olmasına 
rağmen, encümen 
üyeleri bir AKP, bir 
CHP’den seçildi. 
Birbirlerini çok 
özlemiş olacaklar ki, 
MHP’nin katılmadığı 
oturumda hasret 
gidermişler.
Eski MHP’li üyenin 
‘MHP komisyonlarda 
temsil edilsin’ diye 
öneride bulunmuş. 
MHP’yi bu kadar 
düşünüyorsa, 3 olan 
üye sayımızı neden 
2 ye düşürmüş? 
MHP olarak duruşu
muz net.
Hiçbir dönem ma 
kam sevdasına düş 
medik.
Son meclis oturu
munda aklımıza ta 
kılanlar bunlar 
olmuştur.
Bizler, şunu biliriz ki 
makam-mevki gelip 
geçer mülk sahibi 
yalnızca Allah’tır.’ 

kişinin kayıt yap
tırdığını kaydetti. 
'Kalite şehrinde 
kalite günleri' 
başlığıyla düzenle
nen organizasyonun 
Bursa'da yapıla
cağını vurgulayan 
Karaman, Bursa'nın 
sadece günümüzde 
değil, tarihten gelen 
bir süreç sonunda 
kalite şehri olmayı 
hak ettiğini ifade 
etti.

Gemlik Ülkü Ocakları Derneği 
tarafından düzenlendi 

Hinisin Misi 
irimi

Mmslı sn lıliı

Gemlik Ülkü Ocakları 
tarafından gerçek
leştirilen merhum 
Başbuğ Alparslan 
Türkeş’i anma etkin
likleri, Başbuğ’un 
son ocak başkanı ve 
son döneminde en 
yakınındakilerden 
olan Azmi Karamah 
mutoğlu’nun Kültür 
Merkezi’nde verdiği 
konferans ile son 
buldu.
Anma programına, 
Bursa Ülkü Ocakları 
Başkanı Fatih Gün 
ışık, MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Sedat Özmen, 
Gemlik Ülkü Ocakları 
Başkanı Mehmet 
Emin Özcanbaz ve 
çok sayıda davetli 
katıldı.
Açılış konuşmasının 
ardından saygı duru 
şu ve İstiklal Marşı 
ile devam eden pro
gram da Gemlik Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Mehmet Emin Özcan
baz, ‘’Türk Milliyet 
çiliğini dergi sayfa 
larındah çıkararak 
büyük bir hareket 
haline getiren 
Başbuğ Alparslan 
Türkeş’i saygı ve 
rahmette anıyoruz. 
1944’dĞ fikirlerinden 
yargılanmış, 
hücrelere, tabutluk
lara atılmış sonunda 
beraat etmiş, her 
kesin her şey bitti 
dediği ânlarda bile 
yoluna devam etmiş 
ve bu gün bu salonu 
doldurânlar gibi mil 
yonlarıh lideri olmuş
tur. OnU diğer parti 
Genel Başkanların 
dan ayıran özelliği 
ise ’Gelecek seçim 
değil, gelecek nesil’ 
demesidir.” dedi.

Alparslan Türkeş’in 
hayatını anlatan, 
kendisinin teşviki ile 
kurulan ‘Ortadoğu 
Gazetesi’nin hazır
ladığı belgeselin gös 
terildiği programın, 
Azmi Karamahmutoğ 
lu’ nun konferansı ile 
son buldu.
Azmi Karamahmut 
oğlu; ‘Sömürge olan 
topraklarda dünyaya 
gelen Başbuğ’un 
fikriyatı o zamandan 
oluşmaya başlamış 
tır. Askeri liseye 
yazılmak için 
Kıbrıs’tan ayrıldığın
da o’na Türkiye 
vatandaşı olmadığı 
için Askeri okula 
giremeyeceğini 
söyleyenlere ‘bu 
sizin ayıbınız’ ceva 
bini vermiş ve son
rasında Kuleli Asker 
li Lisesi’nden mezun 
olmuştur. Ömrü 
tamamen Antiemper 
yalist bir mücadele 
ile geçmiş, hiç adı 
anılmazken Orta 
Asya da ki esir 
Türk’lerin esaretten 
kurtulması için çalış
malar yapmış, esir 
Türk Yurtları için 
mücadele sembolü ■ 
olmuştur.” dedi. 
Karamağmutoğlu 
daha sonra 1940’lar 
da ve 1980’lerde yıl
larında Alpaslan 
Türkeş’in düşünce 
lerinden dolayı 
birçok acı yaşandı 
ğını, belirterek, “İhti
lal sonrası kurulan 
mahkeme de savun
masını heyetin 
yüzüne fırlatarak 
‘sizlere değil tarihe 
hesap veriyorum’ 
diyebilen ve durum 
ne olursa olsun 
yeniden başlamayı 
başarabilen bir lider
di.” dedi.
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Türk Polis 
Teşkilatının kuru
luşunun 167.
Yıldönümü ve 
polis haftası 
nedeniyle Gemlik 
Zübeyde Hanım 
Anaokulu’nun 
toplam 210 
öğrencisi öğret
menleri rehber
liğinde Gemlik İlçe

Emniyet Müdürlüğü 
ziyaret ettirildi.
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nün 
çalışma ortamları 
öğrencilere tanıtıldı. 
Gemlik İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
çalışanları tarafın
dan ilgiyle 
karşılanan Gemlik 
Zübeyde Hanım

Anaokulu 
öğrencilerinin 
heyecanları göz
lerinden okundu. 
Gemlik Zübeyde 
Hanım Anaokulu 
Müdürü Şenel 
Çağlayan İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
çalışanlarına ilgi
lerinden dolayı 
teşekkür etti.

Gemlik Belediyesi 
tarafından organize 
edilen Kutlu Doğum 
Haftası etkinliklerinin 
konuğu Dicle Üniver
sitesi İlahiyat 
Fakültesi Hadis 
Ana Bilim Dalı 
Öğretim Görevlisi 
Prof. Dr. Nihat 
Hatipoğlu olacak. 
14 Nisan 2012 
Cumartesi Gecesi 
Sosyal Yaşam 
Merkezinde düzen
lenecek olan etkinlik
te, “Peygamber 
Efendimizin (S.A.V.) 
Güzel Ahlakı” konulu 
konferans verecek 
olan Nihat Hatipoğlu, 
Gemliklilerin merak 
ettiği sorulara da 
yanıt verecek. 
Televizyonlarda yap
tığı programlarla ses

KAŞ€D€ 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

getiren ve büyük 
beğeni toplayan 
Nihat Hatipoğlu’nun 
konferansı saat 
20.00’de başlayacak. 
Gemlik Belediye

Başkanvekili Refik 
Yılmaz, konferansa 
tüm Gemlik 
halkını davet ettikleri
ni bir kez daha 
hatırlattı.

elm& sekeri

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

İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE 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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ürfalılardan Sıra Gecesi’
Gemlik Belediyesi ile 
Gemlik Urfalılar 
Yardımlaşma, 
Dayanışma ve Kültür 
Derneğinin ortaklaşa 
organize ettiği “Sıra 
Gecesi” 11 Nisan 
Çarşamba Akşamı 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Düğün 
Salonu’nda 
yapılacak.
Tüm Gemliklilerin 
davetli olduğu 
gecede, Urfa 
yöresinin dünyaca 
ünlü Sıra Gecelerini 
ilçe halkıyla birlikte 
paylaşacak olan 
Urfalılar, sazh-sözlü, 
çiğ köfteli, ezgi dolu 
coşkulu bir geceye 
imza atacaklar.
Gemlik 
Belediyesi’nin 
2012 yılı Kültür 
Sanat Parkuru 
çalışmaları 
kapsamında 
Urfalılar Derneği ile 
birlikte düzenlediği 
geceye tüm ilçe 
halkı davet edildi. 
Gece saat 20.00’de 
başlayacak.

Gençlik Meclisi 
Liselilerin sesi oldu
Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi tara 
fından bu yıl 2.’si 
yapılan ‘Bursa Lise 
Temsilcileri Buluş 
ması’nda lise öğren
cileri, bir araya ge 
lerek eğitim talep
lerini dile getirip 
çözüm yollarını 
konuştu.
Bursa’da ve Türki 
ye’de ilk ‘Lise 
Temsilcileri Buluş 
ması’nı geçen sene 
gerçekleştiren Bur 
sa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi, 
ikinci toplantıya da 
yoğun katılımla ev 
sahipliği yaptı.
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) 
Başkanlık Salonu’n 
da düzenlenen 
buluşmaya, 17 ilçe 
de bulunan liselerin 
öğrenci meclis 
başkanlar) katıldı. 
Toplantının açılış 
konuşmasını yapan 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet

Semih Pala, gençleri 
bir araya getirdikleri 
için mutlu olduğunu 
belirtti. Bursa Kent 
Konseyi Gençlik 
Meclisi tarafından 
başlatılan lise tem
silcileri buluşmala 
rının Türkiye’de bir 
ilk olduğunu anlatan 
Pala, “Diğer şehirler 
de de bu tip toplan
tıların yapılmasına 
öncü oluyoruz. 
Bursa Kent 
Konseyi, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin des 
tek ve katkılarıyla 
Türkiye’nin en güç 
lü, en aktif, en 
dinamik kent kon
seyidir. 32 ayda 3 
bin 600 etkinlik yap
tık. Bunu toplumsal 
denge çizgisi anlayı 
şıyla herkese ve her 
kesimden insana 
söz vererek 
başardık. Gençlerin 
bizlerden daha fazla 
ve verimli etkinlik 
yapmasını bekli 
yoruz.” dedi.

HAS Parti den flKP’ye ziyaret

GENEL CERRAHİ UZMANI

Od. ör. Ümit YlllK
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

Halkın Sesi Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Emir Kantur ve yöne
tim kurulu üyeleri, 
AK Parti ilçe başkan
lığını ziyaret etti. Has 
Parti İlçe Başkanı 
Emir Kantur, 
“Ziyaretimizin amacı 
yapılacak yeni 
anayasayı gündem
den düşürmemek ve 
bu amaçla HAS Parti 
olarak katkı koya
bilmektir. Bugün 
mecliste olan siyasi 
partilerin yeni 
anayasayı hazırla
malarının aldıkları 
oyların karşılığında 
boyunlarının 
borcudur” dedi.
Konuklarına hoş gel
diniz diyerek buzi- 
yaretten duyduğu

memnuniyeti dile 
getiren Necdet 
Yılmaz, “HAS Parti 
genel başkanı Numan 
Kurtulmuş fikir 
bazında bize uzak
olmayan sevdiğimiz 
saydığımız bir kişidir.
Bugün TBMM'de 
eksikliğini hisset
tiğimiz mualefetin 
mecliste olmasını 
arzu ederdik. Biz 
genel seçimler

Q SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS

öncesi halkımıza 
yeni anayasa yapma 
sözü verdik ve 
sözümüzdende 
vazgeçmedik. Nasılki 
4+4+4'ü meclisten
geçirdiysek 
12 Eylül'ün 
dayattığı bu darbe 
anayasasında 
değiştirecek halkımı 
za verdiğimiz sözü 
yerine getireceğiz 
"dedi.

KAŞCDC B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik Belediyespor: 58
Orhangazi G.E.S.E.D.: 55

Fenerbahçe ft-2 Takımı 
Gemlik e konuk oldu

Bursa erkekler bas
ketbol yerel liginde 
mücadele eden 
Gemlik Belediye 
spor Yıldız erkekler 
Basketbol takımı, 
Gemlik Atatürk Spor 
Salonu’nda 
Orhangazi Gençlik 
Spor Eğitim Derneği 
ile karşılaştı. Yıldız 
takımımız maça iyi 
başladı ve ilk peri 
yodu 12-9 önde 
bitirdi. İkinci periyot 
ta oyun kurmakta 
zorlanan Belediye 
sporlu basketbolcu- 
lar sayı üretmekte 
zorlanınca ilk yarı 
32-26 Orhangazi 
takımının üstün
lüğüyle bitti. 
Üçüncü periyotta 
çekişme kaldığı yer
den devam etme
sine rağmen yıldız 

takımımız öne 
geçemedi ve 46-40 
Orhangazi takımı 
önde tamamladı. 
Dördüncü periyot 
kıyasıya bir müca 
deleyle başladı ve 
tam saha pres ile 
baskı yapan takımı 
mız maçın bitimine 
1 dakika kala 55-53 
öne geçti. Bu 
hücumda 2 sayılık 
basket bulan 
Orhangazi takımı 
maçın bitimine 30 
saniye kala skoru 
dengeledi ve 55-55 
oldu. Topu iyi 
değerlendiren ve 
doğru şutu bulan 
taraf Gemlik 
Belediyespor lu 
basketçiler olunca 
Burak’ın 3 sayılık 
isabetli şutuyla 58- 
55 öne geçtiler ve 

son 5 saniye kala 
mola alan taraf 
Orhangazi takımıydı. 
Mola dönüşü iste
diği şutu bulamayan 
Orhangazi takımı 
böylece 58-55 
yenilmiş oldu. 
Basketbol şube 
sorumlusu İbrahim 
Tokgöz, "İzleyenlere 
çok zevkli maç 
seyrettirdiğimize 
inanıyorum. Son 
dakikada da olsa 
maç kazanmak 
güzel. Maçın centil
mence geçmesi en 
güzeliydi. Bir gün 
kazanırız bir gün 
kaybederiz, önemli 
olan dostluğun, 
güzelliğin ve genç
lerin sportmence 
maç yapmaları ve 
sağlıklı olmaları 
dır." dedi.

Fenerbahçe A-2 
takımının Bursa 
deplasmanında 
oynayacağı maça 
giderken, Gemlik’e 
uğrayarak Gemlik 
Fenerbahçeliler 
Derneği’nin 
konuğu oldular. 
Gemlik 
Fenerbahçeliler 
Derneği yönetimi ve 
üyeleri tarafından

Gemlik Anadolu İmam Hatip 
Lisesi nde saha ziyareti heyecanı

2011-2012 yılı 
eğitimde kalite 
ödülü yılın kaliteli 
ekibi kategorisinde 
saha ziyaretine 
kalan okul/kurum 
kategorisinde ödüle 
esas olan çalış
maların yerinde 
görülmesi amacıyla 
gerçekleştirilecek 
olan saha ziyareti 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip 
Lisesi’nde yapıldı. 
Orhan TAN (MEB 
Strateji Geliştirme 
Başkanlığı Şube 
Müdürü), Muhterem 
KAYA (MEB Temel 
Eğitim Genel 
Müdürlüğü Şube 
Müdürü),Server 
BİLGE (MEB Din 
Öğretimi Gen. Md.- 
Şube Müdürü), 
Abdurrahman 

karşılanan 
Fenerbahçe A-2 
Takımı, Teknik 
adamları ve yöneti
ciler, Milton Aile 
Çay Bahçesi’nde 
ağırlandılar.
Gemlik 
Fenerbahçeliler 
Derneği Başkanı 
Behçet Atar, A-2 
takımına Bursa’da 
yapacakları

KAÇMAZ (İstanbul 
Bağcılar Tiryaki 
Hasan Paşa İlköğre
tim Okulu 
Müdürü)'dan oluşan 
saha ziyareti ekibine 
Bursa İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı 
Muhammet ATAKLI, 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Bur 
han İNAN, Osman 
gazi İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Halis 
AYHAN, İl Milli 
Eğitim Arge Birimin 
den Uzman Öğret
men Metin SEZER, 
Sınıf Öğretmeni 
Canan ÇAKIR, 
Matematik Öğret
meni Yasemin 
BULUT, Gemlik İlçe 
Milli Eğitim Müdürlü 
ğü Arge Biriminden 
Sınıf Öğretmeni 
Barış YILDIZ, Sınıf 

karşılaşmada 
başarılar diledi. 
Gemlikli 
Fenerbahçelilerin 
sarı lacivertli 
takımın ligdeki 
tüm maçlarına 
Gemlik’ten 
katıldıklarını ve 
Fenerbahçeye her 
zaman gönülden 
bağlı olduklarını 
söyledi.

Öğretmeni Elif 
ILIMAN eşlik etti. 
Sergül TEMİR 
Edebiyat Öğretmeni 
(Md. Yrd.), İsmail 
ÇETİN (Edebiyat 
Öğretmeni.), Zeki 
YASLAŞ (Tarih 
Öğretmeni), Süley 
man EMİROĞLU 
(Meslek Dersleri 
Öğretmeni)Deniz 
UGUR (İngilizce 
Öğretmeni), Adalet 
GÜRBÜZ (İngilizce 
Öğretmeni), Hidayet 
ÖZCAN (Edebiyat 
Öğretmeni.), Raşit 
ARITÜRK(Biyoloji 
Öğretmeni.),Oya 
POLAT(Felsefe 
Grubu Öğretmeni) 
‘ın yaptığı çalış
maları büyük bir 
heyecan ve mutlu
lukla anlatmasıyla 
devam etti.
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Son yapılan Gelir 
Testi yeşil kartlılar 
arasındaki gerçek 
yoksul sayısını ortaya 
çıkarttı.
Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkan 
Yardımcısı Mustafa 
Kuruca, "Son verilere 
göre, gelir testi 
başvurusu yapan 8 
milyon yeşil kartlı
dan, yaklaşık 3 mily
onunun aylık geliri 
295 liranın altında 
çıktı. Gerçek yoksul 
oldukları anlaşılan bu 
vatandaşların sağlık 
primi eskiden olduğu 
gibi yine devlet 
tarafından 
karşılanacak" dedi. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu Erzurum 
Koordinatör İl 
Müdürlüğünce "SGK 
18. Koordinatör il 
Müdürleri" toplantısı 
düzenlendi.
Kuruca, Palandöken 
Dağı'nda bir otelde 
düzenlenen toplantı 
öncesi, AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, ülke 
genelindeki 9.1 mily
on yeşil kartlı ile sig
ortada kaydı bulun
mayan 1.7 milyon

1.3 ton altın yastık altından çıktı
İstanbul Altın 
Rafinerisi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Halaç,yastık altındaki 
altının ekonomiye 
kazandırılması çalış
maları kapsamında 
şu ana kadar yak
laşık 1.3 ton altının 
yastık altından çık
tığını belirtti

kişiye uygulanan 
gelir testi üzerindeki 
çalışmaların devam 
ettiğini ifade etti. 
Gelir düzeyi prim 
yatırmaya uygun 
olmayanların prim
lerinin devlet tarafın
dan ödeneceğini 
belirten Kuruca, şun
ları kaydetti: 
"Son verilere göre, 
gelir testi başvurusu 
yapan 8 milyon yeşil 
kartlıdan, yaklaşık 3 
milyonunun aylık 
geliri 295 TL'nin altın
da çıktı. Gerçek yok
sul oldukları 
anlaşılan bu vatan
daşların sâgıiK primi 
eskiden olduğu gibi 
yine devlet tarafından 
karşılanacak. Genel

Türkiye'de 5 bin ton 
altının yastık altında 
olduğu tahmin edili 
yor. İstanbul Altın 
Rafinerisi AŞ ve 
Gramaltın AŞ Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Özcan Halaç, Türki 
ye'de tahminlere 
göre 250-300 milyar 
dolar değerinde

Sağlık Sigortası 
uygulamaları kap
samında 1 Ocak-3 O 
Haziran 2012 dönemi 
için aile içindeki kişi 
başı geliri asgari 
ücretin üçte birinden 
fazla olan herkes 
prim ödemek zorunda 
kalacak."
Gelir dilimlerine göre 
prim ödemelerinin de 
değişeceğini anımsa
tan Kuruca, "Geliri 
asgari ücretin üçte 
birinin altında olan 
vatandaşların prim
lerini devlet ödeye
cek. Geliri asgari 
ücretin üçte biri ile 
asgari ücret arasında 
ise kişi 35 lira prim 
ödeyecek. Geliri 
asgari ücret ile asgari 

altının yastık altında 
yattığını, bu zengin
liğin yastık altında 
durmasının 
ekonomiye bir 
faydasının olmadı 
ğını dile getirdi.
Halaç, "Bu altınların 
yastık altından 
çıkarılıp ekonomiye 
kazandırılması 

ücretin iki katı arasın
da ise kişi 106 lira 
prim ödeyecek. Geliri 
asgari ücretin iki 
katından daha fazla 
ise 212 lira prim 
ödemesi yapılacak' 
dedi.
Bölge illerinde hizmet 
binalarının da 
yenileneceğini 
belirten Kuruca, 
"Sosyal Güvenlik 
Kurumunun 2012 yılı 
performans hedefleri, 
genel sağlık sigortası 
uygulamaları, bilişim 
hizmetlerinde 
yapılmış ve yapılacak 
olan programların 
tanıtımı, il müdürlük
lerinin hizmet verdik
leri binalarla ilgili 
sorunları ve yeni 
yapılacak binaların 
belirlenmesi amacıyla 
bu toplantımızı 
gerçekleştirdik. Nihai 
amacımız ise vatan
daşa daha kaliteli 
hizmet sunabilmek" 
diye konuştu.
Toplantıya, Erzurum 
Erzincan, Ağrı, Kars, 
İğdır, Ardahan.
Gümüşhane, Bayburt 
ve Artvin SGK İl 
Müdürleri katıldı.

lazım. Bu nedenle 
rafinerinin üretmiş 
olduğu gram 
altını bankalarda 
mevduat olarak 
kabul edilir hale 
getirdik. Vatandaş 
altın aldığı zaman 
yastık altında tut
mayacak da bankaya 
yatıracak.

Karşılıksız çekin 
önlenmesi için yeni 
sisteme Pazartesi 
günü geçilecek 
Bankalar Birliği'nin 
talimatı ile harekete 
geçen Kredi Kayıt 
Bürosu (KKB) 
karşılıksız çekin 
önlenmesi için Çek 
Raporu Sistemi'ni 
hayata geçiriyor.
Sistem önümüzdeki 
hafta pazartesi 
gününden itibaren 
uygulamaya geçe- 
cek«
SİSTEM NASIL 
İŞLEYECEK?
KKB Genel Müdürü 
Kasım Akdeniz'in 
verdiği bilgiye göre 
sistem şöyle işleye
cek:
Çek kabul eden kişi, 
çek sahibinden Çek 
Raporu isteyecek. 
Çek kesen kişi de 
bankaya giderek 
belirli bir ücret 
karşılığında raporu 
alarak çeki verdiği 
kişiye gösterecek. 
Bugün gazetesinin 
haberine göre, çek 
Raporu hesap sahi 
binin bankacılık sis
temindeki 2007 son
rası pozitif, 2009 son
rası negatif tüm çek 
bilgilerini içerecek. 
Rapora bakılarak 
çeki kesen kişinin ne 
zamandan buyana 
çek kestiği, geçmiş 

ödeme alışkanlıkları, 
çekin tutarının ortala
ma çek tutarı ile 
uyumlu olup 
olmadığı görülecek. 
Böylece malı satan 
kişi çeki kabul edip 
etmeyeceğine 
bakacak.
ELEKTRONİK ORTA
MA TAŞINACAK 
Uygulama yıl sonuna 
doğru geliştirilecek. 
Buna göre kurulacak 
Risk Merkezi ile çeki 
alan kişi de elektron
ik ortam aracılığı ile 
çeki kesen kişinin 
durumu hakkında 
bilgi sahibi olabile
cek. Sistemin ileriki 
safhaları hakkında 
bilgi veren Akdeniz, 
"Risk Merkezi'nin 
kurulmasından sonra 
elektrik, su ve tele
fon faturalarının 
ödenip ödenmemesi 
, vergilerin verilip 
verilmemesi de 
rahatlıkla takip edile
cek" diye konuştu. 
HAPİS CEZASINDAN 
ETKİN
Kasım Akdeniz, sis
tem ile iyinin iyil
iğinin, sorunluların 
da sorunun ortaya 
çıkacağını söyledi. 
Akdeniz, "Sadece 
ekonomik hayata 
değil, güvene dayalı 
ilişkiler de bu sistem 
sayesinde ortaya 
çıkacak.

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-Savcıfığı 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 işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

daGiticilab
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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYA»I OAZETttl

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4240 

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 
ELYAZISI:11:30-14:00- 

16:15-18:30-20:30 
FETİH 1453:14:15-20:00 

ÖLÜMSÜZLER: 
12:00-17:15 

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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Gemlikspor piay-otrila havlu atlı 0-4
M

irrrnrn
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Büyük umutlarla 
BAL ligi play-off 
maçlarına başlayan 
Gemlikspor ilk 
maçında İnegöl 
Kafkasspor’la 1-1 
berabere kalmasının 
ardından ikinci 
maçında da 
Mudanyaspor’a 4-0 
gibi farklı mağlup 
olarak umutlarını 
tüketti.
Gemlikspor önünde 
adeta fırtına gibi 
esen ve İsmail’in 
ayağından birde 
penaltı atışından 
yararlanamayan 
Mudanya ekibi, 
Gemlikspor’u farklı 
mağlup ederek ikide 
iki yaparak büyük 
avantaj elde etti. 
Geniş güvenlik 
önlemlerinin alındığı 
ve 35 polisin görev 
yaptığı karşılaşmada 
seyirciler maça gir
erken didik didik 
arandı. Maça hızlı 
başlayan 
Mudanyaspor, 
12.dakikada Yücel’in 
ceza alanı dışından 
sert şutunu kaleci 
Ömer güçlükle 
kornere çeldi.
14.dakikada Metin 
Oktay’ın eline 
çarpan topta 
Mudanyaspor 
penaltı atışı kazandı. 
Atışı kullanan İsmail, 
topu kaleci Ömer’e 
teslim edince takımı 
mutlak bir golden 
etti. 17.dakikada ise 
Yücel’in sağdan kul
landığı köşe atışında 
gerilerden gelen 
genç oyuncu Eren 
Demir kafayla attığı 
golle 
Mudanyaspor’u 1-0 
öne geçirdi.

21.dakikada 
Gemlikspor’da 
Gaffur’un soldan

güzel ortasında 
Nazif’in kafa vuruşu 
üstten az farkla 
avuta çıktı.
3O.dakikada ceza

alanı içinde
Yusuf’un eline temas Penaltıyı kullanan
eden topta hakem I ____
ikinci kez beyaz nok- ağlara gönderip

Bakan bu kez topu

tayı gösterdi. durumu 2-0 yaptı ve

ilk yarı bu sonuçla 
kapandı.
Bu arada 
Gemlikspor yedek 
kulübesinde bulu
nan Oğuz, hakeme 
itirazdan dolayı kır
mızı kart gördü. 
İkinci yarının hemen 
başında 
Gemlikspor’da Adil, 
rakibi Ali’ye arkadan 
sert girince direk kır
mızı kartla oyun 
dışında kaldı.
Mudanyaspor eksik 
rakibi önünde daha 
atak ve baskılı bir 
oyun sergilemeye 
başladı.
68.dakikada kaleci 
Mehmet’in uzun 
degajında Gemlik 
ceza alanı içinde 
savunma ve kaleci 
Ömer anlaşmazlığını 
iyi değerlendiren 
Orkun attığı golle 
farkı 3’e çıkarıp 
takımını iyice 
rahatlattı.
Eksik olmasına rağ
men Mudanyaspor 
kalesinde pozisyon 
üreten Geklikspor 
Mustafa Çiçek, 
Nazif, Arif ve 
Serkan’la bulduğu 
fırsatları değerlendi
remedi. 90+1.dakika
da Mudanyaspor’da 
oyuna sonradan 
giden Sercan attığı

golle maçın skorunu 
tayin etti..
SAHA: Kestel 
HAKEMLER: Cem 
İyihuylu (7), Evren 
Tutkun (7), Melih 
Göstericiler (7)

MUDANYA: Mehmet 
(7), Can (8), Orkun 
(8) (Dk.85 Emre 
Boz), Eren Demir (8), 
Hüseyin (7), Sedat 
(7), Ali (8), Yücel (8), 
Murat (7) (Dk.64 
Emre 6),Bakan (8), 
İsmail (7) (Dk.76 
Sercan 7)

GEMLİK: Ömer (4), 
Ümit (4) (Dk.71 
İsmail 3), Gaffur (5), 
Adil (4), Yusuf (4), 
Nazif (5), Burak (4) 
(Dk.72 Mehmet 3), 
Metin (3) (Dk.39 
Sercan 4), Arif (5), 
Mustafa (5), 
Muharrem (5) 
GOLLER:
Dk.17 Eren Demir, 
Dk.30 Bakan 
(Penaltı), Dk.90+1 
Sercan
KIRMIZI KARTLAR: 
Dk.45 Oğuz (Yedek 
oyuncu), Dk.47 Adil 
(Gemlikspor) 
DİĞER SONUÇLAR 
Kafkasspor- 
Yenişehir Bid: 1-2 
Kurtuluşspor- 
Gençlergücü: 1-1



Türk Polis Teşkilatı’nın 167. yıldönümü için bugün tören düzenlenecek

Polis Günü kutlanıyor
Türk Polis Teşkilatı’nın kuru
luşunun 167. yıldönümü 
törenlerle kutlanacak.
Bugün saat 10.30 da Atatürk 
Anıtı’na çelenk konacak, 
İstiklal Marşı’nın söylenmesi 
ve bayrak töreninden 
sonra saygı duruşunda

bulunulacak. Daha sonra, 
Grup Aile Çay Bahçesi’n de 
İlçe Emniyet Müdürü Kenan 
Kerdige, kutlamaları kabul 
edecek, sunum yapılacak. 
Türk Polis Teşkilatının 
167. yıldönümü kutlamaları 
nedeniyle Polis Haftası süre

since ektinlikler düzen
lenirken, ilçemizdeki lise ve 
ilköğretim okulllarında 
bilgilendirme seminerleri 
yapıldı. 5 Nisan 2010 
Perşembe günü ikindi namazı 
sonrası Solakşubaşı Merkez 
Caminde şehitler için

mevlit okutuldu.
6 Nişan 2012 Cuma günü 
ise İlçe Emniyet Müdürlüğü 
Yanı Sahil Devlet Hastanesi 
Poliklinik binasında yapılan 
kan bağışı kampanyasında 
polisler kan bağışında 
bulundu.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
10 Nisan 2012 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

BİR MANA 
İKİNCİSİ BEDAVA!

ÇOKAL TİCARET
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU

Pure-Life 'jSSOSSSS^
If

Kayhan Mah. 
2 Nolu Cadde 

GEMLİK 

5247677

İstanbul-Bursa-İzmir otobanının Gemlik ayağında Engürücük Köyü’ndeki giriş kavşağı, anlaşılmaz bir nedenle Küçük Sanayi Sitesi yanına getirildi.

Otoban Mı Gcmlik'e lıinı neien MnıMı?
Ulaştırma Bakanlığı’nca ihale edilen, 6.5 milyar liraya mal 

olacak, Türkiye’nin en uzun otobanı olan İstanbul-Bursa-İzmir 
otobanın Bursa il sınırlarından geçecek olan bölümlerinde Danış 
tay’ın projeye "Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) muafiyeti” 
sağlayan Bakanlık genelgesiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı 
vermesi, otobanın yapımının durdurulup durduramayacağı tartış
malarını gündeme getirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesinin 
1/5000 ölçekli planlarında eski Gemlik otoban giriş kavşağı, 
Engürücük Köprüsü’nden sonra başlamaktaydı. Yapılan girişim
ler sonucu, kavşak Güzel Nakliyat ile yolun karşısına kaydırıldı. 
Gemlikliler bunun nedenini soruyor. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Engürücük Kavşağı neden değiştirildi
AKP İktidarının en büyük yatırımları kara 

yollarındaki yol projeleridir.
Onların, duble yol diye adlandırdıkları yol 

lar arasında bulunan Istanbul-İzmir arasını 
3.5-4 saate düşürecek, 377 kilometre uzun
luğundaki İstanbul-Bursa-İzmir otobanın 
yapımına başlandı.

Bu yolunu Gemlik ilçe sınırları içinden 
geçiş güzergahı hiç de iç açıcı değil.

Orhangazi yönünden gelen yol, Karsak 
Boğazı’nda, Cihattı yolun solunda Cihattı 
Köyü arazilerinden yolun sağına bir 
viyadük ile geçiyor.

Yol, İmam Aslan Tesisleri ve Bağ-Kur 
Sanayi Sitesi üzerinden, Umurbey altların
dan, mevcut yola paralel olarak uzuyor.

Devamı sayfa 4’de

CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’den anlamlı telgraf..
”Bîr dönemi geride bırakıp hayatınızın yeni bir evresine adım attığınız 

bu gecede, hakkın ve hukukun, emeğin ve alın terinin, şerefin ve 
sadakatin değerini bilen çocuklar yetiştirmenizi dilerim. "

CHPnin Briitiisii evlendi
Bülent Dalkıhç’ın düğününe, Gemlik Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Çelik 
ile Muharrem Sarı katılırken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin çelenk gönderdiği görüldü. CHP’liler Dalkıhç’ın düğününe katılmadılar.
19 Mayıs 2012 günü yapılan Bele 
diye Başkanvekilliği seçimlerinde 
CHP’li Meclis üyesi Bülent Dalkı 
hç’ın AKP’li aday Refik Yılmaz’a oy 
verdiğinin savcılık dilekçesini geri 
çekmesiyle ortaya çıkması ardın
dan, önceki gece evlenen Dalkılıç’a 
telgraf çeken CHP Bursa Milletve 
kili Aykan Erdemir, "Şerefin ve 
sakadatin değerini bilen çocuklar 
yetiştirmesini” istedi. Syf4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA 
Hem yazık hem de günah

İstanbul-Bursa-İzmir otobanının Gemlik ayağında Engürücük Köyü’ndeki 
giriş kavşağı, anlaşılmaz bir nedenle Küçük Sanayi Sitesi yanına getirildi. 

Otoban kavşağı Gemlik'e 
doğru neden kaydırıldı?

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 1/5000 ölçekli planlarında eski 
Gemlik otoban giriş kavşağı, Engürücük Köprüsü’nden sonra 
başlamaktaydı. Yapılan girişimler sonucu, kavşak Güzel Nakliyat 
ile yolun karşısına kaydırıldı. Gemlikliler bunun nedenini soruyor.

Buluşma

Dinden, imandan, kul hakkından söz 
edip hile, desise ve dolapla adam 
ayartmak... Haktan, hukuktan, adalet
ten dem vurup koltuğa yapışmak... 
Dini siyasete alet etmek...

Camilerde “bakanım diye” cemaatin 
önünde saf tutmak...
"Sayın...... , sen bizden,............par

tiden ateist bir nesil yetiştirmemizi mi 
bekliyorsun? O belki senin işin ola
bilir, senin amacın olabilir..." biçi
minde bir cümle kurarak başka insan
ları hedef göstermek...

İnsanları ayrıştırmak... Toplumları 
bölmek...

Komşularla iyi geçinmemek...
Dış ilişkilerde “sıfır” sorun diye yola 

çıkıp bir bir büyükelçileri geri çek
mek...

Komşuyla önce kol kola girip, yan 
yana gelip sonra da onun altını oymak 
için büyük biraderlerle iş tutmak...

Dedikodu yapmak...
Başka insanlar hakkında açık ya da 

gizli gıyabında düşünmek ya da 
konuşmak...
Geçmişi karalamak...
Çamur atmak...
Sözde gerekçelerle insanların özgür

lüklerini kısıtlamak...
İnsanların onurlarıyla oynamak, 
Tüyü bitmedik yetim üzerinden 

siyaset yapmak...
İnsanları köle gibi çalıştırmak...
Elektrik arızasını gidermeye çalışan 

insanları tehlikeli bir biçimde görev 
yerine göndermek ve ölüme terk 
etmek...

Onların haklarını gasp etmek...
Komşu aç yatarken hanlarda, saray

larda tok yatmak...
İktidarı ele geçirince böbürlenmek 

ve mağrurlaşmak...
Koruma ordusuyla dolaşmak, 

saltanat yaşamak...
Duruma göre biçim ve yön 

değiştirmek...
Çalmak çırpmak...
Kısa sürede ve haksızca yedi süla 

leye yetecek kazanca ulaşmak...
Mevcut iktidara yaranacağım diye 

elektrik zamlarının suçunu 40 yıl önce
ki iktidarların üzerine yıkmak...

Hem ayıptır,
Hem günahtır, 
Hem de en hafif tabirle etik değildir. 
Her kim ki yapıyorsa, 
Allah önünde de kul önünde de 

hesap vermekle yükümlüdür.

ABONE OLDUNUZ MU?
■minimini ııııııım— ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TayK HUSUSU m A “SUYUNU BOŞA
felfljH A HARCAMA" 

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

Ulaştırma 
Bakanhğı’nca ihale 
edilen, 6.5 milyar 
liraya mal olacak, 
Türkiye’nin en uzun 
otobanı olan İstan- 
bul-Bursa-İzmir oto
banın Bursa il sınır
larından geçecek 
olan bölümlerinde 
Danıştay’ın projeye 
“Çevresel Etki 
Değerlendirilmesi 
(ÇED) muafiyeti” 
sağlayan Bakanlık 
genelgesiyle ilgili 
yürütmeyi durdurma 
kararı vermesi, oto
banın yapımının dur
durulup durdurul- 
mayacağı tartış
malarını gündeme 
getirdi.
377 kilometre uzun
luğundaki otobanın 
yargı engeline takıl- 
maması için ÇED 
muafiyeti uygulan
masının hukuksuz 
luk olduğunu öne 
süren Ege Çevre ve 
Kültür Platformu 
Derneği ile TMMOB 
Peyzaj Mimarları 
Odası, yatırımların 
durdurulup 30 gün 
içinde ÇED 
sürecinin başlatıl
ması gerektiğini 
bildiriyorlar.
Bu sürecin 1.5 yıl 
süreceği, açılan 
davalarla uzayabile
ceği ileri sürülürken, 
müteahhit firma 
Otoyol Yatırım ve 
İşletme A.Ş. yetki 
İlleri, yatırımın dur
durulmasının veya 
ara verilmesinin söz 
konusu olmadığını, 
çalışmaların Çevre 
ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın 2008 
yılı ÇED yönet

meliğine göre yap
tıklarını, yönet
meliğin 17 Temmuz 
2015 tarihine kadar 
geçerli olduğunu 
söylediler.

BURSADA 
GÜZERGAHA 
TEPKİ 
Öte yandan, 
Ulaştırma Bakanlığı 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan projelendirilen 
otoban güzergahının 
Bursa ayağında, 
Karacabey ve 
Mustafakemapaşalı 
üreticiler, birinci 
sınıf arazilerden oto
banın geçmesine 
tepki gösterdiler. 
Üretici birliklerin 
tepkileri dile getirilir 
ken, otobanın 
Uluabat Gölü’nün 
güneyinden mi, 
yoksa kuzeyinden 
mi geçeceğinin 
belirsizliği sürüyor. 
Gemlik ilçe sınırları 
içinden geçen güzer 
gah konusunda 
Gemlik Belediyesi,

Ticaret ve Sanayi 
Odası, Ziraat 
Odası’ndan 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü’nce 
görüş istenmişti. 
Otobana, Gemlik’ten 
girişin, ilk projede 
Engürücük 
Köprüsü’nden sonra 
eski BP Benzin 
İstasyonunun bulun
duğu yerden 
başlayan bir kavşak
tan girilmesi plan
lanmıştı.
Geçtiğimiz aylarda 
bazı yer sahip
lerinin, Bursa 
basınında bu 
kavşağın Gemlik 
yönüne kaydırılması 
ile ilgili girişimlerine 
AKP’li milletvekil
lerinin de katılması 
sonrası, otoban 
bağlantı kavşağının 
Engürücük ovasın
dan kaldırılarak, 
Gemlik’e doğru 
getirildiği öğrenildi. 
Kavşağın Küçük 
Sanayi Sitesi 
bitişinde bulunan G. 
Güzel Nakliyatın 

bulunduğu park 
sahası ile yolun 
karşısındaki geniş 
bir alandan Serbest 
Bölge yoluna 
bağlanmasının pro
jelendirildiği 
anlaşıldı. 
Kavşak yerinin 
değiştirilmesinin 
bu bölgede arazi 
istimlak edilecek 
olan bazı AKP’liler 
ile tekstilci bir 
şahsın yerlerinin 
korunması için 
yapıldığı ve otoban 
projesine siyaset 
karıştırıldığı iddiaları 
gündeme bomba 
gibi düştü.
Güzergah değişikliği 
sonucu daha önceki 
projelerde 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
1/5000 ölçekli plan
larına işlenmiş olan 
projeye uymadığını, 
bunun da değişiklik
le kimlerin yerlerinin 
kurtarılmaya 
çalışılacağının 
belli olduğu ifade 
edildi.
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Bursala 32 oiomoMlin Mü Mi Sırası Geldikçe
Bursa'da bir cadde 
üzerinde park 
halinde bulunan 32 
otomobilin lastiği, 
kimliği belirsiz 
şahıslar tarafından 
bıçakla kesildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi

Once anahtarını sonra hmmu caldılaı
Bursa'da alarm sis
temini devre dışı 
bırakarak bir 
dükkana giren 
hırsız, iş yerine ait 
kamyoneti çalarak 
kaçtı.
Edinilen bilgiye göre 
sabaha karşı merkez 
Osmangazi ilçesi 
Kemal Bengü 
Caddesi'nde bir 
reklam firmasının 
önüne gelen kimliği 
belirsiz kişi ya da 
kişiler, iş yerinin 
alarm sistemini 
kırarak devre dışı 
bıraktı. Kapı kilidini * 
kırıp içeri giren zan
lılar, iş yerine ait 16

Sigara eui kül etti
Bursa'da sigara 
izmaritinden çıktığı 
iddia edilen yangın 
bir evde maddi 
hasara yol açtı. 
Merkez Osmangazi 
ilçesi Beşikçiler 
Caddesi'nde bir 
binanın 2'nci katın
da ikamet eden 
Furkan Aydın Aslan 
(33), iddiaya göre 
içtiği sigarayı 
söndürmeden evden 
ayrıldı. Sabah saat 
07.15 sıralarında

Marmara'na fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü, 
Marmara Denizi ve 
Kuzey Ege'de fırtına 
beklendiğini açık
ladı.

Çekirge 
Mahallesi'nde park 
halinde bulunan 32 
otomobile, gece 
yarısı kimliği belirsiz 
kişi ya da kişiler 
tarafından bıçakla 
lastikleri kesilerek 
zarar verildi. Sabah 
karşılaştıkları man

RT 606 plakalı 
kamyonetin anahtar
larını aldı. Dükkanın 
önünde duran kamy 
oneti çalan zanlılar, 
hızla olay yerinden 
uzaklaştı.

çıktığı belirtilen apartman sakin-
yangını fark eden terinin ihbarıyla olay

Meteoroloji 
yetkilileri, kuzey ve 
kuzeydoğu (Poyraz) 
yönlerden, Kuzey 
Ege'de 7 ila 9 
kuvvetinde (75-90 

zara karşısında şok 
geçiren araç sahip
lerinin ihbarı üzerine 
olay yerine gelen 
polis, araştırma 
başlattı. Bazı vatan
daşlar yedek lastik
lerini takıp işine 
giderken, bazıları ise 
polise ifade verdi.

Sabah iş yerine 
gelen Murat Temin, 
alarmın kırıldığını ve 
aracın çalındığını 
görüp polisi aradı. 
Pazar akşamı 
kamyoneti iş 

km/s) kuvvetli fırtı
na, Marmara'da 
6 ila 8 kuvvetinde 
(60-75 km/s) fırtına 
beklediklerini açık
ladı. Fırtınanın

Olayla ilgili araştır
ma başlatan İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, inceledikleri 
güvenlik kamerasın
da görüntüleri bulu
nan 2 kişiyi gözaltı
na alırken, olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı 

İnan TAMER

yerinin önüne park 
ettiklerini ancak 
sabah geldiklerinde 
aracın yerinde 
olmadığını gördük
lerini söyleyen 
Temin, "İşe 
geldiğimde alarmın 
kırıldığını ve kamyo
netin yerinde 
olmadığını gördüm. 
Polis ekiplerine 
haber verdim. 
İnşallah zanlılar 
ve aracım en kısa 
zamanda 
bulunur" dedi. 
Polis iş yerinden 
parmak izi alırken, 
hırsız ya da hırsızlar 
aranıyor.

yerine çok sayıda 
itfaiye ekibi sevk 
edildi. İddiaya 
göre sigara 
izmariti yüzünden 
başlayan yangın 
kısa sürede 
büyürken, itfaiye 
ekiplerinin yaklaşık 
30 dakikalık çalış
masının ardından 
alevler kontrol altına 
alındı. Maddi hasara 
yol açan yangınla 
ilgili soruşturma 
sürdürülüyor.

gece saatlerinde 
etkisini kaybetmesi 
beklenirken, 
yetkililer denizcileri 
dikkatli olmaları 
konusunda uyardı.

Polislik, ulvi meslek
Bugün polis teşkilatının kuruluşunun 

167. yıldönümü.
Polislik ve askerlik kutsal bir meslek

tir.
Güvenlik kuvvetleri canları pahasına, 

ülke insanının canlarını, mallarını, 
özgürlüklerini, kişilik onurlarını korur. 
Toplumun güvenliklerini iç ve dış düş
manlara karşı sağlar.

Milletçe yaşamımızı güven içinde 
sürdürebiliyorsak, canımızı, malımızı, 
özgürlüğümüzü, bağımsız ve hür bir 
devlet olmayı, sevdiklerimizi güven 
içinde görebiliyorsak, kişilik haklarımızı 
koruyabiliyor, gelecekle ilgili tasarımlar^ 
da bulunup, planlar yapabiliyorsak 
bunu ülkemizin güvenlik güçlerine 
borçlu olduğumuzu hiçbir zaman unut
mamalıyız.

Çünkü onlar, bizleri yaşatabilmek, 
vatanı böldürmemek için ölümü göze 
alan, can veren kahramanlardır.

Güvenlik güçlerimizin en zor ve elve 
rişsiz koşullarda bizler için hizmet 
gören fedakar insanlardır.

Polisimizin her geçen gün bilgi düzeyi, 
teknik donanımı artmakta, olaylara 
anında müdahale edilebilmekte, olaylar 
oluşmadan önlem alabilmektedir.

İlçemizde de genel asayiş olumludur. 
Başta Emniyet Müdürü Kenan Kerdiğe 
ve yetenekli personeli görevlerini 
kusursuz ve noksansız yerine getirmek
te.

Vatandaş huzurlu ve güven içinde 
yaşamını sürdürmektedir.

Gemlik halkı kendilerine 
müteşekkirdir.
Az çok demez, devletinin sağladığı 

imkanlar ile yetinir.
Ekonomik sıkıntı içindedir.
Anlamak gerekir.
Polis de insandır, sorunları vardır.
O nu düşman görmek, hasım görmek, 

karşı koymak, uyarılarını dikkate alma
mak, görevini zorla yerine getirmeye 
yöneltmek, sonra da tasarruflarından 
yakınmak hiç de doğru değildir.

Ne toplum ne de güvenlik güçleri 
ölçüyü kaçırmamalıdır.
Toplum barışı karşılıklı sevgi ve saygı 

ile davranmalı, korunan yasalar uymak 
başlıca görevidir.

Polis bu yurdun insanıdır. Babasıdır, 
amcasıdır, dayısıdır, oğludur, ablasıdır, 
kızıdır. Sen, O sun O da sen.

Başarılar polisim.
Allah yardımcınız olsun, sizleri 

korusun.
Şehitlerimize de rahmet diler, manevi 

varlıklarının önünde saygı ile eğilirim.
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CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’den anlamlı telgraf..
”Bîr dönemi geride bırakıp hayatınızın yeni bir evresine adım attığınız 

bu gecede, hakkın ve hukukun, emeğin ve alın terinin, şerefin ve sadakatin 
değerini bilen çocuklar yetiştirmenizi dilerim.”

CHP'nin Briitiisü evlendi
Bülent Dalkıhç’ın düğününe, Gemlik Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Çelik ile 

Muharrem Sarı katılırken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin çelenk 
gönderdiği görüldü. CHP’liler Dalkıhç’ın düğününe katılmadılar.

Engürücük Kavşağı neden değiştirildi
En az 30-40 metre genişliğindeki bu 

yol, kentin hemen kıyısından uzanacak. 
Bu yola bağlantı eski planda 
Engürücük Köprüsü’nden sonra 
başlayan bir kavşakla sağlanıyordu.

Diğeri ise, Orhangazi’ye doğru 
Karsak Boğazı’ndaki kavşaktan oto
bana girilebilecek.

Gemlik İl sınırları içinden geçen oto
ban, binlerce zeytin ağacının kesilme
sine, kentin yerleşimi bölgelerinin 
bitişinden geçerek, gürültü kirliliğine 
neden olacak.

Ayrıca, kamulaştırmada yüksek pa 
rai arın ödenmesi işin cabası....

Bunlar işin biri yönü, ama projede 
bu güzergahta değişiklik yapılmadı.

Oysa Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat 
Odası ve Belediye, bu güzergahın yan
lışlığını işaret etmişti.

Dinleyen olmadı.
2011 yılının son günlerinde, Bursa 

Olay Gazetesinde Ahmet Emin Yılmaz 
arkadaşımıza başvuran bir sanayici 
(Engürücük ovasında arazisi yola gider 
bir vatandaş), Şerbet Bölge’den çıkan 
TIR’ların Engürücük Köyü önündeki 
kavşağa gidesiye kadar Bursa yolunda 
trafik akışını sıkıştıracağını, kavşağın 
Serbest Bölge yakınlarına alınmasının 
daha doğru olacağını iddia etmişti.

Oysa, Serbest Bölge Bursa yolu 
çıkışı ile Engürücük otoban kavşağı 
arası 1 km. bile değildi.

Ama güzergah değiştirilince, bu 
beyefendilerin arazilerinden geçen yol 
kaldırıldı.

Bu arada, bir AKP’li milletvekilinin 
yakınının kereste deposu da kurtulan 
lar arasında.

Değişiklik güzergahını iyi incelesin
ler, kimlerin yerlerinin kurtarıldığını, 
hangi Gemliklinin yerlerinin kurban 
edildiğini görürler.

19 Mayıs 2012 günü 
yapılan Belediye 
Başkanvekilliği 
seçimlerinde 
CHP’li Meclis üyesi 
Bülent Dalkıhç’ın 
AKP’li aday Refik 
Yılmaz’a oy 
verdiğinin savcılık 
dilekçesini geri 
çekmesiyle ortaya 
çıkması ardından, 
önceki gece evle
nen Dalkıhç’a 
telgraf çeken CHP 
Bursa Milletvekili 
Aykan Erdemir, 
“Şerefin ve saka- 
datin değerini bilen 
çocuklar yetiştirme 
sini” istedi. 
Belediye Meclis 
üyeliğinden istifa 
sının geçerli mi 
geçersiz mi olduğu 
hala tartışılan 
Bülent Dalkılıç, 
önceki gece 11 
Eylül Belediye 
Düğün Salonu’nda 
hayatını Yasemin

DALKILIÇ’A TELGRAF
Gemlik Belediye Başkanvekilliği 

seçimlerinde, ikinci kez CHP’li bir 
meclis üyesinin, AKP’li adaya oy ver
mesi ve kendini 2 ay gizlemesi nede 
niyle, bu kendini gizleyen kişiye Brütüs 
lakabı takılmıştı.

Brütüs’ü ortaya yine CHP’liler çıkar 
dı.

Yoksa kendini sonsuza kadar giz 
leyecekti.

Savcılığa yapılan R. Yılmaz’a oy ver
medik dilekçesini geri çeken, bu işi 
Belediye’nin resmi avukat ile yaptıran 
kişinin, yeni meclis üyesi Bülent 
Dalkılıç çıkması, CHP’yi, bilhassa 11 
meclis üyesini rahatlatmıştı.

Önceki gün, bu arkadaşımız dünya 
evine girdi.

Girdi ama zatına CHP Bursa millet 
vekili Aykan Erdemir öyle bir telgraf 
çekti ki, ne yenir, ne yutulur cinsten.

Ama, 2 ay arkadaşlarını zan altında 
bırakan bir yüzün, bundan etkilenece 
ğini sanmıyorum.

Yine de, elinize sağlık sayın vekilim 
diyorum.

Türk Metal Sendika 
sı 3 Nolu şubeye 
bağlı Şerbet 
Bölge’de faliyet 
gösteren Orda oto
motiv çalışanları 2. 
düzenlenen dayanış
ma yemeğinde bir 
araya geldi.
Yemeğe, Türk Metal 
Sendikası 3 Nolu 
Şube yöneticilerin 
den Şube Sekreteri 
Adem Yavuz, Şube 
Mali Sekreteri İsmail 
Türk, Orda aş Üre
tim Müdürü Yasemin 
Taşpınar ve yanı 
sıra sendikaya bağlı 
Tofaş Teknik 
Malzeme Matay ve 
Beyçelik firmalarının 
baş temsilcileri Orda 
otomotiv çalışanları 
ve aileleri bir araya 
geldi. Orda baş 
Temsilcisi Tarkan 
Odabaş’ın açılış 
konuşmasında firma 
içerisinde çalışan 
arkadaşlarımız_____

Uçar adh bayan ile 
birleştirdi.
Evlenme düğününe 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcıları 
Mehmet Çelik ile 
Muharrem Sarı 
katılırken, Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin 
çelenk ve yardım
cısını gönderdiği 
öğrenildi.

ERDEMİR’DEN 

düzenlenen bu 
etkinlikle bir birle 
rine ve aileleriyle 
olan bağlantılarının 
daha güçlenerek, 
arttığını, hem Türk 
Metal Sendikası 
çatısı altında ota
maktan hem de 
Orda aş de bulun
maktan gurur duy
duklarını söyledi 
Şube adına konuş
ma yapan Şube 
Sekreteri Adem 
Yavuz işçi ve emek

TELGRAF 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa 
Miletvekili Aykan 
Erdemir, Bursa 
kamuoyunda 
“Brütüs” olarak 
anılan Bülent 
Dalkıhç’ın düğünü 
ne çektiği kutlama 
telgrafında şunları 
yazdı: 
“Bir dönemi geride 
bırakıp hayatınızın 
yeni bir evresine 
adım attığınız bu 

çi arkadaşların ve 
ailelerinin moralini 
yüksek tutma adına 
yapılması gereken 
ne varsa Türk Metal 
Sendikası olarak 
taşın altına elini 
koymaktan hiç 
çekinmediklerini ve 
bunu her platforma 
yayarak yapmayı 
devam edeçlerini 
söyledi.
Orda aş Üretim 
Müdürü Yasemin 
Taşpınar yaptığı 

gecede, hakkın ve 
hukukun, emeğin 
ve ahn terinin, şere
fin ve sadakatin 
değerini bilen 
çocukları yetiştir 
menizi diler, bun
dan sonraki süreçte 
kendinize çizdiğiniz 
yolda kolaylıklar 
dilerim.” 
Bülent Dalkıhç’ın 
düğün törenine 
CHP’liler davetli 
olmasına 
karşın katılmadılar.

konuşmada, tüm 
çalışan arkadaşlar 
ve aileleriyle birlikte 
bir arada bulun
manın verdiği mutlu
luğunu, geçen yıl 
otan hedef terimiz 
arkaçlarımız 
sayesinde 
tuttuğunu ve bu 
senede hedef terinin 
aynı şekilde tuta
cağında şüphesi 
olmadığını dile geti 
rerek bütün arkaşla 
rıma emek ve gayret 
terinden dolayı 
teşşekkür etti. 
Günün ilerleyen 
saatlerine kadar 
devam eden yemek
te hediye çekilişleri 
yapılarak dağıtılması 
ardından müzik 
eşliğinde kendini 
sahneye bırakan 
Orda aş çalışanları 
ve aileleri bol bol 
oyunlar oynayarak 
gönüllerince eğlen
me fırsatı buldular.
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TSO fiazi İlköğretim Oltulu 
Gemlik'e il 2,liği kazandırdı

Ziibeyde Hanım minberinin 
yarışma heyecanı

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Gazi 
İlköğretim Okulu 
Gemlik’e İl 2.’liği 
kazandırdı.
3- 6 Nisan 2012 
tarihlerinde özel 
Nilüfer Koleji 
Yıldırım İlköğretim 
Okulu tarafından 
düzenlenen 
Scrabble İngilizce 
Kelime Oyunu 
yarışmasına 
İlçemizden
lOO.Yıl, Lale Kemal 
Kılıç, Ali Kütahya, 
Ayşe Ziver Karataş 
ve Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Gazi İlköğretim 
Okulu katıldı.
İl çapında 28 okul 
ve 112 öğrencinin 
katıldığı yarışmada 
TSO Gazi İlköğretim 
okulu 8. Sınıf

öğrencisi Melis 8.sınıf öğrencisi
Tekkeş Bursa 2.si ve Atakan Atalay
yine aynı okuldan Bursa 4.sü olarak

toplamda 
1941 puanla okulları 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu’na il 2.’ ligi 
kazandırdılar.
Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi İlköğre
tim Okulu İngilizce 
öğretmeni Merve 
Mertgenç, Öğrenci
lerinin bu dereceyi 
elde etmek 
adına çok fazla 
çaba harcadıklarını 
ve oyun içerisinde 
centilmence 
yarışıp bu başarıyı 
kazandıkları için 
onlarla gurur duy
duğunu ifade etti. 
Yarışma sonunda 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Gazi 
İlköğretim Okulu’na 
ikincilik ödülü olan 
projeksiyon cihazı 
hediye edildi

Hanım Anaokulu 
öğrencileri Bursa İl 
Milli Eğitim Okul 
öncesi Şube 
Müdürlüğü ve TEMA

Semra Sena Enç ve 
Zehra Şahin isimli 
öğrencilere okul 
idaresi tarafından da 
ödül verildi.

Vakfının düzenlemiş 
olduğu “Doğamız ve 
Çocuk” konulu yarış
maya katıldı.
“Doğa” bilincinin 
yarının büyükleri 
olan çocuklardan ve 
gençlerde sağlıklı bir 
biçimde oluşturul
ması Doğa ile barışık 
yaşama alışkanlık
larının artırılması 
amacıyla düzenlenen 
“Doğamız ve Çocuk” 
konulu yarışmaya 
okul öğrencilerinden

Bu mutluluklarına 
diğer arkadaşları da 
ortak oldu.
Gemlik Zübeyde 
Hanım Anaokulu 
Müdürü Şenel 
Çağlayan, Müdür 
Yardımcısı Fikri 
Keleşoğlu, öğretmen 
Emel Kılıç, Derya 
Kılık ve öğrenci 
velilerine destek- 
terinden dolayı 
teşekkür edip, 
başarılarının 
devamını diledi.

' i i, ’ ** < n > - v »a ~ *

GEMLİK TİCARET BORSASI

Kentimizin güvenliğini, halkımızın canını ve 
malını gerektiğinde canları pahasına koruyan 

polislerimizin teşkilatlarının kuruluşunun 
167. yıldönümü kutlu olsun

BAŞKAN İLHAN ACAR 
MECLİS BAŞKANI SERVET PEHLİVAN 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ: ÖZDEN ÇAKIR - FERİT ALAN 
ERKAN SARIŞEN - HASAN KILIÇ
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Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

BALON FAZLA 
ŞİŞİNCE PATLADI!

Süper Amatör B 
gurubunu lider tamam
layan Gemlikspor, BAL 
ligi play-off maçlarına 
kötü başlayarak iki 
maçta bir beraberlikle 
amacından uzaklaştı.

Neden böyle oldu?
Kırmızı Beyazlılar lig 

boyunca çok iyi 
oynadılar.

İki maçta da rakipleri 
karşısında nedense bir 
türlü beklenen oyundan 
uzaktılar.
Yönetim mi hata 

yaptı? Neden yapsın ki?
Futbolcuların her 

isteği oluyordu, en azın
dan biz öyle bildik.

Futbolcuların isteği mi 
yerine getirilmedi?

Hatırlarsanız 
geçtiğimiz yıl İnegöl 
Karadeniz Güvenspor’u 
örnek göstermiştim.

Oynayan aynı futbol
cular.

Yalnız yolda iyi giden 
aracın şoförünü gön
derip, muavinle idare 
etmek ne kadar doğru 
olur ki?

Mudanya hocasını 
gönderdi, hemen yerine 
başka tecrübeli hoca 
bularak yoluna kayıpsız 
devam ediyor.

Bu maçları kaldırmak 
için biraz tecrübe 
gerekirdi, futbolcular 
üzerinde saygınlığı olan 
biri bulunabilirdi.
Orhangazi’de 

oynadığımız Mudanya, 
Kurtuluş, Gürsuspor 
maçlarında tehlike 
geliyorum dese de takı
ma güvendiğimiz için 
oralı olmadık.

Dere geçerken at 
değiştirdik.

Kendi sahamızda 
Yenicespor’a 2-0 önde 
giderken 3-2 yenilerek 
tehlikeyi görmemiz 
gerekirdi.
Ancak biz ne yaptık. 
“Şampiyon yap bizi, 

cehennemde yak bizi” 
diyerek bazı kişilere 
yalakalık yaptık.

Evet, şampiyon ola
madık ama gerçekten 
cehennemde yandık.
Tribünlerde yapılan 

şovlar işe yaramadı.
Neticede Gemlikspor’u 

şişirdik ve zamanından 
önce patlattık.

Olmadı, Gemlikspor 
üzerinden siyaset yapıl
mamalıydı.

Yapıldı ve kaybedildi. 
Aynı işlem

Mudanya’da olmadı. 
Yenişehir’de olmadı. 
Neden Gemlik’in 

ismiyle anılan bir takım 
siyasete bulaştırılır.

Bu hafta oynanacak 1 
puanlı Kafkasspor 
karşısında galip gele
cek olan 
Mudanyaspor’un puanı 
9’a çıkacak.

Keza yine 1 puanı 
bulunan İnegöl 
Gençlergücü’nü 
yenecek Yenişehir 
Belediyespor’un puanı 
da 9 olacak.

Bu takımların arasın
dan ikinci olabilecek 
Gemlikspor’un mucize 
yaratması lazım.

Şimdi ne olacak?
İki maçta havlu atan 

Gemlikspor geride 
kalan 3 maçını alabilir 
mi?

İkisi İnegöl takımı, biri 
ise geçen yıl düştüğü 
BAL ligine geri dönmek 
isteyen Yenişehir 
Belediyespor.

Horozun bol olduğu 
yerde sabah erken olur
muş.

İki maçta da birer kır
mızı kart.

Gemlikspor’da sabah 
erken olmadı ama 
karanlık erken bastırdı. 

BAL ligine çıkma prim
leri diğer takımlarda 
maçlar başlamadan 
açıklandı.

En az prim takım 
bazında 600 bin lira 
olarak belirlenmiş.
Acaba Gemlikspor’da 

prim belirlendi mi?
Sanmıyorum.
Bu takımı kuran 

hocayı istemedikleri 
konuşulan futbolcular 
acaba aldıkları paraları 
mı beğenmediler.

Play-off maçında 4 gol 
yiyecek başka takım 
çıkmaz sanırım.

Gelecek yıl ne olur bi 
linmez.

Karadeniz 
Güvenspor’un bu yılki 
hali malum.

Geçen yılın süper 
takımı bu yıl düşmem
eye oynadı.

Bizim alt yapımız da 
yok.

Yine bir sürü futbolcu 
toplarız, düşmemek için 
oynarız.

Ne yapalım Gemlik’in 
kaderi galiba.

Siyasilerin dışında, 
Hep üzülen taraftar 

oluyor.

elm& sekeri
-—- KREŞLERİ —-

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

w, , kurumu

«GITIMD613.VIL
ERKEN KflYIT 

fiVfiNTflJLfiRIMIZDflN 
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 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

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

BİZ, SİZE HİZMET 
İÇİN VARIZ!

Kredi kartı geçerlidir 

Siteler Mah. Hizmet Cad.
Aygün Sitesi 68/B

0 53581557 11
KÜÇÜK KUMLA

cansU HALI YIKama
KIŞ GELDİ HALILARIMIZI 

YIKAYAMIYORUZ DİYE ÜZÜLMEYİN!

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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“Polis demokratik düzenin kararlı koruyucusudur”

$65 yan/ 2 4 saat/ yüıeuâ

167. ku/tulu^ yAİdöniunü 

kutlu olsun/

öztVilek
bît jdend^

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel: (0 224) 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK
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Hail Hamın, ita w Hww Mı
Orhangazi 
Kaymakamlığı 
tarafından daha 
önce mevcut 
Keramet Ilıca tesis
lerinin bulunduğu 
alanda yapılması 
istenen rehabilitasy
on çalışması ve bir 
kaplıca tesisi ile 
ilgili olarak Valilik ile 
birlikte yürüttüğü 
çalışmada mesafe 
kat edilmeye 
başladı.
Hafta sonu Ak Parti 
Bursa Milletvekili 
İsmail Aydın ile bir
likte Keramet Ilıca 
tesislerini ziyaret 
eden Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
bölgedeki arazi mev
cutlarının hazırla
narak çalışmalara 
hız verilmesi talimatı 
verdi. Bursa Valisi 
Şahabettin Harput 
beraberinde Ak Parti 
Bursa Milletvekili 
İsmail Aydın, 
Orhangazi 
Kaymakamı Mustafa 
Selman Yurdaer, Ak 
Parti ilçe başkanı 
Neşet Çağlayan ve 
Jeotermal A.Ş Genel 
Müdürü Hasan 
Aydın ile birlikte dün 
Orhangazi’ye bağlı 
Keramet köyü sınır
ları içinde yer alan 
Keramet Ilıca tesis
lerini ziyaret etti.

Bursa Valisi 
Şahabettin Harput 
daha önce 
Orhangazi 
Kaymakamlığının 
Valiliğe yaptığı 
başvuru doğrul
tusunda Keramet 
Ilıca tesislerine mod
ern bir tesis yapıl
ması yolundaki 
çalışmaları başlattık
larını ifade etti. 
Vali Şahabettin 
Harput açıklamasın
da Bursa ilimizin her 
tarafından adeta 
insanlara şifa dağı
tan sıcak su fışkırıy
or. Şu anda yine 
Bursa’mızın en 
güzel bölgelerinden 
bir tanesi Keramet 
bölgesindeyiz. 
Bölgemizde yaklaşık 
2 ayrı kaynaktan 
çıkan ve cazibeyle 
yaklaşık saniyede 85 
Lt/sn bir suyumuz.

Şu anda bu suyun 
önünde bulunu 
yoruz. Bu suyun 
otopomp ile çıkarıl
ması halinde 150 
Lt/sn kadar çıkması 
söz konusu. Şimdi 
bu suyu biz Valilik 
olarak tahlil de yap
tırdık. Suyun pek 
çok hastalığın 
iyileşmesinde 
insanımızın özellikle 
genç ve dinç 
kalmasında çok 
önemli özelliklerini 
memnuniyetle 
müşahede ettik. 
Şimdi biz bugün 
burada milletveki 
limiz, arkadaşlarımız 
kaymakamımız ve 
yetkililerle beraber 
bu suların son duru
munu bir kez daha 
gözden geçirmek 
değerlendirmek, bu 
suların değer
lendirilmesiyle 

alakalı kafamızdaki 
bazı projelerin uygu
lanmasıyla ilgili bir 
araştırma yapıyoruz. 
Özellikle İstanbul ile 
Bursa arasında 
yapımı başlanan 
otoyolunda kısa 
sürede bitirilmesi de 
gündeme geldiği 
bugünlerde bu 
suyun çok iyi değer
lendirilmesi bölge 
insanının Keramet 
Kaplıca’mızın önce 
bölge insanına 
sonra Bursa’ya 
İstanbul’a tüm 
Türkiye’ye çok 
büyük hizmetler 
yapacağını 
düşünüyoruz. Bu 
manada neler yapıla
bilir konusunda 
arkadaşlarımızla 
hem teknik hem de 
idari bakımdan 
değerlendiriyoruz. 
Önümüzdeki 
dönemde Bursa’da 
başlattığımız jeoter
mal hareketi Bursa, 
gündemine uzun yıl
lar otomotiv ve 
sanayi kenti olarak 
devam eden Bursa, 
yeni dönemde 
sanayi artı termal 
olarak, jeotermal 
olarak sağlık turizmi 
olarak, yeni bir 
konuyu gündemine 
almıştır dedi.

ll|M llllilUl 
Mmıltah

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ 
Genel 
Müdürlüğü’nün su 
havzaları, isale hat
ları ve pınar kay
nakları, üstyapı tesis
leri izleme, koruma 
ve her türlü proje 
hizmetlerinin tasarım 
ve yürütülmesi 
işlerinde kullandığı, 
mevcut sayısal hali
hazır haritalar, orto- 
foto görüntüler ve 
uydu görüntüleri, 
hizmet alanının 
genişlemesi üzerine 
yenileniyor.

KAŞEDE B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Beko Casio 398 SR model 
30303093-8GE seri nolu yazar 

kasa ruhsatım kayboldu. 
Stf Hükümsüzdür. CELAL ELDOĞAN

Zonguldak 
Karaelmas Üniver
sitesi işbirliğiyle 
devam eden ve 
toplam 10 bin 200 
adet 1/1000 ölçekli 
vektör ve 694 adet 
1/5000 ölçekli ortofo- 
to haritanın üretile
ceği projenin 
tanıtımı; 10 Nisan 
Sah günü saat 
14.00’da BUSKİ 
Konferans 
Salonu’nda 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’nin de 
katılımıyla yapılacak.

PLAKET- KUPA VE MADALYA ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

|<E| ajans
MATBAACI LI K • REKLAMCIUK - ORGANİZASYON VE TANITIM
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 8ı Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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Memura şaka gibi teklif
Toplu Sözleşme Yasa 
Tasarısı’nın Meclis’te 
kabul edilmesinin 
ardından gözler, 
memurlara ne kadar 
zam verileceğini 
çevrildi.
Maliye Bakanlığı, 
masaya yüzde 3 tekli
fiyle oturacak.
Tasarının çıkmasının 
ardından gözler 
memura verilecek 
zamma çevrildi. İlk 
kez toplu sözleşme 
masasına oturacak 
olan sendikaların 
yüzde 20 isteğine 
karşın, Maliye’den 
gelecek ilk teklif 
yüzde 3 olacak.
Toplu Sözleşme Yasa 
Tasarısı’nın Meclis’te 
kabul edilmesinin 
ardından gözler, 
memurlara ne kadar 
zam verileceğini 
çevrildi. Sendikalar, 
2012 yılı için yüzde 
20’ye varan oranlarda 
zam beklediklerini 
açıklarken, kamu 
adına pazarlıkları 
yürütecek olan Maliye 
Bakanlığı ise 
‘sendikalarla sıkı’ bir 
pazarlık etmeyi plan

Sanayi liretimi belılentileti aştı
Sanayi üretimi Şubat 
ayında yüzde 4.4 
artış gösterdi.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
sanayi üretim 
endeksinin Şubat 
ayında, geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 4.4 arttığını 
açıkladı.
Piyasada beklenti,

lıyor. 2012 yılı bütçe 
tasarısında yer aldığı 
için, Maliye Bakanlığı, 
pazarlık masasına altı 
aylık dönem için 
yüzde 2-3’lük bir zam 
ile oturacak. Pazarlık 
sonucunda ise bu 
oran yükselecek. Ne 
kadar yükseleceği ise 
sendikaların yapacağı 
pazarlık gücüne bağlı 
olacak.
Kulislerde yüzde 10 
konuşuluyor 
Maliye kaynakları, 
sendikalar tarafından 
dile getirilen yıllık 
yüzde 20’lik zam 
oranını yüksek buldu, 
talep edilen yüzde 
20’lik zam oranının, 

ortalama yüzde 2.7 yönündeydi.
artış olacağı Şubat ayında 2011

yüzde 5’iik enflasyon 
hedefinin çok 
üzerinde olduğuna 
dikkat çeken Maliye 
kaynakları, oranın 
enflasyonla orantılı 
olması gerektiğini 
bildirdiler. Ekonomi 
kulislerinde, Toplu 
Sözleşme Yasası’nın 
kabul edilmesinin 
ardından ‘zam toto’ 
da başladı. Ancak 
kulislerde, memur ve 
memur emeklilerine 
2012 yılı için 5 artı 5 
oranında zam verile
ceği konuşuluyor. 
Yüzde 10 düzeyinde 
bir zam verilirse, 
memurlar entlas 
yonun iki katı oranın

da zam almış olacak
lar. Bu da bütçede 
yer alan 3 artı 3’ün 
çok üzerinde bir raka
ma karşılık geliyor. 
Aradaki zamdan kay
naklanan maliyet ise 
İntibak Yasası için 
bütçeye konulan 2.4 
milyar liralık ödenek
ten karşılanacak. 
Böylece, bütçe den
geleri de bozulmamış 
olacak.
Toplu sözleşme 
pazarlıklarında zam 
oranının dışında, 
ikramiye, fazla çalış
ma ücreti, gibi 12 ayrı 
hak da masaya 
yatırılacak. Bu kalem
lerde de önemli 
artışların sağlanması 
bekleniyor. Ayrıca 
masada, ileride dava 
konusu olmaması 
için, beş aylık 
gecikme için, faiz 
artışı da yapılması 
öngörülüyor. 
Bu konuda henüz 
bir karar verilmedi. 
Ekonomi 
yönetimi gelen tale
plere göre kendi 
stratejisini 
belirleyecek.

yılının Şubat ayına 
göre, madencilik ve 
taş ocakçılığı sektörü 
endeksinde yüzde 
6.9, imalat sanayi 
sektörü endeksinde 
yüzde 3.2 ve elektrik, 
gaz, buhar ve iklim- 
lendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü 
endeksinde de yüzde 
12.5 artış kaydedildi.

’Motosiklet muayene 
istasyonları' geliyor

Motosiklet sürücü
lerinin şehir 
merkezine uzak 
bahanesiyle muayen
eye gitmediklerini 
tespit eden 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığı yeni bir 
karar aldı.
Bakanlık ve Tüvturk 
merkezi noktalara 
'motosiklet muayene 
istasyonları1 kuracak. 
Resmi rakamlara 
göre Türkiye'de her 
100 motosikletten 80 
muayene kaçağı 
konumunda.
Türkiye'de her 100 
motosikletten 80'i 
muayene kaçağı 
durumunda. Tüvturk 
yetkililerinin Zaman 
Gazetesi'ne yaptığı 
açıklamaya göre 
2011 yılında 
muayene günü gelen 
981 bin motosikletin 
sadece 194 bini 
muayene işlemlerini 
yaptırdı. Tüvturk ile 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığı'nın araştır
masına göre 
sürücüler, şehrin 
uzak noktalarındaki 
muayene istasyon
larına ulaşım sorunu 
nedeniyle motosiklet
lerini muayeneye 
götüremiyor. Moto 
siklet muayene 
oranını yükseltmek 
için çözüm arayışına 
giren Bakanlık ve 
Tüvturk, şehir içinde 
merkezi noktalara 
'motosiklet muayene 
istasyonları* kuracak. 
İlk uygulama ise pilot 
bölge olarak seçilen 
İstanbul'da nisan- 
mayıs aylarında 
başlıyor. Trafik 

kazalarında ölüm 
oranı otomobillere 
göre 16 kat daha 
fazla olan motosiklet
lerin sayısı da her 
geçen yıl artıyor. 
Türkiye'de resmi 
rakamlara göre 2 
milyon 483 bin moto
siklet bulunuyor. 
Ancak muayene 
günü gelen motosik
letlerin yüzde 80'i 
muayene kaçağı 
olduğu için trafik 
güvenliği denetimi 
de yapılamıyor. 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığı ile 
muayene işlemlerini 
yürüten Tüvturk, 
motosikletlerin 
muayene istasyon
larına ulaşım soru
nunu ortadan 
kaldıracak yeni bir 
proje geliştirdi. Bu 
kapsamda şehrin 
merkezi noktaları ile 
motosiklet kullanımı 
nın yoğun olduğu 
noktalara 'motosiklet 
muayene istasyon
ları' kurulacak. İsta
syonlar, yalnızca 
motosikletlere hizmet 
verecek. Proje kap
samında ilk motosik
let istasyonları 
İstanbul'un 
Bakırköy gibi 
merkezi ilçelerine 
kurularak başlana 
cak. Tüvturk, 
istasyonlar için 
İstanbul'da yer 
arayışına başladı. 
Proje daha sonra 
motosiklet kul
lanımının yoğun 
olduğu Antalya, 
Mersin gibi güneyde
ki şehir merkezlerine 
istasyonlar kurularak 
genişletilecek.

G 
E

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

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. 5İ3 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUR - FERİROT
KAYMAKAMLIK

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

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

DAĞITICILAR

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

H 
B 
E
R 
1

HASTANELER
Devlet Hestenesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 go gg

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 _ o
MAR-PET S13 3O 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Karfez
OEKLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYAKI SAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4241 

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)

iMiıılıılii
VENÜS SİNEMASI 

ELYAZISI:11:30-14:00- 
16:15-18:30-20:30 

FETİH 1453:14:15-20:00 
ÖLÜMSÜZLER: 

12:00-17:15 
REZERVASYON 513 33 21 

CIUŞ AVM 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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Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi grup 
1. olarak 2.tura çıktı. 
2011*2012 Bursa ili 
2. Küme Genç 
Erkekler Futbol 
Turnuvaları kap
samında, Gemlik 
Ticaret Meslek 
Lisesi Futbol Takımı 
9 Nisan 2012 Pazar 
tesi günü Bursa 
Yıldırım Arabayatağı 
sahasında 
gruptaki 3. maçında

güçlü rakibi Fatih 
Lisesini 4-2 yenerek 
2 .Tura çıkarak 
büyük bir başarı 
elde etti. Ticaret 
Meslek Lisesi’nden 
yapılan açıklamada, 
Futbol takımına ve 
takımı çalıştıran 
öğretmenlerimize 
Gemlikimizi başarı 
ile temsil 
etmelerinden dolayı 
teşekkür ettikleri 
bildirildi.

Optimistler, il hlrinciliği için yelken açlı
Bursa Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü 
Yelken İl Temsilciliği 
2012 yılı Faaliyet 
Programı’nda yer 
alan Eker Bursa İl' 
Birinciliği Yelken 
Yarışmaları Optimist, 
Laser 4.7, laser 
Radial olarak 07-08 
Nisan 2012 tarihleri 

arasında Gemlik 
Yelken Kulübü 
Tesisleri’nde yapıldı. 
Yapılan yarışların 
organizasyonu Bursa 
Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü ve Yelken 
İl Tertip Komitesi ile 
Sponsor Eker Süt 
Mamulleri oldu. 
Türkiye Yelken

Federasyonu’na İl 
programlarından 
puan veren tek yarış
mada, Bursa İl birin
ciliği hedeflendi.
Yarışmalar, 7 Nisan 
tarihinde saat 12 de 
start aldı.
Startı Türkiye Yelken 
Federasyonu Bursa 
Temsilcisi İsmail

Topkaç verdi.
7 Nisan 2012 günü 2 
yarış yapıldı.
8 Nisan da da 4 yarış 
yapılarak 6 yarışma 
ile yarışmalar sona 
erdi. Yarışmalara 
Gemlik Yelken 
Kulübü’nden 11 opti
mist ve 5 adet laser 
4.7 3 adet te Laser 
radial teknesi toplam 
19 tekne katıldı.
Bursa kulüplerinden 
Canterboart sınıfında 
Mudanya ve Burgaz 
yelken kulüpleri 
yarışmalara katıldı. 
Bu derecelerden 
sonra 20-23 Nisan 
tarihleri arasında 
Bursa ilini başarı ile 
temsil etmek için 
Tekirdağ’daki 1. Ayak 
Bölge şampiyonası
na katılacaklar.
Geçtiğimiz 2011 yılın- 
dada Gemlik Yelken 
Kulübü Türkiye 
şampiyonasında 
Laser 4,7 de Türkiye 
2. oldu. Yarışmalara 
İznikspor Kulübü 

kürek takımı da işti
rak edip Gemlik’te 
kürek takımı ile gös
teri yarışı yapılar. 
Yarışmalara Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın, Belediye 
başkan vekili 
Abdullah Özden, İlçe 
Spor Müdürü Ahmet 
Adil Tunç, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
İlçe Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin 
Türkiye Yelken 
Federasyonu 
Temsilcisi İsmail 
Topkaç, Ak parti 
Meclis Üyesi Aydın 
Bayraktar, Ak Parti 
İlçe Başkanı Necdet 
Yılmaz ve Gemlik 
Yelken Kulübü 
Onursal Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Sponsor Eker süt 
Mamulleri Ahmet 
Eker çok sayıda 
izleyici katıldı.

OPTİMİST GENEL 
I.Mert Çetin

2.Atacan Coşkun 
3.Emircan Kurul

OPTİMİST JUNİOR 
I.Atacan Coşkun 
2.Sercan Gencer 
3.Nevzat Özdamar

LASER 4.7 GENEL 
I.Enes TOPKAÇ 
2.Hürcan BÜBERCİ 
3.Tuğba ÖKSÜZ

LASER RADIAL 
1.Hasan SAL 
En küçük sporcu 
ödülü optimist 
Emre Turan

SONUÇLARA 
İTİRAZ
Öte yandan, yelken 
yarışlarının ilk değer
lendirmesinde dere 
ceye giren sporcu
ların, daha sonra lis
telerden çıkarılması 
sporcu velilerinin 
tepkisine neden 
oldu. Velilerin, bu 
durumu Yelken 
Federasyonu’na 
bildireceği öğrenildi.

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.coni

http://www.gemlikkorfezgazetesi.coni


Eski CHP ilçe Başkanı ve Belediye Başkanlarımızdan Avukat Nezih Dimili, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti

Nezih Dimiliyi kaybettik
Eski Gemlik Belediye 
Başkanlarından Avukat 
Nezih Dimili (72) geçir 
diği kalp krizi sonucu 
Kurşunlu’daki evinde 
yaşama veda etti.
1964 yılında İstanbul 
Hukuk Fakültesi’ni 
bitirdikten sonra, 
Gemlik’te Teoman Ekim 

ile birlikte avukatlık 
yapmaya başlayan 
Nezih Dimili, 1972 yılın
da Cumhuriyet Halk 
Parti si’nde siyasete 
başladı. Danış Ekim’in 
yönetim kurulunda 1974 
yılında görev yapan 
Dimili, 1976 yılında CHP 
Gemlik İlçe Başkanı 

oldu. 1989 yılında yapı 
lan yerel seçimlerde, 
SHP’den Gemlik Bele 
diye Başkanı seçildi. Bu 
görevi, başarıyla 
tamamlayan Dimili, 
daha sonraki yaşamın
da oğulları Kaan ve 
Mert Dimili ile birlikte, 
Dimili Avukatlık

Bürosu’nda Avukatlık 
mesleğini sürdürdü. Ku 
rum ve kuruluşların 
avukatlığını üstlendi. 
EVİNDE ÖLDÜ
Eşi Hülya Dimili’yi 2011 
yılında kaybettikten 
sonra, Kurşunlu’da yal
nız yaşamaya başlayan 
Nezih Dimili, dün sabah

saat 07.30 sıralarında 
kalp krizi geçirdi. 
Dimili, sağlık ekipleri 
yetişmeden evinde 
yaşamını yitirdi. 
Avukat Nezih Dimili’nin 
ani ölümü ilçemizde 
üzüntü yarattı. Dimi 
li’nin cenazesi bugün 
Merkez Solaksubaşı

Camiinde öğle namazın
dan sonra kılınacak 
cenaze namazının 
ardından İlçe Mezarlığın 
da toprağa verilecek.

11 Nisan 2012 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

BİR ALANA 
İKİNCİSİ BEDAVA!

pureLife

Kayhan Mah.
2 Nolu Cadde

ÇOKAL TİCARET
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU '1

Zeytin Uıeiicileıi Yeni Saiış Nerteû arıyor
Zeytin Üreticilerinin pazara satış için 

getirdikleri zeytinin satıldığı yerin Gıda 
Yönetmeliği hükümlerine uygun olması 
istemi, zeytin üreticisi köy muhtarları ile 
Ziraat Odası Başkanı’nı biraraya getirdi. 
Yapılan toplantıda, zeytin üreticisi ve 
köylülerin ürünlerinin satılacağı bir Köylü 
Pazarı kurulması kararı alındı. Muhtarlarda, 
kurulacak yeni bir Köylü Pazar’ında köylü 
nün ve zeytin üreticinin her türlü ürününün 
satılabileceğini, belirtirlerken, Ziraat Odası 
Başkanının düşüncesine katıldıklarını 
söylediler. Haberi sayfa 4’de

Sebile 
flkbulut, 
ülkemize 

2 madalya 
kazandırdı
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Judo Takı 
mı’nın Ümitler Tür 
kiye Judo Şampiyo 
nu Sporcusu Sebile 
Akbulut, Avrupa 
Kupalarında 1 Gü 
müş-1 Bronz olmak 
üzere Ülkemize 2 
madalya kazandır 
dı. Haberi syf 9’da

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadn_guler@hotmail. com

Nezih Dimili’nin ardından...
Dün sabah, işyerime geldiğimde, acı 

haberi Uğur Sertaslan telefonla bildirdi.
İnanasım gelmedi.
Daha birkaç gün önce Girit ve Rumeli 

Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği haberini yaparken, plaket verişi 
geldi gözlerimin önüne.

Sonra bürosuna uğradığımda, “Gel Allah 
aşkına biraz anlatalım.

Ne içersin” deyişi..
Kendine özgü kahkahası...
Kalın, gür sesi ile konuşması...
Dr. Ziya Kaya’nın tavan arasındaki 

fotoğraflarını bulup getireceği sözünü ver
mesi... Devamı sayfa 4’de

Türk Polis Teşkilatı’nın Kuruluşunun 167. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Gemlik’te 
de düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Saat 10.30’da İlçe Emniyet Müdürü Kenan 
Kerdiğe’nin Atatürk Anıtına çelenk sunması ile başlayan yıldönümü kutlamaları, saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra, Belediye Düğün 
Salonu’nda düzenlenen törene geçildi. Polis Haftası nedeniyle resim, şiir ve kom
pozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin eserleri okundu. Emniyet Teşki 
latına maddi ve manevi yardımda bulunan hayırsever işadamlarına plaket verildi. 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Polis Teşkilatı nın 161 yılflönümii kutlandı
Türk Polis Teşkila 
tı’nın Kuruluşunun 
167. yıldönümü tüm 
yurtta olduğu gibi 
Gemlik’te de düzen
lenen etkinliklerle 
kutlandı.
Saat 10.30’da İlçe 
Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdiğe’nin 
Atatürk Anıtına 
Çelenk sunması ile 
başlayan yıldönümü 
kutlamaları^ saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okun
masıyla devam etti. 
Gemlik Belediye 
Düğün Salonu’nda 
düzenlenen etkinlik
lerin ikinci bölümün 
de de resim, şiir ve

Kenan Kerdige f

kompozisyon yarış
malarında dereceye 
giren öğrencilerin 
eserleri okundu, 
baha sonra şiir, kom 
pozisyon ve resim 
yarışmasında dere 

ceye giren öğrenci 
lere Bursa Vali Yar 
dımcısı Gemlik 
Kaymakam Vekili 
Adnan Kayık, 
Garnizon Komutanı 
Albay Ersan Kazaz, 
Belediye Başkan 
Vekili Aydın Bayrak 
tar, Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt, İlçe Emniyet 
Müdürü Kenan Kerdi 
ğe ve ve Hukuk Fa 
kültesi Genel Sekre 
teri Prof. Dr. Ahmet 
Can tarafından ödül
leri dağıtıldı.
Başarılı Emniyet 
Personeline de ödül 
dağıtım töreni andın
dan, Gemlik Emni

İH»

s

yet Teşkilatına 
maddi ve manevi 
yardımda bulunan 
hayırsever 
işadamlarına plaket 
takdimi ve kokteyl 
sona erdi.

Partimizin eski ilçe başkanlarından ve 
Belediye Başkanlarından, değerli insan,

Av. Nezih DIMILI’yi
kaybetmemiz nedeniyle üzüntülüyüz

Merhuma Tanrı’dan rahmet,
Kederli ailesine, yakınlarına, dostlarına ve

partililerimize başsağlığı dileriz
CUMHURİYET HALK PARTİSİ

GEMLİK İLÇE YÖNETİM KURULU
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Bursa'da tliyaliz operasyonu
Bursa'da diyalize 
girmeyen hastaları 
diyalize girmiş gibi 
gösteren sahte 
belge düzenlediği 
iddia edilen 6'sı dok
tor 16 kişi gözaltına

alındı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çıhk ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şubesi ekipleri, 
diyalize girmeyen

hastaları diyaliz 
hizmeti almış gibi 
gösteren sahte 
belge düzenlendiği 
ihbarı üzerine 
harekete geçti.
Polis ekipleri, 6 dok

tor, 7 eczacı ve 3 
medikalciyi gözaltı
na aldı. Zanlıların, 
ifadele rinin alın
masının ardından 
adliyeye sevk edile
ceği bildirildi

Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ

e-mail: yeldabykz@gmail.com

Bı rsa'i ati I asti t H ri kaıaeffli lıtıMı
Bursa'da 31 aracın 
lastiğini bıçakla 
kesen zanlılar, 
güvenlik kamerasına 
takıldı.
Osmangazi ilçesi 
Çekirge Mahallesi 
Selvili Caddesi'nde 
park halindeki 
araçların lastik
lerinin bıçakla 
kesilmesinin ardın
dan, Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi ekipleri 
harekete geçerek

bölgedeki ev ve iş 
yerlerinin güvenlik 
kameralarını incele

di. Polis, bir apart
manın güvenlik 
kamerası kayıtların-

da otomobillerin 
lastiğini kesen 2 
kişiyi tespit etti. 
Timur Ç. (22) ve 
Uğur A. (23) isimli 
zanlılar, polis 
tarafından kısa 
sürede yakalandı. 
İfadelerinde olay 
esnasında alkollü 
olduklarını söyleyip 
suçlarını itiraf eden 
zanlılar, "mala zarar 
vermek" suçundan 
adliyeye sevk 
edildi.

Okulda bıçaklı kaypa
Bursa'da bir lise 
öğrencisi, 
danışmada nöbetçi 
olan arkadaşını 
bacağından 
bıçakladı.
Olay, Tophane 
Endüstri Meslek ve 
Teknik Lisesi'nde 
meydana geldi.

10. sınıf öğrencisi 
B.T. (18), saat 
17.30 sıralarında 
danışmada görevli 
olan A.T'yi (17) 
konuşmak için 
yanına çağırdı.

B.T., yanında 
getirdiği bıçakla, 
aralarında

husumet bulunan 
A.T.'yi bacağından 
yaraladı. Okul idare
si hemen ambulans 
çağırıp polis ekipler
ine haber verdi.
Polis ekipleri B.T.'yi 
gözaltına alarak 
karakola götürdü.
Yaralanan A.T.

Muradiye Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Yaralı 
öğrencinin sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Polis olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

Teyp hırsızlarına dikkat!
Bursa'da sabah 
saatlerinde 
Bağlarbaşı 
Mahallesi'nde 
dolaşan hırsızlar, 
girdikleri bir 
otomobilin teybini 
çalarak kaçtı.
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Bağlarbaşı 
Mahallesi Kutluk 
Cadde üzerinde 
meydana geldi. 
Sabah saatlerinde 
cadde üzerinde 
gezen kimliği belir
siz bir kişi cadde

tornavidayla açtı. 
Aracın içinde giren 
zanlı, otomobildeki

üzerinde bulunan 
bir otomobilin 
kapılarını yanındaki

teybi sökerek kaçtı. 
Sabah işe gitmek 
için arabasına binen 
Ahmet K., teybin 
söküldüğünü fark 
etti. Ahmet K.'nın 
polis ekiplerine 
haber vermesi üzer
ine güvenlik güçleri, 
araç içersinde 
inceleme yaptı. 
Olay Yeri İnceleme 
Ekipleri de otomobil 
üzerinde parmak izi 
çalışması yaptı. 
Polis, araçtan 
hırsızlık yapan 
zanlıyı yakalamak 
için çalışma başlattı.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

GEMLİK SAHİL OTOPARKLARINA 
HOŞ GELDİNİZ!..

Elimizde dünyanın sayılı yerlerinden 
birisi var. Ancak biz bu yere çok kötü 
davrandık. Ondan hep bir şeyler aldık 
ama ona bir türlü gereken karşılığı 
veremedik.

Gelişmekte olan ülkelerin kaderi bu 
olsa gerek.

Kıymet bilememek....
İlçemiz sürekli göç alan bir yer. Özel

likle 1980 sonrası bu durum daha da 
yoğunlaşmış bir şekilde karşımıza çıkı 
yor.

Ülkenin dört bir yanından farklı 
kültürde insanlar gelmiş. Burada hep 
beraber yaşayıp gidiyoruz.

Fakat sorun şu ki; hiçbirimiz bu güze
lim yerin elinden tutup bir yerlere 
getirememişiz ve getiremiyoruz da.

Gerek sivil toplum örgütleri gerekse 
yerel yönetimler ne yazık ki öngörüsüz 
bir şekilde ilçeyi bu duruma getirdi.

Muazzam sahil bloklarımız var.
Adı üstünde ‘Körfez’...
Her şeyiyle bu nimetten yarar

lanırsınız.
Ama biz ne yaptık?
Doldur boşaltlarla günleri geçirdik.
Hatırlıyorum da çocukluğumda ‘Aşk 

Gemileri’ gelirdi buralara.
İskeleden turistler birçok yere dağılır 

gezerlerdi her yeri.
Şimdi iskelemizin çehresini ve içeriğini 

değiştirdiler ve yozlaştırdılar.
Fabrikaların servis yeri yaptılar. İşte 
çözümleri bu kadar sığ yöneticilerin...
Yarış ediyorlar daha da nasıl görselliği 
çirkinleştiririz diye.

O enfes sahillerimizi otopark yaptık. 
Koca koca taşıtlar park halinde.

Oralara dükkan açsanız ne olur?
Denizi göremiyorsunuz kil...
Ya otobüs ya minübüs var karşınızda...
Sahillerin tüm aralarının köşe başında 

araç mevcut.
İnsanlar babalarının yeri gibi 

dönemçlere bencilce araçlarını koyuyor
lar. Gelen araç diğer aradan geçsin 
onun umrunda mı?

Misafiriniz geliyor, onu gezdirmek ya 
da balık yedirmek için meşhur sahili 
mize götürelim diyorsunuz.

Denizimizi değil aksine servis 
araçlarının tanıtımını yapıyorsunuz 
adeta...

Bunun üzerine de eleştiriyle karşılaşı 
yorsunuz. Hayıflanma da hep aynı:
“Ah burası Avrupa’nın elinde olacak

tı?”. Üstüne üstlük tek kelimeyle: 
“Haklısın” demekten başka diyecek bir 
söz bulamıyorsunuz.
Yıllardır başa geçenler günlerini gün 

etmişler demek
Turistik bir yer olacağına gitgide daha 

da köhneleşiyor nimetlerimiz.
Sayın Yetkililer, en azından sahilleri 

mize büyük taşıtların parkını yasak
layın...

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

Nezih Dimili’nin ardından
Nezih ağabeyi, çocukluğumdan beri 

tanırım.
Rahmetlinin babası Muhittin Dimili, 

eski Kapalı Çarşı’da babam gibi mani
faturacıydı.

Ağabeyi ise, babamın muhasebecisi..
Dimili, ağabeyim Erol Güler’in kuşa 

ğındandı.
Biz, ilkokul öğrencisiyken, onlar üni 

versite öğrencileriydi.
27 Mayıs İhtilali gençleriydi onlar..
İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdiğin 

de, avukatlığa başladı.
Teoman Ekim ile ortak büro açtı.
O yıllarda, Gemlik’te genç hukukçu

lar yeni yeni çoğalıyordu. Rahmetli 
Abdullah Erdoğan onların büyüğüydü. 
Aynı kuşaktan arkadaşları Aydın 
Erenoğlu da mesleğe yeni katılanlar- 
dandı.

Nezih Dimili, 1973 yılında CHP safla 
rında siyasete başladı.

İlçe Başkanı Teoman Ekim’in babası 
Danış Ekim’in yanında siyaseti öğrendi.

CHP İlçe yönetiminde çalıştı, daha 
sonra da İlçe Başkanı seçildi.

CHP’nin değişim yıllarıydı o yıllar.
Ecevit hareketi başlamış, rahmetli 

İnönü Kurultay'da Genel Başkanlık 
seçimlerini kaybetmişti.

Ortanın solu politikalarının ortalığı 
kavurduğu dönemde, ilçe başkanı oldu 
Dimili.

1976 yılında öğretmenlikten ayrılmış, 
Gemlik Körfez’in başına geçmiştim.

O yıl, rahmetli Eczacı Şükrü Ekim ile 
birlikte, CHP yönetim kuruluna getirdi 
bizi.

Zaman zaman anlaşmazlıklarımız 
oldu.

CHP’nin içinde ben sol kanat görü 
şünü savunuyordum.

Nezih Ağabey ise, daha çok bizim 
“göbekçi” tabir ettiğimiz muhafazakar 
ekole yakındı.

Sonra ayrı düştük.
1978 seçimlerinde ben karşı listedey 

dim.
O, başkanlığı kazandı, biz yönetimi...
İlk toplantıda ayrıldı, bizimle çalışa

mayacağını söyledi.
12 Eylül 1980 darbesinden sonra bir 

süre siyasete ara verdi. CHP ve 
SODEP’in birleşmesiyle kurulan SHP’ 
den belediye başkanı seçildi.

ANAP’ın tüm baskılarına karşın, Gem 
lik’in altyapısına çok önem verdi.

İlk parke imalathanesini kurdu.
1999 yılında bir kez daha Belediye 

Başkanlığına aday oldu ama kazana
madı. Kazanmasına DSP engel oldu.

DSP’liler sol oyları böldüler. Aradan 
FP’den Mehmet Turgut çıktı.

2009 yerel seçimlerinde çocuklarına 
meclis listesinde yer verilmemesine 
kızdı, DYP adayını destekledi.

CHP eski yöneticilerine kızgın öldü.
O’nu bu köşede anlatmak zor.
Birlikte Dr. Ziya Kaya’yı anma günü 

düzenlemiş, eşiyle birlikte ilk resim 
sergi salonunu açmıştık.

Toprağından ışık saçsın.
Güle güle güzel insan...

Zeytin Üreticileri Yeni
Satış Merkezi arıyor

Zeytin Üreticilerinin pazara satış için getirdikleri zeytinin 
satıldığı yerin Gıda Yönetmeliği hükümlerine uygun olması iste
mi, zeytin üreticisi köy muhtarları ile Ziraat Odası Başkam’nı 
biraraya getirdi. Yapılan toplantıda, zeytin üreticisi ve köylülerin 
ürünlerinin satılacağı bir Köylü Pazarı kurulması kararı alındı
Köy muhtarlarıyla 
biraraya gelen 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
zeytin üreticilerinin 
ürünlerini satacağı 
yeni bir Köylü 
Pazarı kurulması 
kararı aldılar.
Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı’nın açıkta 
gıda maddesinin 
satılmasını yasak
layan yeni yönetme 
lik yayınlaması 
üzerine, İlçe Tarım 
Müdürlüğü ilgilileri, 
üreticilerin zeytin 
ürünlerini sattığı 
Rıfat Minare 
Üretici Zeytin 
Kooperatifi’ne yap
tıkları incelemede, 
açıkta zeytin satıl
maması, satılan 
ürünlerin hijyen 
koşullarına 
uymaları, tozlu yer
lerde satılmaması, 
yerle temas etme 
meşini istediler. 
Satış yapılan yer
lerdeki işyeri sahip
leri ise, üreticilerin 
getirdikleri zeytin
lerin kendi işyer
lerinin önünde ve 
kontrolünde satıl
ması halinde bu 
sorunların ortadan 
kalkacağını

belirtmişlerdi. 
MUHTARLARLA 
TOPLANTI 
YAPILDI 
Dün, Gemlik 
Muhtarlar Derneği’n 
de, köy muhtarları 
ve Dernek Başkanı 
Idris Kurt ile Gemlik 
Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik 
biraraya gelerek 
konuyu ele aldılar. 
Bakanlık yönet
meliğine uymak 
zorunluluğu bulun
duğunu belirten 
Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
“Gemlikli zeytin 
üreticileri olarak 
yeni bir köylü pazar

yerine ihtiyacımız 
var. Bu konuyu 
Belediye ile de 
görüşüp, bize 
gerekli olan bir alan 
tahsis edilirse, 
zeytin üreticilerinin 
ürünlerini satabile
ceği sıhhi bir yere 
kavuşmuş olabiliriz. 
İleride yapılacak 
olan Kapalı Pazar 
Yeri, Salı günleri 
dışında boş kala
cağından bu yeri de 
kullanabiliriz. 
Gemlik Üretici 
Zeytin Pazarı yıl
lardır kurulmak
tadır. Bunun deva 
mini üreticiler 
olarak bizler

sağlarız. Kimseye 
de yük olmayız” 
dedi.
Toplantıda konuşan 
muhtarlarda, 
kurulacak yeni bir 
Köylü Pazar’ında 
köylünün ve zeytin 
üreticinin her türlü 
ürününün satıla
bileceğini, belirtir
lerken, Ziraat Odası 
Başkanının 
düşüncesine katıl 
dıklarını söylediler. 
Bunun için Beledi 
ye Başkanvekili 
Refik Yılmaz’ın yurt 
dışından dönmesiy 
le hemen girişimde 
bulunması kararı 
alındı.

HU

Değerli büyüğümüz,

Av. Nezih DİMİLİ’nin 
ölümünü üzüntü ile öğrendik.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, üzüntülü ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı diler, acılarını paylaşırız. 

Serap & Kadri Güler

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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BAŞSAĞLIĞI
Odamız Hukuk Danışmanı, Eski CHP İlçe Başkanı ve 

Belediye Buşkunlarından

Av. Nezih DÎMİLİ’nin
ani ölümü nedeniyle üzüntümüz sonsuzdur. 
Merhuma Tanrı ’dan rahmet, kederli ailesi, 
yakınları ve dostlarına başsağlığı dileriz.

TİCARET VE SANAYİ ODASI 
YÖNETİM KURULU

BAŞSAĞLIĞI
Değerli Meslektaşımız, 

Sevgili Ağabeyimiz 

Av. Nezih DİMİLİ’yi 
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. 

Merhuma Tanrı ’dan rahmet, 
Kederli ailesine, yakınlarına, dostlarına 

başsağlığı diler, acılarını paylaşırız

GEMLİKLİ AVUKATLAR
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Ha» Sriil filisi Msm Mili Türk Halkoyunları 
Töre Öğretici

Yetiştirme Kursu 
başladı

Saadet Partisi İlçe 
teşkilatının isteği 
üzerine MAG (Mahalle 
Afet Gönüllüleri) 
tarafından "Deprem 
ve Afet Eğitimi" 
verildi.
Saadet İlçe Başkanı 
özmen; Deprem 
konusunda bilinç 
düzeyimizin daha üst 
seviyelere taşınması 
ve işin ciddiyetinin 
çok iyi anlaşılması 
amacı ile Mahalle

Afet Gönüllülerinden 
eğitim talep ettiklerini 
ve bu taleplerine 
anında olumlu yanıt 
gelip çok faydalı 
olduğuna inandığımız 
bir eğitim, oldu açıkla
masında bulundu. 
Bu tip eğitimlere 
halkımızın katılımının 
kendileri için çok 
gerekli olduğunu dile 
getiren Özmen, 
"Deprem konusunda 
doğru zannedilen o 

kadar çok yanlış bilgi 
mevcutki bunlar 
ancak eğitimlere 
aşılabilir" dedi.
Ayrıca Mahalle Afet 
Gönüllüleri eğitmen
leri Kezban Hanım, 
Serap Hanım, 
Mehmet Bey ve tüm 
gönüllülere gayretli 
çalışmalarından 
dolayı teşekkür eden 
Özmen, böylesi bir 
eğitim için ilk talepte 
bulunan ve gerçek

leştiren Partinin 
Saadet Partisi 
olmasımnda kendileri 
açısında sevindirici 
olduğunu dile getirdi. 
Samimi ortamda 
gerçekleşen eğitim 
sonunda sınava tabi 
tutulan Milli 
Görüşçüler 
memnuniyetleri dile 
getirerek organiza
syonda emeği 
geçen herkese çok 
teşekkür ettiler.

Türk Halk Oyunları 
Yöre Öğreticisi Yetiş 
tirme Kursu Başladı. 
Uzun zamandır 
modül programının | 
olmayışı nedeni ile 
açılmayan kurs 
nihayet Türkiye 
genelinde ilk olarak 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlü 
ğü’nde açıldı. 
Modüler programın 
hazırlanması 
safhasında Uludağ 
Üniversitesi Beden 
Eğitimi Bölümü ile 
işbirliğine giderek 
Modülün yayınlan
masında aktif rol 

oynayan Gemlik 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü yine 
kursu da ilk açan 
merkez olmanın 
haklı gururunu 
yaşıyor. 9 Nisan da 
başlayan eğitim 
12 Mayıs'ta sona 
erecek.
35 kişinin katılımı ile 
başlayan kurs 160 
saat olarak devam 
edecek. Kurs 
süresince Uludağ 
Üniversitesi 
Beden Eğitimi 
Bölümünden 9 farklı 
öğretim görevlisi 
eğitim verecek

elm^ «sekeri
—— KREŞLERİ ——

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

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

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

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

m2 3 TL
KIŞ GELDİ HALILARIMIZI 

YIKAYAMIYORUZ DİYE ÜZÜLMEYİN!
BİZ, SİZE HİZMET 

İÇİN VARIZ!
Halılarınızı evinizden alıp, 

aynı gün içinde teslim ediyoruz 
LAF DEĞİL, İŞ ÜRETİYORUZ

Kredi kartı geçerlidir 

Siteler Mah. Hizmet Cad.
Aygün Sitesi 68/B 

0 535 815 57 11 
_ _ _ KÜÇÜK KUMLA

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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BAŞSAĞLIĞI
Aile dostumuz, güzel insan, 
Eski Belediye Başkanımız 

Av. Nezih DİMİLİ’yi 
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, 
kederli ailesi ve yakınlarına 

başsağlığı diler, acılarını yürekten paylaşırız.

SOLAKSUBAŞI AİLESİ

BAŞSAĞLIĞI
Dostum, mücadele arkadaşım, 

saygıdeğer büyüğüm 

Av. Nezih DİMİLİ’yi
zamansız kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. 

Merhuma Tanrı ’dan rahmet, kederli ailesi ve 
yakınlarına başsağlığı diler, acılarını paylaşırız.

NAZIM BAYRAK VB AİLESİ



11 Nisan 2012 Çarşa mba Gemlik Körfez

Belefliyespor U-13'ler muhteşem başlangıç yaptı

Gemlik’te yapımı 
tamamlanan suni 
çim sahanın ilk 
resmi müsabakasın
da Gemlik 
Belediyespor U-13 
takımı rakibi 
Kurşunlu 
Gençlikspor’u 6-0 
mağlup etti.
Maçın en güzel yanı 
sporcuların 
ailelerinin de tribün

lere gelip hem 
çocuklarına hem de 
takımlarına destek 
vermesi oldu. 
Sahada güzel 
hareketler yapan 
sporcular tüm aileler 
tarafından alkış yağ
muruna tutuldu.
Gemlik Belediyespor 
kalecisi Mustafa 
kurtardığı önemli 
pozisyonlarla 

takımını ateşledi. 
Forvette Onur’un 
attığı birbirinden 
güzel 3 golle maçın 
yıldızı oldu.
Tribünlerden en çok 
alkışı bu iki futbolcu 
aldı. Goller Onur 
Başaran (3), Murat 
Can (2) ve Onur 
Ayvaz’dan geldi. 
Gemlik Belediyespor 
U-13 kategorisinde 

de grubunun en 
büyük şampiyonluk 
adayı durumunda.

İZNİK’TE GOLSÜZ 
BERABERLİK 
Pazar günü İznik dış 
sahada Iznikspor U- 
16 takımı ile karşıla 
şan temsilcimiz 
Gemlik Belediyespor 
U-16 takımı, rakibine 
diş geçiremedi. İki 

şampiyonluk adayı 
takımın karşılaşması 
denk kuvvetlerin 
mücadelesi şeklinde 
geçti. İlk yarıda 
Iznikspor, ikinci yarı
da Gemlik Belediye 
spor’un üstün gözük 
tüğü maçta tüm 
çabalara rağmen gol 
sesi çıkmadı. Maçın 
son bölümlerinde 
İznikspor kalesini 

adeta abluka altına 
alan takımımız tüm 
çabalarına rağmen 
fileleri havalandıra- 
madı. Bunda saha 
zemininin çok kötü 
olmasının da rolü 
büyüktü. Maç 
sonunda her iki 
takımda soyunma 
odasına üzgün 
giderken puanlar 
paylaşıldı.

Bursa Valiliği ve 
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı öncülü 
günde Gençlik Spor 
II Müdürlüğü, Milli 
Eğitim Müdürlüğü, 
İl Sağlık Müdürlüğü 
ve Bursa Amatör 
Spor Kulüpleri 
Federasyonu destek 
teriyle düzenlenen 
Eğitim, Sağlık ve 

Spor Bursada 
Hayat Oluyor' pro
jesinin tanıtım 
toplantısı yapıldı. 
Çocuklara oyunlarla 
beraber farklı kültür
ler kazandırmayı 
hedefleyen projenin 
Cuma günü start 
alacağı bildirildi. 
Büyükşehir 
Belediyespor'a ait 
Acemler Tenis 
Kafe'de yapılan 
toplantıya; Büyük 
şehir Belediyespor 
Kulübü Başkan 
Yardımcısı Ilhan 
Satık, İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı 
Mustafa Bilici. 
Gençlik Spor İl 
Müdürlüğü Şube 
Müdürü Hamza 
Çelik, Okul Sporları 
Ust Kurul üyesi 
Ersin Yılmaz ve

organizatörler 
katıldı.
Büyükşehir Beledi 
yesi olarak Bursa 
nın spor kenti olma 
sı için tüm imkan
larını seferber ettik
lerini belirten 
Büyükşehir Beledi 
yespor Kulübü 
Başkan Yardımcısı 
İlhan Satık, Cuma 
günü Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç'ın katılımıyla 
başlayacak olan 
'Eğitim, Sağlık ve 
Spor Bursa'da 
Hayat Oluyor' proje
siyle 421 okulda 6 
bin 430 çocuğun 
spor, oyun, eğitim 
ve sağlıkla buluşa
cağını söyledi. 2011- 
2012 eğitim öğretim 
yılının sonuna kadar 
devam edecek proje 
kapsamında Valilik, 
Büyükşehir 
Belediyesi, İl Sağlık

Müdürlüğü, Gençlik 
Spor İl Müdürlüğü, 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Bursa 
Amatör Spor 
Kulüpleri Federas 
yonu'nun ayrı ayrı 
işlevler üstlendiğini 
söyleyen Satık, 
"Proje kapsamında; 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
voleybol, basketbol, 
futbol, satranç, 
tenis, karate ve 
oryantring 
branşlarında küçük
ler spor ligleri 
organize ettik. Bu 
organizasyona 230 
okuldan 2000-2001 
doğumlu 2 bin 503 
öğrenci katılacak. 
Yine futbol, atletizm, 
petank, dart, bow 
ling, masa tenisi ve 
yüzme branşlarında 
özel çocuklar spor 
şenliği organize 
ettik.” dedi.

11 Eylül İlköğretim 
Okulu Okul Aile 
Birliği tarafından çay 
partisi düzenlendi. 
Belediye Düğün 
Salonu’nda gerçek
leştirilen çay parti
sine veliler ve öğren
ciler yoğun ilgi gös
terdiler.
Okul Müdürü; Ercan 
Akbaş, Çay Partisini 
Düzenleyen Okul Aile 
Birliği Sorumlu 
Müdür Yardımcısı 
Yaşar Karakaş’a Okul 
Aile Birliği Üyelerine, 
Sınıf Temsilcilerine 
Teşekkür Ederek, 
Emeği Geçen Herkesi 
Kutladı.
Okulumuzda bu tür 
sosyal faaliyetlerin 
sürekli yapıldığını 
ifade eden okul 
müdürü “Bu 
Faaliyetlerdeki 
amaçlarının Okul-Veli 

Birlikteliğini ve 
dayanışmasını sağla
mak, velilerimizin 
hoşça bir vakit 
geçirmelerine vesile 
olmak ve okula 
maddi gelir sağla
maktır” diye konuştu. 
Gösterilen yoğun ilgi
den dolayı velilere 
katılımlarından dolayı 
teşekkür eden okul 
müdürü “Sizleri Bu 
Tür Faaliyetlerde Hep 
Yanımızda Görmek 
İstiyoruz” dedi. 
Çay Partisine Hediye 
Çekilişi İçin Katkıda 
Bulunan Gemlik 
Esnafına Teşekkür 
Eden Okul Müdürü 
Ercan Akbaş, “İşte 
Sosyal Dayanışma 
Örneği Budur. 
Gemlik Esnafı her 
zaman olduğu gibi 
birlikteliğin en güzel 
örneğini vermiştir.

Gemlik Esnafını bir 
kez daha kutluyo
rum.” dedi.
Çay Partisinin 
Hazırlanmasında 
Emeği Geçen Okul 
Aile Birliği Üyelerine 
ve Sınıf Temsilcile 
rine, “Bu Güzel 
Organizasyonun 
Anısına 
Teşekkür Belgesi 
veren Okul Müdürü 
sizleri kutluyorum 
başarılı çalış
malarınızın devamını 
diliyorum” dedi.
Çay partisi müzik 
eşliğinde velilerin ve 
öğrencilerin gönülle 
rince eğlenmeleriyle 
devam edip, zaman 
zaman hediye çekilişi 
ve çeşitli yarış
maların yapıldığı 
etkinlik akşam saat
lerine kadar devam 
etti.
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Sebile flkbıılııt, ülkemize 2 madalya kazandırdı
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Judo 
Takımı’nın Ümitler 
Türkiye Judo 
Şampiyonu Sporcusu 
Sebile Akbulut 27 
Mart 2012 tarihinde 
İstanbul Burhan Felek 
Kamp Eğitim 
Merkezinde toplanan 
18 kişilik Ümitler 
Bay-Bayan Judo 
Kafilesine katıldı.
30 Mart’ta 
Ukrayna’nın Kiev ken
tine hareket eden milli 
takım kafilesinde yer 
alan Sebile 01 
Nisan’da Kiev’de (+) 
70 Kg Ağır sıklet Umit

Bayanlarda Türkiye 
adına mindere çıktı. 
İlk turda UkraynalI 
Anastasia 
Abolentseva’yı, ikinci 
turda Vaselyana 
Kyrychenko’yu 
(ippon) tam puan ile 
yendi. Üçüncü turda 
Grup finali karşılaştığı 
diğer UkraynalI 
Galyna Kovalska’ya 
bir yuko (3 puan) 
farkla yenilerek 
repesaj finaline 
üçüncülük müs
abakasına çıktı. 3.’lük 
müsabakasında 
Belarus’lu Karyna 
Shut’u tam puanla 
yenerek Ukrayna Kiev

Avrupa Kupasını 3. 
sırada tamamladı. 
Kiev’de üç gün süren 
ortak çalışma kampı
na katılan Ümit Judo 
Milli Takımı 5 
Nisan’da Rusya’nın 
Tver kentine gitti. 16 
Ülke’den 241 
Sporcunun katıldığı 
Rusya Tver Avrupa 
Kupasında, Sebile 8 
Nisan’da Türkiye 
adına mindere çıktı. 
İlk turu bay geçen 
Sebile ikinci turda 
Rus Darla 
Romenonko’yu (yuko) 
üç puan’la geçti. 
Üçüncü turda grup 
finalinde Rus Victoria

Pitel’i (ippon) tam 
puan ile yendi. 
Finalde karşılaştığı 
PolonyalI Paula 
Kulaga’ya İppon’la 
yenilerek Tver Avrupa 
Kupasını 2. sırada 
tamamladı. Bu 
sonuçlarla Sebile son 
iki haftada Avrupa 
Kupalarında 1 
Gümüş-1 Bronz 
olmak üzere Ülkemize 
2 madalya kazandırdı. 
Ümitler Judo Milli 
Takımı üç gün süre
cek Tver’deki ortak 
çalışma kampına 
katıldıktan sonra 12 
Nisan’da Türkiye’ye 
dönecek.

Yıldız judocular Malatya'da altın avına çıkacak
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Yıldız Bay- 
Bayan Judo Takımı 
13-15 Nisan 2012 tari
hinde Malatya’da 
yapılacak olan 
Yıldızlar Türkiye 
Judo Şampiyonası 
hazırlıklarını 
tamamladı.
11 Nisan 2012 
Çarşamba akşamı 
saat 17.00’de 
Malatya’ya hareket 
edecek Yıldız 
Judocular 34 Kg 
Berk Ünlü, 50 Kg 
Barış Coşkun, 66 Kg 
Serdar Ağtaş, (+) 66 
kg Ağır sıklet erkek
lerde Onur Kaya, 36 
Kg Melike Alanko, 40 
Kg Havanur Ercan, 
52 Kg Kardelen

Bozkurt, 57 Kg Tuğba Ağır sıklet bayanlar- Erdoğan’dan oluştu. Gençlik ve Spor
Yılmaz, (+) 63 Kg da Semanur ‘Gemlik Belediyesi Kulübü Judo Takımı

Antrenörü İsmail 
Yıldız “Malatya’ya en 
az 6 madalya için 
gidiyoruz. Bu 
madalyaların rengi 
Altın olan sporcu
larımız (Türkiye 
Şampiyonları) 
Yıldızlar Judo 
Milli Takımı ile 
Balkan 
Şampiyonasına gide
cek. Sporcularımız 
bu bilinçle Altın 
madalya için ter 
dökecekler ve 
Balkan Şampiyona 
sına gidip Türkiye’yi 
en iyi şekilde temsil 
edecekler. Gemlikli 
Judoculardan 
desteğini esirge
meyen herkese 
teşekkür ediyoruz’ 
dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR

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

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

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 içi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

RESMİ DAİRELER

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

RELEDİYE

DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ.

lllllisllllltlllii

TAKSİLER

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

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

__________ OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00 
Otobüs Terminali (18 Hat) 

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akçın Petrol _
MAR-PET s,3 3O;;
Tuncay Otogaz 513 *16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4242 

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 
EL YAZISI:11:30-14:00- 

16:15-18:30-20:30 
FETİH 1453:14:15-20:00 

ÖLÜMSÜZLER: 
12:00-17:15 

REZERVASYON 5133321 
CIUŞ AVMTUTKU 

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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Merhum Muhittin ve Merhume Şerife DİMİLİ’nin oğulları;
Merhum Ömer ve Merhume E nişe ARAL’ın damatları;

Merhum Nejat ve Gülten DİMİLİ’nin kardeşi;
Serpil, Sevil, Sermet ve Emet’in amcaları;

t Nazlı, Hazal, Ömer, Efe ve Yağmur’un biricik dedeleri;
Av. Kaan - Güneş Dimili, Av. Mert - Bahar Dimili’hin babaları; 

Merhume Hülya DİMİLİ’nin Eşi 
1989-1994 Gemlik Belediye Başkanı

Av. Nezih DİMİLİ
(Bursa Erkek Lisesi 1960) (İst. Üniv. Hukuk Fak. 1964)

vefat etmiştir. Cenazesi bugün (11.04.2012) Öğle namazına 
müteakip Gemlik Merkezi Camii’nden kaldırılacaktın

AİLESİ

BAŞSAĞLIĞI
1989-1994 yılları arasında Gemlik Belediye Başkanı olan

Av. Nezih DİMİLİ
İ hakkın rahmetine kavuşmuştur.

\ Görevi sırasında Gemlikimize yaptığı hizmetler 
unutulmayacaktır. Merhuma Allah ’tan rahmet, 
kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler, 

acılarını paylaşırım.
m GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Av. Refik YILMAZ 
Belediye Başkanvekili



Dış İşleri Bakanı Ahmet DavutoğluÇin’den erken döndü, Ankara’da kırmızı alarm verildi

Suriye’de silahlar susuyor
Suriye Ordusu’nun 
muhaliflere karşı 
yürüttüğü silahlı 
operasyonlar sonucu, 
binlerce muhalif 
Suriyeli’nin ölmesi 
üzerine, Birleşmiş 
Milletler Genel Sekre 

teri Kof i Annan’ın 
Türkiye’ye gelerek 
ülkemize sığınan 
Suriyeliler ile görüşme 
sinden sonra, başla 
yan kritik saatler 
devam ederken, Suri 
ye hükümeti ülkede 

ateşkes sağlanması 
için kendisine verilen 
sürenin dolmasına 12 
saat kala Ordu’nun 
bugünden itibaren 
askeri operasyonları 
durduracağını 
duyurdu. Suriye

Devlet Televizyonu 
nun verdiği habere 
göre, Ordu’nun her
hangi bir saldırıya 
karşı alarm halinde 
olacağı bildirildi. 
Çin’den erken dönen 
Dış İşleri Bakanı

Ahmet Davutoğlu ise 
dün İç İşleri Bakanlı 
ğı’nda uzun süren 
toplantılar yaptı. 
Ankara, son 
olaylar konusunda 
kırmızı alarm 
durumuna geçtiği

bildirildi.
Suriye hükümetinin 
kabul ettiği Annan 
planına göre, ülkede 
ateşkes sağlanması 
için silahların 
susturulması 
gerekiyordu.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

rfez
BİR ALANA 

İKİNCİSİ BEDAVA!

ÇOKAL TİCARET
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU

Kayhan Mah. 
2 Nolu Cadde 

GEMLİK 
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önceki sabah, Kurşunlu Mahalle 
si’ndeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 
yaşamını yitiren eski CHP İlçe Başkanı ve 
1989-1994 yılları Gemlik Belediye Başkan 
lığı yapan Nezih Dimili, sevenleri tarafın
dan son yolculuğuna uğurlandı. Dün, Mer 
kez Solaksubaşı Camiinde öğle namazının 
ardından kılınan cenaze namazından son 
ra, İlçe Mezarhğı’nda geçtiğimiz yıl Mayıs 
ayında vefat eden eşi Hülya Dimili’nin ya 
nında toprağa verilen Dimili’nin cenazesine 
siyasiler, hukukçular, sivil toplum kuru
luşları ve binlerce Gemlikli katıldı. 2’de

Mesleklermiş 
alanları konulu 

konferans
Ticaret Meslek 
Lisesi Okul İdare
si tarafından 
düzenlenen Mes 
lekler ve İş Alan 
lan Konulu Konfe 
rans, Borçelik 
İnsan Kaynakları 
Müdürü Serdar 
Özkaleli tarafın
dan verildi.
Haberi sayfa 5’de

Güne Bakış

Suriye'ye barış gelecek mi?
Arap Bahar’ı sonrası, birer birer yıkılan 

baskıcı rejimler, demokrasiye konuşacak- 
mı?

Bu oldukça zor bir süreç..
Hiçbir demokrasi kültürü olmayan bu 

ülkelerde, diktatörlere karşı başlatılan 
halk hareketleri sonucu, değişen rejimler
le batının arzuladığı düzen kurulabilecek 
mi? Tunus, Mısır, Yemen ve Libya’dan 
sonra Suriye’de, ordunun başkaldırışı 
kanlı bir şekilde susturmaya çalışması, 
dünyanın tepkisine neden oldu.

Suriye’deki muhalif hareketin Türkiye 
sınırlarına yakın olması dikkat çekici 
değil mi? Devamı sayfa 4’de

(gemlik Ticaret Borsası Heyeti, İzmir Ticaret Borsası’nda inceleme yaptı 

lllıan ficar/Borsa isleuleıinıle 
HılMMilılrariıf

Gemlik Ticaret Borsası yönetimi ve üyeleri, 
İzmir Ticaret Borsası’nı ziyaret ettiler. Tica 
ret Borsası Başkanı İlhan Acar, “Borsamız 
açısından çok yararlı geçen bir ziyaret oldu. 
Edindiğimiz izlenimler sonucu Gemlik 
Ticaret Borsası ’nın işlevlerinde büyük 
değişikliklere gideceğiz.” dedi. Sayfa 2’de

ftvkent İlköğretim 
Okulundan 

bursluluk sınavı
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu, 
Bursluluk Belirle 
me Sınavı düzen
ledi. Sınavlara 
5.- 6. ve T. sınıf 
öğrencileri 
katılabilecek. 
Okul Müdürü 
Ahmet Cevdet 
İşler, 5. ve 6. sınıf 
öğrencilerine Ahmet Cevdet İşler
toplam 80, T. sınıf 
öğrencilerine ise 
toplam 90 soru 
sorulacağını belirte 
rek, başvuruların 
18 Nisan 2012

günü mesai saati 
bitimine kadar yapı 
labileceğini belirtti. 
Sınav, 22 Nisan 
2012 günü yapıla
cak. Haberi 7’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Mlı Mi, sekenlerince son yolculuğuna iılanılı

Gemlik eski Belediye 
Başkanı Avukat 
Nezih Dimili, seven
leri tarafından dün 
son yolculuğuna 
uğurlandı.
Önceki sabah, 
Kurşunlu 
Mahallesindeki evin
de geçirdiği kalp 
krizi sonucu 
yaşamını yitiren eski 
CHP İlçe Başkanı ve 
1989-1994 yılları 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı yapan 
Nezih Dimili, dün 
Merkez Solaksubaşı 
Camiinde, öğle 
namazından sonra 
kılınan cenaze 
namazı sonrası İlçe 
Mezarhğı’nda bin
lerce kişi tarafından- 

son yolculuğuna 
uğurlandı.
Cenazeye, Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, CHP Parti 
Meclisi üyesi Hüse 
yin Sargın, CHP İl 
Başkanı Gürhan 
Akdoğan ve yöneti
mi, eski CHP Millet 
vekili Yahya Şimşek, 
eski DSP Milletvekili 
Ali Arabacı, eski 
AKP Milletvekili 
Altan Karapaşaoğlu, 
CHP Eski İl Başkanı 
Erhan Sevimli, CHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Dursun Özbey, yöne
tim kurulu üyeleri, 
AKP İlçe Başkanı

Necdet Yılmaz, CHP 
ve AKP’li Belediye 
meclis üyeleri, 
Büyükşehir Belediye 
si CHP Gurup 
Sözcüsü Osman 
Ayrıdil, Gemlikli 
avukatlar, Adliye 
Personeli, Yargı 
mensupları, Ticaret 
ve Sanayi Odası

Başkanı Kemal Akıt, 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan, 
Türkiye Futbol 
Federasyonu Milli 
Takımlar eski temsil
cisi Levent Kızıl, 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet

Kooperatifi Başkanı 
Mevlüt Avcı, dernek 
ve odaların, kurum 
başkanlar) ve yöneti
cileri, eski Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Dimili 
Ailesi, arkadaşları 
ve yakınları ile 
binlerce Gemlikli

katıldı.
Nezih Dimiîi’nin 
cenazesi geçtiğimiz 
yıl Mayıs ayında 
vefat eden eşi 
Hülya Dimiîi’nin 
yanına okunan 
dualar ve Kur-an’ı 
Kerim’den sonra 
defnedildi.

Gemlik Ticaret Borsası Heyeti, İzmir Ticaret Borsası’nda inceleme yaptı

liootoı,''lliffsaisloıılofiııılelıiiıiilııloiisil(lilıl8rwBatağıf
Gemlik Ticaret 
Borsası yönetimi ve 
üyeleri, İzmir 
Ticaret Borsası’m 
ziyaret ettiler. 
Geçtiğimiz 
günlerde, Gemlik 
Ticaret Borsası 
Başkanı İlhan Acar 
başkanlığında 
düzenlenen 
ziyarette, İzmir 
Ticaret Borsası 
yöneticileri ile 
biraraya gelindi. 
Borsa hizmet binası 
ile kuru üzüm ve 
pamuk borsa salon
larının incelenerek, 
uygulamaların göz
den geçirildiğini 
söyleyen Gemlik 
Ticaret Borsası

Başkanı Ilhan Acar, 
şöyle konuştu: 
"Ülkemizin en işlek 
borsalan arasında 
bulunan İzmir

Ticaret Borsası’nda 
yaptığımız 
incelemede, kuru 
üzüm ve pamuk bor- 
salarında uygula

maları gördük.
Bizim de bilhassa 
zeytin konusunda 
neler yapabileceği 
mizi değerlendirdik.

Borsamız açısından 
çok yararlı geçen bir 
ziyaret oldu.
Burada edindiğimiz 
izlenimler sonucu

Gemlik Ticaret 
Borsası’mn işlev
lerinde büyük 
değişikliklere gide
ceğiz."

‘Gemlik Körfez’ www.g e m I i kko rfezg azete s i. co m

http://www.g
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Yetiştirme yurdunda skandal İhsanca
Bursa'da yetiştirme 
yurdunda kalan 
17 yaşındaki kızla 
cinsel ilişkiye 
girdiği iddia edilen 
müdür yardımcısının 
davası karara kaldı. 
Mütalaasını veren 
savcı, tutuksuz 
sanığın 3.5 yıla 
kadar hapsini

adliye itlinle İşlenen cinayete 15 yıl
Bursa'da, dini 
nikahlı eşinin eski 
kocasını adliye kori
dorlarında bıçakla
yarak öldürdüğü 
iddia edilen sanık 15 
yıl hapis cezasına 
çarptırıldı.
5. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde, 
"kasten öldürme" 
suçundan müebbet 
hapsi istenen tutuk
lu sanık B.A. (45) 
son kez hakim 
karşısına çıktı. 
Konuşmak için 
adliyeye çağırdığı 
dini nikahlı eşinin 
eski kocası Turan 
Ekinci'yi bıçakla
yarak öldürmekle 
suçlanan tutuklu 
sanık B.A., son 
sözünde, "O benim

Euden 3 ton çöp çıktı
Bursa 'da bir eve 
şikayet üzerine 
giden belediye ekip
leri evden 3 ton çöp 
çıkardı.
Belediye ekiplerine 
direnen ev sahibi 
"Amerika gelse beni 
bu evden çıkara
maz" diye direndi. 
Osmangazi ilçesi 
Alaattin Mahallesi 
Degre sokak'taki bir 
evden kötü kokular 
geldiği ihbarı alan 
Osmangazi 
Belediyesi ekipleri 
çöp evle karşı 
karşıya geldi. Zabıta 
ekipleriyle birlikte 
mahkeme kararını 
uygulamak için eve 
giden belediye ekip
leri evi tamamen 
tahliye etti. Evden 3 

istedi.
5. Ağır Ceza Mahke 
mesi'nde "reşit 
olmayanla cinsel 
ilişki" suçundan 2 
yıla kadar hapsi 
istenen ve olayın 
ardından Eşrefiler 
Kız Yetiştirme 
Yurdu'n dan Kars'a 
gönderilen T.S. (36), 

üzerime geldi. İste
meyerek oldu. 
Pişmanım" dedi. 
Kısa bir aranın 
ardından kararını 
açıklayan mahkeme, 
sanığı önce "adam 
öldürmek" suçun
dan müebbet hapis 
cezasına çarptırdı. 
Ardından ceza, 
suçun tahrik altında 

ton çöp çıkarken, 
evde tek başına 
yaşayan 46'lık 
Mehmet Okuroğlu 
evden çıkmamak 
için zabıta ekiplerine 
direndi. Zabıta ekip
lerinin olay yerine 
polis ekiplerini 
çağırmasıyla birlikte 

tekrar hakim karşısı
na çıktı. 3 yıl önce 
yurtta kalan 17 
yaşındaki S.K. ile 
evlenme vaadiyle 
cinsel ilişkiye girdiği 
iddia edilen müdür 
yardımcısının 
davasında, savcı 
mütalaa verdi.
Savcı, sanık T.S.'nin 

işlenmesi sebebiyle 
18 yıla, iyi halden de 
15 yıla indirildi.
Geçtiğimiz günlerde 
yapılan ilk duruşma
da konuşan B.A., 
maktul Turan 
Ekinci'nin eski eşi 
Ş.S. ile dini nikahlı 
olarak 4 ay beraber 
yaşadığını 
belirterek, eşinin

Okuroğlu'nu ikna 
çalışmaları başladı. 
Tamamen boşaltılan 
evden çıkmak iste
meyen okuroğlu, 
zabıta ekiplerinin 
"yeni eşyalar getire
ceğiz" teklifini de 
reddedince devreye 
polis girdi. Polis

"reşit olmayanla cin
sel ilişki" suçundan 
toplam 3.5 yıla 
kadar hapsini istedi. 
Taraflara esas 
hakkında son 
savunmalarını yap
maları için süre 
veren mahkeme, 
duruşmayı karar için 
erteledi 

maktul tarafından 
sürekli rahatsız 
edildiğini söylemişti. 
Olay günü eşinin 
maktul hakkında 
'tehdit* suçundan 
şikayetçi olmak için 
adliyeye geldiğini 
ifade eden sanık 
B.A., "Maktul Turan 
Ekinci eşimi takip 
ederek adliyeye 
gelmiş. Maktul, 
eşimle beni yan 
yana görünce, ona 
vurmaya kalktı. Elini 
tutup peşimizi bırak
masını söyledim. 
Küfrederek bu kez 
bana saldırdı. O 
sırada ben de 
yanımdaki bıçağı 
çıkartıp salladım" 
diyerek kendini 
savunmuştu.

İhsan BÖLÜK 
posta@ihsanboluk.com.tr 

Oku(ma)!
Çarpıcı çelişkiyi vatandaş ne kadar fark 

ediyor acaba? Televizyonlarda yayınlanan 
kamu spotunda, bir genç kızın okuma 
azmi, ekonomik sıkıntı çeken babasının 
çabası ve mutlu sonla biten hikaye dudak 
titretiyor doğrusu... Spotun hiçbir yerinde 
ne dini, ne de siyasal mesaj var. Spot, bir 
süre önce “dindar gençlik istiyorum" diyen 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, 
kızların okula gönderilmesi çağrısıyla sona 
eriyor.

Kızlar elbette okumalı... Fakat dindar 
gençlik isteniyorsa, bu kamu spotunda 
neden, özellikle kadınlarda dindarlığın sim
gesi haline getirilen türban kullanılmıyor?

Kanımca kullanılmasında hiç sakınca yok. 
Zira 4+4+4 eğitim sistemiyle niyet çok açık 
bir şekilde ortaya konmuşken, bu tarz 
spotlarla amaç ne ola ki?

O da belli aslında... AKP’yi merkez sağın 
tek partisi haline getirmek!* * t

TÜİK dün, kitap basımıyla ilgili 2011 yılı 
istatistiklerini açıkladı. Geçen yıl 39 bin 247 
kitap basılmış...

İçerik dağılımına baktığımızda, 13 bin 
891 ’i edebiyat ve retorik üzerine... 13 bin 
395’i de sosyal bilimlerle ilgili... Bu sayıları 
görünce heyecanlanıyor insan... Basılı 
materyallerin toplam sayısının 176 milyon 
439 bin 551 olduğunu görünce heyecan 
daha da artıyor.

Dinsel içerikli kitap sayısı ise 2 bin 715... 
Siyasal iktidarın uygulamalarını dikkate 
alarak, dinsel içerikli yayın sayısının azlığı 
şaşırtıcı elbette... Üstelik edebiyat ve 
sosyal bilimlerle ilgili yayın çokluğu, ülke 
insanının kitaba olan ilgisinin arttığına 
ilişkin umut veriyor...

ekiplerine, "Amerika 
gelse beni burdan 
kimse çıkaramaz. 
Evimden çıkmam" 
diyen Mehmet 
Okuroğlu, belediye 
ekiplerinin "seni 
hamama da 
götürürüz. Bebere 
de götürürüz" teklifi
ni de reddetti. Daha 
sonra devreye giren 
mahalleli Okuroğ 
lu'nu ikna ederek 
evderi çıkarttı.
Mahalle sakinleri ise 
belediye ekiplerinin 
temizlik çalışmala 
rıyla rahat bir nefes 
alırken, "Sokağımız 
çok kötü kokuyordu. 
Mehmet abi umarım 
evi yine çöple 
doldurmaz" şeklinde 
konuştu.

O kadar da umutlanmayın... Milli Eğitim 
Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’nun internet 
sitesinde yer alan kitap okuma alışkanlık
larıyla ilgili istatistikler, umudu bir anda 
yerle bir ediyor. Hangi yılın araştırmasıdır 
belli değil ama Türkiye’de düzenli kitap 
okuma alışkanlığı oranı binde bir...

Aynı kaynaktan başka bir veri:
Ayda bir kitap okuyan öğretmenlerin 

oranı yüzde 5... Beş yıllık süreçte öğret
menlerin yüzde 75’lik bir kısmı hiç kitap 
okumamış!

BM İnsani Gelişim Raporu’na göre kitap 
okuma oranında Türkiye, Malezya, Libya ve 
Ermenistan gibi ülkelerin bulunduğu 173 
ülke arasında 86. sırada... Yılda bir Japon 
ortalama 25, bir İsviçreli ortalama 10, bir 
Fransız ortalama 7 kitap okurken, 
Türkiye’de 6 kişiye yılda 1 kitap düşüyor.

Ne acı değil mi?

GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ 
Elektriğe, doğalgaza zam 
Oranı duysanız muazzam 
Böyle buyurdu sadrazam 
Sorun yok, halk muntazam

wiMw.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
wiMw.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gine Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Suriye’ye barış gelecek mi?
Türkiye ile Essad İktidarı arasında çok 

iyi olan ilişkiler birden neden bozuldu.
Hükümet Şam'da Bakanlar Kurulu’nu 

topladı. Türkiye Suriye sınırlarında döşeli 
mayınların kaldırılması ve su konusunda 
anlaşma yapıldı.

İki ülke arasındaki vizenin kalkması 
sağlandı..

Ne oldu birden Türkiye, Suriye'ye karşı 
tam 360 derece ters tavır aldı.

Erdoğan hükümeti, o tarihlerde Suri 
ye'deki rejimi bilmiyor muydu?

Tabii biliyordu.
Mısır, Tunus, Yemen ve Libya'da 

başlatılan halk ayaklanmaları sonucu 
rejimlerin değişmesine karşın, Suriye’de 
sukunet vardı.

Gizli eller, Suriye’yi de karıştırmaya 
başladı.

ABD’nin Ortadoğu’ya yeni çeki düzen 
verme projesi biliniyordu.

Suriye’deki etnik yapı diğer arap ülke 
leri gibi değildi.

Ayrıca, Suriye’nin arkasında Iran, Çin 
ve Sovyet desteği de bulunuyordu.

Buna karşın, Türkiye sınırına yakın 
illerde halk ayaklanması başlatıldı.

Türkiye bu ayaklanmaları destekledi.
Bu hareketleri örgütlemeye başladı.
Essad rejimine karşı başlayan başkal 

dırışı ordu silahla susturmaya başlayınca 
iş çığrından çıktı.

Ölümler arttıkça, rejim de sertleşme 
sini sürdü.

Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan 
Erdoğan, Suriye’nin içişlerine tamamen 
karışır oldular.

Yanı başımızda ölümler, zulüm yaşa 
nirken, ‘görmezlikten gelemeyiz’ diyerek, 
tam müdahil oldular.

ABD ve Batı, Suriye konusunda tam 
istekli olmamasına karşın, Türkiye tam 
istekli davranıyordu.

Sonunda, Suriye’de tırmandırılan iç 
savaş kapımıza kadar dayandı.

Önceki gün sınırlarımız içinde bazı 
Suriyelilerin ölmesi, gerginliği iyice art* 
tirdi.

Bu sırada, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri Kof i Annan’ın Türkiye de olması 
ve bölgeyi gezmesi, konunun uluslararası 
boyutta gözlemci olması, Suriye’yi zora 
soktu.

Çin gezisini yarım bırakan Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu, ayağının tozuy
la Ankara’da kırmızı alarm verdi.

Neyseki dün geç saatlerde Suriye 
hükümeti, Annan planına uyacağını ve 
silahları susturacağını duyurdu.

Etmeseydi, Türkiye, yeni bir maceraya 
gireceğe benziyordu.

Bölgemizde sıcak bir savaşın çıkma 
sini ve Suriye’deki Baas rejiminin yıkıl
masını isteyenler var.

Bu konuda, Türkiye’yi taşeron yapmak 
isteyenleri de görüyoruz.

Oysa yanıbaşımızda yaşanan bir Irak 
gerçeği var.

Irak’tan çekilen ABD askerleri, geride 
milyonlarca ölü ve birbirini öldüren bir 
Irak halkı bıraktı.

Shell Beııza Petrol yeni 
yüzüyle müşterileriyle hulustu
Özdilek Alışveriş 
Merkezi önünde 
bulunan Shell 
Beyza Petrol 
Akaryakıt Istas 
yonu, yeni 
yüzüyle Gemlikli 
müşterilerine 
hizmet vermeye 
başladı.
2011 yılı sonlarında 
yenilenme çalışma 
lan nedeniyle geçi
ci pompalarla müş
terilerine hizmet 
vermeye başlayan 
Beyza Petrol, Shell 
Genel Müdürlüğü’n 
ce hazırlanan proje 
ye göre yenilendi. 
Son rutuşları dün 
yapılan Shell Beyza 
Petrol, getirilen 
akaryakıtları tank 
larına boşaltarak 
yeni işyerinde müş
terilerine öğleden

vermeye başladı. 
Akaryakıt pom
paları, kafeteryası 
ile yeni bir yüze 
kavuşan Shell 
Beyza Petrol, yer-
leşim konumunda- 
da eskiye göre
değişiklik yaparak, 
yüzünü Özdilek 
Alışveriş

çevirdi.
Beyza Petrol 
Limited Şirketi 
sahibi Mehmet 
Delibaşıoğlu, 
amaçlarının müş-
tenlerine daha 
kaliteli hizmet ver-
mek olduğunu 
belirterek, 
“Bundan sonra

mızla daha hızlı 
dolum yapacağız. 
Yeni kafeteryamızı 
daha zengin 
ürünlerle 
doldurduk.
Çağdaş bir 
akaryakıtı Gemlik’e
kazandırdığımız 
için mutluyuz.” 
dedi.

"Ollie bir geçer zamanki?
Dün, toprağa verdiğimiz eski 
CHP İlçe Başkanı ve Belediye 
Başkanı Nezih Dimili’nin 1977 
yılında Cumhuriyet Halk Parti 
İlçe Başkanı seçilmesinden 
sonra, o günkü yönetim kuru
lu, İlçe Kaymakamını ziyaret 
etmişti. Dimili’nin yönetim 
kadrosu solda sağa şöyle: 
Şükrü Ekim, Nezih Dimili, 
Ersen Elpen, Sami, Ziya 
Sarışen, Kadri Güler, önde 
Kaymakam ve Mustafa Özalp 
görülüyorlar.

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden almış olduğum nüfus 

cüzdanımı kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. HATUN OKUMUŞ

KAYIP
NIKKAM NK 3008-B60000583 marka model ve seri 

numaralı yazar kasa levhamı kaybettim. Hükümsüzdür.
NURİYE SÖNMEZAY

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden almış olduğum nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 

hükmü yoktur. YAKUP YAVUZ

Orhangazi Meslek Yüksek Okulu Elektrik Elektronik 
Bölümü’nden almış olduğum diplomamı kaybettim. 

Hükümsüzdür. İSMAİL ÇABUK

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ticaret Meslek 
Lisesi Okul İdaresi 
Meslekler ve İş 
Alanları Konulu Kon 
ferans düzenledi. 
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi Okul 
yönetimi, Gemlik 
Ticaret Meslek 
Lisesi 12. Sınıf 
öğrencilerine yöne
lik Uludağ Üniver
sitesi Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu 
Salonu’nda 
Meslekler ve İş 
alanları konulu kon
ferans düzenledi. 
Meslekler ve İş alan
ları konulu konfe 
rans Borçelik İnsan 
Kaynakları Müdürü 
Serdar Özkaleli 
tarafından verildi. 
Özkaleli, öğrencilere 
hangi mesleklere 
yönelinirse başarılı 
olunacağı konusun
da birtakım açıkla
malarda bulundu. 
Buna göre öğrenci
lerin planlı olmaları, 
kendilerini

mesleklerinin 
gereğine göre iyi 
yetiştirmelerini, 
zamanı iyi 
kullanmaları

gerektiğini belirtti. 
Ayrıca, mutlaka bir 
yabancı dil öğren
melerinin önemini 
vurgulayarak,

konferansı sona 
erdirdi.
Konferans 12. sınıf 
öğrencileri tarafın
dan ilgiyle izlendi.

Karacaalililer, 
Edirne'yi gemi

Karacaali köylüleri 
düzenledikleri Ç j 
geziyle Edirne’ye^ 
gittiler.
Göksal Noca’nın 
düzenlediği organi
zasyon ile Edirne’ye 
giden Karacaalililer, 
Selimiye Cami, II. 
Beyazıd Külliyesi, 
Tuna Nehri ve Meriç 
nehirlerini görme fır
satını buldular. 
50 kişilik gurupla 
Edirne’yi gezen 
Karacaalililer, gezi
den memnun kalır
larken, geziyi 
düzenleyen Göksal

Noca, “Geleneksel 
hale getirdiğimiz 
gezilerimizi 
sürdürüyoruz. 
Geçtiğimiz yıl, 
Çanakkale gezisi 
düzenlemiştik. Bu 
yıl ise, Edirne’yi 
gördük. Türkiye’nin 
önemli tarihi ve tu 
ristik yerlerini birer 
birer gezerek, yur
dumuzun daha iyi 
tanıma fırsatına 
kavuşacağız. 
Gittiğimiz yerlerde 
de Gemlik’i ve zey
tinimizi herkese 
tanıtıyoruz’’ dedi.

BAŞSAĞLIĞI
Odamız Hukuk Danışmanı, 

Eski Belediye B uşkunlarından

Av. Nezih DİMİLİ’nin
kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz.

Merhuma Tanrı9dan rahmet, kederli ailesi, 
yakıntarı ve dostlarına başsağlığı diler, 

acılarını paylaşırız
GEMLİK ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

YÖNETİM KURULU ADINA ODA DAŞKANI İDRAKİM TALAN
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Bursa’nın İMittahn aiincelleiiiwr
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon idare
si (BUSKİ), kent 
merkezi ve yakın 
çevresini kapsayan 
yaklaşık 3 bin 750 
kilometrekarelik 
alanın harita bilgi
lerini güncelliyor. 
M3 ve M4 olarak 
adlandırılan çalış
maların 2013 yılı 
sonunda tamam
lanacağını bildiren 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, “Projenin 
tamamlanmasıyla 
birlikte, kamu 
kuramlarının yanı 
sıra özel kuru
luşların da faydalan
abileceği sayısal 
fotogrametrik harita
lar ortaya çıkacak. 
Son teknolojiyle 
elde edilecek bu 
haritalar, coğrafi 
bilgi sistemleri ve 
tüm mühendislik 
uygulamalarının 
plan aşamasında 
eşsiz bir data ola
cak” dedi.
BUSKİ Genel

Müdürlüğü tarafın
dan, Bursa’nın 
sayısal 
fotogrametrik harita
larının güncellen
mesi çalışmalarının 
anlatılması amacıy
la, tanıtım toplantısı 
düzenlendi. BUSKİ 
Konferans 
Salonu’nda yapılan 
toplantıya, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe de katıldı. 
Büyükşehir 
Belediyesi sınır
larının genişleme
siyle birlikte 
büyüyen alan ve 
eski yerler için 
mevcut haritaların 
güncellenmesi ve 
yenilenmesi ihti 
yacınin doğduğunu 
belirten Başkan 
Altepe, Sayısal

Fotogrametrik Harita 
Üretimi (M3-M4) 
Projesi’nin bu 
nedenle başlatıl 
dığını söyledi. 
BUSKİ, Zonguldak 
Karaelmas Üniver
sitesi ve özel bir 
danışmanlık fir
masının işbirliğiyle 
başlatılan çalış
malarda süratle yol 
alındığını belirten 
Başkan Altepe, 
“Coğrafi bilgi sis
temleri ve tüm 
mühendislik uygula
malarında kullanıl
mak üzere birçok 
projenin planlama 
aşamasında altlık 
teşkil eden, M3 ve 
M4 olarak 
adlandırılan proje 
kapsamında; 
Büyükşehir 
Belediyesi hizmet 

sınırları ve yakın 
çevresini kapsayan 
yaklaşık 3 bin 750 
kilometrekarelik 
alanda 1/1000 ve 
1/5000 ölçekli 
sayısal fotogra 
metrik haritalar 
elde edilecek. 
M3 olarak 
adlandırdığımız 
projenin ilk etabı 19 
Nisan 2011 tarihinde 
tamamlanarak, 4 bin 
380 adet 1/1000 
ölçekli harita-334 
adet 1/5000 ölçekli 
ortofoto görüntüsü 
alınmıştır. M4 olarak 
adlandırdığımız 
projenin devam 
eden 2. etabına 9 
Eylül 2011 tarihinde 
başlanıl mış olup, 
9 Eylül 2013 tari
hinde tamam
lanacaktır”

Dokuma şanayinin 
dönüşümü ele alımlı

Marmara Belediyeler 
Birliği, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi ve Bursa 
Kent Konseyi’nin 
konuğu olan Prof. 
Dr. Ayhan Aktar, 
Bursa’daki dokuma 
sanayinin dönüşü 
münü anlattı.
Marmara Belediyeler 
Birliği, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi ve Bursa 
Kent Konseyi orga
nizasyonuyla 
‘Bursa’da dokuma 
sanayinin 
dönüşümü’ konulu 
seminer düzenlendi. 
Prof. Dr. Ayhan 
Aktar’ın konuşmacı 
olarak katıldığı semi
nere, belediyeye 

bağlı kuruluşların 
yöneticileri, Bursa 
Kent Konseyi üyeleri 
ve vatandaşlar 
katıldı. Bursa’da 
dokuma sanayi 
hakkında bilgi veren 
Prof. Dr. Ayhan 
Aktar, şehrin tarih 
boyunca dokumada 
Anadolu’nun öncüsü 
olduğunu söyledi. 
Duyun-u Umumiye 
İdaresi’nin İpek 
böceği üretimini 
teşvik etmek ama 
cıyla 1894 yılında 
İpekçilik Okulu’nu 
açtığını hatırlatan 
Aktar, Bursa’nın 
hammadde arayan 
AvrupalI tüccarların 
gözdesi olduğunu 
belirtti.

eıînw sekeri

“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 RİNANIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI. YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK RİLİNCİNE 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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ftrtent llMirefim Otulu'Mlan HM m
İlçemizin tek özel ilk 
öğretim okulu olan 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu, 
Bursluluk Belirleme 
Sınavı düzenledi. 
Sınavlara 5-6 ve 7. 
sınıf öğrencileri 
katılabilecek. 
Sınavlara katılmak 
isteyenler başvuru 
formunu eksiksiz 
doldurarak okul 
yönetime verecekler. 
Sınavda, 7. sınıf 
öğrencileri 21 
Türkçe, 18 
Matematik, 18 Fen 
Bilgisi, 18 Sosyal 
Bilgiler ve 15 
İngilizce sorusu 
cevaplayacak. 
Öğrencilerin bu yıl 
okudukları müfreda
ta uygun olarak 
hazırlandığı belir
tilirken, 5. ve 6. sınıf 
öğrencilerine ise 19 
Türkçe, 16 
Matematik, 16 Fen 
Bilgisi, 16 Sosyal 
Bilgiler, 13 İngilizce 
sorusu cevaplaya
cak. 5. ve 6. sınıflar

Ahmet Cevdet İşler

sınavda toplam 80, 
7. sınıflar ise toplam 
90 soru cevaplaya
cak.
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu Müdürü 
Ahmet Cevdet 
İşler gazetemize yap
tığı açıklamada, 
bursluluk oranı ve 
kontenjanı belirleme 
yetkisinin sadece 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu’na ait 
olduğunu, 

sonuçların optik 
değerlendirme siste
mi ile alınacağını, 
sonuçların sınavdan 
bir hafta sonra 
okulun web sitesin
den öğrenilebileceği
ni söyledi.
Sınav sonuçlarına 
itiraz edilemeyeceği
ni belirten İşler, 
başvuruların 18 
Nisan 2012 Çarşam
ba günü mesai 
bitiminde sona 

ereceğini, sınavın 
ise 22 Nisan 2012 
Pazar günü 
okullarında yapıla
cağını bildirdi. 
Ödüller ve bursların 
okula kayıt olma 
şartına bağlı 
olduğunu belirten 
İşler, sınavlarda 490- 
500 puan arası alan
lara yüzde 100, 480- 
490 puan arası alan
lara yüzde 50, 460- 
480 puan arası alan
lara yüzde 25 indirim 
uygulanacağını 
söyledi.
Sınav günü 
Gemlik’te Manastır 
BP- İskele Meydanı 
ve Orhangazi Çarşı 
Meydam’ndan saat 
09.30’da servis 
kalkacağı belirtildi. 
Başvuruların 18 
Nisan 2012 Çarşam
ba günü mesai saati 
bitiminde sona ere
ceği ve sınav günü 
öğrencilerin nüfus 
cüzdanlarını yan
larında bulundur
maları istendi.

0
OZEL

aykent İlkögretİn okulu 
BURSLULUK ŞARTLARI

SINAV KURALLARI
1- Başvurular şahsen yapılır.

2- Sınava sadece bu dönem okullarının 5.6 ve 7. sınıflarında okuyan öğrenciler katılabilir.

3- Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

4- Başvuru sonrası verilen başvuru numarası sınav sırasında kullanacağı için önemlidir.
5- Sınav, Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve İngilizce derslerinden, 

öğrencilerin bu yıl okumuş oldukları müfredata uygun olarak hazırlanan sorularla yapılacaktır 

6- 5. ve 6. sınıfların sınavı toplam 80,7. Sınıfların sınavı 90 sorudan oluşmaktadır.

7- Soru Dağılımı

8- Sınav süresi soru sayısı * 20 dakikadır.

9- Sınav optik sistemle değerlendirileceği için öğrencilerin kurşun kalem ve silgi 

getirmeleri gerekmektedir.

10- Sınav günü öğrencilerin nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekir.
11- Bursluluk oranı ve kontenjanı belirleme yetkisi sadece Özel Aykent İlköğretim 

Okulu’na aittir.

12- Sonuçlar, sınav yapıldıktan sonra hafta içinde web sitesinden yayınlanır.

13- Sınav sonuçlanna itiraz edilemez.

14* Başvurular, 1B Nisan 2012 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecek.

Sınav, 22 Nisan 2012 Pazar günü saat 10.30'da okulumuzda yapılacaktır.

15- Sınav günü Gemlik'te Manastır IBP ■ İskele Meydan? ve Orhangazi Çarşı 

Meydam’ndan saat 09.30’da servis kaldırılacaktır

BU RS ORANLARI:

| ÖPOLLERVEBURSLAROKULUMUZAKAYTTOLMAŞARTadABAĞLIDIR.

Derneğimizin üyesi, Eski Belediye B uşkunlarından, 
ağabeyimiz, örnek insan

Av. Nezih DİMİLİ ’yi
kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz»

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesi, 
yakınları ve dostlarına başsağlığı diler, 

acılarını paylaşırız
GİRİT VE RUMELİ TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 

YÖNETİM KURDLU ADINA DAŞKAN AHMET ÇAKMAK
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Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, Türkiye’ye örnek oldu
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan uygulamaya alı
nan Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi, 
Bilim Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Nihat 
Ergün tarafından 
Ankara’da büyükşe
hir belediye başkan- 
larına örnek gösteril
di. Türkiye’de kuru
lacak bilim merkez
lerine verilecek 
destekleri konu alan 
toplantıda Bursa 
Bilim ve Teknoloji 
Merkezi’ni başarı 
örnekleri arasında 
gösteren Bakan 
Ergün, ülkenin gele
ceği açısından 
büyük önem taşıyan 
bilim merkezlerinin 
önce büyükşehirler 
sonra da iller bazın

da yaygınlaştırılması 
için 1 milyar TL’lik 
kaynak ayırdıklarım 
söyledi.
Türkiye’de kurulacak 
bilim merkezlerine 
verilecek destekleri 
konu alan toplantı, 
Ankara’da yapıldı. 
TÜBİTAK Başkanlık 
binasında gerçek
leşen toplantıya 
Bilim Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Nihat 

Ergün, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, 15 ilin 
büyükşehir belediye 
başkanı, büyükşe- 
hirlerin ilgili daire 
başkanları ve Bursa 
Bilim ve Teknoloji 
Merkezi Koordina 
törü Rıfat Bakan 
katıldı. Hükümetin 
2023 hedeflerinin 
belirlendiğini ve bu 

konuda bir eylem 
planının oluşturul
duğunu söyleyen 
Bakan Ergün, 
Türkiye’de bilim 
merkezleri kurul
masının da bu eylem 
planının en önemli 
ayaklarından biri 
olduğunu kaydetti. 
Bilim merkezlerinin 
çocukların ve 
dolayısıyla ülkenin 
geleceği açısından 
çok önemli 
olduğunu, bu konu
da TÜBİTAK olarak 
toplamda 1 milyar 
TL’lik destek plan
ladıklarını belirten 
Bakan Ergün, 
“Türkiye’nin 2023 
vizyonu çerçeve 
sinde hayata geçir 
meyi düşündüğümüz 
en önemli projeler

den biri de, 81 ilde 
bilim ve teknoloji 
merkezlerinin kurul
masıdır. Bu konuda 
yerel yönetimlerle 
işbirliği içerisinde 
çalışacağız. Yerel 
yönetimler alt yapı 
ve bina faaliyetlerini 
yerine getirecek, 
TÜBİTAK olarak biz 
de işin teknik boyu
tuyla ilgileneceğiz. 
Her türlü malze
menin temininden 
organizasyon kur
maya kadar, her 
türlü desteği yerel 
yönetimlere sağlaya
cağız. Binasını 
tamamlayan 
büyükşehir belediye
si, vereceğimiz 
destekleri hak eden 
belediye olacaktır. İlk 
etapta büyükşe- 

hirlerde başlayacak 
çalışmalar, sonrasın
da illerde devam 
edecektir. İnanıyo
rum ki 2023 yılı 
öncesinde 
belirlediğimiz hede
fleri yakalayacağız” 
dedi. TÜBİTAK ve 
yerel yönetimler 
tarafından destek
lenecek bilim ve 
teknoloji merkez
lerinin çocuklara ve 
gençlere bilimi 
aktaracağını, teknolo 
jinin daha doğru kul
lanılmasını sağlaya
cağını ifade eden 
Bakan Ergün, bu 
konuda Bursa ve 
Konya büyükşehir 
belediyeleri tarafın
dan başlatılan 
çalışmaları örnek 
gösterdi.

Bursa'da Yapılacak Savunma Sanayisi Buluşması
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
yarın Bursa'da 
yapılacak savunma 
sanayisi buluş
masıyla ilgili, 
"Bursamızdaki 
sanayi potansiyelin
in çok ciddi bir kapa
sitesi vardır. Bu 
büyük kapasitenin 
sadece otomotivde, 
makine imalatında 
ya da benzeri alan
larda değil aynı 

zamanda savunma 
sanayisi alanında 
da değerlendirilmesi 
Bursamız için önemli 
bir kazanım 
olacaktır" dedi.
Vali Harput, yazılı 
açıklamasında, 
Türkiye'nin, her yıl 
yurt dışından çok 
sayıda savunma 
sanayisi malzemesi
ni temin etmek 
için milyarlarca lira 
ödediğini, bir 

kısmını da ülkenin 
değişik yörelerinde 
imal ettiğini belirtti. 
Bursa'nın sahip 
olduğu büyük 
sanayi altyapısına 
rağmen, savunma 
sanayisi konusunda 
istenen güçlü 
bir potansiyeli 
henüz yakalaya
bilmiş olmadığını 
ifade eden 
Harput, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı 

ve Bursa Valiliği'nin 
işbirliğinde gerçek
leştirilecek 
organizasyonla 
Bursa'da savunma 
sanayisi alanında iş 
yapabilecek gerek 
kamu gerekse 
özel sektörün 
temsilcilerini 
buluşturacaklarını 
bildirdi.
Harput, şunları 
kaydetti:
*'Bu buluşmada

'Bursa'da gelecek 
dönemde savunma 
sanayisinin ihtiyaç 
duyduğu nelerin 
yapılabileceği, hangi 
tesislerin, hangi 
hizmetlerin Bursa'da 
gerçekleştirilebile
ceği' konusu 
karşılıklı görüşmel
erle değerlendirile
cek, ele alınacak 
ve Bursamızın gele
ceği adına önemli 
bir olay gerçekleşe

cek. Bursamızdaki 
sanayi potansiyelin
in çok ciddi bir kapa
sitesi vardır. Bu 
büyük kapasitenin 
sadece otomotivde, 
makine imalatında 
ya da benzeri alan
larda değil aynı 
zamanda savunma 
sanayisi alanında da 
değerlendirilmesi 
Bursamız için önemli 
bir kazanım olacak
tır."

PLAKET - KÜM VE MADALYA ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

IClajans
MATBAACILIK - REIWCIUR- 0IW1İZA5Y0h VE TAIHTIM

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketlerİstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı tto: 3/ B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0 224) 513 35 95
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Bu maden Türkiye'yi kurtarır
Başta inşaat sektörü 
olmak üzere birçok 
alanda kullanılan 
pomza madeninin 
dünyadaki rezerv
lerinin yüzde 45'i 
Türkiye'de.
İşin uzmanından, 'iyi 
değerlendirilirse cari 
açığı kapatabilir* açık
laması geldi.
Pomza madeni, diş 
macunundan tarıma, 
savunma sanayinden 
inşaat sektörüne 
kadar birçok sek
törün hammaddesi 
durumunda.
Madenin, farklı 
endüstriyel alanlarda 
değerlendirilmesi 
halinde Türkiye'nin 
cari açığını bile kap
atabilecek bir gelir

Memur-Sen yüzde 16 zam istedi
Yakın zamanda 
Hükümet'le masaya 
oturacak memur 
sendikaları da 
maaşlara yapılacak 
zam oranlarını 
netleştirmeye 
çalışıyor.
Maliye Bakanlığı'nın, 
masaya yüzde 3 tekli
fiyle oturacağı belir
tilirken, Memur-Sen, 
2012 için yüzde 16, 
2013 içinde yüzde 14 
zam talep etti.
Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, memur 
maaşlarındaki artışı 
belirleyecek toplu 
sözleşme 
görüşmelerinde bu 
yıl için yüzde.16, 
2013 için de yüzde 14 
zam talep ettiklerini 

elde edilebileceği ileri 
sürüldü.
İddianın sahibi, bu 
madenin çok geniş 
rezervlerine sahip 
olan İsparta'daki 
Süleyman Demirel 
Üniversitesi'nden 
Prof. Dr. Lütfullah 
Gündüz.
Prof. Gündüz, dünya 
rezervlerinin yüzde 
45'nin Türkiye'de 
olduğu pomza için 
üniversite 
bünyesinde kurulan 
araştırma uygulama 
merkezinin müdürü. 
Hürriyet'in haberinde, 
250’nin üzerinde sek
törde kullanılan 
pomzadan, İsparta 
Belediyesi’nin işleti
minde bulunan 

bildirdi. Gündoğdu, 
Memur-Sen Genel 
Merkezi'nde düzen
lediği basın toplan
tısında, toplu 
sözleşme hakkının 
Memur-Sen'in zaferi 
olduğunu, toplu 
sözleşme yasasının 
çıkarılması için 
mücadele eden kon
federasyonun, toplu 
sözleşme sürecinden 
de başarıyla çıkacağı
na inandıklarını 
söyledi.
Maliye Bakanlığının 
müzakereler öncesi 3 
3 gibi bir zam artışın
dan söz ettiğini 
belirten Gündoğdu, 
"Maliye Bakanlığı 
şunu bilmelidir, 
kanun hükmünde 
kararname dönemi

İsparta Bimsblok 
Anonim Şirketi'nin 
Türkiye ve dünya 
pazarına yapı 
malzemesi ürettiği 
kaydedildi. 
Pomza ile ilgili, 
"Bugün kullandığımız 
diş macunlarının 
büyük bir çoğun
luğunda pomza taşı 
beyazlatıcı ham
madde olarak yer 
alıyor. Avrupa’da 
belediyelerin bir 
kısmı içme sularının 
arıtılmasında pomza- 
yı ana filitrasyon 
malzemesi olarak 
değerlendiriyor. 
Ziraat sektöründe 
topraksız tarımın çok 
önemli olduğu 
koşullarda seracılık

kapanmıştır. 
Memurlar şeffaf bir 
şekilde toplu 
sözleşme yapacaktır. 
Siyasetin ve bürokra 
sinin söylediği değil 
toplu sözleşme 
masasında söylenen 
geçerli olacaktır" 
ifadelerini kullandı. 
İlk toplu sözleşmenin 
üst düzey bürokrat
larla diğer kamu 
görevlileri arasındaki 
makası daraltması 
gerektiğini ifade eden 
Gündoğdu, "Artık 
enflasyona ezilen 
değil, enflasyonu 
ezen bir maaş 
istiyoruz" dedi.
Toplu sözleşme talebi 
Toplu sözleşme 
talepleri hakkında 
bilgi veren 

ta, çölleşmiş bölgel
erde toprak yerine 
kullanılıyor" diyen 
Prof. Gündüz'ün, 
madenin asıl ekono 
mik değerinin nan- 
oteknoloji ürünlerin 
yapılmasında ortaya 
çıktığını belirtti. 
"CARİ AÇIĞI 
KAPATIR" 
Prof. Dr. Gündüz, 
"Türkiye’nin en 
büyük sıkıntılarının 
başında cari açık 
geliyor. Pomza, 
endüstride farklı 
alanlarda değer
lendirildiği takdirde 
çok önemli bir katma 
değer sağlayacak ve 
tek başına cari açığın 
kapatmasını sağlaya
caktır" dedi.

Gündoğdu, bu yıl için 
yüzde 16, 2013 için 
yüzde 14 zam talep 
ettiklerini, taban 
aylığa, yüzdelik 
artışlara ek olarak, 
2012 yılı için 120 TL, 
2013 yılı için 80 TL 
seyyanen zam iste
diklerini ifade etti. 
Gündoğdu, ek 
ödemede öğretmen 
ve öğretim elemanı 
için 50 puan (314 TL), 
din görevlileri, hekim 
dışı sağlık personeli, 
sivil savunma uzman
larıyla KIT'lerdeki 2 
sayılı cetvele tabi 
personelden ek 
ödeme oranlarında 
artış yapılmayanlara 
25 puan (157 TL) artış 
yapılması gerektiğini 
kaydetti.

İki aylık cari açık
10 milyar dolar

Cari açık Şubat'ta 
4.22 milyar dolar 
oldu. İki aylık açık 
10.1 milyar dolar 
olarak gerçekleşti. 
Türkiye'nin en 
önemli sorunu 
olarak gösterilen 
cari açık Şubat'ta 
beklentilerin altında 
gerçekleşti.
Şubat ayında cari

Akaryakıta müdahale 
edecekler

Rekabet Kurulu liraya yaklaşan
Başkanı Nurettin 
Kaldırımcı, 
akaryakıt piyasasın
daki gelişmeleri 
yakından takip 
ettiklerini ve 
gerekli görülmesi 
halinde bu 
sektöre yönelik 
çalışma başlatabile
ceklerini söyledi. 
Petrol ve döviz 
kurundaki 
yükselişe bağlı 
olarak akaryakıta 
son dönemde üst 
üste gelen zam ve 
litresi yaklaşık 5 

açık 4.2 milyar dolar 
olarak gerçekleşti. 
CNBC-e anketinde 
Şubat'ta cari açığın 
4.6 milyar dolar 
olması bekleniyor
du. 
Ocak-Şubat'ta cari 
açık yüzde 15,8 
oranında azalarak 
10.14 milyar dolara 
geriledi.

benzin 
fiyatlarına yönelik 
tepkiler gündeme 
geliyor.
Rekabet Kurulu 
daha önce akaryakıt 
sektörü raporu da 
hazırlamış ve sek
törde yapılması 
gerekenlere yönelik 
bazı önerilerde 
bulunmuştu. Enerji 
Piyasası Düzenleme 
Kurulu (EPDK) da 
akaryakıt sek
töründe tavan fiyat 
uygulaması yap
mıştı.

■M GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

n
İtfaiye 110
Polis İmdat 105
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

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

________ HASTANELER________

UEDAŞ ARIZA 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

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 94b VAPUR - FERİROT

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

OTORÜS
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

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 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 30 00
Akçagaz 514 33 70
Totalgaz 514 17 00

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

_________ TAKSİLER___________

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

RELEDİYE

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

Akcan Patrol
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz S13 1S4S
Beyza Petrol S13 01 03

Gemlik KHrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4243 

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)

lUIllUlHlItlIllÜI
VENÜS SİNEMASI 

ELYAZISI:11:30-14:00- 
16:15-18:30-20:30 

FETİH 1453:14:15-20:00 
ÖLÜMSÜZLER: 

12:00-17:15 
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'.5141500
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Judocular Malatya'ya uğurlandı
13-15 Nisan Tarihleri 
arasında Malatya’da 
yapılacak olan bay 
ve bayanlar yıldızlar 
Türkiye Şampiyona 
sı hazırlıklarını 
tamamlayan Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü 
Judo takımı madalya 
avı öncesi Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ı makamında 
ziyaret ettiler.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a» 
“Mevlana’nın 7 
Öğüdü”nün yazılı 
olduğu plaketi 
takdim eden Judo 
Takımı Antrenörü 
İsmail Yıldız, Türkiye 
Şampiyonasında 
takım halinde ilk üçü

hedeflediklerini vur
gulayarak, sonrasın
da da Milli Takıma 
oyuncu vererek 
Haziran ayında 
yapılacak Balkan ve 
Avrupa Şampiyo 

nasında da Bursa ve 
Gemlik’i başarıyla 
temsil etmek 
olduğunu söyledi. 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Muharrem Sarı,

Belediye Meclis 
üyesi Aydın 
Bayraktar, Belediye 
Meclisi üyeleri ve 
aynı zamanda 
Encümen üyeleri 
olan Cemil Kurt ve

Necmettin Rama’nın 
da katıldığı ziyarette 
başarılı judo takımı 
sporcularını da tanı
tan antrenör İsmail 
Yıldız, 34 Kg Berk 
Ünlü, 50 Kg Barış 
Coşkun, 66 Kg 
Serdar Ağtaş, (+) 66 
kg Ağır sıklet erkek
lerde Onur Kaya, 36 
Kg Melike Alanko, 
40 Kg Havanur 
Ercan, 52 Kg 
Kardelen Bozkurt, 
57 Kg Tuğba Yılmaz, 
(+) 63 Kg Ağır sıklet 
bayanlarda Semanur 
Erdoğan’dan oluşan 
takımın Malatya’dan 
madalyalarla 
döneceğini söyledi. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’da, başta

Sebile Akbulut 
olmak üzere Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübünün 
tüm sporcularını 
tebrik ederek, 
İlçenin ismini judo 
sporunda da 
başarıyla duyurup 
temsil eden 
antrenör İsmail 
Yıldız’ı da kutladı. 
Sporcularla da soh
bet eden Refik 
Yılmaz, belediye 
olarak tesisleşmeye, 
malzeme yardımları
na ve sportif yatırım
lara devam edecek
lerini kaydederek, 
“Destek bizden, 
başarı sizden.
Sizlerle onur ve 
gurur duyuyoruz” 
diye konuştu.

Okul Spor şenlikleri devam ediyor
Gemlik Belediye 
Başkanlığı Okul 
Spor Şenlikleri, 
görkemli bir şekilde 
devam ediyor. 
23 Nisan ve 19 
Mayıs Okul Spor 
Şenlikleri Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan organize 
ediliyor.
Sporun ve sporcu
nun her zaman 
yanında olan 
Gemlik Belediyesi, 
öğrencilerimizi 
spora yönlendirmek 
için her türlü imkanı 
sunu yor. Şenliklerin 
Startı 5 Nisan 2012 
de Küçükler 
Kategorisi Futbol ile 
başladı. Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Gemlik Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Burhan İnan 
ve Belediye Meclis 
Üyelerinin bulun
duğu müsabakalar
da, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ile İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürümüz Mehmet

Ercümen başlama 
vuruşu yaptılar. 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu ile 
Ayşe Zıver Karataş 
İlköğretim okulları 
arasında oynanan 
müsaba kadan önce 
başlama vuruşu 
yapıldı.
Gemlik Belediye 
Başkanlığı okul spor 
şenlikleri Futbol, 
Voleybol, Masa 
Tenisi, Satranç , 
Yüzme, Bebestad, 
Ayak Tenisi ve 
Atletizm branşların
da yapılacak.

Yaklaşık 2 ay 
sürecek müsaba 
kalarda katılan tüm 
öğrencilere 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı tarafın
dan Madalya, Katılım 
Belgesi ve kupa 
verilecek.
10 İlköğretim 
Okulunun katıldığı 
Küçükler Futbol 
müsabakalarda alı
nan sonuçlar 
şu şekilde;
11 Eylül İlköğretim 
Okulu: 4 Ayşe Ziver 
Karataş İlköğretim 
Okulu: 1

Ş. Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu: 4 
Kurtul İlköğretim 
Okulu: 0 
Çınar İlköğretim 
Okulu : 5 Kurtul 
İlköğretim Okulu : 2 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu: 1 Çınar 
İlköğretim Okulu: 2 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu : 2 
Engürücük İlköğre
tim Okulu : 1 
Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulu : 1 100. Yıl 
İlköğretim Okulu: 2 
Şehit Cemal İlköğre
tim Okulu: 5

100. Yıl İlköğretim 
Okulu: 3 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu: 3 Şehit 
Cemal İlköğretim 
Okulu: 0 
Çınarİlköğretim 
Okulu: 6 Ayşe Ziver 
Karataş İlköğretim 
Okulu: 1 
Kurtul İlköğretim 
Okulu: 4 11 Eylül 
İlköğretim Okulu: 1 
11 Eylül ilköğretim 
Okulu: 2 Ş. Etem 
Yaşar İlköğretim 
Okulu: 4
A. Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu: 1

S. Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu: 4 
Engürücük İlköğre
tim Okulu: 1 Şehit 
Cemal İlköğretim 
Okulu: 4
100. Yıl İlköğretim 
Okulu : 2 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu : 4 
Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulu : 1 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu: 3 
Engürücük İlköğre
tim Okulu : 1 Şükrü 
Şenol İlköğretim 
Okulu: 3

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN



Gemlikli Hayvanseverler, Umurbey Hayvan Barınağı’ndaki beslenmeden şikayetçiler

"Beleıliııe Bannajı'nılati hawanlar »eierli lıestenmiııor
Gemlikli Hayvanseverler, 
Gemlik Belediyesinin 
Umurbey’de bulunan 
Hayvan Barınağı’ndaki 
hayvanların yeterli bes 
lenmediğini iddia 
ediyorlar. Gemlikli 
Hayvanseverlerin 

temsilcisi Ümran 
Akyavaş, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
ameli yath ve yavru 
köpeklerin kuru ekmek 
ve çorba ile beslene- 
meyeceğini, Beledi 
ye’nin bütçesinden hay

vanlara mama almak için 
para ayırmadığını, bugü 
ne kadar yardımsever
lerin aldığı mamalar ile 
hayvanların beslen 
d iğ i ne dikkat çekerek, 
hayvanseverleri yardıma 
çağırdı. Sayfa 5’de

HAYVAN 
HAKLARI 
F EDE RA S YO N U
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BİR ALANA 
İKİNCİSİ BEDAVA!
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Hünkar Hacı Bektaş Veli ve Dersimliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi 
Belediye Başkanvekilliği seçimleriyle ilgili Derneklerine yönelik eleştirilere cevap verdiler:

‘tiıll ilişiilef i hııımlara mal etoıei ateşle isiigaimr
Hünkar Hacı Bektaşi Veli ve Dersimliler Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nden yapılan 
yazılı açıklamada, Gemlik Belediye Başkanve kili 
seçimlerinde kurumlarına yönelik ithamların 
amacının, örgütlü yapılarını yıpratmak olduğu belir
tildi. “Uzunca bir süre Gemlik kamuoyunu meşgul 
eden Gemlik Belediye Başkanvekili seçimleri ile 
ilgili süreci serin kanlı ve titiz bir şekilde takip ettik. ” 
diyerek başlanan açıklamada, “Kurumlanınız 
üzerinden bir takım olumsuzluklar oluşturulmaya 
çalışıldı.” denildi. Haberi sayfa 2’de Hünkar Hacı Bektaş Veli Derneği 

Başkanı Kazım Bulut
Dersimliler SOsyal.Yardımlaşma ve 

Dayanışma Derneği Başkanı Zeynel Bakır

Gemlikspor 
işi zora 

soktu 2-2
Süper Amatör 
Küme Play Off 
karşılaşmalarının 
3. haftasında 1’er 
puanı bulunan 
Gemlikspor ile 
Kurtuluşspor 
zorlu 90 dakika 
sonunda 2-2 bera 
bere kalınca iki 
takımda puan
larını 2’ye çıkart
tılar. Sayfa 10’da

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Ne belediyeymiş be..!
Gemlik Belediyesi’nde savcılıkça ortaya 

çıkarılan yolsuzluk soruşturmaları ve 
açılan davalarla ilgili gelişimler toplumun 
gündeminden düştü.

Yerini, sonra yapılan Belediye Başkan 
vekilliği seçimleri, partilerine ihanet eden
ler, bir oyla koltuk sahibi olmalar, yaşanan 
hukuksuzlukları gördük.

Yeniden yapılan seçimler, yeniden 
ihanetlerin yaşanması...

İhanet edenin kendini aylarca gizlemesi 
bu nedenle arkadaşlarını zan altında bırak
ması...

Sonrası, kendini ele vermesi...
Tüm bu süreç, bazı kurumlan da yıprattı.

Devamı sayfa 4’de

3. Kaıımakamlık Kupası Gümüş 
Aııak Basket Tıımuuası Haşlıyor
1 Mayıs -12 Haziran 
2012 tarihleri arasın
da düzenlenecek 
olan “Geleneksel 3. 
Kaymakamlık Kupası 
Gümüş Ayak 
Basketbol Turnuva 
sı”na katılacak 
takımların kuraları 
çekildi.
Atatürk Kapalı Spor 
Salonu’nda yapılacak 
olan turnuvanın 
Türkiye Basketbol 
Federasyonu onaylı 
olduğu belirtilirken, 
karşılaşmaya 
Ağdemir Nakliyat, 
Ayşe Ziver Karataş

İ. O. Bor usan Holding, Yaşam Atölyesi, 
BP Petrolleri A.Ş., GEMPORT, Muammer
ÇİMTAŞ, Gemlik Ağım Gemlik Devlet

Hastanesi, 
Muhasipler ve Roda 
Liman takımlarının 
katılacağı açıklandı. 
İlçe Spor Müdürü 
Adil Tunç, yaptığı 
açıklamada, turnu
vanın Gemlik halkına 
basketbolü sevdire
ceğini, bu tarz orga
nizasyonları sürdüre
ceklerini belirterek, 
“Turnuvaya katılan 
takımların maçları 
Fairplay ve centil
menlik içinde geçme
si dileğiyle tümüne 
başarılar diliyorum” 
dedi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Hünkar Hacı Bektaş Veli ve Dersimliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi 
Belediye Başkanvekilliği seçimleriyle ilgili Derneklerine yönelik eleştirilere cevap verdiler:

'M ilişkileri Mıa mal etmek teli isiigalJir'
Hünkar Hacı Bektaşi 
Veli ve Dersimliler 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Derneği’nden 
yapılan yazılı açıkla
mada, Gemlik 
Belediye Başkanve 
kili seçimlerinde 
kuramlarına yönelik 
ithamların amacının, 
örgütlü yapılarını 
yıpratmak olduğu 
belirtildi.
Hünkar Hacı Bektaşi 
Veli ve Gemlik 
Dersimliler Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma 
Derneği’nden 
yapılan yazılı açıkla
ma şöyle: 
“Uzunca bir süre 
Gemlik kamuoyunu 
meşgul eden Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili seçimleri ile 
ilgili süreci serin 
kanlı ve titiz bir 
şekilde takip ettik. 
Bu süreçle ilgili 
gerek fısıltı gazete 
terinden, gerekse 
bilinçli bir şekilde 
Kurumlanınız 
üzerinden bir takım 
olumsuzluklar oluş
turulmaya çalışıldı. 
Kurumlarımız, 2009 
yerel seçimlerinden 
bu güne kadar olan 
süreci bir bütün 
olarak değerlendir 
mektedir. Şöyle ki 
yerel seçimlerle ilgili 
kurumlarımızla 
görüş alış verişinde 
bulunulduğunda, 
kurumlarımız; aday

Hünkar Hacı Bektaş Veli Derneği 
Başkanı Kazım Bulut

Dersimliler Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği Başkanı Zeynel Bakır

tespitlerinden, 
yaşanabilinir bir 
Gemlik’i nasıl inşa 
edebilirize kadar 
birçok düşüncesini 
paylaşmıştır. 
Siyasetin insani 
değerler ve toplum 
için yapıldığına 
inanırız. Aksi olursa 
da bu çıkarsâl bir 
faaliyet olur. 
Bu günkü duruma 
baktığımızda Siyasi 
Partilerde ideolojik 
birliktelikten ziyade, 
menfaat birlikteliğine 
şahit olmaktayız. 
2009 yerel seçim
lerinden bu güne 
kadar, Gemlik 
Belediyesi’nde, 
çeşitli dönemlerde 
bir takım iddialar 
gündeme geldi. 
Belediye Başkanı 
görevden uzak
laştırıldı. Başkan

Yardımcıları tutukla
narak cezaevine 
konuldu.
Sonrasında serbest 
bırakıldı, iki belediye 
başkan yardımcısı, 
meclis üyesi 
olmalarına rağmen, 
meclis üyeliği hak
larından hukuki 
sebeplerden dolayı 
faydalanamadılar. 
Hal böyle olunca 
yukarıda belirttiğimiz 
gibi ilkeli siyasetten 
ziyade, menfaat bir
likteliği ön plana çık
makta.
Şöyle ki: 17 Mart 
2011 günü sayısal 
çoğunluğu elinde 
bulunduran partinin 
adayı, başkan vekil
liği seçimlerini kay
betti. Bu durumu 
yerel yöneticilik 
kabiliyeti daha iyi 
olan tercih edilmiştir 

diyebilseydik keşke. 
Diyemiyoruz; çünkü 
yargı kararıyla 
belediye başkanve 
kili seçimlerinin yeni 
lenmesi istenildi.
19 Ocak 2012 tarihin 
de yenilenen 
belediye başkan ve 
kili seçimlerinde de 
yine sayısal çoğun
luğu elinde bulun
duran Parti’nin adayı 
kazanamadı. Bu 
süreci herkes farklı 
yorumlamaktadır.

KURUMLARIMIZ! 
YIPRATMAK 
İSTİYORLAR 
Bilinçli bir şekilde 
hemşehrimiz ve 
kurumlarımızın üyesi 
olan, iki meclis üye
siyle ilgili bir takım 
ithamlarda bulunul
du. Yukarıda da 
belirttiğimiz gibi, biz 

bu süreci serinkanlı 
ve titiz bir şekilde 
takip etmeyi tercih 
ettik. İki meclis üyesi 
üzerinden, kurumlan 
miza yönelik itham
ların amacının, 
örgütlü bir kesim 
olduğumuzdan bu 
yapımızı yıpratmaya 
yönelik olduğu 
kanısındayız. 
Menfaat ve çıkar 
ilişkileri bu gibi par
tiler içinden çıktığı 
gibi, her toplum 
içerisinden de çıka
bilir. Bu ilişkiler 
üzerinden, ferdi ve 
bireysel kirli ilişki
leri, örgütlü topluluk
lara mal etmek ne 
yazık ki abesle işti
galdir.
Yaşanan bu süreçte, 
toplumumuzun bir 
bireyi bu gelişmeler
le ilişkilendirilmiştir.

İsmi geçen bireyle 
ilgili, kurumlarımız 
bu bireyin siyaset 
yaptığı partiye hiçbir 
koşulda referans 
olmamıştır.

TOPLUMUMUZ 
ÜZERİNDEN PRİM 
SAĞLAMAK 
NAFİLEDİR 
Bu davranışı tama
men partisi ve ken
disiyle alakalıdır. 
Kurumlanmızı ve 
toplumumuzu 
bağlayıcı temsil 
hakkı yoktur. 
Bu günde maalesef 
parti veya kişiler, bi 
lerek toplumumuza 
ve kurumlarımıza 
mal etmeye 
çalışmıştır.
Şu bilinmelidir ki; 
toplumumuza ve 
kurumlarımıza 
bilinçli yapılan bu 
karalama, örgütlü 
toplum olmamızdan 
kaynaklanan ve 
toplumumuz 
üzerinden siyasal 
prim sağlamaya 
çalışmak boşuna ve 
nafiledir.
Kurumlanmız çıkar 
ve kirli siyasete alet 
olmamıştır ve olma 
yacaktır. Şunu 
kamuoyunun bilgi
sine arz ederiz ki, 
kurumlarımızın 
referans olmadığı 
hiç kimse, kurum
lanınız! ve toplumu
muzu temsil hakkına 
sahip değildir. ”

tel Kıbrıs, Bursa'nın mesleki eğKimini imli alacak
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) 
Milli Eğitim, Gençlik 
ve Spor Bakanı 
Kemal Dürüst ve 
beraberindeki heyet, 
mesleki eğitimi 
incelemek ve kendi 
ülkelerinde de uygu
lamak üzere 
Bursa'ya geldi.
Yaptığı incelemelerin 
ardından Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput'u makamında 
ziyaret eden Bakan

Kemal Dürüst, her 
alanda olduğu gibi 
eğitimde de 
Türkiye'den yarar
lanmak istediklerini 
ifade etti. Vali 
Şahabettin Harput 
tarafından kapıda 
karşılanan Bakan 
Dürüst sıcak ilgiden 
dolayı teşekkür etti. 
Vali Şahabettin 
Harput, KKTC Eğitim 
Bakanı Kemal 
Dürüst'ü ağırlamak
tan duyduğu mem

nuniyeti dile getirdi. 
Dürüst, "Daha 
evvelden Kuzey 
Kıbrıs ile Bursa 
arasında güçlü bir

eğitim işbirliği plan 
ve programı var. Bu 
projenin takibi ve 
uygulanması için 
daha neler yapıla

bilmesi için yerinde 
inceleme yapmak ve 
bu konularda daha 
nelerin yapılabile
ceği konusunda 
araştırma yapmakta
lar." dedi. Kuzey 
Kıbrıs'ın Türkiye'nin 
bir parçası olduğu
nun altını çizen Vali 
Harput, "Kuzey 
Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti bizim 
her şeyimiz. Bursa, 
İstanbul ve Konya 
ne ise Kuzey Kıbrıs 

da o. Orası da bizim 
bir parçamız. 
Oradan gelen mis
afirlerimizi iki gün 
Bursa'da ağırlaya
cağız." şeklinde 
konuştu.
KKTC Eğitim Bakanı 
Kemal Dürüst, 
Kuzey Kıbrıs halkı 
olarak her alanda 
olduğu gibi eğitimde 
de Anavatan 
Türkiye'nin 
katkılarını bekledik
lerini belirtti.
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M kesen zanlı tutuklandı
Bursa İl Jandarma 
Ekipleri'nin yaptığı 
operasyon'da 
kestiği atların etleri
ni sattığı iddia 
edilen İzzet Ç., 
çıkarıldığı mahkeme 
tarafından tutuk
landı.
Merkez Osmangazi

ilçesi Büyük Deliller 
Köyü'nde at Eti 
kesitliği ihbarını 
alan Bursa İl jandar
ma Komutanlığı 
Ekipleri köye baskın 
düzenledi. Köyde 
İzzet Ç.'nin bulun
duğu evin yanındaki 
ahıra yapılan

baskında jandarma 
ekipleri gördüklerine 
inanamadı. Ahıra 
giren ekipleri, 
kesilmiş halde bulu
nan 3 adet at ve 
bunlara ait at 
kafalarına rastladı. 
Zanlı "5 bin 996 
Veteriner Hizmetleri

Bitki Sağlığı 
Gıda ve Yem 
Kanunu'na" 
muhalefet suçların
dan sevk edildiği 
adliyede çıkarıldığı 
mahkeme tarafından 
tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi

İhsanca
İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

Umutsuz lise öğrencileri!

Cezalarının içtimai 
için tutuklu olduğu 
İzmir'den Bursa'ya 
getirilen zeytin kralı 
Erol Evcil'i taşıyan 
cezaevi aracı, adliye 
çıkışında kaza yaptı. 
Kazadan gazetecileri 
sorumlu tutan 
gardiyanlar, kopan 
orta kapıyı araca 
yükleyerek yola 
devam etti.
Edinilen bilgiye göre 
Yargıtay, Bursa ve 
İstanbul'daki iki ayrı 
davadan hüküm 
giyen Erol Evcil'in 
cezalarının duruş- 
malı olarak içtimaına 
karar verdi. Bunun 
üzerine tutuklu 
bulunduğu İzmir

Cezaevi'nden 
gardiyanlar 
nezaretinde 
Bursa'ya getirilen 
Erol Evcil, Bursa 2. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
tekrar hakim karşısı
na çıktı.
Duruşmada, Evcil'in 
Musevi asıllı 
işadamı Nesim 
Malki'nin öldürülme
siyle alakalı Bursa 
Ağır Ceza Mahke 
mesi'nin verdiği 1 yıl 
2 ay hücre hapsi ile 
Alaattin Çakıcı'nın 
yurt dışına kaçışıyla 
alakalı İstanbul 9. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi'nin çete 
suçundan verdiği 1

yıl 15 günlük hapis 
cezası yeniden içti
ma edildi. Mahkeme 
Evcil'in İstanbul ve 
Bursa'daki 
davalarındaki hücre 
hapsi cezasını 1 yıl 
3 ay 5 gün olarak 
yeniden hesapladı. 
Duruşma öncesi 
Ataevler'deki adliye 
binasına da giderek 
Denetimli Serbestlik 
Bürosu'na 'Eve 
Dönüş Kanunu* 
olarak bilinen 
yasadan yararlan
mak için müracaatta 
bulunduğu iddia 
edilen Evcil'e adliye 
maratonu boyunca 
kader arkadaşı 
Hüseyin

Kayapalı'nın da eşlik 
etmesi gözlerden 
kaçmadı.
Adliyeyi arka kapı
dan kelepçesiz 
olarak terk eden 
Evcil için gardiyan
lar geniş güvenlik 
tedbirleri aldı. Basın 
mensuplarının soru
larını cevapsız 
bırakan Evcil İzmir'e 
gitmek için yola çıktı 
fakat aracın orta 
kapısı adliyenin 
çıkışındaki demir 
kapıya takılınca 
koptu. Olaydan 
gazetecileri sorumlu 
tutan gardiyanlar, 
kapıyı araca yükledi. 
Araç yola orta kapısı 
olmadan devam etti

Pazar verindeki dehşete 12 yıl
Bursa'da kendisine 
para verilmemesine 
kızıp silahla 
bastığı pazardaki 
kardeşlerinden 
birini öldürüp 
diğerini de öldür 
meye kalkıştığı iddia 
edilen sanığa 
ceza yağdı.
Cinayetten müebbet 
hapis cezasına 
çarptırılan sanığa, 
kardeşine yönelik 
"öldürmeye 
teşebbüs" suçundan 
da 10 yıl 10 ay hapis 
cezası verildi.
5. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
"yakın akrabayı 
öldürmek ve 
öldürmeye teşebbüs 
etmek" suçlarından 
ağırlaştırılmış

müebbet ve 20 yıla 
kadar hapsi istenen 
3 çocuk babası 
A.E. (45), son kez 
hakim karşısına 
çıktı. Geçen yıl 
ekim ayında, 
Alemdar 
Mahallesi'nde 
kurulan Soğanlı 
Semt Pazan'nda, 
kendisine para ver

mediği için kızdığı 
pazarcı kardeşi 
Burhan E.'yi (36) 
tabancayla vurarak 
öldürüp diğer 
kardeşi H.E.'yi (35) 
de ateş ederek 
kovaladığı iddia 
edilen tutuklu sanık 
A.E., son sözünde 
çok pişman oldu 
ğunu söyledi.

Mahkeme, sanık 
hakkında İstanbul 
Adli Tıp 4. İhtisas 
Dairesi'nden cezai 
ehliyeti olduğu 
yönünde rapor 
gelmesi üzerine 
yargılamayı son- 
landırdı. Tutuklu 
sanık A.E., kardeşi 
Burhan E.'yi 
öldürmek suçundan 
müebbet, diğer 
kardeşi H.E.'ye 
yönelik "öldürmeye 
teşebbüs" suçundan 
da 10 yıl 10 ay hapis 
cezasına çarptırıldı. 
Ayrıca sanığa, 6136 
sayılı Ateşli Silahlar 
Kanunu'na muhale
fet" suçundan da 1 
yıl 3 ay hapis ve bin 
lira adli para cezası 
verildi

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

MTTO abone oldunuz mu?
nanssaniM abone olun okuyun okutun

Eğitim sistemi yapboz oyununa döndü. 
Abdullah Gül ile başlayıp Recep Tayyip Erdo 
ğan ile devam eden AKP hükümetlerinde 
şimdiye kadar milli eğitim bakanlığı tam.4 
kez el değiştirdi. Bu sürede SBS, LGS, ÖSS 
ve saymakta zorlandığımız pek çok sınavın 
adı, sayısı, içeriği, kısacası her şeyi değişti.

Sorgulamadan, yorumdan uzak sınava da 
yalı eğitim sistemi;

Çocukların, gençlerin hayatlarının bir sına
va bağlı olması;

Ülkemizde gençlerin ne sağlıklı meslek 
seçimine olanak tanıyor ne de gelecek 
kuşaklara nitelik kazandırıyor!* * *

Bundan 7-8 yıl kadar önce son sınıf öğren
cilerine gazetecilik mesleğini anlatmak üzere 
Bursa Kız Lisesi’ne davet edilmiştim. 0 gün 
öğrenciler, gazetecilik ve televizyonculuk 
mesleğinin daha çok magazinel yönüyle 
ilgilenmişler, soruları da yine bu doğrultuda 
seçmişlerdi.

Gazeteci olarak ünlülerle bir araya geliyor 
muyduk? Şimdiye kadar hangi ünlülerle 
röportaj yapmıştık? Gazeteci kimliği, bütün 
kapıları kolayca açıyor muydu?

Bursa Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu 
üyesi olarak dün Nilüfer Ali Karasu Lisesi 
son sınıf öğrencilerine gazetecilik mesleğini 
anlattık.

Konuşmamızı kısa tutup, daha çok öğren
cilerin sorularını yanıtlamakla geçirdik bize 
ayrılan süreyi... Hem sorulardan, hem de 
yüzlerden edindiğim izlenim şöyle:

7-8 yıl önce Bursa Kız Lisesi öğrencilerinin 
ortaya koyduğu profil ile dün Ali Karasu 
Lisesi’nde karşılaştığımız profil arasında 
dağlar kadar fark vardı. Kız erkek karma 
eğitimin verildiği Ali Karasu Lisesi son sınıf 
öğrencilerinin gözlerinde, umutsuzluğu, 
karamsarlığı gördüm. Ne yazık ki, aralarından 
gazeteci olmaya hevesli bir iki gencin umut
larını yeşertecek sözler söyleyemedim!

Nasıl söyleyebilirdim ki?
Bugün gazetelerin, televizyonların haber 

işini, bir muhabir maaşına taşeron ajans iara 
bırakmış olmalarını, buna rağmen iletişim 
fakültesi bitirip de mesleğe mu habirlikle 
başlayacak kişilerin asgari ücretle işe 
başlatıldığını söylemese miydim?

Gazeteciliğin özünde muhalif ruh olması 
gerektiğini, oysa Türkiye gibi demokrasisi 
gelişmemiş ülkelerde iktidarların yanlışlarını 
yazanların, eleştirenlerin mesleki anlamda 
yaşama şansları olmadığını ifade etmese 
miydim?

Hadi öğrenciler, çevrelerinde tanıdıkları bir 
gazeteci olmadığı için bu mesleğin mensu
plarının ne kadar para kazandığını bilmiyor
lardı. Fakat yazdırılmayan, yazıları nedeniyle 
işsizliğe mahkum edilen, hatta hüküm ver
ilmeden yıllarca tutuklu olarak cezaevinde 
tutulan gazetecilerden habersiz değillerdi.

Genel olarak lise son sınıf öğrencilerinin 
gözlerinde kaygı vardı. Kaygı, hastalıklı Türk 
demokrasinin nasıl iyileştirileceğine ilişkin 
değildi kanımca... İyi geliri olan doğru 
meslek seçimi, dolayısıyla ekonomikti 
kaygının nedeni...

Keşke bugün, dün beni dinleyen öğrenciler
den biri arayıp “Gazeteci abi yanlış gözlem 
yapmışsın. Ben bu ülkenin kalkınması için 
eğitimin, demokrasinin gelişmesi konusunda 
kafa patlatıyorum" dese, nasıl mutlu olurum 
bir bilseniz...

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış 28 Şuhat'm generallerine şalak haslıını
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Ne belediyeymiş be!
Belediye’de yaşanan bu didişme, bazı 

kurumlarda sancıya neden oldu.
Bugün gazetemizde haberini okuyaca 

ğınız Hünkar Hacı Bektaş Veli Derneği ile 
Dersimi iler Kültür ve Dayanışma Derneği, 
yaşanan gelişmeler üzerine yazılı bir açık
lama yapma gereğini duymuşlar.

Nedeni şu:
19 Ocak 2012 günü yapılan Belediye 

başkanvekili seçimlerinde, bir CHP’linin 
AKP adayına oy vermesi sonucu, Başkan 
vekilliğinin kaybedilmesi sonrası yapılan 
parti incelemesinde, bir Tuncelili 
(Dersimli) CHP’li üyenin, karşı partiye oy 
verilmesi için kirli ilişkileri girdiğinin orta 
ya çıkmasının getirdiği sancıdır.

Bu konuda yapılan ortak açıklamada 
şöyle deniyor:

“19 Ocak 2012 tarihinde yenilenen bele 
diye başkanvekili seçimlerinde de yine 
sayısal çoğunluğu elinde bulunduran 
Parti’nin adayı kazanamadı. Bu süreci 
herkes farklı yorumlamaktadır.

Bilinçli bir şekilde hemşehrimiz ve 
kurumlarımızın üyesi olan, iki meclis üye
siyle ilgili bir takım ithamlarda bulunuldu.

Biz, bu süreci serinkanlı ve titiz bir şek
ilde takip etmeyi tercih ettik. İki meclis 
üyesi üzerinden, kurumlarımıza yönelik 
ithamların amacının, örgütlü bir kesim 
olduğumuzdan bu yapımızı yıpratmaya 
yönelik olduğu kanısındayız. Menfaat ve 
çıkar ilişkileri bu gibi partiler içinden çık
tığı gibi, her toplum içerisinden de çıka
bilir.”

“Yaşanan bu süreçte, toplumumuzun bir 
bireyi bu gelişmelerle ilişkilendirilmiştir. 
İsmi geçen bireyle ilgili, kurumlanınız bu 
bireyin siyaset yaptığı partiye hiçbir 
koşulda referans olmamıştır.” denildi.

Bu şunu gösteriyor.
Belediye meclis üyeleri arasında 

Hemşehri derneklerinin üyelerinin bulun
ması veya bazı yörelerden gelmiş kişilerin 
yer alması, bu kişilerin bu süreçte yaptık
ları hataların derneklerine mal edilmeye 
çalışılması gibi gösterilmesini dernek 
yönetimleri istemiyor.

Aynı konuda, Giresunlular Derneği’nden 
de bana bir zamanlar yazılarımdan dolayı 
sitem gelmişti.

Konunun onlarla ilgisi yok ama, 
içlerinden çıkan bu tip kişiliksiz kişilere 
karşı da hemşehrilerinin birşeyler 
söylemesi de gerekmez mi?

Derneğin yaptığı açıklamada şu sözler 
doğru değil mi: “Menfaat ve çıkar ilişkileri 
bu gibi partiler içinden çıktığı gibi, her 
toplum içerisinden de çıkabilir.”

Bazıları benim yazılarımda eleştirilerime 
kızıyor.

Belediye Başkanvekilliği koltuğuna otur
mak için, binlerine menfaat sağlanması 
sonucu bu gerçekleşiyorsa, bu suçtur. 
Olanlar gözler önünde olmuş, binlerine 
menfaat sağlanmıştır.

Entrikalar çevrilmiştir.
Suçlu bir taraf değildir, iki taraftır.
Bilileri görevlerinden dolayı yargı 

önünde hesap veriyorsa, binlerine men
faat sağlayarak koltuğa oturanların da, ne 
menfaatler verdiği araştırılmalıdır.

Türkiye dün sabah 
28 Şubat soruştur* 
ması kapsamında 
emekli generallerin 
evlerine yapılan 
baskınlarla uyandı. 
Soruşturma kap
samında sabahın 
erken saatlerinden 
itibaren İstanbul, 
Ankara, Çanakkale, 
Niğde ve Eskişe 
hir'de toplam 31 
adreste arama 
yapılıyor.
Operasyonla ilgili ilk 
resmi açıklama 
HSYK Başkanvekili 
Ahmet Hamsici'den 
geldi. Hamsici, 
Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
başlatılan soruştur
ma kapsamında 31 
kişi hakkında arama 
ve gözaltı kararı bu 
lunduğunu söyledi. 
Gözaltı kararları 11'i 
İstanbul, 17'si 
Ankara, 1'i Niğde, 1'i 
Çanakkale, 1'i 
Eskişehir'deki kişi

ftVM’de yeni bîr mağaza
Ahmet Dural Meydam’nda bulunan CIUS Alışveriş Merkezi'nde muhafaza
kar kesime hitap edecek Nev Bahar Tesettür Giyim hizmete açıldı.
CIUS Alışveriş 
Merkezi’nde boş 
bulunan işyer
lerinin biri daha 
doldu. 
Nev Bahar 
Tesettür Giyim 
Mağazası, CIUS 
Alışveriş 
Merkezi’nin giriş 
katı üzerinde bulu
nan bölümde boş 
olan iki mağaza ve 
ara bölüm birleşti 
rilerek, muhafaza
kar bayanlara 
yönelik tekstil 
ürünleri satışına 
başladı.
Gemlik 
Belediyesi ’nden 
kiralanan CIUS 
Alışveriş 
Merkezi’nde bulu
nan bazı boş işyer
lerinin de tutul
duğu, önümüzdeki 
aylarda bu bölüm

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden almış olduğum nüfus 

cüzdanımı kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. ÇAĞLAR AYPEK

ler için alındı.

ÇEVİK BİR'E 
GÖZALTI KARARI 
Dönemin orgeneral
lerinden, 'Batı Çalış
ma Grubu'nun 
başında olduğu 
ifade edilen Çevik 
Bir'in İstanbul ve 
Ankara'daki evleri 
aranıyor. Bir'in 
İstanbul'da Harp 
Akademileri'ndeki 
lojmanında da 
arama yapıldı. Çevik 
Bir daha sonra 
gözaltına alındı. 
ANKARA’YA 
GÖNDERİLDİ 
28 Şubat soruştur
ması kapsamında 
gözaltına alınan 
emekli Orgeneral 
Çevik Bir'in de ara 
larında bulunduğu 9 
kişi, THY'nin tarifeli 
seferiyle Ankara'ya 
götürüldü.
28 Şubat soruştur
ması kapsamında 
İstanbul'da evinde

lerinde hizmete 
açılacağı bildirildi. 
Birinci katında eski 
Çarşı esnafının iş 
yerlerinin bulun
duğu yaklaşık 12 
işyeri alışveriş yap
maya uygun yer 
olmadığı için esnaf 

arama yapılan 
aralarında emekli 
Orgeneral Çevik 
Bir'in de bulunduğu 
9 kişi, polis tarafın
dan gözaltına alındı. 
Çağlayan 
Adliyesi'nde sağlık 
kontrolünden geçir
ilen zanlılar, daha 
sonra Atatürk 
Havalimam'na getir
ildi. Emekli 
Orgeneral Çevik 
Bir'in içerisinde 
bulunduğu araba, 
aprona girerek 
uçağın altına 
yanaştı. Zanlılar, 
uçağın rötar yap
ması nedeniyle yak
laşık 40 dakika polis 
minibüsünün 
içerisinde bekledi. 
Bu sırada susayan 
zanlılara polis 
tarafından uçaktan 
alınarak su verildi. 
Zanlılar daha sonra 
uçağa bindirildi. 
Zanlılarla birlikte 9 
polis de Ankara'ya

tarafından 
çekilen kuralardan 
sonra buralara 
yerleşilmeyerek, 
farklı yerlerde iş 
yerleri açılmıştı. 
Çarşı esnafının 
siftahsız dükkan 
kapattığını

gitti. Gözaltına alı
nan diğer komutan
ların ise Emekli 
Tuğgeneral Abdul 
lah Kılıçarslan ve 
Emekli Tuğgeneral 
İdris Koralp olduğu 
öğrenildi. Bu isim
lerin evlerinde de 
arama yapıldı. 
KILIÇARSLAN'IN 
EVİNE 
AMBULANS 
GELDİ
Evinde arama 
yapılan Emekli 
Tuğgeneral 
Kılıçarslan'ın evinin 
önüne ambulans 
geldi. Yarım saat 
içeride kalan doktor 
daha sonra evden 
ayrıldı.
Emekli albaylar Ünal 
Akbulut, Yüksel 
Sönmez, Mustafa 
Babacan, Necdet 
Batıran, Orhan 
Nalcıoğlu, Aydın 
Karaşahin gözaltı 
kararı çıkarılan isim
lerden.

belirttiği AVM 
birinci katında 
işyerleri 
kapanırken, üst 
katlarda yeni 
mağazaların açıl
ması AVM’nin 
hareketlenmesine 
neden oluyor.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Nezih Dimili’yi kaybettik
Polis Teşkilatı’nın 

167. kuruluş 
yıldönümü törenle 
rine katılmak üzere 
evden biraz erken 
çıkmıştım. Gemlik 
Körfez Gazetemize bir 
uğrayayım dedim. 
Kadri Güler ile hoş
beş ederken, Kadri 
Bey’in telefonu çaldı. 
Bizim Uğur Sertaslan 
“Nezih Dimili kalp 
krizi geçirmiş 
Kurşunlu’ya gidi 
yoruz. Sizin bu 
hususta bilginiz var 
mı?” diye sordu. Bu 
konu da hiçbir bil
gimiz yoktu. Kadri 
Güler, Teoman Ekim’i 
aradı, onun da haberi 
yoktu. Bizden öğren
di. “Dur Kadri, ben de 
Ahmet Çakmak’ı 
arayayım” dedim. 
Telefonu devamlı 
meşgul çalıyordu. 
Kısa bir süre sonra, 
benim aradığımı 
görünce bu kez Çak
mak beni aradı. 
“Üzgünüm. Nezih 
ağabeyi kaybettik. 
Başımız sağolsun” 
dedi.

Gemlik Körfez 
Gazetemizi internet 

sitesinden Nezih 
Dimili’nin ölüm 
haberini topluma 
duyurdu.

Acı haber, tez geli 
yor.

Aynen öyle. 
Rahmetli 08.30’da 
vefat ediyor, yarım 
saat sonra tüm 
insanımız haberdar 
oluyor.

Nezih Dimili, benim 
eski komşum.

Çocukluk arkadaşım 
ve ülküdaşımdı.

Ben, Osmaniye 
Mahallesi Nusretiye 
Sokağı’nda, o bir alt 
sokak olan Değirmen 
Sokak başındaki 
müstakil evlerinde 
oturuyordu. Sonra o 
Yayla Apartman oldu. 
Ben, kendisinden 3 
yaş büyüktüm. Biz, 
orta okullu iken o 
Atatürk İlkokulu’nda 
okuyordu. Sakin, 
ağırbaşlı, kavga 
şamata bilmez. Hiçbir 
kötü alışkanlığı 
olmayan efendi ter
biyeli, uysal bir 
çocuktu. Okumayı 
sever, biz Debboy 
Caddesi’nde top koş
tururken, o elindeki 

kitap okur, bizleri 
şöyle bir göz ucuyla 
bakar izlerdi. '

Nezih Dimili, liseyi 
Bursa Erkek 
Lisesi’nde okudu. 
1960 yılında Bursa 
Erkek Lisesi’nden 
mezun oldu. İstanbul 
Hukuk Fakültesi’ni 
1964 yılında bitirdi. 
Avukat olarak 
Gemlik’te çalışmaya 
başladı. Bilgisi, 
yeteneği, natıkası ile 
kısa zamanda 
temayüz etti. Ünlendi. 
Birçok işadamının, 
kuruluşunun Hukuk 
Müşavirliğini başarı 
ile yürüttü. Oğulları 
Kaan ve Mert’te 
Avukat olunca üçlü 
avukatlık bürolarında 
son nefesini verdiği 
güne kadar savun
man olarak hizmet 
sundu.
uhh şatlarında uzun 

yıllar beraber görev 
aldık, fikren anlaşa
madığımız durumlar 
olsa da birbirimize 
olan sevgi ve saygı 
hep devam etti.

1980 darbesi son
rası CHP kapanınca 
SHP de de beraber 

olduk. 1989 yılı yerel 
seçimlerinden altı ay 
önce SHP parti 
meclisi Türkiye’de ilk 
kez bir beldede 
Armutlu’da (Armutlu 
o zaman Gemlik’in 
nahiyesiydi) toplan
mış, SHP ilçe örgütü 
Atamer Turistik 
Tesisleri’nde katılım
cılar onuruna bir 
akşam yemeği ver
mişti.

Gecenin takdimci 
liğini Ahmet Şenol 
yapıyordu. Rahmetli 
Necdet Buluk ile 
beraber Şenol’u 
çağırdık. Onbeş daki
ka sonra Belediye 
Başkan adayımız 
Sayın Av. Nezih 
Dimili’nin olduğunu 
ve açıkla dedik. 
Ahmet Şenol 
dediğimizi yerine 
getirdi. Partide 5-6 
arkadaşın Belediye 
Başkanı adayı olarak 
adı geçiyordu. Adı 
geçenlerin ne ön yok
lamada şansı vardı ne 
de adaylıkları ile 
seçim kazanabilirler
di. En güçlü Nezih 
Dimili’ydi. Anons 
sonrası Ahmet Şenol 
ile konuşmamızı 
izleyen o zaman SHP 
Genel Sekreteri olan 
Sayın Deniz Baykal 
beni yanına çağırdı, 
“İnan Bey, biraz erken 
olda mı? diye sordu. 
“Efendim, 5-6 aday 
adı geçiyor. Onlar ne 
ön seçimde kazana 
bilirler ne de partiyi 
kazandırabilirler.

Nezih Bey’in adaylığı 
açıklandıktan sonra 
adaylıktan vazgeçer
ler, onları da darılt- 
mazmış, kaybet
memiş oluruz” dedim. 
Doğru, doğru diye 
onayladı.

Nezih Dimili 
SHP’den adayımız 
olarak Belediye 
Başkanlığını 50 yıl 
sonra partimize 
kazandıran kişi oldu.

MGK partilerin açıl
masına karar verdik
ten sonra CHP tekrar 
faaliyete geçti. SHP 
CHP’ye katıldı. Nezih 
Dimili, bu ara CHP’ye 
üye olmadı görev 
almadı. 1999 yerel 
seçimlerinde 
CHP’den tekrar aday 
oldu. DSP sosyal 
demokrat oyları 
böldüğü için bu kez 
Belediye Başkanı 
seçimini kazanamadı. 
Aktif siyasete uzak 
kaldı. Belediye 
Başkanlığı döne
minde sosyal 
demokrat anlayışa 
uygun olarak alt 
yapıya önem verdi. 
Kaldırmışız sokak 
bırakmadı. Sık, sık 
kesilen sular stok 
havuzları inşaası ile 
sürekli akar oldu.

İktidarın kendisin
den olmayan 
belediyelere maddi 
yardım yapmaması, 
zorlayıcı işlemlerine 
rağmen başkanlık 
görevini liyakatla 
yürüttü.

Nezih Dimili, ağır 

başlı duygusal bir 
kişiliğe sahipti.
Yumuşak kalpli mer
hametli bir kişiydi. O, 
inançlarına bağlı, tam 
bir Atatürk mil
liyetçisiydi.

Eşi Hülya Hanım ile 
severek evlenmişti. 
Hülya Hanım da 
mahallemizin kızıydı. 
Terbiyeli, ağırbaşlı, 
kibar ve nazik bir 
hanımefendiydi.

Mutlu bir yaşamları 
vardı. Bir zaman önce 
kanser denen o men
hus hastalık Nezih’i 
çok ama çok üzdü. 
Eşini yitirince 
dünyası zindan oldu.

Sağlığında arızalar 
başladı ve bir 10 
Nisan sabahı 
koltuğunda, elinde 
sigarası ile güleç bir 
yüzle aramızdan 
ayrıldı.

Hoş bir seda bıraktı 
Nezih kardeş. Son 
yolculuğuna büyük 
bir halk katılımı ile 
uğurlandı.

Dürüst olursan 
hakkı, hukuku tanır 
halka hizmet edersen, 
yaradanın buyruk
larını yerine getirme 
ye gayret gösterirsen 
ölümünde rahat olur, 
Aziz hatıran baki 
kalır.

Evlatlarının dost ve 
arkadaşlarının 
meslektaşlarının 
akrabalarının başı 
sağolsun.
Allah’ın rahmeti 

üzerine olsun sevgili 
Nezih Dimili.

Gemlikli Hayvanseverler, Umurbey Hayvan Barınağı’ndaki beslenmeden şikayetçiler

‘Win limWali hayvanlar yeterli ttıiff'
Gemlikli Hayvanse 
verier, Gemlik 
Belediyesi’nin 
Umurbey’de bulunan 
Hayvan 
Barınağı’ndaki hay
vanların yeterli 
beslenmediğini iddia 
ediyorlar.
Gemlikli Hayvanse 
yerlerin temsilcisi 
Ümran Akyavaş, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, ameli 
yatlı ve yavru 
Köpeklerin kuru 
ekmek ve çorba ile 
beslenemeyeceğini, 
Belediye’nin 
bütçesinden hayvan
lara mama almak 

için para anır
madığını, bugüne 
kadar yardımsever
lerin aldığfmamalar 
ile hayvanların 
beslendiğine dikkat 
çekerek, hayvanse 
verleri yardıma 
çağırdı.
Ümran Akyavaş, 
konuyla ilgili olarak 
şu açıklamada 
bulundu: > 
“Gemlik Belediyesi 
hayvan bakımevine 
yaptığımızjziyarette, 
hayvanların yeterli 
beslenemediklerini 
gördük.
30’a yakın-yavru 
köpek bir o kadar da

ameliyatlı köpek 
vardı ve bir köşede 
küflenmiş ekmekler 
ve bir kova çorba 
bulunuyordu. 
Belediye’ye hayvan
ların yemek sorunu 
olduğunu defalarca 
yazılı ve sözlü olarak 
bildirdik.

Bu talepleri Sağlık 
İşleri Müdürlüğü 
Sorumlusu Ebru 
Hanım ve Veteriner 
Hekim Hakan Bey de 
bu ihtiyacı belediye 
yönetimine iletti. 
Ancak, Belediye 
yönetimi hayvanlara 
mama alınması için 

kesinlikle bütçe 
ayırmıyor.
YAVRULARIN 
KURU EKMEKLE 
BESLENMELER 
MÜMKÜN DEĞİL 
Oysa yavru ve ameli 
yatlı hayvanların bu 
kuru ekmekle beslen 
meleri mümkün de 
ğil ve onları kader
lerine terk etmek 
gibi bir durum var. 
Şimdiye kadar bir 
kaç hayvanseverin 
mama desteğiyle 
durum idare edilme 
ye çalışıldı. 
Ama çok yetersiz. 
Bizler beslenme 
sorununun çözümü 

için belediye nezdin 
de girişimlerimize 
devam edeceğiz. 
Ancak, bu yapılırken 
daha fazla hayvan
severin mama 
desteğinde bulunma 
lan çok acil bir ihti 
yaç haline geldi. 
Belediyeye rağmen 
hayvanlanmızı aç 
bırakmayalım. 
Barınağa hemen 
mama bağışında 
bulunmaya başla 
yalım ki Belediye’yi 
yönetenler biraz 
mahçup olur da 
onlar da kendi 
sorumluluklarını 
hatırlar.”

■■■■■K Kı wwiiw.genillkkorff0zgazeiesl.eom
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Miın kapağa M İnanı tfrr Arap llaharıııın kahramanları 
Bursa'da konuşacak

Plastik kapakların 
geri dönüşümü ile 
alınacak akülü ara
baları ihtiyaç sahibi 
engelli vatandaşlara 
ulaştırmak amacıyla 
Bursa Kent Konseyi 
Engelliler Meclisi 
tarafından gerçek
leştirilen projeye 
BursalI öğrencilerin 
desteği devam 
ediyor.
İhtiyaç sahibi 
engellilere akülü 
tekerlekli sandalye 
temin etmek amacıy
la Bursa Kent 
Konseyi Engelliler 
Meclisi tarafından 
başlatılan ‘Altın 
Kapaklar 
Sandalyeye’ proje
sine anaokulu, 
ilköğretim ve lise 
öğrencileri ilgi 
göstermeye devam 
ediyor. Öğrenciler 
tarafından getirilen 
kapaklar, Bursa 
Kent Konseyi yetk
ililerine teslim edildi. 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala,

okulların bu kampan 
yaya destek ver
mesinin çok anlamlı 
olduğunu söyledi. 
Plastik kapakların 
hem geri dönüşüme 
kazandırıldığını, 
hem de engelli 
vatandaşlara destek 
verildiğini söyleyen 
Pala, projeye başta 
okullar olmak üzere 
halkında yoğun ilgi 
gösterdiğini ifade 
etti. Pala, engellerin 
ortadan kaldırılması 
için BursalIların 
projeye destek ver
meye devam 
etmesini istedi.
Engelliler Meclisi

İbrahim Sönmez ise 
engelsiz bir Bursa 
için çalışmalara 
devam ettiklerini 
söyledi. Proje kap
samında 10 adet 
akülü aracı ihtiyaç 
sahiplerine dağıttık
larını söyleyen 
Sönmez, akülü 
araç dağıtımına 
periyodik olarak 
devam edeceklerini 
anlattı. Sönmez, 
projeyi sahiplenen 
öğrencilere ve 
BursalIlara 
teşekkür etti.
Bursa Kent Konseyi 
Engelliler Meclisi 
tarafindan başlatılan 

‘Altan Kapaklar 
Sandalyeye’ 
projesine son 
olarak destek 
veren okullar ise 
şöyle: 
Sevgi Çiçeği 
Anaokulu, Nilüfer 
İsmail Kadriye 
Şolakoğulları 
İlköğretim Okulu 
(İO), Şahin Yılmaz 
İlköğretim Okulu 
(İO), Reşitpaşa 
İlköğretim Okulu 
(İO), Dr. Necla 
Yazıcıoğlu İlköğre
tim Okulu (İO) ve 
Şehit Komando Er 
Samet Saraç 
Anadolu Lisesi.

Arap Baharı’ olarak 
bilinen Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika’daki 
halk hareketlerinin 
sosyal medyadaki 
öncüleri ve uzman
lar, 14-15 Nisan tar
ihlerinde Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi’nde (Meri 
nos AKKM) düzen
lenecek olan ‘Sıra 
dan kahramanların, 
sıra dışı öyküleri’ 
adlı panelde bulu 
şuyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Kent Konseyi, Genç 
Siviller ve Arapça 
aydınlanma' man

asına gelen NAH 
DA' adını taşıyan 
platform tarafından 
yapılan ‘Sıradan 
kahramanların, sıra 
dışı öyküleri’ adlı 
panel, Merinos 
AKKM Orhangazi 
Salonu’nda düzen
leniyor. Türkçe, 
Arapça ve İngilizce 
çeviri yapılacak 
toplantılara, çok 
sayıda diplomat, 
akademisyen ve 

gazeteci katılıyor. 9 
panelde toplam 38 
konuşmacının söz 
alacağı toplantılar
da, ağırlıklı olarak 
Arap ülkelerinde 
yaşanan olaylar ve 
Suriye konusu gün
deme getirilecek. 
Panelde ayrıca 
Türkiye’deki Suriyeli 
sığınmacılar da 
düşüncelerini dile 
getirecek. NAHDA 
Network, Ortadoğulu 
genç aktivistlerin 
ilham verici ve cesa 
retlendirici hikaye 
lerini birbirleriyle ve 
dünyayla paylaşa
cakları yeni bir plat
form oluşturmayı, 
Ortadoğu devrimleri- 
ni takip eden 
dönemde isteklerini 
daha etkili bir şek
ilde seslen dirmele 
rine olanak sağla
mayı, Arap sivil 
toplumu ile Türkiye 
arasındaki bağları 
güçlendirerek böl
genin parlak gele
ceğinin temellerine 
katkı sağlamayı 
amaçlıyor.

elm& sekeri
■" KREŞLERİ ——

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

w, ,kurumu 

(GIIINIDI13. VIL
ERKEN KflYIT

AVANTAJLARIMIZDAN 
YARARLANIN

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim çocuğumun 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 INSANaWgILI MUTLU BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 

5I7 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

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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RİZE VE AYDER YAYLALARI
Doğu Karadeniz, 

maviyle yeşilin en 
güzel uyuştuğu 
bölgelerimizden 
biridir. Bu güzellik
leri yansıtmak usta 
ressamlarca bile 
çok zordur. Bu 
yöreyi görüp de 
sevmemek 
mümkün mü?

Yıllar önce gelip 
şöyle bir geçmiş
tim buralardan; 
fakat bu gezide 
öyle olmayacak. 
Tadını çıkara 
çıkara Rize ve 
çevresini gezip 
göreceğiz.

Rize, Rumca’da 
dağ eteği anlamına 
geliyormuş. 
Anlamına uygun 
bir yerde kurul
muş, hatta bir te 
peye doğru da 
gelişmesini 
sürdürmüş. Bu 
tepeye çıkıp 
kuşbakışı çeyreyi 
gözlediğinizde

Karadeniz’in ve 
ormanların kardeş 
gibi nasıl kucak
laştığını, denizin 
koyu mavisiyle 
gökyüzünün son
suzluğunun nasıl 
kaynaştığını ve 
insanı nasıl etki 
lediğini anlatmak 
olanaksız, ancak 
bunların yaşan

abilir güzellik 
olduğunu söyleye
biliriz.

Yılın büyük bir 
bölümü genelde 
yağmurlu geçtiği 
için ıslaklık pek 
eksik olmazmış. 
Tertemiz orman ve 
deniz havası 
insanın sağlıklı 
kılıyormuş. Yılda 
en az 15 gün bura
da yaşanmalı. 
Vücutta kan 
değişiminin 
gerçekleşmesi 
için. Yöre halkı 
böyle söylüyor.

Rize’nin tarihi 
zenginliğinden 
fazlaca söz 
etmemiz mümkün 
değil. Ancak 
14.yüzyılda 
yapıldığı sanılan 
kalesi, Islâmpaşa 
ve Gülbahar 
Camilerinden söz 
edilebilir.

Bunların dışında 
iki eski tarihi 
konak müzeye 
dönüştürülmüştür. 
Bunlardan biri 
“Rize Müzesi” 
diğeri “Rize 
Atatürk Evi 
Müzesi.”
Atatürk, 17 Eylül 

1924’te Rize’yi 
ziyaret ettiği sırada 
Mataracı Mehmet

Efendi’nin evinde 
misafir edilmiş ve 
bu konak son
radan Atatürk Evi 
Müzesine 
dönüştürülmüştür.

Şehri ana cad
delerini ve önemli 
yerlerini gezip 
sonra en yüksek 
tepeye çıkıyoruz. 
Burası Boztepe” 
diye anılıyor. Gerçi 
Karadeniz’de 
bütün böylesine 
seyirlik yükseltiler 
Boztepe diye 
adlandırılmış. 
Elinizi üzatsanız 
sanki bulutlara 
değecek, atlasanız 
Karadeniz’in içinde 
bulacaksınız ken
dinizi. Bu duygular 
içindesiniz. Bir 
balonda yolculuk 
yapıyormuşsunuz 
sanki. Bu sözünü 
ettiğimiz yer Çay 
kur tesisleriymiş.

Rize’ye gelip de 
bir çay fabrikasını 
görmeden gitmek 
olur mu? Bir 
arkadaşımızın 
dostu Lipton çay 
fabrikasının 
müdürüymüş. 
Telefon edildi, bize 
çay fabrikasını 
gezdirebilir misiniz 
diye. Kırmadılar, 
isteğimizi mem

nuniyetle yerine 
getirdiler.

Ayağımıza galoş, 
başımıza bone ve 
üstümüze beyaz 
önlükler çekip 
içeriye alındık. Hiç 
el değmeden çayın 
nasıl harman
landığını ve 
paketlenerek mar
ket raflarında nasıl 
yerleştiğini bize 
bölüm bölüm 
anlattılar. 
Fabrikadan içeri 
girdiğinizde 
müthiş bir çay 
kokusunu 
hissediyorsunuz.

Traktörlerle çay 
yaprakları geliyor 
ve işleme 
bölümüne en yakın 
bir yere indiriliyor, 
bundan sonra 
çaya kesinlikle el 
değmiyor.

Yetkili arkadaş, 
çayın fabrikaya 
girişinden sonraki 
evrelerini, o 
bölümleri gezdire 
rek anlattı. 
Temizlik (hijyen) 
konusuna büyük 
önem verdiklerini 

dile getirdi. Ben o 
gün bu gündür 
hep o çayı kul
lanıyorum.

Rize’den ayrılma 
zamanı gelip de 
geçmişti bile. 
Çamlıhemşin’e 
doğru yol almaya 
başladık. Güneş 
dağların ardına 
gizlenmeye hazır
lanıyordu. Bir süre 
sonra ışıkların! 
göremez olduk. Bir 
taraftan da yağmur 
atıştırmaya 
başlamıştı. 
Gecenin alaca 
karanlığında bazı 
derelerin kıyıların
dan ve köprülerin 
üzerinden geçerek 
uzun bir zaman 
yolculuk yaptık. 
Günün yorgunluğu 
da bindirmeye 
başladı.

Gittiğimiz yol az 
buz değildi. 
Karanlıkta pek gör
müyorduk; fakat 
yollar çok dardı. İki 
araba birbirine yol 
vererek geçebili 
yordu ancak. 
Çevreyi görmek

ten, incelemekten 
yoksunduk.
Dönerken buraları 
dikkatlice seyre 
deriz diyorduk.

Çamhhemşin’den 
sonra daha 19 kilo
metrelik yolumuz 
vardı.

Gecenin sessiz 
liğini Fırtına 
deresinin şarıltısı 
bozuyordu. Ayın 
ışığında derenin 
köpüklerini par
larken görüyorduk. 
Ha geldik ha geli 
yoruz derken saat 
gecenin dokuzunu 
bulmuştu.

Dağlara tırmanı 
yorduk virajlı yol
lardan.

Bir süre sonra 
çam ağaçların 
azaldığı nı, çayıra 
benzer bir yere 
geldiğimizi 
anladık. Arabamız 
düz bir alanda 
otele benzer bir 
yapının önünde 
durmuştu. Burası 
“Ayder’di.” 1350 
metre yükseklikte 
çam ormanlarının 
kuşattığı bir alan.

Devamı yarın...
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Bursa erkekler bas
ketbol yerel liginde 
mücadele eden 
ilçemizin iki 
güzide takımı 
Gemlik 
Belediyespor ile 
Gemlik Gücümspor 
Yıldız Erkekler 
Basketbol takımı, 
ilçemiz spor salo
nunda karşı 
karşıya geldi. 
Maça iki takımda 
alan savunmasıyla 
başladı ve ilk 
periyotu 17-8 
Gemlik Belediyespor 
önde bitirdi.
İkinci periyotta da 
zevkli mücadeleyi 
sürdüren iki 
takımda sahada

güzel basketbol İlk yarı Belediye üstünlüğüyle
izlettirdiler. spor’un 32-24 tamamlandı.

Üçüncü periyotta 
hızlı hücumlarla 
sayı bulan takım 
Belediyespor 
oldu ve bu 
periyodu 48-36 önde 
tamamladı. Son 
periyotu da rahat 
oynayan 
Belediyesporlu 
basketbolcular 
böylece baştan 
sonra öne 
götürdüğü maçı 
71-49 kazandı., 
Maçta Belediye 
spor’dan Oguzhan 
(7sayı), Serkan 
(sayı), B. Ergun (15 
sayı), Akın (sayı), 
Kasım Ahmet (12 
sayı), Yiğit (9 sayı), 
B.Bozkurt

(10 sayı), Erdinç 
(9 sayı), Yiğitcan 
(1 sayı), Emir 
(8 sayı), ile oynadı. 
Gücümspor’dan 
B.Kurtlu (14 sayı), । 
H.Çetek (12 sayı), ) 
B.Ayan (11 sayı), 
K.Dağ (4 sayı), 
U.Aydoğan (2 sayı), 
A.Adıbelli (4 sayı), 
B.Yurt (2sayı) ile 
oynadı.
Her iki takım 
oyuncuları ve 
antrenörleri 
maçtan sonra 
birbirlerini tebrik 
ederek diğer 
maçlarında başarı 
dileklerinde 
bulundular.

Gemlik Anadolu İmam Hatip lisesi 
Voleybol Takımı Çeyrek Finalde

Bursa’da yapılan 
Liseler Arası 
Voleybol 
Müsabakaları’nda 
mücadele eden 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Voleybol 
Takımı, ilk maçında 
Bursa Çimento 
Fabrikaları Endüstri 
Meslek Lisesi’ni 2- 
O’lık skorla yendi. 
İkinci maçında 
Bursa Otomotiv 
Lisesi’ni 2-0 yenen 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi, üçüncü 
maçında grup birin
ciliği için 11 Nisan 
2012 tarihinde Bursa 
Çelebi Mehmet

Lisesi ile Çekirge 
Spor Salonu’nda 
karşılaştı. Çekişmeli 
geçen maçın sonu
cunda Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
2-1 skorla galip 
gelerek grup birin
cisi olarak çeyrek 
finale yükselme 
hakkını elde etti. 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Beden Eğitimi Öğret
meni Bekir 
Gührmak’ın 
çalıştırdığı Voleybol 
Takımı, üç maçta üç 
galibiyet ile çeyrek 
finale yükseldi.
Okul takımı 30 Nisan

2012 tarihinde 
yapılacak çeyrek 
finalde İnegöl Ticaret 
Meslek Lisesi ile 
karşılaşacak. 
Bu maçı da kazan
ması durumunda 
takım, dörtlü finale 
katılmayı hak ede
cek.
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Müdürü Mehmet 
Türkmen;
"Başarılarından 
dolayı Öğretmenimiz 
Bekir Gülırmak’ı ve 
takımını tebrik edi 
yor; başanlannın de 
vamını diliyoruz." 
dedi.

Bursasnorlu taraftarlar İstanbul'a gitti
Bursaspor'un Ziraat 
Türkiye Kupası 
Çeyrek Finali'nde 
Sivasspor ile Şükrü 
Saraçoğlu Stadı'nda 
yapacağı maçta 
takımlarını destekle
mek isteyen 
yeşil-beyazh taraftar
lar, otobüslerle

İstanbul'a 
hareket etti.
Teksas Bursaspor 
lular Derneği 
Başkanı Mehmet 
Güzelsöz, yaptığı 
açıklamada, geçen 
haftadan bu yana 
başlattıkları kam 
panyanın olumlu 

sonuç verdiğini, yak
laşık 100 otobüs 
dolusu taraftarla 
İstanbul yollarına 
düştüklerini söyledi. 
Bursa'dan oto
büslerle 6-7 bin 
taraftarın İstanbul'a 
hareket edeceğini, 
özel araçlarıyla

gideceklerle birlikte 
bu sayının
12-13 bini bulmasını 
tahmin ettiklerini 
ifade eden 
Güzelsöz, "Bunun 
dışında diğer 
kentlerdeki 
Bursaspor taraftar
ları da maça ilgi

gösterecek.
Şükrü Saraçoğlu 
Stadı tribünlerinde 
15-20 bin 
Bursaspor taraftarı 
olacağını tahmin 
ediyorum. 
Bursaspor'un hedefi 
bu sezon kupayı 
müzesine götürmek.

Biz de takımımızın 
bu hedefine destek 
olmak amacıyla yol
lara düştük" dedi. 
Güzelsöz, maça 
gelmek isteyen 
kadın taraftarlar için 
de bir minibüs 
ayarlandığını 
sözlerine ekledi
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2B'de satış hetleli yiiıfle JO'e çıtacak
Hükümetin son iki 
yıldan beri hazırlık
larını sürdürdüğü 
orman vasfını yitiren 
arazilerin satışını 
öngören 2B tasarısı 
mesaisi başlıyor.
Genel Kurul 
görüşmeleri sırasın
da “satış bedeli” 
önergelerle yeniden 
değiştirilecek.
Habere göre, 
Orman ve Maliye 
Bakanlıklarının 
bastırması üzerine 
satış bedeli yeniden 
yüzde 70’e çıkartılı 
yor. Ödeme de beş 
yıla değil, üç yıla 
yayılacak. Bu 
düzenleme, iktidar 
partisinde tartış

15 Mı İMiMİIB lesltii sil unlit İti
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Konfederasyonu 
TESK ile Mesleki 
Eğitim ve Küçük 
Sanayii Destekleme 
Vakfı (MEKSA) 
aracılığı ile mesleki 
eğitim vermeye 
hazır olduklarını 
açıkladı.
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Konfederasyonu 
(TESK) Genel 
Başkanı Bendevi 
Palandöken, koşullu 
salıverilmesine bir 
yıl ve daha az kalan 
hükümlülerin 
cezalarının bir kıs
mını, denetimli 
serbestlik kap
samında dışarıda

‘GemlikKörfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

maya neden oldu. 
Bir grup, “Bu bedeli 
vatandaş ödemeyez. 
Daha sonra ihale ile 
satışta yapıldığında 
‘araziler peşkeş 

geçirmesine olanak 
sağlayan kanunla 
denetimli serbest 
bırakılacak 15 bin 
mahkuma mesleki 
eğitim 
vermeye hazır 
olduklarını bildirdi. 
Palandöken, konuya 
ilişkin yaptığı yazılı 
açıklamada, Resmi 
Gazete'de yayımla
narak, yürürlüğe 
giren "Ceza ve 
Güvenlik Tedbirleri 
nin İnfazı Hakkında 
Kanun ile Denetimli 
Serbestlik ve Yardım 
Merkezleri ile 
Koruma Kurulları 
Kanunu'nda 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Kanun”u 
önemsediklerini 

çekildi’ eleştirilerine 
hedef oluruz” sapta
masında bulundu.
AK Partili mil
letvekilleri, bunun 
muhalefet tarafından 

belirtti. Bu kanun
dan faydalanacak 15 
bin hükümlüye 
TESK ile Mesleki 
Eğitim ve Küçük 
Sanayii Destekleme 
Vakfı (MEKSA) 
aracılığı ile mesleki 
eğitim vermeye 
hazır olduklarını 
vurgulayarak, şun
ları kaydetti: 
"Biz elimizi taşına 
altına koyuyoruz. 
Konuyla ilgili olarak 
Adalet 
Bakanhğı'ndan ran
devu talebinde 
bulunduk. Ankara 
Üniversitesi'nin 
tecrübelerinden de 
faydalanacağız. 
Daha önce Ankara 
Üniversitesi ile yap

da kullanılacağı 
endişesi yaşıyor. 
Ancak, Maliye 
Bakanlığı ve Orman 
ve Su İşleri 
Bakanları bedeli 
düşük bularak itiraz 
etti. Muhalefetinde 
girişimiyle 
komisyonda satış 
tutarı, rayiç bedelin 
yüzde 50’si olarak 
değiştirilmiş, 
satışlar da 5 yıla 
yayılmıştı.
Görüşmeler sırasın
da Orman ve Su 
İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu, 
“Neredeyse üzerine 
para vereceğiz” 
diye karşı 
çıkmıştı.

tığımız anlaşma kap
samında, ortak 
olarak 15 bin 
hükümlüye mesleki 
eğitim vermek 
istiyoruz.
Bu konuda TESK 
olarak hazırlıklarımız 
tamam. Biz 15 bin 
kişinin topluma 
kazandırılması için 
bu eğitime bir 
sosyal sorumluluk 
projesi olarak 
bakıyoruz. Her 
kesimin de aynı 
şekilde, bu 15 bin 
vatandaşımıza 
kucak açarak 
yeniden topluma 
kazandırılmaları için 
gerekli özveride 
bulunmalarını bek
liyoruz."

1,2 million öğrenciye 
süt ihalesi yapılılı

Türkiye genelinde 
7,2 milyon öğren
ciye dağıtılacak 
Okul Sütü Programı 
kapsamında 
dağıtılacak sütün 
alımı için düzenle
nen ihaleye 5 firma 
katıldı. İhalede Pınar 
Süt elendi.
Katılımcı firmalar
dan Pınar Süt 
Mamulleri A.Ş'nin 
teklif zarfı üzerinde 
bilgi eksikliği 
nedeniyle teklifi 
geçersiz sayıldı. 
“Pazarlık" usulü ile 
düzenlenen süt alımı 
ihalesi Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık 
Bakanhğı'nda, 
Hayvancılık 
Genel Müdür 
Yardımcısı
Mustafa Kayhan'ın 
komisyon başkan
lığında başladı. 
Katılımcı firmalar
dan iki teklif alı
nacak ihalenin 
ilk oturumunda 
firmalardan 
"Yavuz Blok Bims 
İnşaat Malz. Nak. 
Gıda Sanayi ve 
Ticaret Şirketi" İç 
Anadolu Bölgesi 
için birim fiyatı

52 kuruştan, 13 
milyon 587 bin 743 
lira, "Dimes Gıda 
Sanayi Ticaret A.Ş.", 
Ege Bölgesi için 
birim fiyatı 50 kuruş
tan, 9 milyon 628 
bin lira teklifte 
bulundu.
Yörükoğlu Süt ve 
Süt Ürünleri 
Ticaret A.Ş., 
Akdeniz Bölgesi 
için birim fiyat 52 
kuruştan 11 milyon 
258 bin 208 lira, Ak 
Gıda Sanayi Ticaret 
A.Ş.-Sütaş A.Ş.- 
Danone Tikveşli Süt 
Ürünleri Â.Ş.- 
Yörükler-Tat 
Konserve Sanayi 
A.Ş. Ortak Girişim 
Grubu, Marmara 
Bölgesi için birim 
fiyat 48 kuruştan 21 
milyon 844 bin 32 
lira teklif verdi.
Üç bölge için tekrar 
ihaleye çıkılacak 
Komisyon 
Başkanı Mustafa 
Kayhan, ihale 
için 32 firmaya 
katılım amaçlı 
davetiye yazıldığını, 
19 firmanın da 
ihale dokümanı 
aldığını belirtti.

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18.79
Gar. Kom. 513 12 06

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
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUB - FEBİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Esklhisar (262) 655 60 31

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

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

DAĞITICILAR

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

1

I

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

BELEDİYE

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

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513.24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

Akcan Petrol 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 *16 45
Beyza Patrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
OEHLİK'İN İLK OÜNLÛKSİYAIİ GAZETESİ_______

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4244

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 ÇEMLİK
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)

ııMıııMil
VENÜS SİNEMASI 

ELYAZISI:11:30-14:00- 
16:15-18:30-20:30 

FETİH 1453:14:15-20:00 
ÖLÜMSÜZLER: 

12:00-17:15 
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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlikspor isi zora sofctu 2-2
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Süper Amatör Küme 
Play Off karşılaş
malarının 3. haf
tasında Ter puanı 
bulunan Gemlikspor 
ile Kurtuluşspor 
zorlu 90 dakika 
sonunda 2-2 bera 
bere kalınca iki 
takımda puanlarını 
2’ye çıkarttılar.

Emniyet güçleri kuş 
uçurtmadılar 
Gemlikspor ve 
İnegöl Kurtuluş 
spor’un seyircileri 
için Emniyet güçleri 
büyük önlem aldı. 
Sahada yaşanacak 
bir taşkınlığa sebep 
olunmaması için 
Emniyet güçleri 
Fidyekızık sahasına 
gelen iki takımın 
taraftarlarını arama 
yaptı.
Fidyekızık sahasında 
oynanan Kurtuluş 
spor - Gemlikspor 
karşılaşmasına iki 
takımda galibiyet 
parolosu ile çıktı. 
Karşılaşma öncesi 
iki takımında 
oynadığı iki karşılaş
mada Ter puanı 
bulunuyordu. İlk 
tehlikeli atak 
Gemlikspor’dan 
geldi. 12.dakikada 
Kurtuluşspor defan
sından Fatih 
Şimşek’in kısa 
düşen geri pasını 
yakalayan 
Burak’ın vuruşunu 
kaleci Celalettin 
ayakları ile çelmeyi 
başardı. 18.dakikada 
ise bu kez 
Kurtuluşspor 
tehlikeli olmaya 
çalıştı.
Gemlikspor ceza 
sahası içindeki 
karambolde boş

kaleye topu gönderi 
len topu defans çizgi 
üzerinden çıkarttı. 
İlk yarının son 
dakikasına girilirken 
45.dakikada 
Gemlikspor aradığı 
golüne Burak’la 
kavuştu. Orta 
sahadan atılan topla 
sağ çizgide buluşan 
Burak rakiplerini 
geçerek ceza sahası 
içine girdi kaleci ile 
karşı karşıya kalarak 
plasesini yaptı top 
ağlarla kucaklaştı. 
1-0
İkinci yarıya 
Kurtuluşspor daha 
etkili başladı.
49.dakikada Fatih 
Eroğlu’nun akıl dolu 
golü ile skoru 1-1 
yapan sarı kır
mızdılar orta sahada 
top çevirmeye 
başladılar. 69. 
dakikada Arif’in kafa 
golü ile tekrar 2-1 
öne geçen Gemlik 
spor oyunu orta 

sahada tutmaya 
çalıştı. 76. dakikada 
kaptan Mustafa’nın 
ceza yayı üzerinden 
attığı nefis gol ile 
beraberliği yakala 
yan Kurtuluşspor 
galibiyet aramaya 
başladı.
Dakikalar 79’u gös
terirken bir taraftan li için ikin-sert

da sinirler gerilmeye 
başladı.
Rakibine sert 
giren Gemlikspor’lu 
Gafur kırmızı 
kart ile oyun dışı 
kaldı. 83.dakikada 
da yine 
Gemlikspor’dan 
Muharrem rakibine 

ci sarı karttan kır
mızı kart ile oyun 
dışı kaldı.
Karşılaşmada uzat
ma dakikaları 
oynanırken 
Kurtuluşspor’dan 
Fatih Eroğlu yüzde 
yüzlük gol pozis 
yonunu dışarı attı. 
90+3 dakikada saö 

kanattan ceza 
sahası içine yapılan 
ortaya Fatih 
Eroğlu yükseldi 
müsait durumdaki 
topu kafa ile ağlara 
değil dışarı attı. 
Karşılaşma karşılıklı 
atılan 4 gol ile 2-2 
sona ererek iki 
takım da puanları 
Ter birer paylaştılar. 
Bu sonuçlara göre 
Gemlikspor ve 
Kurtuluşspor 
oynadıkları 3 
karşılaşma sonunda 
puanlarını ikiye 
çıkartarak işlerini 
zora soktular. 
SAHA: Fidyekızık

HAKEMLER:
Mehmet Kara (7), 
İhsan Topsakal (7), 
Can Ural (7)

KURTULUŞSPOR: 
Celalettin (7), Serkan 
(7), Fatih Şimşek (7), 
Yusuf (7), Muhsin 
(7), Önder (7), 
Mustafa (8), Tanju 
(5) (Dk.74 
Muhammet 3), 
Canpolat (7), Çetin 
(7), Fatih Eroğlu (7)

GEMLİKSPOR: 
Orçun (7), Ümit (7), 
Gafur (6), Muharrem 
(6), Yusuf (8), Nazif 
(7), Burak (8), 
Muhammet (Dk.60 
Metin 4), Arif (7), 
Mustafa (7), Bergen 
(7)

GOLLER: Dk. 49 
Fatih Eroğlu, Dk.76 
Mustafa (Kurtuluş) 
Dk. 45 Burak, Dk. 69 
Arif (Gemlik)

KIRMIZIKARTLAR: 
Dk.79 Gaffur, Dk.83 
Muharrem 
(Gemlikspor)
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Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, "7 Uluslar 
arası Bursa Osman 
gazi Tarihi Kent 
Koşusu ve Yarı Ma 
raton" koşusu sebe
biyle Saltanat Kapı - 
Tophane Devlet Has 
tanesi önü - M ura 
diye Hamzabey Kav 

şağı - Çekirge 
Caddesi gidiş - 
Armutlu Meydanı - 
Zübeyde Hanım Cad 
desi iniş - Kü kürtlü 
Kavşağı - Kükürtlü 
Caddesi - Kaplıca 
Caddesi - Sıcak 
Sular Merinos Kav 
şağı batçık yan yol- 
Merinos Kavşağı- 
Stad Caddesi - Stad

Kavşağı - Altıpar 
mak çıkış- Fomara 
Kaşvağı- Haşimiş 
can Caddesi - Gök 
dere Kavşağı - Gök 
dere Setbaşı Çıkış - 
Irgandı Köprü Han 
lar bölgesi - İnönü 
Caddesi İniş- Kapa 
lıçarşı vb. yolların 
trafiğe kapatılacağı 
bildirildi. Sayfa 3’de

Orhangazi’de hunim 
oto pazarı açılıyor

Komşu ilçe Orhanga 
zi’de bugün oto paza 
rı hizmete giriyor. 
Saat 11.00 de açılışı 
yapılacak olan Oto 
Pazarı açılışına 
Gemlikliler de davet 
edildi. Sayfa 5’de

Gemlik K0rf ez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

BİR ALANA 
İKİNCİSİ BEDAVA!

ÇOKAL TİCARET
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU

Kayhan Mah. 
2 Nolu Cadde

14 Nisan 2012 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetcsi.com 50 Kr
GEMLİK

5247677

Inşaailartla çalışanlar Veiii Belgesi almai lonınıla
İmar Kanıınıı’ncfa yanılan Haniçilclilcla tarihinrlan ifiharan inçaat va tİmar Kanunu’nda yapılan değişiklikle 2012 tarihinden itibaren inşaat ve
tesisat işlerinde çalışanların yetki belgesi alması zorunlu hale getirildi. 
Esnaf Sanatkarlar Odası, Yetki Belgesi almak isteyenlere kurs açacak.
S İnşaat ustaları ile tesisat ustalarının yetki belgesi bulundurma zorunluluğu- 

nun getirilmesi nedeniyle, Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Gemlik Çıraklık 
Eğitim Merkezi işbirliği ile belge alabilme kursları açılmasına karar verildi. Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, kursların açılması için meslek gruplarına 
göre, 20 kişinin başvuruda bulunmasının gerektiğini hatırlattı. 1 Ocak 2012 tarihin 
den başlayarak geçerli olan yasa değişikliği ile bu tarihten sonra inşaatlarda çalışa
caklarda ve inşaatlarda tesisat işleri yapacaklarda yetki belgesi aranacak. 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Özler ve Akbulut’un başarıları
Son günlerde güncel haberler nedeniyle 

gözümüzden kaçtığımız iki başarıdan söz ete- 
mek istiyorum bugün.

Geçtiğimiz 23-25 Mart 2012 günü İstanbul’da 
Ataköy Ahmet Cesur Spor Salonu’nda yapılan 
Dünya Karate Şampiyonasında, Türkiye’yi tem
sil eden hemşehrimiz Gökhan Özler, Kata ve 
Kumite katogorilerinde Dünya 3.sü oldu.

Gökhan kardeşimiz, 3.lük kupasıyla Gemlik’e 
geldi ve Haziran ayında Sakarya’da yapılacak 
olan yeni bir dünya şampiyonluğu için altın mal- 
dalya almaya söz verdi.

Gemlik Belediye Spor Kulübü sporcusu Sebile 
Akbulut ise, Kiev’de yapılan 70 kilo ağır siklet 
Ümit bayanlar da, Avrupa Kupası 3.sü oldu.

Sebile bir bronz bir gümüş madalya ile 
Gemlik’e döndü. Devamı sayfa 4’de

HOİjrtttaSI 
Kuilama Pragıamı belli oiaıı

17 Nisan 2012 günü Hz. Peygamber ve 
Kardeşlik Ahlakı, 19 Nisan 2012 günü ise 
“Hz. Peygamber ve Kardeşlik Uygula 
ması” konulu konferans panele İlçe 
Müftüsü Muammer Turan ve İlahiyat 
Fakültesi öğretim görevlileri katılacak.

Haberi sayfa 4’de

Okul Spor Şenliklerine 
görkemli start

Gemlik Belediye Başkanlığı Okul Spor 
Şenlikleri görkemli bir startla başladı.
23 Nisan ve 19 Mayıs Okul Spor Şenlikleri, 
Gemlik Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü tarafından organize 
ediliyor. Şenliklerin startı 5 Nisan 2012 de 
Küçükler Kategorisi Futbol ile başladı. 
Yaklaşık 2 ay sürecek müsabakalarda 
katılan tüm öğrencilere Gemlik Belediye 
Başkanlığı tarafından Madalya, Katılım 
Belgesi ve kupa yerilecek. Sayfa 8’de

http://www.gemlikkorfezgazetcsi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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lnsaailaııla çalışanlar yetki Belaesi almak zonınıla
İmar Kanunu’nda yapılan değişiklikle 2012 tarihinden itibaren inşaat ve 
tesisat işlerinde çalışanların yetki belgesi alması zorunlu hale getirildi. 
Esnaf Sanatkarlar Odası, Yetki Belgesi almak isteyenlere kurs açacak.
3194 sayılı İmar 
Yasası’nda yapılan 
değişiklik ile inşaat 
ve tesisat işlerinde 
çalışanlar ustaların 
yetki belgesi 
alması zorunlu hale 
getirildi.
1 Ocak 2012 tarihin 
den başlayarak 
geçerli olan yasa 
değişikliği ile bu 
tarihten sonra 
inşaatlarda çalışa
caklarda ve inşaat
larda tesisat işleri 
yapacaklarda yetki 
belgesi aranacak.

ESNAF ODASI 
KURS AÇACAK 
İnşaat ustaları ile 
tesisat ustalarının 
yetki belgesi bulun
durma zorunluluğu
nun getirilmesi 
nedeniyle, Gemlik 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası ile Gemlik 
Çıraklık Eğitim 
Merkezi işbirliği ile 
belge alabilme 
kursları açılmasına 
karar verildi.
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan yaptığı açıkla

mada, yetki belgesi 
almak isteyen inşaat 
ve tesisat işlerinde 
çalışanların odaları
na başvurmalarını 
istedi.
Talan, kursların açıl
ması için meslek 
gruplarına göre, 
20 kişinin başvuruda 
bulunmasının gerek 
fiğini hatırlattı.
İnşaat Teknolojisi 
dalında, ahşap 
Doğrama ve 
Kaplama eğitimi, 
Betonarme Demir, 
Kalıpçılık ve Çatıcıhk 
Eğitimi, Boya

Eğitimi, PVC 
Doğrama İmalat ve 
Montaj Eğitimi, 
Sıvacı Eğitimi, Yapı 
Duvarcılığı Eğitim, 
Yapı Yahtımcıhğı 
Eğitimi yanında 
Tesisat Teknolojisi 
ve İklimlendirme ile 
ilgili olarak Soğut 
ma Sistemleri 
Eğitimi, Isıtma ve 
Gaz Yakıcı Cihazları 
Eğitimi, Klima Sis 
temleri Eğitimi, 
Merkezi İklimlen 
dirme Sistemleri 
Eğitimi dallarında 
kurslar açılacak.

Gemlik 
Belediyesi’nin 
organize ettiği “Geri 
Dönüşüm Projesi” 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu’na 
5 bin lira kazandırdı. 
Okul bahçesinde 
düzenlenen törende 
5 bin liralık zarfı okul 
Müdürü Can Olgun’a 
veren Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Gemlik Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu’na yapacakları 
projeleri de anlatınca 
büyük alkış topladı. 
Yağmurlarda su 
baskınlarına neden

olan okul bahçesinin 
doldurulduğunu, 
yolunun düzenlenip,

asfaltlandığını hatır
latarak konuşmasına 
başlayan Refik

Yılmaz, merdiven 
ilave projesinin de 
bittiğini, yapım

ihalesinin de yakın
da gerçekleşeceğini 
söyledi.
Yılmaz, okul 
bahçesindeki oyun 
gruplarını yenileye
ceklerini belirterek 
bahçeye spor aletleri 
konulması sözünü 
de verdi.
Merdiven ilave pro
jesinin yanına bir de 
modern kantin 
yapacaklarını vurgu
layan Refik Yılmaz, 
“Spor Salonu 
sözümüzü de unut
madık. Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu Spor Salonu 
yapımını 2013 yılı

programına alıyoruz. 
Bir yıl sonra spor 
salonuna da 
kavuşacaksınız” 
dedi.
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu’na 
giden ara sokaklarda 
asfaltlama çalış
malarının sürdüğünü 
söyledi.
Okul Müdürü 
Can Olgun’da Geri 
Dönüşüm jestinin 
yanı sıra, okula 
yönelik daha 
önce yapılan ve 
bundan sonra 
yapılacak olan 
yatırımlar için 
teşekkür etti.

KfiŞCDC B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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MWı t to mib Hin Pazar günü hu »ollar 
kapalı olacak!

Bursa'da bir evde 
elektrik kontağından 
çıkan yangın> 
korkuttu.
Ev sahibi yangını 
kendi imkanları ile 
söndürürken, 
vatandaşlar olayı 
meraklı gözlerle 
izledi.
Olay, Osmangazi 
ilçesi Yeşilova 
Mahallesi Söğüt 
Sokak'ta meydana 
geldi. K.E.'ye

ait evde elektrik yangın çıktı,
kontağından Mahalle sakinleri,

kısa sürede 
dumanla kaplanan 
evi meraklı gözlerle 
izledi. Ev sahibi 
hemen müdahale 
ederek yangını 
söndürürken, 
olay yerine 
sevk edilen 
Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı 
ekipleri rapor 
tutarak geri 
döndü.

"iMağa'MtesiöaljeililiağırctiaCaaaraılaıncalı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, adam 
öldürme, yaralama, 
haraç toplama ve 
çeşitli suçlara 
karıştıkları iddiası 
ile tutuklanan 11 
kişinin davasına 
İstanbul Özel Yetkili 
Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
devam edileceği 
öğrenildi.
Savcılığın istinat 
edilen suçları çete 
kapsamında değer
lendirmesi üzerine 
"Hanım Ağa" çetesi 
olarak adlandırılan 
grup, İstanbul 
Beşiktaş'ta hakim 
karşısına çıkacak. 
Emniyet ekiplerinin 
uzun süren teknik 
takibinin ardından 
operasyon için

Düğün «olunda kaza!
Bursa'dan İstanbul'
daki akrabalarının 
düğününe giden aile 
kaza yaptı. Yan 
dönen araçta buluna 
3 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre 
kaza, sabah saat
lerinde Ataevler 
Mahallesi Nene 
Hatun Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. Eşi, oğlu ve 
kızı ile birlikte İstan
bul'daki bir akra
balarının düğününe 
gitmek için yola 
çıkan Erdal M. 
idaresindeki BHC 03 
plakalı araç, Ahmet 
D.'nin kullandığı 16 
KM 765 plakalı oto

düğmeye basılırken, 
İnegöl merkez, Yeni 
ce beldesi ve 
Alanyurt Mahalle 
si'nde yapılan 
baskınlarda 15 kişi 
göz altına alınırken, 
adı daha önce de 
kayıp üniversiteli 
genç kız Sinem 
Yurdanur olayı ile 
gündeme gelen ve 
30 ayrı suçtan 
sabıkası bulunduğu 
bildirilen Emrah K., 
operasyon sırasında 
bulunduğu evin 

mobille çarpıştı. 
Kazada yan dönen 
16 BHC 03 plakalı 
araçta yaralanan 3 
kişi çevredeki vatan 
daşların yardımıyla 
kurtarıldı. Kanlar 
içinde kalan sürücü 
Erdal M, eşi Zahide 

kapısını polise 
açmayıp tabanca ile 
intihar etmişti. 
Emniyetteki sorgu
larının ardından 
Bursa'dan İnegöl'e 
getirilerek mahkem
eye çıkarılan 15 kişi 
ile birlikte çeteye 
cezaevinden yardım 
ettikleri tespit edilen 
6 kişi de hakim 
karşısına çıkarıldı. 
Hakim karşısına 
çıkarılan 21 kişiden 
11'i tutuklanarak 
cezaevine 

ve kızı Elif M. ambu
lansla hastaneye 
sevk edildi. Kazayı 
hafif sıyrıklarla atla
tan oğul Erdoğan 
M.'nin ise şoka 
girdiği görüldü. 
Polis kazayla alakalı 
soruşturma

gönderildi.
Diğer sanıklar ise 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
kaldı. İlk 
mahkemelerinin 
ardından suç 
çetesinin lideri 
olduğu ileri sürülen 
"Hanım Ağa" lakaplı 
S.Ş. ile oğlu E.G. ve 
çetenin faal eleman
ları olan İ.U., C.Ç., 
R.A., M.A.Y. ve İ.G. 
tutuklanırken, çet
eye cezaevinden 
yardım ettikleri 
gerekçesiyle 
Bursa'dan getirilen 
M.E., R.F., O.E. ve 
G.E.D. isimli şahıs
lar hakkında bir 
tutuklama kararı da 
çeteye yardım 
etmek suçundan 
verildi.

başlatırken, vatan
daşlar ise aynı 
yerde birçok kaza 
meydana geldiğini 
söyledi. Mahalle 
sakinlerinden Hamdi 
Yarenlik, kavşağın 
hatalı olduğunu 
belirterek, "Kimse 
düzeltilmesi için 
çalışmıyor. Kavşak 
önünde kör nokta 
oluşturan bahçe 
duvarının kaldırıl
ması lazım. Burada 
her gün kaza oluyor. 
Her gün birileri 
yaralanıyor. Bu 
hepimizin sıkıntısı. 
Yetkililerin bu 
konuya el atmasını 
istiyoruz" dedi.

Osmangazi'yi Anma 
ve Bursa'nın Fetih 
Şenlikleri sebebiyle 
Pazar günü saat 
09.00 ile 12.00 
arasında bazı yollar 
kapalı olacak. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, "7 Uluslar 
arası Bursa 
Osmangazi Tarihi 
Kent Koşusu ve Yarı 
Maraton" koşusu 
sebebiyle Saltanat 
Kapı - Tophane 
Devlet Hastanesi 
önü - Muradiye 
Hamzabey Kavşağı - 
Çekirge Caddesi 
gidiş - Armutlu 
Meydanı - Zübeyde 
Hanım Caddesi iniş 
- Kükürtlü Kavşağı - 
Kükürtlü Caddesi - 
Kaplıca Caddesi - 
Sıcak Sular Merinos 
Kavşağı batçık yan 
yol- Merinos 
Kavşağı- Stad 
Caddesi - Stad 
Kavşağı - 
Altıparmak çıkış- 
Fomara Kaşvağı- 
Haşimişcan Caddesi 
- Gökdere Kavşağı - 
Gökdere Setbaşı 
Çıkış - Irgandı 
Köprü Hanlar bölge
si - İnönü Caddesi 
İniş- Kapahçarşı- 
Cemalnadir Caddesi 
(Zaferplaza 
Lambalar) - 
Çakırhamam 
Kavşağı- Temiz 
Caddesi - Tophane 
güzergahları araç ve 
yaya trafiğine kapalı 
olacak.
Aynı saatte yapıla
cak Halk Koşusu 
sebebiyle de 
Tophane - Temiz

MTOîffl ABONE OLDUNUZ MU?
illlll'll İli (İlLİt Hull C11ETIIİ

Gemlik Körfez www.genılikkorfezgazetesl.coın

Caddesi- 
Çakırhamam 
Kavşağı - 
Cemalnadir 
Caddesi(Zaferplaza 
Lambalar) - Atatürk 
Caddesi- Setbaşı - 
Irgandı Köprü 
Hanlar bölgesi - 
İnönü Caddesi İniş- 
Kapalıçarşı- 
Cemalnadir Caddesi 
(Zaferplaza 
Lambalar) - 
Çakırhamam 
Kavşağı - Temiz 
Caddesi -Tophane 
güzergahları araç ve 
yaya trafiğine kap
atılacak.

ALTERNATİF 
GÜZERGAHLAR 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü batı 
tarafından merkez 
istikametine geçmek 
isteyen vatan
daşların, 
Dikkaldırım- 
Zübeydehanım 
Doğumevi Kavşağı- 
Oğullu Caddesi - 
İzmir yolu - 
Gençosman Kavşağı 
-Fevziçakmak 
Caddesi - 
Altıparmak iniş 
istikametlerini kul
lanabileceklerini 
duyurdu.
Doğu tarafından 
merkez istikametine 
geçmek isteyen 
vatandaşların ise 
Yıldırım Kurtuluş 
Caddesi- Beyazıt 
Caddesi - İncirli 
Caddesi - kullanarak 
Yeşil caddesi - 
Namazgâh 
Caddesi -Setbaşı 
istikametleri kullan
maları gerektiği 
belirtildi.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Özler ve Akbulut’un başarıları

Gökhan Özler, Dünya üçünçülüğü, 
Sebile Akbulut ise Ümitler Judo kafile
siyle Ukrayna Kiev Avrupa Kupası’nda 
3.lük aldı.

Rusya’nın Tver kentinde yapılan 
Avrupa kupasında ise 8 Nisan’da mindere 
çıkarak 2. olarak gümüş madalya aldı.

Dünya şampiyonasında bir 3.lük, 
Avrupa Judo Kupası’nda bir gümüş bir 
bronz madalyalı iki sporcumuz var.

Bu sporcular göğsümüzü kabartıyor.
Gemlik’in bunca kirli ve şaibeli işleri 

arasında, pırıl pırıl parlayan iki yıldız 
Özler ve Akbulut.

Bu sporcuların Sosyal Yaşam Merke 
zi’nin bahçesine büstlerinin dikilmesi 
gerekir.

Dikilmeli ki, gelecekte sporculara ör 
nek olsun.

Bu sporcularımızın başarıları, bilboard- 
lara konsun.

Herkes başarılı sporcuları tanısın.
Toplumumuz, çirkinlikler yerine, başarı 

lı insanlarıyla övünsün.
Hırsızlıklar, uğursuzluklar, cinayetler, 

koltuk kavgaları yerine dünya çapındaki 
başarılarımızdan söz edilsin.

Gökhan Özler ve Sebile Akbulut kardeş 
lerimizi kutluyoruz.

S izi er Gemlik’in gururlarısınız.

Not:
Önceki gün 4. sayfamızda yayınladığım 

eski bir fotoğraf vardı.
1977 yılında rahmetli Nezih Dimili, CHP 

İlçe Başkanı olduğunda Kaymakamı 
ziyaretinde çektirdiğimiz fotoğrafı yayın
lamıştık.

“Öyle geçer bir zaman ki!’’ başlıklı bu 
fotoğraflı yazımızda, o günkü Kaymakamı 
ve bir arkadaşımın adını hatırlaya- 
mamıştım.

Hafızamın o gün anımsamadığı iki ismi 
özür dileyerek yeniden yazıyorum.

Söyadını yazmadığım CHP Gençlik 
Kolları Başkanı Sami Esentürk, Kayma 
kam ise Hüseyin Köseoğlu.

Kutlu Doğum Haftası 
Kutlama Programı halli oldu
17 Nisan 2012 günü Hz. Peygamber ve Kardeşlik Ahlakı, 19 Nisan 
2012 günü ise “Hz. Peygamber ve Kardeşlik Uygulaması” konulu 

konferans panele İlçe Müftüsü Muammer Turan ve İlahiyat 
Fakültesi öğretim görevlileri katılacak.

İlçe Müftülüğü 
tarafından 
Hz. Muhammed’in 
doğumu nedeniyle 
her yıl yapılan 
Kutlu Doğum 
Haftası etkinlik
lerinin programı 
belli oldu.
İlçe Müftülüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
Türkiye Diyanet 
Vakfı Gemlik 
Şubesi işbirliği ile 
düzenlenecek olan 
Kutlu Doğum 
Haftası etkinlikleri, 
17 Nisan 2012 günü 
saat 14.00 de 
Hacı İzzet Camii 
Eğitim Salonu’nda 
düzenlenecek

Konferans ile 
başlanacak. 
İlçe Müftüsü 
Muammer Turan’in 
konuşmacı 
olarak katılacağı 
konferansta

“Hz. Peygamber 
ve Kardeşlik 
Ahlakı’’ konusu ele 
alınacak.
19 Nisan 2012 günü 
saat 14.oo de 
11 Eylül Belediye

Düğün Salonu’nda 
yapılacak panele, 
Prof. Dr. Mefali 
Hızlı, Prof. Dr.
Ahmet Güç, 
ve Yardımcı 
Doçent Dr. 
Süleyman Sayar’ın 
“Hz. Peygamber ve 
Kardeşlik Uygula 
ması” konusunda 
görüşlerini anlata
caklar.
İlçe Müftüsü 
Muammer Turan, 
Kutlu Doğum 
Haftası nedeniyle 
düzenlenecek 
etkinliklere 
Gemliklilerin 
katılmalarını 
istedi.

Gemlik Belediye 
si’nin organize 
ettiği Çanakkale 
Şehitliği gezisi 
büyük ilgi gördü. 
Eceabat, Gelibolu, 
Alçı Tepe Köyü ve 
42 Şehitlik 
Anıtının büyük 
bölümünü kap
sayan geziye 
yaklaşık 500 
kişilik Gemlikli aile 
katıldı.
11 otobüs dolu 
Gemlikli, Gemlik

Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz tarafından 
İskele Meydanı ve 
İstiklal Caddesi’n 
den Çanakkale’ye 
uğurlandı.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz, 
Çanakkale Şehitliği 
Ziyaretlerini 
periyodik hale 
getirmeyi hede
flediklerini kayded
erek, 2012 Kültür

Etkinlikleri organizas
kapsamında yonların artacağını
devam edilen sözlerine ekledi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Orhangazi'de bugün 
oto pazarı acılıyor
Komşu ilçe 
Orhangazi’de 
bugün oto pazarı 
hizmete giriyor. 
Saat 11.oo de açılışı 
yapılacak olan Oto 
Pazarı açılışına 
Gemlikliler 
de davet edildi. 
Orhangazi PTT’si 
arkasında bulunan 
Kapalı 
Pazaryeri'nde açıla
cak olan Oto 
Pazarı’na 2 hafta 
girişin ücretsiz ola
cağını belirten orga
nizasyon firması, 
oto pazarı için 
Bursa’ya gitmeye 
gerek kalmaya

cağını, Orhangazi, 
İznik ve 
Gemliklilere hizmet 
vermekten mutluluk 
duyacaklarını 
söylediler.
Organizatör firma, 
Oto Pazan’nın

Orhangaziye can
lılık katacağını, 
bugüne kadar 
eksikliği hissedilen 
bir hizmeti 
getirmekten mutlu
luk duyduklarını 
belirttiler.

GEMLİK BELEDİYESİ GENÇLİK VE 
SPOR KULÜBÜ DERNEĞİNİN 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI İLANI
Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı aşağı

daki gündemi görüşmek üzere 30 NİSAN 2012 Pazartesi 
günü saat 14.00’da Sosyal Yaşam Merkezinde yapılacaktır. 
Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 07 
MAYIS 2012 Pazartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk 
aranmaksızın Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılacak
tır.

YÖNETİM KURULU 
GÜNDEM
1- Açılış ve yoklama,
2- Divan Kurulu seçimi ve saygı duruşu,
3- Faaliyet ve hesap raporları ile denetçi raporlarının 

okunması,
4-Raporların müzakeresi ile Denetim Kurulu raporunun 

kabulü ve Yönetim Kurulunun İbrası,
5- Yeni yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin seçimi,
6- Dilek ve temenniler,
7- Kapanış.

KAYIP Gemlik İmam Hatip Lisesi’nden aldığım 
tastiknamemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

FATİH AYDIN

" Gemlik Gümrük Müdürlüğünce 
onaylı 31/12/2009 - A0487578 tarih ve 

numaralı Muhasebe Yetkilisi 
Mutemedi Alındısı zayi olmuştur. 

Hükümsüzdür " YAZAKİ OTOMOTİV 
YAN.SAN.VE TİC.A.Ş.

Nihat HatHIıı Gemlii'ie
Gemlik Belediyesi 
tarafından organize 
edilen Kutlu Doğum 
Haftası etkinlik
lerinin konuğu Dicle 
Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Hadis 
Ana Bilim Dalı 
Öğretim Görevlisi 
Prof. Dr. Nihat 
Hatipoğlu olacak. 
14 Nisan 2012 
Cumartesi Gecesi 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde düzen
lenecek olan etkin
likte, “Peygamber 
Efendimizin (S.A.V.) 
Güzel Ahlakı” konu
lu konferans vere
cek olan Nihat 
Hatipoğlu, 
Gemliklilerin merak 
ettiği sorulara da 
yanıt verecek. 
Televizyonlarda

yaptığı programlarla 
ses getiren ve 
büyük beğeni 
toplayan Nihat 
Hatipoğlu’nun kon
feransı saat 
20.00’de başlaya
cak.

Gemlik Belediye 
Başkan vekili 
Refik Yılmaz, 
konferansa tüm 
Gemlik halkını 
davet ettiklerini 
bir kez daha hatır
lattı.

IpeKBöceği tam not
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
öncülüğünde 
üretilen Türkiye'nin 
ilk yerli tramvayını 
inceleyen Savunma 
Bakanlığı Müsteşarı 
Murad Bayar, 
Türk sanayisinin 
geldiği noktanın 
gurur verici 
olduğunu söyledi. 
Bursa Sanayici ve 
İşadamları Derne 
ğinin (BUSİAD) 
düzenlediği 
Savunma Sanayi 

Bursa Buluşması' 
için Bursa ya gelen 
Savunma Bakanlığı 
Müsteşarı Murad 
Bayar, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
öncülüğünde 
Durmazlar Makina 
tarafından üretilen 
İpekböceği tram
vayını inceledi.
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe'nin de 
katılımıyla Başkan 
Danışmanı ve Yerli 
Tramvay Proje 
Koordinatörü Taha 
Aydın dan üretim

noktanın gurur veri
ci olduğunu söyle
di. Bir parçanın 
işlenebileceğini ve 
kompetan yapıla
bileceğini fakat
uluslararası stan-

ya da atölye çalış
ması değil ulus
lararası standart
ların gereklerine 
uygun, sertifikasy- 
on almış bir çahş-

dartlarda serti- 
fikasyona sahip 
ürün çıkartmanın 
çok önemli bir 
mühendislik 
başarısı olduğunu 
söyleyen Bayar, 
"Bu açıdan ben, 
gördüklerimden 
son derece

ma. Bunun sonu-
cunda ortaya çıka
cak hafif raylı sis
tem, uluslararası 
standartlarda çık
mış nihai bir plat
form olacak. Bu, 
Türkiye için bir 
sanayi ürünüdür ve 
çok kıymetli bir 
çalışmadır" dedi.

Gemlik Körfez
. URLİI’İIİIR cOhiOk gazetesi

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

rs o m ■ ■ Be Ktt1rW<E»z www.MemllkkorfezMazatasl.coni

http://www.MemllkkorfezMazatasl.coni
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AYRINTI
■ Erhan İZGİ

RİZE VE AYDER YAYLALARI (2)
Dünden devam... 
Kaptan, 

arkadaşlar! Ayder 
yaylalarına geldik! 
Haydi geçmiş 
olsun, herkes val
izini indirsin ve 
otele götürsün, 
dedi.

Gündüz farklı 
gece farklı bir 
havayla karşılaşıy
orduk. Burası 
oldukça serindi. 
Yıllar önce bir yaz 
tatilinde Uludağ- 
Çobankaya’da 
kalmıştım çadırda. 
Yaz olmasına 
karşın gece bat
taniyelerin altında 
uyuyamamıştım, 
üstelik kocaman 
bir ateş de yak
mıştık. Acaba 
burası da böyle 
soğuk olur mu 
diye düşünmeye 
başladım. Ancak 

burada çadırda 
kalmayıp otelde 
kalacaktık. Bu 
nedenle de soğuk 
olmaz diye 
düşündüm.

Herkes valizini 
sürükleyip hotele 
götürüyordu. 
Resepsiyondaki 
görevli: “Biz artık 
gelmeyeceksiniz 
diye düşünmeye 
başladık.” dedi. 
Durumu anlatıp 
fazla zaman kay
betmeden yemeğe 
ineceğimizi 
söyledik.

Görevli yemek 
hazır sayılır, siz 
üstünüzü değişip 
gelinceye kadar 
her şey hazır olur, 
meraklanmayın, 
dedi. Atıştırmalık, 
ilk anda açlığımızı 
gidersin diye 
peynir, tereyağı ve 

bal getirilmişti 
masalara.
Yemek salonuna 

indiğimizde 
masalar hazırlan
mıştı. Fazla bek
lemeden açlığımızı 
gidermek için 
atıştırmaya 
başladık. Bir 
taraftan da yapılan 
hazırlıkları izliyor
duk. Alabalıklar 
havuzdan canlı 
canlı çıkarılıyor ve 
gerekli işlemden 
geçirilerek ızgar
alara yerleştirili 
yordu.

Fazla 
bekleyemedik, bir 
taraftan salata ve 
rakının tadına bak
maya başladık. 
Sabredecek halim
iz yoktu. Hem acık
mış hem de yorul
muştuk. Yemek 
yiyip bir an önce

dinlenmeyi 
düşünüyorduk.

Balık servisi 
yapılmaya baş
landı, işte o zaman 
rakının tadına da 
varmaya başladık.

Hem atıştırıyor 
hem de uzak 
masalardaki 
arkadaşlara laf 
yetiştiriyorduk. 
Gırgır şamata, 
balıkları yedik, 
rakıları yudum
ladık. Zaman ne de 
hızlı geçiyordu. 
Saat 23’ü geçiyor
du.

Yaylada güzel bir 
kaplıca olduğu, 
isteyenlerin 

sabahleyin buraya 
girebileceği belir
tildi. Kaplıcaya git
mekten çok 
çevreyi gezmeyi, 
görmeyi yeğledim. 
Bazı arkadaşlar 
kaplıcaya gitmeyi 
kararlaştırdı.

Sözüm ona erken 
yatıp erken kalka
caktık. Ne yazık ki 
bu gece 
düşündüğümüz 
gibi olmadı. Saat 
bir hayli ilerlemişti. 
Herkese bir 
yorgunluk çöktüğü 
için, herkes bir an 
önce yatmak isti 
yordu. Yavaş 

yavaş odalarımıza 
çekildik. Ayder’in 
güzelliklerini 
sabahleyin 
görmeyi planlıyor
duk.

Erken kalkma 
alışkanlığım oldu 
ğu için kaçta yatar 
sam yatayım saat 
7’de uyanıyordum. 
Uyanınca da giyi 
nip dışarı çıkıyor
dum. Eşimde ben
imle birlikte oluy
ordu çoğu zaman. 
Kahvaltıya indik 
zaman yitirmeden. 
Peynir, yumurta, 
tereyağı ve bal bizi 
bekliyordu. 
Devamı var.

elm& sekeri
------ KREŞLERİ

ERKEN KfiYIT 
AVANTAJLARIMIZDAN 

YARARLANIN

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU

ÎĞİTİMM13. VII

“Üteli 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 RAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP.

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

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

»9*

Kredi kartı geçerlidir
Siteler Mah. Hizmet Cad.

Aygün Sitesi 68/B

05358155711
KÜÇÜK KUMLA

KIŞ GELDİ HALILARIMIZI 
YIKAYAMIYORUZ DİYE ÜZÜLMEYİN!

BİZ, SİZE HİZMET 

ıılıir ■İni jçiN varizi
Halılarınızı evinizden alıp, 

aynı gün içinde teslim ediyoruz 
LAF DEĞİL, İŞ ÜRETİYORUZ

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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44 hin memura iyi haber
Mahkemeden 44 bin 
4/C'liyi sevindirecek 
karar çıktı. Mersin 1. 
İdare Mahkemesi, 
4/C'liye de döner 
sermaye ödenme
sine hükmetti.
44 bin 4/C'li 
sözleşmeli person
ele, döner ser
mayeden de para 
alma yolu açıldı. 
Türk Sağhk-Sen'in 
açtığı dava sonu
cunda mahkeme 
hastanede görev 
yapan 4/C'liye döner 
sermaye ödenme
sine hükmetti. 
Mersin Kadın ve 
Çocuk Doğum 
Hastanesi'nde görev 
yapan Türk Sağhk-

fiazı az kullanan az ödeyecek
Enerji Bakanı Yıldız, 
meskende doğalgaz 
kullanımı konusun
da yeni bir sistem 
üzerinde çalıştık
larını söyledi. 
Doğalgazda 
kademeli fiyatlan 
dırma gelebilir. 
Çin ziyareti sonrası 
gazetecilerle bir 
araya gelen Enerji 
ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız, 
meskende doğalgaz 
kullanımı konusun
da yeni bir sistem 
üzerinde çalıştık
larını söyledi.
Yıldız, meskenlerde 
doğalgazı fazla kul
lananın daha fazla 
fiyat ödeyeceği bir

Sen üyesi 4/C'li 
çalışanın döner ser
maye ödenmesine 
ilişkin yaptığı 
başvurunun idarece 
reddedilmesi üze 

yapı getirmeyi plan
ladıklarını, bunun 1 
ay içinde somut
laşacağını kaydetti. 
CHP'nin eleştirile 
rine yanıt veren 
Yıldız, Türkiye'nin 
doğalgazda AB'de 
konutta ikinci, 
sanayide üçüncü en 
ucuz olduğunu 
söyledi.
İKİNCİ SANTRAL 
İÇİN ÜÇ İHTİMAL 
İkinci nükleer 
santralle ilgili 
konuşan Yıldız, 
"Çin gezisi 
umduğumdan daha 
verimli geçti.
Tek ülkeyle yürüt
tüğümüz yeni nük
leer güç santrali 

rine Türk Sağhk-Sen 
tarafından dava 
açıldı.
Mersin 1. İdare 
Mahkemesi'nde 
görülen davada 

çalışmalarını 
Japonya, Güney 
Kore ve Çin ile 
yürüteceğiz. Hangisi 
ülkemizin menfaat
lerine uygunsa o 
tercih edilecek" 
dedi.
Yıldız, "Çin ile nük
leer güç santrali 
konusunda anlaş
mamız durumunda, 
nükleer güç santrali 
Uluslararası Atom 
Enerjisi Kurumu ve 
AB'nin belirlediği 
standartlarda ola
cak. Rusya ile de 
anlaşmamız bu şe 
kilde" diye konuştu. 
Bir basın mensu 
bunun, Çin'in üre
timlerinin kalitesiz 

mahkeme, 44 bin 
4/C'linin çalıştırılma 
esaslarına dair 
Bakanlar Kurulu 
kararında söz 
konusu personele 
mevcut ücret dışın
da herhangi bir 
ücret ödenmeye
ceğinin karara bağ
landığını belirtti. 
Mahkeme kararında, 
Bakanlar Kurulu'nun 
söz konusu kararın
da belirtilen ücretler 
dışında başka bir 
ücret ödenmeyeceği 
belirtilse de buradan 
kast edilenin salt 
personel istihdamı 
nedeniyle ödenecek 
aylık olduğuna 
dikkat çekildi.

olarak algılandığı ve 
nükleer güç 
santrali konusunda 
kamuoyunda 
kaygıların olduğunu 
sorması üzerine 
Yıldız, şunları 
kaydetti: "Çin ile 
nükleer güç santral 
konusunda anlaş
mamız durumunda, 
nükleer güç 
santrali Uluslararası 
Atom Enerjisi 
Kurumu ve AB'nin 
belirlediği standart
larda olacak. Rusya 
ile de anlaşmamız 
bu şekilde. Nükleer 
santral konusunda 
kalitesiz üretim 
söz konusu 
olmaz."

5 kişiden biri karna 
'asgari' ödüyor

BKM Genel Müdürü 
Canko, kredi kartı 
asgari borcunu 
ödeyenlerin oranının 
yüzde 25'ten yüzde 
20'ye gerilediğini 
söyledi. 
Bankalararası Kart 
Merkezi (BKM) veri
lerine göre, kredi 
kartında asgari 
ödemeler azalıyor. 
BKM Genel Müdürü 
Soner Canko, asgari 
borcu ödeyenlerin 
oranının yüzde 
25'ten yüzde 20'ye 
gerilediğini söyledi. 
Canko, 2-3 yıla bu 
oranın daha da aza
lacağını öngördü. 
Canko, "Tüketiciler 
kart kullanımında 
daha dikkatli. Yüzde 
50'nin üzerinde borç 
ödeme eğilimine 
girdiler" dedi.

KRşene blkiükk yok 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Tüketicinin kredi 
kartını ödeme aracı 
olarak görme 
konusunda bil
inçlendiğini belirten 
Canko, kart kul
lanımının tasarru
fları artırdığına 
işaret etti. 
Artık bireysel 
emeklilik, altın ve 
yatırım fonu 
ödemelerinin de 
kartla yapıldığına 
işaret eden Canko, 
bunların yaygınlaş
masının tasarruflar 
üzerinde olumlu 
etkisi olacağını 
kaydetti.
BKM 2011'de 270 
milyar lira olarak 
gerçekleşen kart 
harcamalarının bu 
yıl sonunda 300 mil
yar lira olmasını 
bekliyor.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik KHrfez
•IILİK’İH İLK aûmfrK »iTjıl auztTtıl

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4245

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
PAMUK PRENSESİN 

MACERALARI 
11.45-14.00-16.15* 

18.30-20.30 
MAX MACER 

12.00-14.15-16.15- 
18.18-20.15 

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Okul Spor Şenliklerine görkemli start
Gemlik Belediye 
Başkanlığı Okul 
Spor Şenlikleri 
görkemli bir startla 
başladı.
23 Nisan ve 19 
Mayıs Okul Spor 
Şenlikleri, Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan organize 
ediliyor.
Sporun ve sporcu
nun her zaman 
yanında olan Gemlik 
Belediyesi, öğrenci
lerimizi spora yön
lendirmek için 
her türlü imkânı 
sunuyor.
Şenliklerin startı 5 
Nisan 2012 de 
Küçükler Kategorisi 
Futbol ile başladı. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Gemlik Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Burhan İnan 
ve Belediye Meclis 
Üyelerinin bulun
duğu müsabakalar
da, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ile İlçe Milli

Eğitim Müdürümüz 
Mehmet Ercümen 
başlama vurusu 
yaptı. Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim 
Okulu ile Ayşe Ziver 
Karataş İlköğretim 
okulları arasında 
oynanan müsabaka 
dan önce başlama 
vuruşu yapıldı.
Gemlik Belediye 
Başkanlığı okul spor 
şenlikleri Futbol,

Voleybol. Masa 
Tenisi, Satranç, 
Yüzme, Bebestad. 
Ayak Tenisi ve 
Atletizm branşların
da yapılacak.
Yaklaşık 2 ay süre
cek müsabakalarda 
katılan tüm öğren
cilere Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
tarafından Madalya, 
Katılım Belgesi ve 
kupa verilecek.

10 İlköğretim 
Okulunun katıldığı 
Küçükler Futbol 
müsabakalarda alı
nan sonuçlar şu 
şekilde;
11 Eylül İlköğretim 
Okulu: 4 Ayşe Ziver 
Karataş İlköğretim 
Okulu: 1 
Şehit Etem Yşar 
İlköğretim Okulu: 4 
Kurtul İlköğretim 
Okulu: 0

Çınar İlköğretim 
Okulu: 5 
Kurtul İlköğretim 
Okulu : 2
11 Eylül İlköğretim 
Okulu: 1 Çınar 
İlköğretim Okulu: 2 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu: 2 
Engürücük İlköğre
tim Okulu: 1
Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulu : 1 100. Yıl 
İlköğretim Okulu: 2 

Şehit Cemal İlköğre
tim Okulu: 5 100. Yıl 
İlköğretim Okulu: 3 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu: 3 Şehit 
Cemal İlköğretim 
Okulu:0 
Çınar İlköğretim 
Okulu: 6 Ayşe Ziver 
Karataş İlköğretim 
Okulu: 1 
Kurtul İlköğretim 
Okulu: 4 11 Eylül 
İlköğretim Okulu: 1 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu: 2 Ş. Etem 
Yşar İlköğretim 
Okulu: 4
A. Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu: 1 
Ş. Etem Yşar 
İlköğretim Okulu: 4 
Engürücük İlköğre
tim Okulu: 1 Şehit 
Cemal İlköğretim 
Okulu : 4 
100. Yıl İlköğretim 
Okulu : 2 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu: 4 
Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulu: 1 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu : 3 
Engürücük İlköğre
tim Okulu : 1 Şükrü 
Şenol İlköğretim 
Okulu: 3



H mm, WaiMam Mltsi ill llol lııft illimi
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, Türkiye Hollanda 
Diplomatik İlişkilerinin 400. yılı kapsamında Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün Hollanda ziyaretine katılacak ticaret heyeti arasında yer alacak.
Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün, 4 gün sürecek 
olan Hollanda ziyaretinde 
bugün başlıyor.
Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal 
Akıt’ın da bulunduğu

heyet, ziyaretin ilk günün 
de Türk Heyeti Amster 
dam Hilton Oteli’nde 
Hollanda büyük elçili 
ğimiz Ticaret Başmüşa 
viri Ergin Ertekin tarafın
dan Hollanda hakkında

bir sunum yapılacak. 
Ayrıca, düzenlenecek 
kokteyle ise Hollanda 
Veli hat Prensi Willem 
Alexander’in de 
katılacağı bildirildi. 
Haberi sayfa 2’de

GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
16 Nisan 2012 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

BİR ALANA 
İKİNCİSİ BEDAVA!

Kayhan Mah. 
2 Nolu Cadde

ÇOKAL TİCARET
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU

GEMLİK

5247677

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Hadis Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. 
Dr. Nihat Hatipoğlu, Kutlu Doğum Haftası 
nedeniyle geldiği ilçemizde Gemliklilerden 
büyük ilgi gördü. "Kişi kimi, neyi sevdiğine 
dikkat etmeli. Bizim sevgimiz Rabbimizden 
yanadır. Allah’ın Resulü Hz. Muhammed’e 
olan sevgiden yanadır” diye konuşmasına 
başlayan ve geceye geldikleri için kutlayan 
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Hz. Muhammed’in 
yaşamını, adaletini ve sözlerini günümüz 
örneklemeleriyle karşılaştırarak anlattı. 5’de

MİMİ MlMilWllB 
Hnm'ıMiıimiiıiiliiit!

Özel Yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkeme 
si’nce tutuklu olan ve Silivri Cezaevi’nde yatan 
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve 
yöneticilerine destek için dün, İstanbul’da 
yürüyüş düzenlendi. Gemlik Fenerbahçeliler 
Derneği, yürüyüşe 1 otobüs taraftar ile katıldı. 
Ellerinde pankartlarla Fenerbahçe Şükrü 
Şaraçoğlu Stadına doğru onbinlerce taraftar 
yürüyerek, birlik ve beraberlik mesajı verdiler

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_gu/er@hotmail. com

Gemlikli Fenerbahçeliler..
Dün, tatil olmasına karşın, sabah erken 

saatlerde Barış’ı Gemlik’e indirdim.
Gücümspor minikler basketbol takımının 

Bursa Çekirge Kapalı Spor Salonu’nda 
Final Gençlik ile karşılaşmaları vardı.

Cumartesi günü Gemlik’te oynanan Oyak 
Renault karşılaşmasını 40-8 yenmelerine 
karşın, Final karşısında bu başarıya 
gösteremediler.

37-17 karşılaşmadan yenik ayrılmışlar.
Barış’ı kulübe bırakıp, gazetelerimi 

alırken, birkaç dost ile kaldırım üzerinde 
sohbete daldık. Bu arada, Fenerbahçeliler 
Derneği üyesi taraftarlar, İstanbul’daki 
yürüyüşe ve Trabzon maçına gitmek için 
toplanıyorlardı. Devamı sayfa 4’de

seröestlMenjaraılamlarsertıestbırakılıvor
Türk Ceza 
Kanunu’nda yapılan 
değişiklikle 
cezalarının bitimine 
bir yıl veya daha az 
kalan hükümlülerin, 
denetimli serbestlik 
kapsamında kalan 
ceza sürelerini 
dışarıda geçirmesini 
sağlayan yasanın 
uygulamaya girme
siyle, Gemlik Yarı 
Açık Cezaevi’nde de 
tahliyeler başladı. 
Edinilen bilgiye göre, 
Cuma günü 5, 
Cumartesi günü de 
37 hükümlü Gemlik

Yarı Açık Cezaevi’n 
den serbest bırakıldı. 
Gemlik Yarı Açık

Cezaevi’nden 
200’e yakın hüküm
lünün bu yasa kap

samında özgür
lüğüne kavuşacağı 
belirtiliyor.
400’e yakın tutuklu 
ve hükümlünün 
bulunduğu Gemlik 
Yarı Açık 
Cezaevi’nde 
serbest bırakılacak 
hükümlüler ile ilgili 
Şavcılık ve Ceza 
İnfaz Kurulu 
dosyaları inceleme 
lerini sürdürüyor. 
Önümüzdeki hafta 
larda, çok sayıda 
hükümlünün 
serbest kalabileceği 
öğrenildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Fıkralar birikti....
Fıkralar bir hayli birikti. Sizinle paylaşma 

zamanı geldi. Memleketin hali içler acısı... 
Sosyal yaşam felç... Siyaset mevta... Dış 
politika Allah’a emanet... Ekonomi 
tıngırdıyor... Onun için fıkralarla gündem
den günlük de olsa uzaklaşalım...

Bir gün doktorlar, tımarhanede yaptıkları 
araştırmada en akıllı deliyi seçeceklermiş.

Bir gün delilerden biri bahçede bulunan 
havuza düşmüş ve boğulmak üzereymiş.

Delilerden biri havuza düşen arkadaşını 
kurtarmaya çalışmış.

Bunu gören doktorlar arkadaşını kurtaran 
deliyi yanlarına çağırmışlar ve "seni en 
akıllı seçiyoruz" demişler.

Doktorlardan biri: "Peki kurtardığın 
arkadaşını çağır da sana teşekkür etsin" 
demiş.

Deli: "Gelemez ki!"
Doktor: "Neden gelemezmiş?"
Deli: "Çünkü kuruması için onu astım!"*****
Toplum olarak bunca felaketle 

boğuşurken kafayı sıyırmak üzereyiz. 
Üzereyiz değil sıyırdık bile...

İki politikacı bir kahvede oturup konuşuy
orlarmış.

Politikacının biri "benim bir seçmenim var 
çok salak" demiş.

Diğeriyse "hayır, benim bir seçmenim var 
o daha da salaktır" demiş.

Tartışma çok büyümeden kimin seç
meninin daha salak olduğunu anlamak için 
yarışma gibi bir şey yapmaya karar ver
mişler.

İlk milletvekili seçmenini yanına çağırıp: 
"Oğlum, git bana şu 5000 lirayla bir 

Mercedes al gel" demiş.
İkinci milletvekili de seçmenini çağırıp: 
"Git bak ben Millet Meclisinde miyim?" 

demiş.
İki seçmen yolda karşılaşmışlar. İlki: 
"Benim milletvekili çok salak. Bu günün 

pazar olduğunu bildiği halde beni araba 
aldırmaya gönderdi." demiş.

İkincisiyse:
"Benim milletvekili daha salak. Yanında 

telefon dururken, beni kendisine bakmam 
için Millet Meclisine gönderiyor.”

Uyanıklık ve fırsatçılık yaşam biçimi oldu. 
Özellikle 80’ li yılların başından bu yana 
uygulana gelen sosyo-ekonomik politikalar 
gençlerin aklını çeldi. Raydan çıkardı.

Dört üniversite öğrencisi, uyanamadıkları 
için matematik finaline geç kalırlar ve okula 
gidince hocaya arabalarının lastiğinin pat
ladığını söylerler.

Hoca ilk başta inanmaz ama öğrenci
lerinin yalvarmalarına dayanamayarak, 
onlara üç gün sonra sınav yapacağını 
söyler.

Sınav günü gelince hoca, dört öğrencinin 
hepsini boş bir salonun ayrı ayrı köşelerine 
oturtur.

Sınav geçme sistemi şöyledir:
100 üzerinden 50 puan alan herkes sınavı 

geçebilir...
Hocanın hazırladığı sınavda ise ön sayfa

da 10'ar puanlık dört basit matematik 
sorusu vardır... Bunları kolayca çözerler.

Arka sayfada ise 60 puanlık bir soru 
vardır: "Hangi lastik patladı?”

Kemal Mil, Cumhuraaskanı 
Kafilesi ile Hollanda'ya gidiyor
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, Türkiye Hollanda 
Diplomatik İlişkilerinin 400. yılı kapsamında Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün Hollanda ziyaretine katılacak ticaret heyeti arasında yer alacak.
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’ün, 
Türkiye Hollanda 
Diplomatik İlişkileri 
Tesisi’nin 400. yılı 
nedeniyle 
Hollanda’ya 
yapacağı ziyarete 
katılacak olan iş 
adamları arasında 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt’da yer 
alıyor.
Cumhurbaşkanının 
4 gün sürecek olan 
Hollanda ziyareti 
bugün başlıyor. 
16-17-18 ve 19 
Nisan 2012 günleri
ni kapsayan 
ziyaretin ilk 
gününde Türk 
Heyeti Amsterdam 
Hilton Oteli’nde 
Hollanda 
büyükelçiliğimiz 
Ticaret Başmüşa

Kemal AKIT
viri Ergin Ertekin 
tarafından Hollanda 
hakkında bir 
sunum yapılacak. 
Ziyaretin 2.

gününde Oda ve 
Borsa Başkanlarına 
tekneyle kanat turu 
düzenlenecek.
Öğleden sonra ise

sektörel bazda 
düzenlenen pa 
nellere katılacak. 
Aynı günün 
akşamı düzen
lenecek İş Formu 
Kapanışında 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, 
Hollanda Başbakan 
Yardımcısı ve 
Ekonomi, Tarım ve 
Inovasyon Bakanı 
Maxime Verhangen 
ile TOBB 
Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu 
birer konuşma 
yapacak.
Akşam düzen
lenecek kokteyle 
ise Hollanda Velihat 
Prensi Willem 
Alexander katıla
cak. Türkiye 
heyeti, 19 Nisan 
2012 Perşembe 
günü ülkemize 
dönecek.

M cenaze hizmetleri in Mili
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nde 
açılan kurslara bir 
yenisi daha eklendi. 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
Cenaze Hizmetleri 
Kursunun 
Müftülük işbirliği 
açıldığı bildirildi. 
Geçtiğimiz hafta 
başlayan kursun 2 
hafta süreceği, hafta 
içi yarım gün 4 ders 
olarak saat 08:45 ile 
12:00 arasında 
devam edeceği 
belirtildi.
Kurslara öğretici 
olarak İlçe Müftüsü 
Muammer Turan, 
İlçe vaiizi Hafsa 
Kesgin ve İlçe

vaizi Esra Çetiner 
katılıyor.
Toplam 40 saat olan 
programda Cenaze 
Hizmetleri, Cenaze 
Duaları, Kefen ve 
Kefenleme, Genel

Kavramlar, Şehitlik 
ve Şehit Cenazesi, 
Abdest ve Gusül, 
Uygulamalı Cenaze 
Yıkamam İşlemleri 
gibi zengin içerikli 
konular ele alınıyor.

Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
talep olduğunda her 
türlü kursun açıl
masına öncülük 
edileceği belirtildi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Liseli genç hoş arazide ölü bulundu
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde 15 yaşın
daki bir genç, 
boş arazide ölü 
bulundu.
Mustafakemaipa 
şa'da yaşayan lise

öğrencisi T. B., 
Sırmalar bölgesin
deki bir arazide ölü 
bulundu.
Arkadaşlarının 
ihbarı üzerine olay 
yerine gelen 112 acil 
servis ekipleri, kalp

masajı yaparak 
T.B.'yi hayata 
döndürmeye çalıştı. 
Liseli gencin 
cenazesi, ölüm 
nedeninin belirlen
mesi için Bursa 
Adli Tıp Kurumu'na

gönderildi.
Ölen gencin 4 
arkadaşı, 
ifadelerinin alın
masının ardından 
serbest bırakıldı. 
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor

İhsanca
İhsan BÖLÜK 
posta@ihsanboluk.com.tr 

BUSKİ’nin kademeli su tarifesine 
hakem heyetinden iptal karan

Bursa’da bir inşaatta vinç faciası
Bursa'da velilerin, 
"Bu vinç inşaatın 
yanındaki okul 
bahçesine düşerse 
facia yaşanır" diye 
uyardığı vinç, 40 
metreden oper
atörüyle birlikte 
aşağıya uçtu. 
Kazada vinç oper
atörü hayatını kay
betti, aşağıdaki 4 
kişi ise yaralandı. 
Kazanın okulun 
kapalı olduğu akşam 
saatlerinde mey
dana gelmesi ve 
parçaların inşaatın 
hemen yanındaki 
çocuk parkına 
düşmemesi muhte 
mel faciayı önledi. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez 
Osmangazi ilçesi

Bursa'da inanılmaz kaza
Orhangazi’de yolcu 
otobüsünün şoförü 
köpeğe çarpmamak 
için ani fren 
yaparken, o esnada 
yolculara çay dağı
tan muavin ön cama 
fırlayıp başını 
çarparak yaralandı. 
İlginç kaza, Bursa- 
İstanbul yolunun 
Orhangazi girişinde 
meydana geldi. 
Bursa'dan İstanbul'a 
gitmek üzere yola 
çıkan Cumhur 
Mendes (51) idare

Prizde unutulan şarj aleti evi yaktı
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde prizde 
bırakılan cep tele
fonu şarj aleti, bir 
evin küle dönmesine 
sebep oldu.
Edinilen bilgiye göre 
Orta Mahalle Yaşim 
Sokağı 11 numaralı 
evde, dün gece saat 
00.30'da yangın 
çıktı. Prizde unutu

Emek Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
İnşaatı devam eden 
rezidansa malzeme 
taşıyan yaklaşık 40 
metre boyundaki 
vinçlerden biri, 
henüz bilinmeyen 
bir sebepten dolayı 
savruldu. Vidalarının 
kopmasıyla ortadan 
ikiye ayrılan vinç, 
önce yan tarafındaki 
bir başka vince 

sindeki 09 LM 333 
plakalı otobüs, 
Orhangazi girişine 
geldiğinde yola ani 
den bir köpek fırladı.

Köpeği son anda 
fark eden otobüs 
şoförü, ani fren 
yaptı. Bu esnada 
otobüs koridorunda

lan cep telefonu şar
jının ısınarak patla
masıyla başlayan 
yangın kısa sürede 
büyüdü. Çıkan kıvıl
cımlar halı ve 
perdeleri sararken, 
ev kısa sürede alev 
topuna dönüştü. 
Patlama sesiyle 
uyanıp kendilerini 
güçlükle dışarı atan 
73 yaşındaki Ahmet 

çarptı, ardından da 
yapımı devam eden 
inşaata doğru düştü. 
Kazada ağır yarala 
nan 31 yaşındaki 
bekar vinç oper
atörü İbrahim Avcı, 
kaldırıldığı Çekirge 
Devlet Hastane 
si'nde hayatını kay
betti. Vincin devril 
diği inşaat alanında 
çalışan 4 işçi de 
yaralandı. Yaralı

Karakuzu ve eşi de 
yanmaktan son 
anda kurtuldu. 
Ahmet Karakuzu, 
dışarı çıkar çıkmaz 
evin girişindeki pan 
odan elektriği kap
atırken, komşuların 
ihbarıyla 
kısa sürede olay 
yerine gelen itfaiye 
ekipleri alevlere 
müdahale etti. 

işçiler olay yerine 
gelen ambulanslarla 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi'ne 
kaldır ildi. İnşaat 
işçilerinden Hüseyin 
Özen, kazanın fazla 
mesai esnasında 
yaşandığını kayded
erek, daha önce de 
aynı inşaatta iş 
kazalarının 
yaşandığını, vincin 
devrileceğini daha 
önceden tahmin 
ettiklerini söyledi. 
Olay yeri inceleme 
ekipleri gündüz 
saatlerinde çocuk 
parkı ve inşaat 
çevresinde güvenlik 
önlemi alarak çalış
ma yaparken, 
savcılık olayla ilgili 
soruşturma başlattı 

yolculara çay servisi 
yapan muavin Evren 
Akşahin (22) den
gesini kaybetti. 
Koridordan öne 
doğru savrulan 
Akşahin, kafasını ön 
cama çarptı. Başın 
dan yaralanan Evren 
Akşahin için olay 
yerine ambulans 
çağrıldı. Otobüsten 
indirilerek bir bat
taniyeye sarılan 
muavin, Orhangazi 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

Osmangazi Kaymakamlığı. Tüketici Sorun 
lan 2. Hakem Heyeti, BUSKİ’nin su fiyat
larında uyguladığı kademeli 
ücretlendirmeyi iptal kararı verdi. Bu bir 
haber... Hem de önemli haber...

Bir makaleye böyle haberle başlandığın
da, yorumun da hakkını vermek gerek.

Vereceğiz elbette... Ancak önce haberin 
ayrıntılarını aktaralım. Hüdavendigar 
Mahallesi’nde oturan 5 çocuklu Yusuf 
Kılınç adlı vatandaş, Osmangazi 
Kaymakamlığı Tüketici Sorunları 2. Hakem 
Heyeti’ne başvurarak, BUSKİ’nin ocak ayın
da gönderdiği su faturasına itiraz etti. 
Kılınç’ın 11 Ocak 2010 tarihli su faturasında 
göre aylık kullanımı 21 metreküptü... Oysa 
BUSKİ’nin kademeli fiyat tarifesine göre ilk 
10 metreküp tüketim için 1,98 TL/metreküp, 
10 metreküpü geçince de 3,76 TL/metreküp 
uygulanıyordu. Kılınç’ın 5 çocuğu vardı ve 
7 nüfuslu aile olması nedeniyle kademeli 
fiyatlandırmanın abone başına değil, kişi 
başına olması gerektiğini veya kademeli 
ücretlendirmenin iptal edilerek mağ
duriyetini giderilmesini talep etti.

BUSKİ’nin, yıllar önce kentte yaşanan su 
suzluk nedeniyle vatandaşları şu tasarrufu
na zorlamak amacıyla başlattığı uygulama, 
sonraki yıllarda “gelir kaynagı”na 
dönüşünce aynen devam etti. Hatta kuru
mun hakem heyetine gönderdiği savunma
da da, bunun bir gelir kaynağı olduğu ifade 
edildi. Ancak, yaklaşık 600 bin abonesi 
bulunan BUSKİ’nin kademeli fiyatlandır
masından etkilenen abone sayısının 90 bin 
civarında olduğu kaydedildi.

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, şikayeti 
ve savunmayı inceleyerek kararını verdi.

Kademeli ücretlendirme abone başına 
yapıldığında, kalabalık aileler için mağ
duriyet oluşturuyordu. Kişi başı günlük su 
ihtiyacı 80 litre olarak hesap edildiğinde, 4 
kişilik bir ailenin aylık tüketimi 10 
metreküpü geçmezdi. Ancak aile fert sayısı 
arttıkça geçebileceği, bunun da kademeli 
ücretlendirmede eşitsizliğe sebebiyet vere
ceği açıktı. Oysa yasaya göre, tüketicinin 
aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme 
koşulları haksız şarttı. Bu nedenle tüketici 
haklıydı ve kademeli ücretlendirmenin 
iptali gerekmekteydi. Nitekim bu doğrultu
da karar verildi. Karara, Tüketici 
Mahkemesi’nde itiraz yolu açık elbette...

Diğer evlere sıçra
madan kontrol 
altına alınan yangın, 
müstakil evi 
küle çevirdi.
Dumandan etkilenen 
Ahmet Karakuzu ve 
eşine olay yerine 
gelen 112 acil ambu
lansında müdahale 
edilirken, yangınla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı

Şimdi gelelim haberin yorumuna...
Sayın Başbakan, 3 derken 5 çocuk yapın 

demeye başladı ya...
Alın işte 5 çocuklu Yusuf Kılınç...
Ne yapsın?
Bir kere;
5 çocuğa ulaşmanın da su faturası 

yönünden maliyeti yüksek, 5 çocuk olduk
tan sonra da! Hadi cakalım çıkın işin için
den!

GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ
5 çocuk hedefi ediyor hades* 
Durmadan almak lazım aptes 
Koşullar teyemmüme zorluyor 
Su faturası kesiyor nefes 
*Hades: Aptes almayı gerektiren hal.

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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15 Mu yağan flılu ellili oldu
Gemlikli Fenerbahçeliler...

Gemlikli Fenerbahçeliler, her hafta 
İstanbul’da oynanacak maçlara mutlaka 
gidiyorlar.

2011 sezonunu şampiyonlukla kapatan 
Fenerbahçe Kulubü hakkında daha sonra 
başlatılan şike soruşturması ile tutukla 
nan Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler 
hala Silivri Cezaevi’nde yatıyorlar.

Gemlikli Fenerbahçeliler saat 10.oo da 
yola çıkarak, Trabzonspor karşılaşması 
öncesi tutuklu olan Aziz Yıldırım ve diğer 
yöneticiler için dayanışma ve beraberlik 
yürüyüşüne katılacaklarını söylediler.

Katıldılar da.
Yürüyüş sonrası. Gemlik Fenerbahçeli 

ler Kulübü Başkanı Behçet Atar / aradım.
Trabzon maçındaydı.
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün resmi 

internet sitesinde yürüyüşle ilgili fotoğraf 
ların olduğunu söyledi.

Gerçekten de Gemlikli Fenerbahçelile 
fin güzel fotoğraflar vardı sitede..

Fenerbahçenin Trabzonspor karşısında 
güzel oynamasına karşın, 1

Dün, saat 16.oo’da başlayan ve 15 dakika süren dolu herkesi şaşırttı. 
Nisan ayı süresince devam eden sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor.

f . ..... . bitti.
Çocukluğumuzda İstanbul ve İzmir 

dışında, birinci Türkiye I iğ i ne katılan fut
bol takımı sayısı çok azdı.

İstanbul takımlarından biri mutlaka her 
yıl şampiyon olurdu.

Ezeli rakipler, Fenerbahçe. Beşiktaş ve 
Galatasaray’ın maşlarını evlerimizdeki 
radyolardan dinler, her birimiz, bu üç 
takımdan birinin taraftarı idik

Ben, o yıllarda koyu fenerliydim.
Bir Lefter, bir Can Bartu veya Beşiktaş 

lı Şenol, Birol veya kaleci Varol, Galata 
saraylı Metin Oktay, Yavuz olmak isterdik.

I960’lı yıllarda Fenerbahçe ve Beşiktaş 
takımları, Gemlik’e gelip maç yapmışlardı.

Beşiktaşlı Güven, bizim mahallede 
teyzesi olduğu için, yaz aylarında 
Gemlik’e gelirdi.

Balıkpazarı kahvehanelerinde ağabe 
yim Erol ile otururken, biz de ünlü futbol
cuyu görmek için kahvelerin önünde tur 
atardık.

O yıllarda, Gemlik’ten İstanbul takım
larına ilk kez futbolcu götürülmüştü.

Bunlar arasında ağabeyim Erol’da var 
dı.

Sümersporlu Coşkun ve Nehir kardeş 
ler ile Erol Güler ve Ertan Doğru İstanbul 
takımlarına görücüye çıkmıştı.

Nehir, Galatasaray’a, ağabeyi Coşkun 
İzmir Altınordu’ya, ağabeyim Beşiktaş 
Kulübüne girmişti.

Nehir ve Coşkun uzun süre bu takım
larda lig maçlarına çıktı.

Sonraki yıllarda, Gemlik’ten rahmetli 
Bilgin Batıray Boluspor’a, Sümer Atasoy 
Bursaspor’a, Mikro Mustafa (Malgıhç) 
Kasımpaşa ’ya tranfer olmuşlardı.

Unuttuğum var mı bilemiyorum.
Şimdilerde Gemlik’ten büyük kulüplere 

futbolcu veremediğimiz gibi, Gemlik’teki 
futbol kulüplerine bile dışarıdan sporcu 
getiriyoruz.

Gemlikli Fenerbahçelilerin pazar yürü 
yüşü beni eskilere götürdü.

Biraz nostalji yaptım böylece...

Dün, saat 16.oo 
sıralarında 
başlayan dolu 
yağışı herkesi 
şaşırtırken, hayatı 
felce uğrattı.
Güneşli bir hava ile 
başlayan gün, saat 
16.oo sıralarında 
birden havanın 
kararması ardından 
başlayan nohut 
büyüklüğündeki 
dolu yağışı kaçış
malara neden oldu. 
15 dakika süre ile 
yağan dolu hayatı 
etkilerken, 
cadde ve sokaklar
da bulunan 
yayalar, korunmak 
için sığınacak 
yer aramak 
zorunda kaldılar. 
Dolu yağışı 
nedeniyle, kısa bir 
süreli sokakta 
yaşam dururken, 
ardından da 
güneş yine yüzünü 
gösterdi.

Seruiscileraen kacakla miicadeleue aestet
Bursa Servis Aracı 
İşletmecileri Oda 
sı'na üye şoförler, 
aldıkları plakalarla 
şehir merkezinde 
taşımacılık yaparak 
haksız kazanç 
sağlayan kaçak S 
plaka ile mücadele 
konusunda Büyük 
şehir Belediyesi'ne 
destek verdi. 
Bursa Servis Aracı 
İşletmecileri Oda 
sı'na üye yaklaşık 
bin şoför, SERKO 
OP Araç Parkı'nda 
basın açıklaması 
yaparak, kaçak 
olarak çalışan S 
plakalara tepki gös
terdi. Bursa'da 
eylemler yapan ve 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe'yi isti
faya davet eden 
taşımacılara tepki 
gösteren Bursa 
Servis Aracı İşlet
mecileri Odası 
Başkanı Sadi Ay 
din, yapılan eylem
lerin hiçbir hukuk

sal alt yapısının 
bulunmadığını ve 
haince planlar 
içerdiğini söyledi. 
İlçelerde çalışmak 
üzere alınan plaka 
larla hukuksuz 
olarak şehir merke 
zinde taşımacılık 
yapıldığını, yasal 
olarak taşımacılık 
yapan şoförlerin 
ekmeğine göz 
koyulduğunu belir 
ten Aydın, "Bugün 
şehir merkezinde 
çalıştırılmak iste
nen bir S plakanın 
maliyeti 300-350 bin 
TL civarındadır. 
Fakat bu maliyet, 
ilçelerden alınan 
ucuz plakalarla ab 
sorbe edilmektedir. 
Şoför

arkadaşlarımızın 
hakkı tecavüze 
uğramaktadır. 
Karacabey'den 5, 
dağ ilçelerinden de 
10-15 bin TL 
bedelle plaka almak 
mümkündür. İlçeler
den alınan plakalar
la şehir merkezinde 
taşımacılık yapmak 
suçtur. Hukuksal 
hiçbir dayanağı 
yoktur. Fakat maale 
sef bizi çok rahatsız 
eden bu durum, 
Bursa'da gerçek
leşmektedir." dedi. 
Yapılan eylemlerde, 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Recep 
Altepe'nin istifaya 
davet edilmesini de 
değerlendiren 
Başkan Aydın,

“İstifa davetiyle 
temelsiz bir mağ
duriyet oluşturul
maktadır. Büyük 
şehir belediye 
başkanımız, 
yasalar çerçeve 
sinde doğru olanı 
yapmaktadır. İlçel
erden aldıkları 
plakalarla şehir 
merkezinde taşı
macılık yapanları 
cezai müeyyideye 
tabi tutup, trafikten 
men etmektedir. Bu 
yüzden de büyük 
bir aymazlıkla 
eylemler düzenle
mektedirler. 
Büyükşehir kanun
larını ve Ulaşım 
Koordinas yon 
Merkezi (UKOME) 
kararlarını göz ardı 
ederek, kamuoyunu 
yanıltıp duygu 
sömürüsü yapanları 
kınıyorum.
Yaptıklarının hak ve 
hukukla, ahlakla 
bağdaşmadığını 
belirtmek istiyo
rum." diye konuştu.
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İbrahim BABÜR 
Emekli PTT Müdürü

Serbest Kürsü
AVUKAT NEZİH DİMİLİ DEN HATIRA

İkibinli yılların 
başıydı. Gemlik 
Körfez Gazetesi’nde, 
ilk bir iki yazım 
yayınlanmıştı. Halk 
arasında yazılarımla 
ilgili olguyu merak 
ediyordum. Samimi 
bulduğum bazı 
arkadaş ve hemşeh 
rime kanaatlerini 
sordum. Bu arada 
hemşehrim avukat 
Nezih Dimili’yi büro
sunda ziyaret ettim. 
Yazımı olumlu bul
duğunu, annesi 
Şerife Hanım da 
Girit’te aynı şekilde 
olaylar yaşadığını ve 
anlattığını söylemiş 
ti. Bana annesinden 
dinlediği, aşağıda 
okuyacağınız olayı 
anlatmıştı.

I

Annem, genç kızlık 
dönemindeymiş. 
Çok yakın komşu
larının da aynı yaşta 
bir kızları varmış. 
Kızların arasındaki 
samimiyet, iki aile 
arasında sık sık 
misafirliğe vesile 
oluyormuş. 
Komşuları malı 
mülkü çok, zengin 
bir aile imiş. Malla 
rından elde ettikleri 
soğan, sarımsak, 
biber gibi sebzeleri 
mutfaklarının 
köşelerine dizerler. 
Üzümlerden yaptık
ları cevizli sucukları, 
dalcıkları ile koparıl 
mış ayva ve narları, 
bir bez parçasının 
dört köşesinden 
geçirilmiş iplerle 

bağlanmış kavunları 
sofanın tavanına 
asarlarmış. Sazlar 
üzerinde kurutulmuş 
dut. Erik, aralarında 
defne yaprağı konul
muş incirler mis gibi 
kokuturmuş her 
tarafı.

Mevsim kış orta 
siymiş. Annemler 
komşuları Zeynep 
hanıma, oturmaya 
gitmişler. Biraz son 
ra, beş.altı yaşların
da erkek çocuğu ile 
Eleni isimli Rum 
komşuları da gelmiş. 
Eleni hamile imiş. 
Aşeriyormuş. Canı 
ayva istemiş. Evde 
oğluna komşu 
Zeynep hanıma gide
lim, orada ayva iste 
de bize ayva çıkar 

sın diye tenbihte 
bulunmuş. Komşu 
evinde aralarındaki 
laflamalar gülüşlerle 
uzamış. Ev sahibi 
kahvelerini ikram 
etmiş. Ardından mev 
sim meyvesi por
takal ile kuru incir 
bırakmış misafirlerin 
önüne. İncirler önleri 
ne konulunca, çocuk 
işaret parmağını 
tavana doğru 
kaldırarak.

Apoçona thelo 
(ondan istiyorum) 
Bu isteğini birkaç 
kere tekrarlayınca ev 
sahibi

Eleni çocuk ne 
istiyor?

-Dethel prama (bir 
şey istemiyor.)

Ancak, annesinin 
yanında oturan 
çocuk, bir eliyle 
annesinin dizini sal
lıyor, diğer eliyle 
tavanı göstererek

Apoçona thelo, 
Apoçona thelo 
(ondan istiyorum, 
ondan istiyorum.) 
nakaratını sürdür
müş.

Ev sahibi Zeynep 
hanım, yerinden 
kalkmış,

-Eleni’ye emiş jiton 
imaste pern to kopel 
ida thel, mi steneho- 
rase.

(Eleni biz 
komşuyuz, çocuğun 
ne istediğini bana 
söyle, üzülme) 
demiş.

Prama the thel, 
kaçe sto doposu „ 
Zeynep hanım, (bir 
şey istemiyor. Sen 
yerine otur Zeynep 
hanım) cevabını ver
miş.

Oğluna da dönerek 
-Sopa,anesupekso 

mya sti çefalis a 
pristi sado çiğon. 
(Sus kafana bir 
vurursam. Ayva gibi 
şişer.)

Çocuk ayva 
kelimesini duyunca, 
hazine bulmuşçası
na oturup kalkarak

-Hah çidğon thelo, 
hah çidğon thelo, 
çidğon thelo (Hah 
ayva istiyorum. Hah 
Ayva, ayva istiyo
rum) şeklinde bağır

maya başlamış. 
Hepsi çocuğun bu 
haline gülüşmüşler. 
Zeynep hanım iki 
ayva getirip verince 
Eteninin ağzını 
sulandıran ayva 
isteği de yerine 
gelmiş oldu.

Meğer evde oğluna 
tembih ettiği, ayva 
iste tümcesindeki 
ayva keli mesi 
çocuğun aklına bir 
türlü gelmiyormuş.

Daha dün gibi Girit 
ve Rumeli mübadil
leri Derneği’nin 
yemeğinde, 
Hemşehrim Avukat 
Nezih Dimili ile 
buluşmuş, birbirimi 
zin hatırını sormuş
tuk.

Bana anlatmış 
olduğu bu olayla 
hatıramı tazeledim. 
Halen bir arkadaşımı 
bir hemşehrimi kay
betmenin elemi 
içindeyim. Kendisine 
nur içinde yat 
kardeşim derken, 
geride kalanlara da 
Allah’tan sabırlar 
diliyorum.

Prof. Dr, Hilaf Haiinoölu’ıa MiMilmlıı M illi
Dicle Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi 
Hadis Ana Bilim Dalı 
Öğretim Görevlisi 
Prof. Dr. Nihat 
Hatipoğlu, Kutlu 
Doğum Haftası 
nedeniyle geldiği 
ilçemizde 
Gemliklilerden 
büyük ilgi gördü. 
Gemlik Belediyesi ile 
Giresunlular Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği’nin ortak
laşa düzenlediği, 
konferansta ilgi 
gören Prof. Dr. Nihat 
Hatipoğlu, “Peygam 
ber Efendimizin 
Güzel Ahlakı” konu
lu söyleşisini yakla 
şık 3 bine yakın 
izleyici dinledi. 
Gemlik Belediyesi 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Düğün 
Salonu Gemliklilerin 
akınına uğradı. 
Sözleşi yeteneği ve 
mimikleriyle 
Gemliklileri etkileyen 
Nihat Hatipoğlu, kala 
balıktan duyduğu 
memnuniyeti “Siz 
bana, ya da ona 
buna değil, Allahın 
Resulü Hz. Muham 
med’e olan sevginiz
den geldiniz” dedi. 
Gemlik Belediye

Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Belediye 
Başkan Gemlik 
Müftüsü Muammer 
Turan, Belediye 
Meclis üyeleri, Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Ali Osman Cura’nın 
da katıldığı konfe 
rans, Giresunlular 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkanı 
Halil Dağ’ın “hoş 
geldiniz” konuş
masıyla başladı. 
Hafızlık yarışmasın
da Türkiye 3. sü olan 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 4. 
sınıf öğrencisi Mu 
hammed Yavuz’un 
Kuran okumasıyla 
renklenen Kutlu 
Doğum Haftası 
etkinliği, lokum dağı 
tımıyla devam etti.
Kişi kimi, neyi 

sevdiğine dikkat 
etmeli. Bizim sevgi 

miz Rabbimizden 
yanadır. Allah’ın 
Resulü Hz. Muham 
med’e olan sevgiden 
yanadır” diye konuş
masına başlayan ve 
geceye geldikleri 
için kutlayan Hatip 
oğlu, Hz. Muham 
med’in yaşamını, 
adaletini ve sözlerini 
günümüz örnekle 
meleriyle karşılaş 
tırarak anlattı.
Hz. Muhammed’in 
kimi kaynaklara göre 
61, kimi kaynaklara 
göre de 63 yaşında 
vefat ettiğini belirten 
Hatipoğlu, ”63 yaş 
bile olsa uzun bir 
ömür değildir. Ancak 
o ömrünün 23 yılını 
Peygamber olarak 
geçirdi. 61 veya 63 
yılına dünyaları 
sığdırdı” dedi. 
Ölümünün son 
dönemindeki Mekke 

Fethi yolculuğunu 
da vurgulu mimik
leriyle açıklayan 
Dicle Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi 
Hadis Ana Bilim Dalı 
Öğretim Görevlisi 
Prof. Dr. Nihat 
Hatipoğlu, “Pek çok 
insanın aklına Fetih 
denilince, kılıçlar, 
baltalarla, insan 
öldürme ve savaşlar 
gelmektedir. Öyle 
değil mi? Oysa Hz. 
Muhammed 
Peygamber Efendi 
mizin Mekke Fethi 
yolculuğu anladığı 
mız türden bir fetih 
değildi. O beraberin 
deki 10 bin kişiyle 
birlikte Mekke’ye 
insan öldürmeye 
değil, Allah ile arala 
rında olan engeli 
kaldırmaya, kalpleri 
temizlemeye gidiyor
du. Onun fethetmek 

istediği buydu” 
diye konuştu. 
Peygamber efendi 
mizin yaşam 
öyküsünden kesitler 
sunarak konuş
masını renklendiren 
Hatipoğlu, 
Hz. Muhammed’in 
sadece insanlara 
değil, tüm canlılara 
ve hayvanlara olan 
sevgisini, adaletini 
de yaşadığı dönemin 
anılarıyla masaya 
yatırdı.
Muhammed’in lükse 
kaçmadığını, hatta 
bilinenin aksine 
hayat standartlarının 
bile çok altında bir 
yaşam sürdüğünü 
söyledi. “Peygamber 
efendimiz bulup da 
yemiyor değildi, 
gerçekten bulamı 
yordu. Bulduğunu 
da herkesle paylaşı 
yordu” diyen Prof.

Dr. Nihat Hatipoğlu, 
Mekke fetih yemeği 
nin bile kuru ekmek 
ve sirkeden oluş
tuğunu vurguladı. 
Hz. Muhammed’in 
günaha karşı 
olduğunu ancak her 
zaman günahkârın 
yanında olduğunu 
kaydeden Hatipoğlu, 
“Bana sorarsanız 
Allah’ın yeryüzüne 
en büyük lütufu ne 
güneş, ne ay, ne de 
başka bir şeydir. 
En büyük lütuf Hz. 
Muhammed’dir.
Onu sevda üstü sev
dayla sevmek 
gerekiyor. O’nu tanı
mak, bilmek, iman 
etmek yetmez. O’na 
teslim olmak gerek” 
diye konuştu. 
Konuşmasını ken
disini izleyen binlere 
“Namaz Kılma Sözü” 
verdirerek noktala 
yan Hatipoğlu, gele
cek sene de Gem 
lik’e geleceğini ve 
bu sözünü Gemlik 
tilere hatırlatacağını 
sözlerine ekledi.
Nihat Hatipoğlu kon
feransın sonunda 
kitaplarını imzalayıp, 
Gemliklilerin merak 
ettiği sorulara da 
yanıt verdi.
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Kosova Başbakan 
Yardımcısı ve Tica 
ret Sanayi Bakanı 
Mimoza Kusari Lila, 
Priştine Hastane 
si’nin bulunduğu 
alana park yapılması 
konusunda Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’den destek 
istedi. Başkan 
Altepe, Priştine 
başta olmak üzere 
Kosova’daki birçok 
belediye ile kardeş 
şehir ilişkileri 
olduğunu hatır
latarak, Priştine’ye 
‘kardeşlik parkı’ 
kazandırmak için 
çalışmaları hemen 
başlatacaklarını 
söyledi.
Kosova ile Türkiye 
arasındaki ekono 
mik işbirliğini artır
mak amacıyla bir 
dizi temaslarda 
bulunmak için 
Bursa’ya gelen 
Kosova Başbakan 
Yardımcısı ve 
Ticaret Sanayi 
Bakanı Mimoza

Kusari Lila, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’yi ziyaret etti. 
Kosovah heyeti 
Bursa’da ağırlayan 
Bursa Organize 
Sanayi Sanayici ve 
İşadamları Derneği 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa 
Barutçuoğlu’nun 
hazır bulunduğu 
ziyarette konuşan 
Kosova Başbakan 
Yardımcısı ve 
Ticaret Sanayi 
Bakanı Mimoza 
Kusari Lila, iki ülke 
arasındaki tarihi 
bağları yeniden 
güçlendirmek iste

diklerini kaydetti. 
Kosova’nın gelişme 
ve kalkınma yolunda 
önemli adımlar 
attığını dile getiren 
Lila, halkın refah 
düzeyinin artırılması 
amacıyla tekstil, oto
motiv ve enerji 
başta olmak üzere 
her alanda Türk 
yatırımcıları 
Kosova’ya bekledik
lerini söyledi.
Bursa’daki bu farklı 
alanlarda faaliyet 
gösteren çeşitli fir
malarda incelemel
erde bulunacaklarını 
dile getiren Lila, 
“Halen otoyol 
inşaatı ve havaalanı 

işletmesinde Türk 
firmalar çalışıyor. 
Biz Türkiye’nin 
ekonomik alanda 
gösterdiği hızlı 
kalkınmanın mimari 
olan yatırımcıları 
kendi ülkemizde 
yatırım yapmaya 
davet ediyoruz” 
dedi.
Büyükşehir 
Belediyesi başta 
olmak Bursa’daki 
belediyelerin 
Kosova ile yakın 
ilişkiler içinde 
olduğunu çok iyi 
bildiğini dile getiren 
Lila, “Priştine’de 
üniversite ve 
hastanenin bulun
duğu alanda çok 
geniş bir boş alan 
var. Hastaneye 
gelen hasta 
yakınları ve üniver
site öğrencileri 
bu alanı kullanıyor
lar ancak orası 
uygun değil. 
Düzenlenmesi ve 
park haline getir
ilmesi gerekiyor.” 
dedi.

Bursa’da gündem fcadın 
erkek lırsat eşitliği

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Türkiye'de 
Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliğini Sağlamaya 
Yönelik Ortamın 
Desteklenmesi Ortak 
Programı 
çerçevesinde 
Bursa'ya gelen 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) 
Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu 
üyesi 13 milletvekili
ni kabul etti. 
Türkiye'de cinsiyet 
eşitliğine yönelik 
elverişli ortamın 
sağlanmasına yöne
lik çalışmalarda 
bulunmak üzere 
komisyon olarak 

çıktıkları yolda 
üçüncü duraklarının 
Bursa olduğunu 
belirten TBMM 
Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu 
Başkanı ve Kocaeli 
Milletvekili Azize 
Sibel Gönül, ”24 
Kasım da 
İstanbul'da başlat
tığımız bu yolculuk
ta Mardin'in ardın
dan Bursa üçüncü 
durağımız oldu. 
Buradaki pro
gramımızdan sonra 
sırasıyla Tokat, 
Malatya ve 
Balıkesir'de çeşitli 
toplantılarımız ola
cak. Bu toplantılar 
sürüp gidecek.” 
dedi.

seken
— KREŞLERİ —

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU 

(GİriMM 13,1
ERKEN KRYIT

AVANTAJLARIMIZDAN
YARARLANIN

“Üteli 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 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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RİZE VE AYDER YAYLALARI (3)
Cumartesiden 

devam
Kocaman ağaç

tan oyulmuş çukur 
bir kabın içinde 
buraya özgü nefis 
bal...
Tabağıma peynir, 

yumurta ve 
tereyağı koyduktan 
sonra tahta kepçe 
yi bal çanağına 
daldırdım. 
Kepçenin içindeki- 
ni yiyemem diye 
düşünüp bir kıs
mını geri bıraktım. 
Bardağıma çayı 
doldurup masaya 
oturup zevkle kah
valtımı yapmaya 
başladım.

Arkadaşların 
birçoğu henüz 
kalkmamıştı. 
Tabağımdaki bal 
nasıl olmuş anla
madan bitmişti. 
Çok hoşuma gittiği 
için bir kepçe daha 
tabağıma koymayı 
ihmal etmedim. 
Onu da mideye 
afiyetle indirip hiç 
zaman yitirmeden 
fotoğraf makinemi 
ve video kameramı 
alıp yaylanın 
güzelliğini sapta
maya çıktım.

Cennet dedikleri 
yerin gerçekten bu 
kadar güzel ola
bileceğini düşüne
miyorum. İnsanı 
büyüleyen bir 
güzellik. Fazlaca 
bozulmamış nefis 
bir doğa. Yeşilin 
bin bir tonu. Böyle 
bir güzellik de olur 
muymuş diyor
sunuz içinizden. 
Bunca yer gezdim 
ancak böylesi bir 
güzellikle şimdiye 
dek karşılaş
madım. Buraya 
haziran ortalarında 
geldiğimiz için 
baharın da güzel
liklerini yaşıyor
duk. Yerler açık 
yeşilden bazen 
koyu bir yeşile 
uzanıyor, 
rengârenk çiçekler 
nefis bir görüntüyü 
oluşturuyor. Çam 
ağaçları tepelere 
doğru daha da sık
laşıyor. Ağaçların 
bazılarında arı 
kovanları görüyo
rum. Bana çok 
ilginç geliyor. 
Sonradan burada 
yaşayanlara sor
duğumda aldığım 
yanıt alabildiğine 
doyurucuydu.

Ayılar kovanları 
parçalayıp balları 
yedikleri için 
kovanları ağaçlara 
koymayı uygun 
görmüşler.

Otelden birkaç 
yüz metre uzak
laşmıştım.
Bursa’dan bir grup 
arkadaşla 
karşılaştım. Hoş 
beşten sonra nere
den geldiklerini 
sordum.
“Kaplıcadan geli 
yoruz, dediler. 
Bunca yüksek yay
lanın içinde 50 
derece sıcaklıkta 
kaplıcanın olması 
alabildiğine 
ilginçti. Girmek 
isterdim, ancak 
çevreyi gezmek 
benim için daha 
cazipti. Yoluma 
devam ettim. Tek 
tük evlere rastlı 
yordum gezerken. 
Evler doğayla 
uyumlu. Ahşaptan 
yapılmış. Gerçekte 
beton yasak, gel 
gör ki yine de 
gereğinden fazla 
kullanılmış beton. 
Laz yurttaşlar 
buna da bir çare 
bulmuşlar. Beton

yapının dışını 
ahşapla kaplaya 
rak doğayla uyum 
sağlamaya çalış 
mışlar. Bazen 
gazetelerde okur
sunuz Karade 
niz’de yapılan 
orman evlerinin 
yangın merdiven
lerini bile bizim 
Laz kardeşlerimiz 
ahşaptan yapma 
kurnazlığını 
göstermekten geri 
durmamıştır.

Anlatılanlara göre 
bu doğa harikası 
yaylalarda yeni 
yapılar sayıca 
çoğalmaya başla 
mış. Anlaşılan 
beton yapılaşma 
bu güzelliklere 
gölge düşürüyor. 
Bu haliyle koruna
maz mı? Oteller 
yapılacaksa 
doğayla uyumlu 
olamaz mı, diye 
ister istemez 
düşünüyorsunuz. 
Yıllar sonra bu 

güzelim yerlere 
dört beş yıldızlı 
otellerin yapıldığını 
duyar ya da 
görürseniz hiç 
şaşırmayın. Biz 
toplum olarak 
nedense güzellik
leri korumada pek 
başarılı değiliz.

Yeşillikler içinde 
çamların arasına 
girip tepelere 
doğru tırmanmaya 
çalışıyorum. 
Buranın havası 
insanın içine işli 
yor, nefes alıp 
verdikçe insana bir 
ferahlık veriyor.

İki köylüyle 
karşılaşıyorum. 
Güneş yüzlerine 
hafif bir kızıllık kat
mış. Birinin elinde 
bir orak. Merhaba 
deyip sohbete 
başlıyoruz. Arıcılık 
ve hayvancılıkla 
birlikte turizmle 
geçimlerini sağla
maya çalışıyorlar
mış. Bu orakla ne 

iş yapıyorsunuz 
deyince hayvan
lara ot biçiyoruz, 
diyorlar.

Anzer balının 
özelliğini ve neden 
çok pahalı 
olduğunu soruyo
rum. Bu bal çok 
fazla üretilmez ve 
acımsı bir tadı 
vardır. Çok fazla 
yenmez. Her derde 
devadır. Buralarda 
pek müşterisi yok
tur. Bu balı 
isteyenler daha 
çok İstanbullu
lardır.
Efendi bu bal ilâç 

yerine kullanılmak
tadır.

Çok fazla 
yendiğinde insanı 
bile zehirler. Diğer 
elde ettiğimiz bal 
da çok nefistir. 
Tadı da bir 
harikadır. Ne kadar 
yerseniz yiyin o 
dokunmaz.

Devamı var....

PLAKET ■ KUPA VE MADALYA ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - 0RGANİZA5Y0H VE TANITIN
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı Mp: 3/ B GEMLİK 

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

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap 8ı Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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Serbest Kürsü »«Şl’iS!!
Türkçe Öğretmeni

EGEMENLİK EN TEMEL HAKKIMIZDIR
Egemenlik yönetme yetki

sidir. Ulusal egemenlik; 
yönetme yetkisinin ulusta 
olmasıdır. Türk milleti tarih 
sürecinde bu yönetme yetk
isinden asla vazgeçmemiştir. 
Bu sebepledir ki manda ve 
himaye teklifleri çok çabuk 
reddedilmiş ve bağımsızlık 
uğruna çetin bir savaş göze 
alınmıştır. “Ya istiklâl ya 
ölüm!” parolasının da 
dayandığı temel nokta budur 
aslında.

Bu ülke bizlere bırakılmış 
bir miras değildir; zira mirası 
dilediğimiz gibi kullanma, har
cama hakkımız vardır. Şunu iyi 
bilmeliyiz ki bizler bu vatanın 
ancak bekçileri ve emanetçi
leriyiz. Bu ülkenin gerçek 
sahipleri ise yarınımız olan 
çocuklarımızdır. Bu açıdan 
yaklaşınca görüyoruz ki 
emanetin kendisi de emanet 
edilen de en kutsal değerleri 
mizdir. Bizler korumakla 
mükellef olduğumuz emane
timize gözümüz gibi bakmalı 
ve yarının yetişkinleri olan 
çocuklarımıza da bu bilinci 
şimdiden aşılayarak millet ege
menliğini yarınlara taşımalıyız. 
Ortak amacımız ve yegâne 
çabamız Mustafa Kemal 
Atatürk’ün hedef olarak göster
diği muasır medeniyetler 
seviyesine ulaşmaktır. Bir ülke 
yönetme yetkisini, egemen 
olma hakkını kendinde 
muhafaza etmek istiyorsa her 
alanda yenileşme, gelişme ve

daima ileriye dönük olarak 
çalışma gayretinde olmak 
zorundadır.

Çocuklarımızı; tarihini bilen, 
ufkunu gören ve adımlarını 
buna göre atan bireyler olarak 
yetiştirmek en büyük göre
vimiz ve sorumluluğumuzdur.

Ayrıca çocuklarımıza, kendi
lerine yüklediğimiz sorumlu
luğun büyüklüğünü anlatmak 
mecburiyetimiz vardır. Çünkü 
devletimize, cumhuriyetimizin 
temel değerlerine ve mil
letimizin bütünlüğüne yönelik 
saldırılar her devirde olduğu 
gibi sadece biçim değiştirmek 
suretiyle devam edecektir. 
Gelecek nesillerin uyanık ve 
düşmanca saldırılara karşı 
hazırlıklı olması için onlara 
Atatürk’ün şu özdeyişi çok iyi 
kavratılmalıdır: “Ulusal ege
menlik öyle bir ışıktır ki, onun 
karşısında zincirler erir, taç ve 
tahtlar batar, yok olur.”

Egemen olmak milletimiz 
için bir lütuf değil kazanılmış 
en temel haktır. Türk çocuğu 
bu bilinçle bayram edecek, ata
larının aziz hatıralarını vefa ile 
yâd edecektir.

Bugün egemenlik 
coşkusunu paylaşan, ülkenin 
geleceği için ümit besleyen her 
birey çocuklarından araştıran, 
düşünen, üreten, ahlaki ve 
insani değerlere sahip, özgür 
olmanın değerini bilen ve bu 
değerle sonsuza dek yaşamayı 
hedef edinen insanlar olarak 
yetişmelerini beklemektedir.

OsmanlIca ıı ftısıınill te ılı»

CCMi'nit lir dizi etkinlik

Dört günlük Çin 
ziyaretinin son gü 
nünde iç politikaya 
ilişkin önemli me 
sajlar veren Başba 
kan Erdoğan Osman 
hca ve Kürtçe'nin 
seçmeli ders ola
cağını açıkladı. 
Çin gezisine katılan 
gazetecilerin soru
larını yanıtlayan 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
"4+4+4 eğitim sis
teminin Cumhurbaş 
kanı tarafından 
onayladığını ve 17 
milyon öğrencinin 
ailesi, uygulamanın 
önümüzdeki döneme 
yetişip yetişmediğini 
merak ediyor." şek
lindeki soruya

verdiği cevapta 
çarpıcı bilgiler de 
verdi. Erdoğan şun
ları kaydetti: 
"Hiç endişeniz 
olmasın. Bütün plan
larımız yetişecek 
şekilde yapılıyor. 
Hiçbir sıkıntıya 
mahal bırakmadan 

ufak tefek bazı 
hususlar dışında 
tereyağından kıl 
çeker gibi yoluna 
girecek. OsmanlIca, 
Kürtçe seçmeli ders 
olarak seçilebilecek. 
Detaylarını 
arkadaşlarımız açık
layacaklar."

Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nde 
kültürel ve sportif 
etkinlikler devam 
ediyor.
Konferans ve 
Seminerler 
GCBAL konferans 
salonunda 12. Sınıf 
öğrencilerine yöne
lik Hava Kuvvetle 
rinin tanıtım semi
neri Işıklar Askeri 
Hava Lisesi 
Komutanlığından 
Hava öğretmenleri 
Teğmen Abdülbaki 
Demir ve Emrah 
Genç tarafından 
sunuldu. Seminerde 
üniversite sınavları 
sonrası Hava 
Kuvvetlerine öğren
ci alımlarının nasıl 
yapıldığı, Hava Kuv 
vetlerinden verilen 
eğitimin niteliği, 
subay olmanın 
avantajları anlatıldı. 
Öğrencilerin dikka
tle dinlediği sunum 
sonrası soru cevap 
bölümünde çok 
sayıda soruyla Hav 
Kuvvetlerinin 
tanıtımı sona erdi. 
Okul konferans 
salonunda kız 
öğrencilerine yöne
lik ‘Meme Kanseri 
öve Teşhis ve tedavi 
yöntemleri’ konulu 
konferans ise Gem 
lik Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
hekimlerinden 
Özgür Yazar 
tarafından sunuldu. 
Romanya’dan 
Kardeş Okul Geliyor 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesine 
Romanya Köstence 
ilçesinden kardeş 
okul ziyareti 19 
Nisan-25 Nisan tarih 
leri arasında gerçek
leştirilecek.
Aralarında Köstence 
Belediye başkanının 
da bulunacağı 26 
kişilik grubu ağırla 
yacak olan GCBAL 
misafirlere başta 
Gemlik olmak üzere 
Bursa,İznik,Mudan 
ya ve İstanbul’u 
gezdirerek ülkemi 
zin kültürel değer
lerini tanıtımını 
yapacak. 16 Kişilik

Gemlik Körfez www.g0mlikkorfezgazetesi.com

öğrenci grubu yarışmalarına
GCBAL öğrenci
lerinin evlerinde 
öğretmen ve diğer 
misafirler otelde 
ağırlanacak

Kompozisyonda 
Dereceler
Polis haftası 
nedeniyle yapılan 
kompozisyon yarış
masında ilçe birin
cisi olan 11-e Sınıfı 
öğrencisi İ Tuğba 
Akkaya ve İlçe 3.sü 
olan 11-C sınıfı 
öğrencisi Cemre 
Arslan’da okul ve 
kendi başarılarına 
bir yenisini daha 
eklemiş oldular. 
Öğrenciler ve öğret
menler arası Futbol 
ve Basketbol 
Turnuvaları 
Okulun Beden 
Eğitimi öğretmenleri 
Ali Görücü ve Dilek 
Emektar tarafından 
organize edilen 
sınıflar arası basket
bol ve futsal turnu
vası öğrenciler 
tarafından büyük 
ilgi gördü. Çok sayı
da sınıf ve bir çok 
takımın katıldığı tur
nuvalar heyecanlı 
karşılaşmalara 
sahne olurken en 
büyük ilgiyi öğret
men ler ile öğrencil
er arasında yapılan 
Futsal karşılaşması 
gördü. Öğretmen 
takımının 7-5 galip 
geldiği ve tur atladı 
ğı Futsal müsaba 
kalarına önümüzde
ki hafta da devam 
edilecek.
Yarışmalara Hazırlık 
Acıbadem Üniver
sitesinin düzenlemiş 
olduğu ‘Fikrine 
Sağlık’ proje yarış
masında ön elemeyi 
geçip İstanbul’da 
yapılacak olan final

Bursa’dan tek okul 
olarak katılacak 
olan GCBAL öğren
cileri hazırlıklarını 
sürdürürken Bursa 
Gaz’ın çevre bilinci
ni oluşma amacıyla 
düzenlemiş olduğu 
bilgi yarışmasında 
ilçe birinciliğini elde 
ederek Bursa’daki 
final yarışmalarına 
ilçemizi en iyi şe 
kilde temsil etmeyi 
amaçlıyorlar.

Tiyatro ve Şiir 
gecesine hazırlık 
GCBAL öğrenci
lerinin Mayıs ayı 
içerisinde kültür 
merkezsinde sah
nelemeyi planladık
ları Tiyatro ve Şiir 
gecesinin hazırlık
ları da son hızıyla 
devam ediyor. 
Öğrenciler sahneye 
koyacakları oyun ve 
okuyacakları şiirleri 
danışman öğret
menleri rehber
liğinde hazırlama 
çalışmalarına devam 
ediyorlar.

Ayın Öğrencisi 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nin 
iki yıldan beri uygu
ladığı ayın öğrencisi 
uygulamasıyla oku
lun kültürel ve spor 
tif etkinliklerinde 
aktif rol alan, tutum 
ve davranışlarıyla 
arkadaşlarına örnek 
davranışlar sergile 
yen öğrenciler 
Ayın öğrencisi 
seçiliyor ve resim
leri okulun 
panosunda yıl 
sonu na kadar 
kalıyor. Mart ayı 
öğrencesi 10 B 
sınıfından Bekir 
Talha Doğan 
seçildi.

http://www.g0mlikkorfezgazetesi.com
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Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(tobb) Başkanı Rifat 
Hisarcıkhoğlu, 
Başbakan Recep 
Tayip Erdoğan 
tarafından açıklanan 
teşvik paketinin 
'emeklerin takdir 
edildiğinin, devletin 
Türk özel sek
törünün arkasında 
olduğunun en 
büyük göstergesi' 
olduğunu söyledi. 
Yeni Teşvik Sistemi 
tobb'da düzenlenen 
toplantıda oda ve 
borsa başkanlarına 
anlatıldı. Toplantıda 
konuşan TOBB 
Başkanı 
Hisarcıkhoğlu, 
Türkiye'nin 2011 
yılını yüzde 8,5'luk 
rekor bir büyüme ile 
Çin ve Arjantin'den 
sonra dünyada en 
hızlı büyüyen 
üçüncü ülke olarak 
kapattığını ifade etti. 
"Bunu da Türk özel 
sektörü yaptı." 
diyen Hisarcıkhoğlu, 
şöyle devam etti:

Katma Oeğer Ueraisi Genel Tebliği-
Maliye Bakanlığı, 
kdv tevkifat uygula
masına ve bu 
uygulamadan doğan 
iade taleplerinin 
yerine getirilmesine 
ilişkin usul ve 
esaslara açıklık 
getirdi.
Maliye Bakanlığı'nın 
konuyla ilgili, 
"Katma Değer 
Vergisi Genel

"Özel tüketim ve 
yatırım harca
malarının büyümeye 
katkısı yüzde 9,5. 
Kamu harcama ve 
yatırımlarının katkısı 
ise binde 4'te kaldı. 
Dış ticaretin de 
büyümeye olumsuz 
etkisi azalmaya 
başladı. 2011'in ilk 9 
ayında dış ticare
timiz büyümeyi 
yüzde 3,1 dar
altırken, 2011 gene 
linde dış ticaretin 
daraltıcı etkisi yüzde 
1,4'e geriledi.

Tebliği" Resmi 
Gazetede yayım
landı.
Düzenleme ile eski 
tebliğlerde çok kar
maşık halde bulu
nan alanlar netleştir
ildi ve tevkifat 
konusu tek bir 
tebliğde toplandı. 
Yeni düzenlemeyle, 
daha önce tevkifat 
kapsamında bulu

2012'in ilk çeyreğin
deki rekor ihracat 
düzeylerini de 
dikkate aldığımızda 
dış ticaretin 2012'de 
büyümeye olumlu 
katkı sağlamasını 
bekliyoruz. Milli 
gelirimiz tarihinin en 
yüksek seviyesine 
çıkarak 772 milyar 
dolara, kişi başı 
gelirimiz 10 bin 444 
dolara ulaştı. Bu 
süreçte sanayi 
sektörümüz de 
yüzde 9 oranında 
büyüyerek, 

nan "fason olarak 
yaptırılan tekstil 
ve konfeksiyon 
işleri ve çanta"ya 
ayakkabı dikim 
işleri ve bu işlere 
aracılık hizmetleri 
eklendi.
Daha önce kısmen 
tevkifat kapsamında 
yer alan "spor kulü
plerinin yayın, 
reklam ve isim hakkı 

ekonominin itici 
gücü oldu." 
Türkiye'nin 
sağladığı büyümeyi; 
batısındaki 
ekonomik kriz ile 
öbür tarafındaki 
siyasi krize rağmen 
sağladığına 
dikka çeken 
Hisarcıkhoğlu, 
"Türkiye, bu ateş 
çemberinin tam 
ortasında yoluna 
devam ediyor. 
Türk özel sektörü 
üretiyor, istihdam 
sağlıyor, büyüyor, 
büyütüyor. Ben 
buradan tüm özel 
sektörümüze, 
sanayicilerimize, 
şirketlerimize 
teşekkür ediyorum. 
Büyük emek ve alın 
teri harcayan 
çalışanlarımıza, 
işçilerimize 
huzurlarınızda 
şükranlarımı sunu 
yorum. İnanın her 
birine tek tek 
madalya taksak 
yeridir." şeklinde 
konuştu 

gelirlerine konu 
işlemleri" 
bütünüyle tevkifat 
kapsamına girdi. 
Baskı-basım hizmet
leri gibi hizmet atım
larının tamamı ve 
daha önceki düzen
lemelerde bulun
mayan "ağaç ve 
orman ürünleri tesli
mi" de tevkifat kap
samına alındı.

Türkiye Yılda 3,9 
Milyar Dolarlık 

İnek Sütü Üretiyor
Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği 
(TZOB) Başkanı 
Şemsi Bayraktar, 
Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım 
Örgütü'nün (FAO) 
2010 rakamlarına 
göre dünyada üre
tim değeri en yük
sek olan tarım ve 
hayvancılık ürünün 
inek sütü olduğunu 
söyledi. Bayraktar, 
dünyada üretilen 
inek sütünün 
değerinin 179,2 mil
yar, Türkiye'de ise 
3,9 milyar doları bul
duğunu belirtti.
Bayraktar, konuyla 
ilgili açıklamasında 
dünya tarımına yön 
veren 20 ürünün 
toplam üretim 
değerinin 1 trilyon 
470 milyar 286 mily
on doları bulduğunu 
bildirdi. Bayraktar, 
Türk tarımında en 
önemli 20 ürünün 
üretim değerinin ise 
24 milyar 920 milyon 
dolara ulaştığını 
açıkladı. İnek 
sütünü, 174,7 milyar 
dolarla pirinç, 167,9 
milyar dolarla sığır 
Eti, 121,6 milyar 
dolarla tavuk etinin 
izlediğini ifade eden 
Bayraktar, şöyle 
devam etti: 
"2010 yılı verilerine 
göre üretim değeri, 
buğdayda 81,2, soya 
fasulyesinde 64,9, 
mısırda 55,1, şeker 
kamışında 53,6, 
domateste 53,3, 
yumurtada 52,7, 
patateste 44,5, taze 
sebzelerde 40,7, 

üzümde 39, manda 
sütünde 36,4, 
pamukta (lif) 33,6, 
elmada 29,2, muzda 
28,3, koyun etinde 
23,4, mango, man- 
gost, guavada 232,2 
milyar doları buldu. 
20 üründeki toplam 
değer 1 trilyon 470 
milyar 286 milyon 
Dolar düzeyinde. 
Her ne kadar inek 
sütü, ürün bazında 
ilk sırada olsa da 
sığır, domuz, tavuk 
ve koyun Eti toplam 
üretim değeri 480 
milyar 606 milyon 
Dolar gibi çok 
büyük rakama 
ulaşıyor." 
Bayraktar, 
Türkiye'de inek 
sütünün 3,9 milyar 
dolarla üretim 
değerinde ilk sırayı 
aldığını, inek sütünü 
3,2 milyar dolarla 
domates, 2,7 milyar 
dolarla buğday, 2,4 
milyar dolarla üzüm, 
2,1 milyar dolarla 
tavuk Eti, 1,1 milyar 
dolarla zeytin, 1,1 
milyar dolarla 
elmanın takip ettiği 
bilgisini verdi.
Şemsi Bayraktar, 
fındıkta 962, biberde 
935, sığır etinde 867, 
şeker pancarında 
772, patateste 720, 
koyun etinde 709, 
pamukta (lif) 673, 
yumurtada 614, 
kirazda 531, Antep 
fıstığında 420, çilek
te 407, kuru soğan
da 399, ayçiçeğinde 
358 milyon dolarlık 
üretim yapıldığını 
kaydetti

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODUSU

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

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

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

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol .. _
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

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

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Karfez
•IILİK'İN İLK GÛKLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4246 
FİYATI : 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

gakûtutMü
VENÜS SİNEMASI 

PAMUK PRENSESİN 
MACERALARI 

11.45-14.00-16.15- 
18.30-20.30 

MAX MACER 
12.00-14.15-16.15- 

18.18-20.15 
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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Zeytin Budama Kursu haşladı
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi bu güne 
kadar çeşitli alanlar
da vermiş olduğu 
eğitimlerine 
Gemlik’in başlıca 
geçim kaynakların
dan olan Zeytin 
konusunda da 
eğitimlere başladı. 
Gemlik Çiftçi 
Mallarını Koruma 
Meclis Başkan 
lığının da katkılarıyla 
budama kursu 
8 gün 5’er saatten 
oluşuyor.
Budamanın yanı sıra 
toprak bakımı ve 
gübreleme gibi 
konularında işlendi 

ği kursun son 2 gü 
nü ise uygulamalı 
ders olarak göste 
rilecek.
Çiftçi Mallarını 
Koruma Meclisi 
Başkanı Adnan 
Süren, bu dönemde 
36 kişilik bir sınıfta 
verilen kursun daha 
yüksek katılımlarla 
devam edeceğine 
inancını belirtirken, 
zeytin bakımının 
günümüz şartlarında 
ciddi maliyeti olduğu 
ve bilimsel eğitimler
le verilen kurslar 
sayesinde çiftçile 
rimizin de bakım 
maliyetinin karşılığı

nı mahsulle 
almalarını amaçla 
dıklarını sözlerine 
ekledi.

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdireşi 
Rüveyde Kılıçlar’da 
Gemlik için zeytinin

önemini belirtirken, 
bu konuda çeşitli 
kurslarımızı devam 
ettirerek, Gemlik

Zeytini ve Gemlik 
için çalışmalarına 
devam edeceklerini 
söyledi.

Eğitim, sağlık ve spor şöleni start aldı
Bursa Valiliği ve 
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı öncülü 
günde Gençlik Spor 
II Müdürlüğü, Milli 
Eğitim Müdürlüğü, İl 
Sağlık Müdürlüğü ve 
Bursa Amatör Spor 
Kulüpleri Federasyo 
nu destekleriyle 
düzenlenen Eğitim, 
Sağlık ve Spor 
Bursa'da Hayat 
Oluyor' projesi 
Atatürk Spor 
Salonu’nda başladı. 
Bursa’da sağlıklı ve 
sporcu nesillerin 
yetişmesini sağla
mak amacıyla Valilik, 
Büyükşehir Beledi 
yesi, Gençlik Spor İl 
Müdürlüğü, Milli 
Eğitim Müdürlüğü, İl 
Sağlık Müdürlüğü ve 
Bursa Amatör Spor 
Kulüpleri Federas 

yonu işbirliğiyle 
düzenlenen Eğitim, 
Sağlık ve Spor Bur 
sa'da Hayat Oluyor’ 
projesi 421 okuldan 
6 bin 430 öğrencinin 
katılımıyla başladı. 
Atatürk Spor 
Salonu’nda düzenle
nen açılış törenine 
Vali Şahabettin 
Harput, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe ve 
Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Spor 
Genel Müdürü 
Mehmet Baykan’da 
katıldı. Özel öğrenci
lerin yönettiği İstiklal 
Marşı’nın okunma 
sıyla başlayan açılış 
töreni salonu doldu
ran öğrencilerin 
coşkulu tezahürat
larıyla renklendi.

“Hedefimiz sağlıklı 
ve idealist bir nesil” 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Türkiye’nin 
en önemli zengin
liğinin genç nüfus 
olduğunu belirterek, 
yeni neslin sağlıklı, 
sporcu ve idealist 
yetişmesi için hiçbir 
fedakarlıktan kaçın
madıklarını söyledi. 
Yılsonuna kadar 
devam edecek olan 

bu proje ile çocuk
ların sporla tanışa
cağını ve spora olan 
ilginin daha da arta
cağını dile getiren 
Başkan Altepe, 
etkinliklere katılan 
tüm sporcu çocuk
lara başarılar diledi.

Salonda çiçekler 
açmış 
Spor çahştayı için 
Bursa’da bulunan 
Gençlik ve Spor

Bakanlığı Spor 
Genel Müdürü 
Mehmet Baykan da 
spor salonunda 
gördüğü manzaranın 
kendisini çok mutlu 
ettiğini söyledi. 
Baykan, “Bursa’ya 
geldiğimizde gördük 
ki, caddelerde çiçek
ler açmış, parklarda 
çiçekler açmış. 
Şimdi görüyorum ki 
spor salonunda da 
çiçekler açmış.

Sizleri yetiştiren 
öğretmenlerinizi, 
antrenörlerinizi, bu 
imkanı sağlayan 
Valimizi, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
mızı, Milli Eğitim, 
Sağlık ve Spor 
Müdürlerimizi say 
gıyla selamlıyorum. 
Sizlere sağlanan bu 
ortamın kıymetini 
bilin. Spordan hiçbir 
zaman ayrılmayın” 
dedi.

Bursa’da tarihi Kent Koşusu yapıldı
Bursa’da Osman 
gazi’yi Anma ve 
Bursa’nın Fethi 
Şenlikleri çerçeve 
sinde bu yıl 7’incisi 
düzenlenen ’Tarihi 
Kent Koşusu ve 
Maratonu’ renkli 
görüntülere sahne 
oldu. Tarihi Bursa 
Surlan’nın önünde 
başlayan yarışlara, 
yaşlı, genç, çocuk, 
yabancı çok sayıda 
atlet katıldı.

Maraton ve halk 
koşusu şeklinde iki 
kategoride gerçek
leştirilen yarışlara, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe ile 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa 
Dündar da katıldı. 
Mustafa Dündar’ın 
Karagöz ve Hacivat 
eşliğinde startını 
verdiği yarışlarda, 
renkli görüntüler 

ortaya çıktı. 
Yarışlara, çocukları 
ile birlikte katılan 
hanımlar ve yaşlılar 
damgasını vurdu. 15 
kilometrelik maraton 
koşusuna yurt içi ve 
yurtdışından 650 
sporcu katıldı.
Yurtdışından 
Gürcistan, Fas, 
Bulgaristan, Nijerya 
ve Etopya’dan gelen 
sporcular, Türk 
rakiplerine karşı 

kıyasıya mücadele 
etti. Halk koşusunda 
ise 3 bin kişi yarıştı. 
Tarihi Kent Koşusu 
kapsamında, Yeşil 
Cami ve Külliyesi, 
Emir Sultan, Yıldırım 
Külliyesi, Kent 
Meydanı, Irgandı 
Köprüsü, Hanlar 
Bölgesi, Hisar 
Bölgesi, Ördekli 
Hamamı, Muradiye 
Külliyesi, Atatürk 
Köşkü ve Murat

Hüdavendigar 
Külliyesi gibi kentin 
tarihi mekanları 
geçildi.
TÜRK ATLETLER 
BİRİNCİ
Fetih Kapı’da sona 
eren koşunun galibi 

erkeklerde Ali 
Haydar Tekgöz, 
kadınlarda Ummü 
Kiraz oldu. 2 bin 
kişinin katıldığı 4 bin 
metrelik halk koşusu 
ise renkli görün
tülere sahne oldu.



“Bir insan flegisiTse 'Drogramı 3. kez Gemlikte
Bursa Olay Televizyonumun sevilen programı, “Bir İnsan 
Değişirse” 3. kez Gemlik’e geldi. Şubat ayı içinde Çınar 
İlköğretim Okulu ve Kız Meslek Teknik Lisesi’nde program 
yapan ve çok sayıda öğrenciye burs verilmesinin önünü 
açan program çekimleri Lale Kemal Kılıç İlköğretim 
Okulu’nda yapıldı. Olay Tv. yapımcıları tarafından düzenle
nen program, ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere burs ver
meyi amaçlıyor. Lale Kemal İlköğretim Okulu’nda burs vere
cek işadamlarıyla biraraya gelen program yapımcıları, Lale 
Aksoy adlı öğrencinin burs belgesini imzaladılar. Syf 2’de

17 Nisan 2012 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

BİR ALANA 
İKİNCİSİ BEDAVAI

ÇOKAL TİCARET
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU

Kayhan Mah. 
2 Nolu Cadde 

GEMLİK 

5247677

fieilifcspofuıı BM haıall hini
BAL ligine çıkma hayaliyle 

play-off maçlarına başlayan Gemlik 
spor’da Yenişehir Belediyespor 
karşısında alınan 1-0’lık yenilgi tüm 
hayalleri yok etti. Aldığı 2 beraber
lik ve 1 yenilgi ile 1 puanlı Yenişehir 
Belediyespor karşısına çıkan 
kırmızı beyazhlar, maçın son 15. 
dakikasını 10 kişi tamamlayan rak
ibine üstünlük sağlayamayınca 
sahadan 1-0 yenilgiyle ayrıldı. 
Seyfettin Şekersöz’ün haberi 1O’da

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadrj_guler@hotmail. com

Kaldırımlar...
Yazımın konusu Necip Fazıl’ın kaldırımla 

şiiri değil.
Gemlik’in yaya yürüyen vatandaşlarına 

ayni an kaldırımları..
Gemlik’in kaldırımları yayaların değil, ya 

yalar dışında herkesin.
Önce işyeri sahiplerinin.
Sonra araçların otopark yeri...
Yayalara kalan yürüme alanları ise araç 

ların geçtiği yollar.
Bizim büro, Bora Sokak’ta bulunuyor.
Bora Sokak, İstiklal Caddesi’nin Ahmet 

Dural Meydam’ndan sonraki ilk arası. 
Köşede Paşa Otel, karşısında Akbank var.

Yani merkezin ilk sokağı.
Dün, bu sokağın bozuk kaldırımında yürür 

ken boylu boyunca yola uzandım. Dev. 4’de

Zeytin üreticisi 
esnafı işyeri 

önünde malını 
satıyor

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 
çıkardığı yeni yönetmenlik ile açıkta 
satılan gıda maddelerine düzenleme 
getirilmesinden sonra, Rıfat Minare 
Üretici Zeytin Hali’nde açıkta satılan 
zeytinler, işyerlerinin önünde satıl
maya başlandı. Haberi sayfa 2’de

Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakan 
lığı, tüm denizlerde, 
trol ve gırgır ağları 
ile avcılık yapan 
balıkçılar için genel 
av yasağının başla 
dığını belirterek, 
2011 yılında yapılan 
denetimlerde, 275 
ton su ürününe el 
konulduğu, yasa 
dışı avcılık yaptığı 
tespit edilen 7 bin 
74 kişiye 10 milyon 
110 bin 648 TL idari 
para cezası kesildi 
ğini kaydetti.
Yapılan açıklamada, 
"Bakanlık ile Sahil 
Güvenlik 
Komutanlığı tarafın 
dan 2011 yılında su 
ürünleri av yasak
larına ilişkin toplam 
73 bin 218 adet 
denetim yapılmıştır. 
Bu denetimlerde 
275 ton su ürününe 
el konulmuş olup, 
yasa dışı avcılık 
yaptığı tespit edilen 
7 bin 74 kişiye 10 
milyon 110 bin 648

TL idari para cezası 
kesilmiştir" denildi. 
Açıklamada, 
"Denetim faaliyet
leri, su ürünleri 
denetiminden 
sorumlu kurumlarla 
yakın işbirliği 
içerisinde deniz 
lerde ve iç sularda, 
balıkçı gemilerinde, 
karaya çıkış nokta
larında, yol güzer
gahlarında, balık 
hallerinde ve pera 
kende satış yer
lerinde gerçekleşti 
rilmiştir. Bakanlık 
ile Sahil Güvenlik 
Komutanlığı tarafın
dan 2011 yılında su 
ürünleri av yasak
larına ilişkin toplam 
73 bin 218 adet 
denetim yapılmıştır. 
Bu denetimlerde 
275 ton su ürününe 
el konulmuş olup, 
yasa dışı avcılık 
yaptığı tespit edilen 
7 bin 74 kişiye 10 
milyon 110 bin 648 
TL idari para cezası 
kesilmiştir” denildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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"lir insan değişirse ' programı 3. kez Gemlik’te
Olay Tv. yapımcıları tarafından düzenlenen program, ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere 
burs vermeyi amaçlıyor. Lale Kemal İlköğretim Okulu’nda burs verecek işadamlarıyla 
biraraya gelen program yapımcıları, Lale Aksoy adlı öğrencinin burs belgesini imzaladılar.

Bursa Olay 
Televizyonu’nun 
sevilen programı, 
“Bir insan 
Değişirse” 3. kez 
Gemlik’e geldi. 
Şubat ayı içinde 
Çınar ilköğretim 
Okulu ve Kız 
Meslek Teknik 
Lisesi’nde program 
yapan ve çok sayı* 
da öğrenciye burs 
verilmesinin önünü 
açan program 
çekimleri Lale 
Kemal Kılıç İlköğre
tim Okulu’nda 
yapıldı.
Okullarında başarılı 

olan ancak yardıma 
muhtaç aile çocuk
larına 10 ay boyun
ca 150 liralık burs 
verilmesini 
sağlayan program, 
tüm okullarda çok 
sayıda öğrenciyi 
kapsaması için 
çaba gösteriyor. 
Program yapımcısı 
Ergün Özçelik, 
Bursa ve çevresin 
de 100 bin öğren
ciye burs verilmesi
ni hedeflediklerini 
kaydetti.
Gemlik Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu’ndaki son 

programa Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Hayırsever İşadam 
lan Halil Köse ve 
İsmet Gümüş 
katıldı.
Öğretmen ve öğren
cilerin de coşkuyla 
yer aldığı program
da konuşan Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Olay 
Televizyonu’nun 
toplumun her 
kesimine örnek bir 
program yaptığını 

belirterek, başarı 
larının devamını 
diledi. “Bir İnsan 
Değişirse, Çok 
Şeyin değişeceğine 
inananlardanım” 
diye konuşan Refik 
Yılmaz, Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu’nun da 
ilçenin en güzide ve 
en zeki öğrencileri 
nin yer aldığı 
okullardan birisi 
olduğuna dikkat 
çekti.
Pırıl pırıl genç 
öğrencilerin eğitim 
ve öğretimlerine 
katkı sunan

herkese teşekkür 
etti.
Gemlik ilçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen’ 
de, Olay TV’ye 3. 
kez Gemlik’e 
gelmesi dolayısıyla 
teşekkür ederek, 
programın öğret
menleri, öğrencileri 
ve Milli Eğitim 
Camiasını motive 
ettiğini söyledi. 
Hayırsever 
işadamları Halil 
Köse ve ismet 
Gümüş’de, burs 
talebine katkı sun
maya devam ede

ceklerini vurgu
ladılar.
Gemlik Lale Kemal 
Kılıç ilköğretim 
Okulu’ndaki 
programda 
Hayırsever işadamı 
Mahmut Solaksuba 
şı’nın ilçede burs 
vermeyi taahhüt 
ettiği 10 öğrenciden 
birisi olan Lale 
Aksoy’un burs bel
gesi imzalandı. 
Belge, Okul 
Müdürü Can 
Olgun ve program 
yapımcısı Ergün 
Özçelik arasında 
imzalandı.

Zeytin üreticisi esnalı işyeri önünde malını satıyor

Tarım ve Hayvan 
cılık Bakanlığı’nın 
çıkardığı yeni 
yönetmenlik ile 
açıkta satılan gıda 
maddelerine düzen
leme getirilmesin
den sonra, Rıfat 
Minare Üretici 
Zeytin Hali’nde 
açıkta satılan 

zeytinler, işyer
lerinin önünde satıl
maya başlandı.
İlçe Tarım 
Müdürlüğü’nün 
denetiminde açıkta 
satılan zeytinler 
konusunda üretici
leri ve işyeri sahip
lerini uyarmasından 
sonra, üreticilerin 

satışa getirdikleri 
zeytinler Pazar ve 
Pazartesi günü 
açılan açık pazarda 
işyerlerinin önünde 
satıldı.
İşyerlerinin önüne 
konan tenteler altı
na yerleştirilen 
paletler üzerine 
konan zeytin

selelerdeki zeytinler 
alıcı bekledi. 
Denetimler sonun
da Gemlik Ziraat 
Odası Başkanı Ali 
Çelik ve köy 
muhtarları 
geçtiğimiz günlerde 
yaptıkları toplantı
da, yeni bir üretici 
zeytin pazarı kurul

ması için girişim 
başlatma kararı 
almışlardı.
Konunu belediyeye 
bildirilmesi üzerine, 
geçtiğimiz hafta 
sonu Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın Rıfat 
Minare Üretici 
Zeytin Hali’ne 

giderek işyeri 
sahipleriyle 
görüştüğü öğrenidi. 
Zeytin Hali olarak 
bilinen aslında 
zeytin satış pazarı 
olarak kullanılan 
işyerinin ortasında 
yeni bir düzenleme 
yapılması bekleni 
yor.
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Polisten ölümüne kaçtı
Bursa'da polisten 
kaçarken derede 
kaybolan şahsın 
cesedi bulundu. 
Alınan bilgiye göre, 
Tabakhaneler mevk- 
isinde devriye gezen 
polis ekipleri, 
şüpheli hareketler 
sergileyen iki şahsı 
yakın takibe aldı.
Polisten kaçan 
şahıslar dereden 
karşıya geçerek 
izlerini kaybettirm
eye çalıştı. Hüseyin 
Gün isimli şahıs 
karşıya geçmeyi 
başarırken, Salih 
Şimşek (29) ortadan 
kayboldu. Bu olay
dan birkaç gün 
sonra Salih 
Şimşek'in yakınları

Bursa'da bıçaklı kavga
Bursa'da tartıştığı 
iki kişi tarafından 
bıçaklanan şahıs 
ağır yaralandı. 
Olay, Alipaşa 
Mahallesi Maksem 
Caddesi üzerinde

Mudanya yolunda korkunç kaza
Bursa-Mudanya yol
unda meydana 
gelen trafik kazasın
da biri ağır 2 kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa merkez
den Mudanya ilçe
sine gitmekte olan

IWMBiewideiamfaiffiniiallfaf
Bursa'da bir okut
manın evine giren 
hırsızlar 181 adet 
sınav kağıdından 
11'ini çalarak 
kayıplara karıştı. 
Olay, Beşevler 
Mahallesi Mertoğlu 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. İddi
aya göre, Uludağ 
Üniversitesi'nde 
okutman olarak 
görev yapan E.Y.'nin

kayıp başvurusunda 
bulununca en son 
beraber görüldüğü 
Hüseyin Gün'e 
ulaşan emniyet güç
leri şahsı sorguya 
aldı ve derede kay
bolan kişinin Salih 
Şimşek olduğu 

meydana geldi. İddi 
aya göre, 46 yaşın
daki Ercan Burka, 
bilinmeyen bir 
sebepten dolayı iki 
kişi ile tartışmaya 
başladı.

İbrahim E. (24) 
idaresindeki 16 JG 
997 plakalı araç, 
aşırı sürat nedeniyle 
direksiyon hakimi 
yetini kaybederek 
refüjdeki ağaca 
çarptı. Çarpmanın 
etkisi ile hurda 

evine balkon 
kapısından giren 
kişi veya kişiler 11 
adet imtihan kağıdı 
ve bir fotoğraf maki
nesini alarak kayı
plara karıştı. Sınav 
kağıtlarının eksik 
olduğunu fark 
eden E.Y. polisi ara
yarak durumu bildir
di. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı 

anlaşıldı. Bunun 
üzerine şahsın aran
ması için Bursa İl 
Özel İdaresi'ne bağlı 
sivil savunma ekip
lerinden yardım 
istendi. Olay yerine 
gelen ekipler, 
Kirmasti Deresi'nde

Münakaşanın 
büyümesi üzerine 
bıçaklanan Ercan 
Burka hemen has
taneye kaldırıldı. 
Yaralının hayati 
tehlikesinin bulun

yığınına dönen araç
ta sürücü ağır 
yaralanırken, 
arkadaşı Burçak A. 
(18) ise kazayı hafif 
sıyrıklarla atlattı. 112 
Acil servis ambulan
sı ile olay yerinden 
alınan iki yaralı, 

KAŞCDE 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

uzun süre arama 
çalışması yaptı 
ancak herhangi bir 
netice alınamadı. 
Olayla ilgili soruş
turma sürerken, 
ilçeye bağlı Ayaz 
köyünden geçen 
Kirmasti Deresi'nde 
köylüler tarafından 
bir erkek cesedi 
bulundu. Sudan 
çıkartılan cesedin 
Salih Şimşek'e ait 
olduğu anlaşıldı. 
Mustafakemalpaşa 
Devlet Hastanesi 
morguna kaldırılan 
Şimşek'in cesedi, 
kesin ölüm sebe
binin belirlenmesi 
için Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na 
gönderildi.

duğu öğrenildi. 
Kimliği tespit edile
meyen ve kaçan iki 
zanlının yakalan
ması için geniş çaplı 
soruşturma 
başlatıldı.

Mudanya Devlet 
Hastanesine kaldırıl 
dı. Durumu ağır olan 
sürücü İbrahim E. 
Çekirge Devlet 
Hastanesine sevk 
edildi. Polis kazayla 
ilgili soruşturmayı 
başlattı.

İşçilerin sendika 
kavgası kanlı bini

Bursa Organize 
Sanayi Bölgesi'nde 
6 bin işçinin çalıştığı 
Bosch fabrikasında 
sendika yüzünden 
iki grup arasında 
çıkan kavgada 2 işçi 
yaralandı.
Fabrika önüne çok 
sayıda çevik kuvvet 
ve polis ekibi 
gelirken, iki grup 2 
saat boyunca 
karşılıklı eylemlerini 
sürdürdü.
Bosch fabrikasında 
işçilerin büyük kıs
mının toplu halde 
Türk Metal 
Sendikası'ndan 
ayrılarak Birleşik 
Metal-İş 
Sendikası'na geçme
si gerginliğe sebep 
oldu. Birbirlerini 
tanımayan iki sendi
ka üyeleri sabah 
saat 07.00 sıraların
da fabrika önünde 
karşı karşıya geldi. 
Sözlü sataşmalarla 
başlayan gerginliğin 
bir anda 
büyümesinin ardın
dan kavga çıktı. 
Türk Metal-lş 
Sendikası'ndan yak
laşık 100 kişi ile 
Birleşik Metal-İş 
Sendikası'ndan da 
yaklaşık 200 işçinin 
karıştığı kavgada 
ortalık karıştı.

Kavgada 2 kişi 
yaralanırken, 
yaralılar olay yerine 
gelen Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Olayın 
ardından fabrika 
önüne çok sayıda 
polis ve çevik 
kuvveit ekipleri 
gerginliği yatıştır
maya çalıştı.
Kavganın ardından 
fabrika işçileri, 
karşılıklı olarak 
eylemlerini 
sürdürdü.
Emniyet güçleri fab
rika önünde güven
liği sağlamak için 
çalışıyor. Asıl 
Bosch işçilerinin 
kendileri olduğunu 
söyleyen Birleşik 
Metal-İş Sendikası 
Genel Sekrekteri 
Selçuk Göktaş, fab
rikadaki işçilerin 
kendi sendikalarına 
üye olmak i 
stediğini ama diğer 
sendikanın baskı 
yaptığını iddia 
etti.
Kavga esnasında 
yaralanan Ali Rıza 
Küçükosmanoğlu 
ise işçilerin Birleşik 
Metal-İş Sendikasına 
üye olmak istediğini 
ama bunun 
engellendiğini 
söyledi

CSemlalc KttrWcBz iMww.gemllkkorfezsazetesl.com
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Güne Bakış Ağar a 5 yıl hapis şoku!
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kaldırımlar..
Bizim sokağın kaldırımları görülmeye 

değer.
Aslında utanılası bir durum var bu 

sokak kaldırımlarında.
Kaldırımdan başka herşeye benziyor.
Son kazılardan sonra iyice bozulan 

kaldırımlar aylardır onarılmadı.
Akbank’ın lojmanı yakınlarında bozu

lan kaldırımda dağınık bulunan karo 
taşlarının üzerinden geçerken ayağımın 
kaymasıyla kendimi boylu boyunca yerde 
buldum.

Dizimi şiddetli yere vurmuşum.
Elimdeki su ısıtıcısı karşıya fırladı.
Kendimi korumak için sağ elimle yere 

doğru uzanınca bileğim büküldü.
İyi ki kafamı bir yere vurmadım.
Dizim ve elim kanadı.
Çevreden geçenler sağolsunlar 

yardımıma koştular.
Ne üst ne baş kaldı.
Bizim kaldırımlar adamı öldürür de.
Sorum şu.
Gemlik’in göbeğinde kentin en önemli 

Meydanına 100 metre ileride bir sokağın 
kaldırımlarını Gemlik Belediyesi’nin 
ilgilileri hiç görmüyorlar mı?

Bugün benim başıma gelen, gece 
kaldırımları görmeyen bir yaşlının, bir 
hamile bayanın, bir çocuğun başına daha 
kötü bir şekilde gelebilir.

İnsan sakat da kalabilir, ölebilir de.
Bunun sorumlusu kim olacak.
Tabiiki BELEDİYE...
Bu ve bunun gibi sokaklardan geçen 

Zabıta görevlileri, Fen İşleri sorumluları 
meclis üyeleri, çevrelerine hiç mi bakmı 
yorlar.

Bizim sokağın durumu eskiden beri 
kötü ama bugün daha kötü.

Akbank’ın önündeki kaldırım asfalttan 
5 santimetre yükseklikte.

Bizim işyerinin önüne gelindiğinde ise 
30 santimetreye çıkıyor yükseklik.

Yan komşumuzun kaldırımı da bizimki 
gibi.

Sonra, Gazhane Caddesi’ne doğru yine 
5 santimetre düşüyor kaldırım.

Gelin görün de, bu gibi düzensiz kaldı 
rımlara bir çeki düzen verin.

Bugün benim başıma gelenin, yarın 
başkasına daha kötüsü gelmesin.

Ankara 11. Ağır 
Ceza Mahkemesi, 
Mehmet Ağar'ı, 
"Susurluk Davası" 
kapsamında 
Emniyet Genel 
Müdürü olduğu 
dönemle ilgili 
"cürüm işlemek 
için silahlı teşekkül 
oluşturduğu" iddi
asıyla yargıladığı 
davada 5 yıl hapis 
cezasına çarptır
mıştı.
Kararın temyiz 
incelemesini yapan 
Yargıtay 9. Ceza 
Dairesi, yerel 
mahkemenin 
kararını oy birliğiyle 
onadı.
Kararda, yapılan 
yargılama sonunda 
toplanan delillere 
göre, Ağar'a yükle
nen "suç işlemek 
amacıyla kurulmuş 
silahlı teşekkülü 
yönetmek" suçu
nun sübut olduğu, 
bu nedenle oy bir
liğiyle hükmün 
onanmasına karar 
verildiği bildirildi. 
Susurluk 
Davası'nda 'çete 
yöneticisi' olmaktan

Orhangazi’ye bağlı 
Karsak, Gemiç ve 
Gürle köylerine 
ulaşımı 10 bin metre 
kısaltacak olan ara 
bağlantı yolunda alt 
yapı çalışması 
tamamlandı.
İl Özel İdare tarafın
dan Gedelek köyü 
kavşağından başla 
yıp, ovanın ortasın-

şahidinden acil 
SATILIK DAİRE

MANASTIR BP KARŞISINDA 
3+1 (138 M2) 5. NCİ KAT 

ODALAR LAMİNANT 
PARKELİ, SALON TAŞ 

SERAMİK KAPLI 
MASRAFSIZ TEMİZ DAİRE 

SAHİBİNDEN ACİL 
SATILIKTIR

TEL : 513 85 12

aldığı 5 yıllık hapis 
cezası Yargıtay 
tarafından onanan 
eski İçişleri Bakanı 
Mehmet Ağar, 
Bodrum'dan İstan
bul'a geldi.
Atatürk Havalimanı 
VİP Salonu'nda 
gazetecilere kısa 
bir açıklamada 
bulunan Ağar, 
"Mesajlardan şimdi 
öğrendim.
Bakacağız. 
Söyleyeceğim 
şudur: Sevenlerimi 
mahcup edecek 
hiçbir davranışın 
içinde hiçbir zaman 
olmadık. Burada 
hizmet kusuru 
atfedebilir fakat 
suç, atfedilemez. 
Bütün bunlar 
devletten gelme- 

dan geçen ve daha 
önce patika yol 
olarak kullanılan 2 

sine rağmen her 
türlü karara karşı 
her vatandaş ne 
yapmışsa, ne icap 
ediyorsa biz de onu 
yapacağız. Bu 
kadar" dedi.
Ağar daha sonra 
kendisi için bek
letilen özel araçla 
evine gitti. 
İstanbul Devlet 
Güvenlik Mahke 
mesi (DGM) Başsav 
cılığı 1997 yılında 
Ağar hakkında 
Sedat Edip Bucak 
ile birlikte 'Cürüm 
işlemek için çete 
kurmak, hakkında 
yakalama ve tevkif 
müzakeresi bulu
nan kişileri yetkili 
mercilere haber 
vermemek ve göre
vi kötüye kullan
mak' iddiasıyla 6 
yıldan 12 yıla kadar 
ağır hapis cezasıyla 
dava açtı.
11 Aralık 1997'de 
dokunulmazlığı 
kaldırılan Mehmet 
Ağar, Anayasa 
Mahkemesi'nin iti
razını reddetmesin
den sonra 10 Ocak 
1998'de DGM'de üç 

kilometrelik yolun 
asfaltlanması için 
çalışma başlatıldı. 
Özel idare tarafından 
yapılacak olan ve 
Gedelek köyü 
kavşağından Gemiç 
köyü kavşağına 
kadar uzanan ara 
bağlantı yolunda 
genişletme ve alt 
yapı çalışması 
tamamladı.
Bölgedeki çalışmayı 
yerinde inceleyen II 
Genel Meclis üyesi 
Turgay Peker, 
Orhangazi'den 
Karsak, Gemiç ve 
Gürle köylerine 
ulaşımın ya göl yolu 
üzerinden ya da 
Karsak boğazı 

saat süreyle sanık 
sıfatıyla ifade verdi. 
Ağar, ifadesinde 
kayıp silahlar 
konusunun devlet 
sırrı olduğunu ileri 
sürdü ve olayların 
meydana geldiği 
tarihte bakanlık 
görevini 
sürdürdüğü ve bu 
nedenle de ancak 
Yüce Divan tarafın
dan yargılanabile
ceğim söyledi. 
DGM önce 'görevsi
zlik' ve 9 Temmuz 
tarihinde Yargıtay 
8. Ceza Dairesi'nin 
kararı bozma 
kararından sonra 
da 'yargılanmanın 
durdurulması' 
kararlarını aldı. 
Ağar, 15 Haziran 
2000 tarihinde ise 
"Suç işlemek 
amacıyla teşekkül 
oluşturmak" iddi
asıyla hakkında 
oluşturulan Meclis 
Soruşturma 
Komisyonu tarafın
dan 8'e karşı 6 oyla 
Yüce Divan'a şevki 
ne gerek olmadığı
na karar verilerek 
aklandı.

üzerinden olduğunu 
belirterek, "Ancak 
kestirme bir yol 
ihtiyacı vardı.
Gedelek köyünden 
Gemiç köyü 
kavşağına kadar 
uzanan ve daha 
önce patika yol 
olarak kullanılan ara 
bağlantı yolunu 
genişletme çalış
ması başlattık. 
Alt yapı ve dolgu 
çalışması ile 
birlikte genişletme 
işi tamamlandı. 
Yaza doğru ise 
asfaltlama yapıla
cak. Böylece 
Orhangazi'den 
buradaki köylerimize 
ya da bu köylerden 
Orhangazi'ye ulaşım 
10 kilometre daha 
kısalmış olacak. 
Burada yaşayan 
köylülerimizin uzun 
zamandır talebi olan 
bu çalışmayı da 
başlatmış olduk" 
dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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KAIE
Seyfettin
ŞEKERSÖZ

NERELİSİN?
GEMLİKLİYİM! VUR...

Yaşadığımız sezon içinde 
Bursa Amatör müsabaka 
larında abartmadan yazıyo
rum yaklaşık 100 takımın 
maçını izleme olanağım 
oldu.

Şunu da açık yüreklilikle 
ve gurur duyarak belirtmek 
isterim ki, takımlarına 
sahip çıkıp onları içeride 
ve dışarıda destekleyen az 
sayıdaki taraftar gurupla 
rından biri de Gemlikspor 
Taraftar gurubudur.

Sevinçlerini dalga dalga 
bulunduğu ortama yayarak 
haklı bir üne sahip 
Gemlikli taraftarlara 
yapılan sert müdahaleler 
ise tam anlamıyla haksı
zlıktır.

Copunu elinde sallayan 
güvenlik görevlileri tarafın
dan rakip seyircilerin maç 
sonunda bulundukları 
tribünlerden Gemlikli seyir
cilerin üstüne ellerine ne 
geçerse atmalarına bakıl
maksızın Gemlikli taraftar
lara saldırmaları tansiyonu 
hemen yükseltiyor.

Yazımın başında da 
belirttiğim gibi, insanın adı 
çıktıysa indirmek mümkün 
değil.

Sormuşlar, nerelisin diye.
Vatandaş cevap vermiş: 

“Gemlikliyim” vur.
Kardeşim bu kin, nefret 

neden.
Gemliklilerden bu kadar 

korku niye?
Tellere hücum ederek 

rakip futbolculara ağza 
alınmayacak küfürleri 
sıralayan taraftarlara 
sadece uzaktan bakılırken 
aynı uygulama Gemlik 
taraftarına kesinlikle 
yapılmıyor.

Nedeni ise malum.
Onlar entellektüel ilçenin 

entellektüel taraftarları.
Olay çıkarmazlar.
Gemlikte hangi takımın 

futbolcularını taşıyan oto
büs taşlandı.

Hangi kafileye saldırı 
düzenlendi.

Gemlikspor’un play-off 
ilk maçında sahaya alınan 
taraftarları didik didik 

arandı, üzerlerinde ne 
varsa alındı.

Takımlar sahaya çıktık
larında rakip seyirciler 8-10 
adet meşale yakarak onları 
alkışladılar.

Peki bu meşaleler tribüne 
nasıl sokuldu?

Bunları kim aradı da 
bulamadı.

Bulamıyorsan meşale 
yakanları alırsın ne şartlar
la tribüne sokulduğunu 
anlarsın.

Eğer yapmak istiyorsan.
Ama Gemlikli taraftarlara 

güç gösterisinde bulun
mak istiyorsan soracaksın.
“Gemlikliyim” diyene 

vuracaksın.
Burada taraftarların da 

suçu var.
Neden ortamı germek 

isteyenlere prim tanıyor
sunuz.

Yapılmak istenen bu. 
Sizler onlara uymadan 
takımınızı destekleyin.

Neticede Gemlikspor’un 
play-off maçlarına gelmesi 
iyi ancak takım içinde 

yaşanan prim kargaşası 
nedeniyle sıradan bir takım 
haline dönüşerek tamamen 
bitirilmesi acı.

Şimdi davullarımızı ala 
hm, atkılarımızı hazırla 
yalım, gelecek yıl tribün
lere çıkıp hangi sloganla 
fotoğraflar çektirip siyasi 
haberler yaptıracağımızı 
düşünelim.

Çünkü Gemlikspor’u iyi 
günler beklemiyor.

Taraftarlar arasında 
konuşulan dedikodular çok 
enteresan.

Alınan futbolcuların bazı 
dini kuruluşlardan olduk
ları bile iddia ediliyor.

Takımı onların yönettiği 
öne sürülüyor.

Bunların hepsi dedikodu 
olabilir ancak konuşulması 
bile insanı düşünmeye 
sevk ediyor.

Takımın teknik patronu 
çok önemli.

Bir de şampiyonluk primi 
açıklanmazsa olacağı 
budur.

Siz istediğiniz kadar 
“Hakemleri yenemiyoruz” 
deyin.

Bu sözlere seyircinin 
nasıl tepki gösterdiği 
bilinsin.

Hiçbir teknik yöneticinin 
böyle bir mazereti olamaz.

Önce girilen pozisyonlara 
bakın.

KÖRFEZSPOR’UN İŞİ

ZORA GİRDİ
Geçtiğimiz yıl başarılı 

maçlar sonunda Birinci 
Amatör kümeye çıkarak 
Gemlikte büyük sükse 
yapan Körfezspor takımı 
lider ve favori çıktığı maç
tan 1 puanla ayrılınca 
hayal kırıklığına uğradı.

Tofaşspor karşısında alı
nan beraberliğin yanı sıra 
rakibin sahada 8 kişi 
kalmasını iyi değerlendi- 
remediler.

Takipçi Arabayatağı’nın 
da berabere kaldığı hafta
da Körfezspor’un puanlar 
kaybetmesi iyi olmadı.

Güzelde oynasan gol 
atmadan maç kazanılmıyor.

Atacaksın ve 
sevineceksin.

Körfezspor’un iki hafta 
sonra Arabayatağı ile 
deplasmanda oynayacağı 
maç çok önemli.

Kazanılırsa yolun sonun
da Süper Amatör küme 
görülür. Burada alınacak 
beraberlik bile işe yaraya
cak ancak maça bu 
düşünceyle çıkılırsa o maç 
kaybedilir.

Futbolda yakın puanlar 
varsa hedef tektir.

Kazanacaksın.
Körfezspor’un buna gücü 

var ve yolun sonunda 
Gemlik’te iki takın Süper 
Amatör kümede mücadele 
edecektir

elm^ «sekeri
—___ KREŞLERİ

ERKEN KflYIT 
AVANTAJLARIMIZDAN 

YARARLANIN

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU

IĞİTtol 13.VII

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim çocuğunuzun hayatında önemli bir farkyaratır” 
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 BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

Kredi kartı geçerlidir
Siteler Mah. Hizmet Cad.

Aygiin Sitesi 68/B

053581557 11
KÜÇÜK KUMLA

cansü HALI YIKama
KIŞ GELDİ HALILARIMIZI 

YIKAYAMIYORUZ DİYE ÜZÜLMEYİN!

BİZ, SİZE HİZMET
IW1B İÇİN VARİZÎ 

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

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Serbest Kürsü
O’NUN ARDINDAN

Çok önceden 
başlamamıştı, yakın
lığımız, 
Dostluğumuz...

28 Nisan 
Olayları’ndan bir ay 
sonra gerçekleşen 
27 Mayıs Devrimi 
sonrası I960 yılında 
İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesine 
girmiştik. 
Gemlik’lilik ve 
tatillerde Gemlik’e 
gider gelir olmamız 
yakınlaştırmıştı ilkin 
bizi birbirimize.

Ben Sankt Georgia 
8 yıl birlikte 
okuduğumuz 
arkadaşlarımla 
beraber girmiştim 
fakülteye. Fazıl, 
Ergin, Belgin, orada 
Devrim ve Sevgili 
Rahşan Hoca’mızın 
oğlu Ali Sirmen 
grubumuza eklen
mişti.

Onlara Nezih’i ben 
tanıştırdım. O 
sıcakkanlılığı ve 
sosyal demokrat 
duruşuyla ekibin 
ayrılmaz bir parçası 
oldu ve aradan 
geçen 50 yıla karşın 
yakın ilişkilerini 
sürdürmekten geri

kalmadı...
Fakültede geçen 4 

yılın ardından artık 
Dostluğumuz perçin- 
leşmişti. Deyim biraz 
klasik olacak ama 
yediğimiz, içtiğimiz 
ayrı gitmiyordu artık. 
O kadar ki 
sevdiğimiz kızlarla 
evlenme kararı verip 
nikah masasına 
oturduğumuzda bir
birimizin tanıklığını 
yapıncaya kadar...

Evet, evlenmiştik, 
O hemen askere 
gitti, ben Avukatlık 
stajına başladım ve 
dönüşlerimizde 
“Ortak Avukatlık 
Büromuzu” açtık. 
O’nun Gemlik 
Belediye Başkanı 
seçileceği 1989 yılı
na kadar 23 yıl süre
cek Ortaklığımız 
başlamıştı.

Fakülte yaşamına 
başlayana kadar, 
gençliğimizde birbir
imizi iyi tanımıyor
duk, çocukluğumuz 
birlikte geçmedi. 
Ama çocuklarımız, 
hepsi bir arada 
kardeş gibi 
büyüdüler, bugün 
hepsi evli, çoluk 

çocuğa karıştılar ve 
iftiharla ifade ediyo
rum birbirleriyle 
uyumları, anlaş
maları ve geçimleri 
üst düzeyde. O’nun 
kızı yoktu, O benim 
kızıma, Zeynep’e 
fevkalade düşkün ve 
yakındı, keza kızım 
da O’na. O’nun 
gidişi, çocukları 
kadar, benim kadar, 
kızımı da yıktı...

23 yıllık ortak- 
lığımız boyunca bir 
gün anlaşmazlığa 
düşmedik. Haftanın 
belli günleri duruş
malara ben, belli 
günleri o girdiği için 
her davadan ikimiz 
de aynı derecede 
bilgi sahibi idik. 
Keşiflere daha çok 
ben giderdim, tapu 
işlerine O bakardı. 
Kasayı ben tutardım, 
O hesap işlerini pek 
sevmezdi.

Biraz önce ifade 
ettiğim gibi iş 
zamanı dışında da 
çoklukla ailece 
beraber olurduk. 
Bugün çok kimseye 
garip gelecek ama 
ilk zamanlar çevre 
gezilerimizi, o 

zaman maliki 
olduğum bir Skoda 
kamyonet ile 
yapardık.

Annesi merhum 
Şerife Hanımla 
benim aram çok iyi 
idi. Ne zaman onlara 
gitsek, yemek 
zamanı geldiğinde 
bizi bırakmak iste
mez, Girit’ti 
şivesiyle: “Oturun 
be Teoman, Hülya 
yemekleri yapsın, 
yemekten sonra 
gidersiniz” der, gece 
uykusu geldiğinde 
ise sohbetten ayrı 
kalmak istemez : 
“Haydi be Teoman, 
vakit geç oldu, artık 
yatalım, sabah 
uyanamayız” demeyi 
ihmal etmez ve biz 
kalkmadan odasına 
çekilmezdi. Allah 
rahmetini 
esirgemesin ondan 
da, eşi Muhittin 
Bey’den de.

İçimizdeki sosyal 
demokrat tutkudan 
yararlanmak isteyen 
o zaman ki CHP ilçe 
Başkanı Daniş Ekim 
(babam) O’nu ilçe 
yönetim kuruluna 
alırken, beni hukuki 
işler danışmanlığına 
getirmişti. Çok uzun 
yıllardan beri İlçe 
Başkanlığını yürüt
mekte olan babam 
meğer yerine geçe
cek bir Başkan arı 
yormuş, İlk olağan 
İlçe kongresinde 
Daniş Ekim aday

olmadı ve O kendini 
CHP İlçe Başkanı 
olarak buldu.

Her öğlen yemeği 
babamın evinde, 
annemin sofrasında 
olur, (Onlara da rah
met diliyorum) 
dünün ve günün, 
yerel ve genel siyasi 
olaylarını masaya 
yatırır genel bir 
değerlendirme 
yapardık.

Gel zaman, git 
zaman aradan geçen 
40 yıldan sonra O, 
Daniş Ekim’den 
sonra yerel seçim
lerde Gemlik 
Belediye 
Başkanlığını CHP’ye 
(o zamanki adıyla 
SHP) getiriyordu. 
Dört yıl boyunca 
büyük bir özveriyle, 
kişiliğinden ve 
sosyal demokrasi
den ödün vermeden, 
makamında silahla 
ayağından vurulması 
pahasına...

O şimdi Hülya’sına 
kavuştu. Sözüne 
güvenilir, yüklendiği 
işi bitirmeden peşini 
bırakmayan, sosyal 
demokrat, vefalı, 
kişiliğine ve onuruna 
düşkün, yardımse 
ver, örnek bir aile 
babası idi O. İyi bir 
Galatasaray’lıydı. 
Allah Rahmet 
Eylesin...

Sözlerime, O’nun 
Belediye 
Başkanlığına 
seçilmesi üzerine,

Gemlik Vergi 
Dairesine verdiğimiz 
ortaklığımızın sona 
ereceğini bildiren 
31/03/1989 tarihli 
dilekçemizin 
suretiyle son veriyo
rum:

Vergi Dairesi 
Müdürlüğüne 
GEMLİK

Avukatlık ruhsat
namesini aldığımız 
tarihten beri, gurur, 
onur ve sorumluluk
la sürdürdüğümüz 
ortak Avukatlık 
büromuzu, Av.Nezih 
Dimili’nin ruhunda 
bulunan insan 
sevgisi, hizmet aşkı 
ve toplumdan 
aldığını topluma 
verme ülküsü 
nedeniyle, aday 
olduğu Gemlik 
Belediye başkan
lığını kazanması 
sebebiyle, zorunlu 
olmadığımız halde, 
O’na beldeye 
hizmette daha geniş 
olanaklar tanımak ve 
yapacağı hizmetler 
sırasında, kişiliğine 
gölge düşürmemek 
bakımından, ayrıl- 
sakta beraberiz 
diyor ve gözyaşları 
ile feshediyoruz. 
31/031989

Av. Nezih Dimili 
GA/335 İmza 
Av.Teoman Ekim 
GA/336, İmza

Mı mm Hatip lisesi Marmara Bölge İM oldu
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi, 
İmam-Hatip Liseleri 
Arası 3. Arapça Bilgi 
ve Etkinlik 
Yarışmalan’nda 
"Arapça Hitabet" 
dalında Marmara

Bölge Birincisi oldu. 
Kocaeli Anadolu 
İmam Hatip 
Lisesi’nin ev 
sahipliğinde Kocaeli 
Antik Kapı Salonu’n 
da yapılan 3. Arapça 
Etkinlikleri Bölge

Finali’ne, Bursa, 
Balıkesir, Çanakkale, 
Edirne, Tekirdağ, 
KIrklareli, Yalova, 
Kocaeli illerinin bir
incileri katıldı. Okul 
Müdürü Mehmet 
Türkmen, yönetici, 

öğretmenler ve 35 
kişilik bir öğrenci 
grubunun katıldığı 
Bölge Finalinde, 
Arapça Hitabet kate
gorisinde ilimizi 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Meslek Dersleri 
Öğretmeni Yusuf 
Şahin'İN rehber
liğinde hazırlanan 
12. sınıf öğrenci
lerinden Salih Güneş 
başarıyla temsil etti. 
Yarışmalar, "Arapça 
Bilgi Yarışması, 
Arapça Şiir Okuma, 
Arapça Hitabet" 
yarışmaları olmak 
üzere üç kategoride 
gerçekleştirildi. 
İmam Hatip Liseleri 
arasında "Arapça 
Hitabet" yarışması 
Marmara Bölge 
Finalinde Gemlik

Anadolu İmam Hatip 
Lisesi 12/A Sınıfı 
Öğrencisi Salih 
Güneş birinci oldu. 
Salih Güneş, 9-10 
Mayıs 2012 tarihinde 
Ankara 
Kızılcahamam 
Asya Terrhal 
Tesislerinde yapıla
cak olan 3. Arapça 
Bilgi ve Etkinlik 
Yarışmaları Türkiye 
Finali’nde Bölgemizi 
temsil etmeye hak 

kazandı. Yarışma 
salonunda duygulu 
anlar yaşandı. 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Okul Müdürü 
Mehmet Türkmen; 
"emeği geçen 
herkese, tüm öğret
menlerine teşekkür 
ederek Salih 
Güneş'i kutladığını 
ve başarısının 
devamını dilediğini" 
belirtti.
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RİZE VE AYDER YAYLALARI (4)
Dünden devam 
Burada en büyük 

sorununuz nedir, 
diyorum.

Ulaşım konusun
da zaman zaman 
sıkıntı çekiyoruz. 
Evleriniz de bir
birinden çok uzak
ta, yalnızlıktan 
sıkılmıyor 
musunuz? Yok 
efendi! Biz bu 
durumdan 
şikâyetçi değiliz. 
Biz yalnızlığı daha 
çok seviyoruz. 
Alıştığımız için 
sorun olmuyor bu 
durum.

İletişimi nasıl 
sağlıyorsunuz? 
Sorduğun şeye 
bak! Bazen ıslıkla 
bazen sesle anlaş
mayı sağlıyoruz. 
Kendimize göre bir 
anlaşma dilimiz

var.
Karadeniz böl

gesinde köyler çok 
ilginç bir manzara 
arz ediyor. Köy 
evlerinin birbirine 
uzaklığı birkaç 
kilometreyi bulu 
yor. Toplu halde 
yaşamayı sevmi 
yorlar anlaşılan. 
Bu durum bize çok 
ilginç geliyor.

Sizlerin icadı 
küçük teleferikler 
var bir tepeden bir 
tepeye ulaşan. 
Bunları hangi 
amaçla kullanıyor
sunuz diye soru 
yorum. Birlikte 
gülmeye başlıyor
lar.

Sarışın, mavi 
gözlü olan, dikkat 
le yüzüme bakıp:

Hemşerim sen de 
bize benzisin ya! 
Yoksa sen de 
buralardan mısın?

Yok, tam tersi 
ben, batıdan, yine 
de aynı mem
leketin uşaklarıyız 
deyip takılıyorum. 
Hep birlikte 
gülüşüyoruz.

O teleferikler ne 
işinize yarıyor? 
Onlar mı? Onlar 
bizim otomobili 
miz, uçağımız yani 
her işimize 
yarayan araçlardır. 
Evimize odun, hay
vanlarımıza ot 
taşırız. 
Gerektiğinde de 
binip yolculuk 
yaparız. Aha bun
lar olmazsa 
saatlerce yolculuk 
yapmamız, yani 
yürümemiz gerekir.

Bunlar sayesinde 
o külfetten kurtu
luyoruz.
Tehlikeli olmuyor 

mu?
Oluyor elbet; ama 

başka seçeneğimiz 
de yok. İster iste
mez kullanıyoruz 
teleferikleri.

Bazen büyük 
tehlikeler de 
atlatıyoruz.

Teşekkür edip 
ayrılıyorum vatan
daşlardan. 
Dönüşümüzde bu 
teleferikleri nasıl 
olsa göreceğim, 
fotoğraflarını da 
çekerim diye

düşünüyorum. 
Bunlar çok ilkel 
araçlar, bunları 
modern bir şey 
sanmayın.

İlkbaharda yay
lanın serinliğini 
hissederek otele 
doğru yürüyorum. 
Bu doğa harikası 
yerin büyüsünden 
kendimi kurtar
maya çalışıyorum. 
Gördüklerim sanki 
bir rüya. Kendimi 
uyandırmak istiyo
rum. Bu biraz zor 
olacak anlaşılan.

Ülkemin pek çok 

yerini ve güzelliği
ni gördüm; fakat 
fazlaca bozul
mamış doğayı 
burada 
gördüğümü 
söyleyebilirim. 
Dilerim bizden 
sonraki kuşaklara 
bu güzellikleri boz
madan teslim 
ederiz.

Ayder’den sonra 
programımızda 
Uzungöl var. 
Orada yediğimiz 
mıhlamanın tadı 
hâlâ damağımda, 
onu da bir başka 
yazıya bırakalım.

BİTTİ

PLAKET - KUPA VE MAMUTA ÇE^İTIERİ İU HİZMETİNİZDEYİZ

MATBAACILIK-REKLAMCILIK • OfMOTMffl

büklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı llo: 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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Gemlik Belediyesi ile 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından 
organize edilen 
İlköğretim Okulları 
Arası Küçükler 
Futbol Şenliği sona 
erdi.
11 İlköğretim 
Okulu’nun katıldığı 
turnuvada Şehit 
Ethem Yaşar İlköğre
tim Okulunu finalde 
3-2 yenen Çınar 
İlköğretim Okulu 
şampiyon oldu. 
“Kaybeden Yok. 
Herkes Kazansın” 
sloganıyla başlayan 
ve bir hafta süren 
turnuvanın 
üçüncülüğünü ise 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu’nu 2-1 
yenen Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu elde 
etti. İki grup halinde 
düzenlenen turnuva
da 25 maç oynandı. 
2001, 2002 ve 2003 
doğumlu öğrencilerin 
katıldığı turnuvanın 
madalya ve katılım 

belgesi töreni 
Olimpik Spor 
Tesislerinde yapıldı. 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak 
şampiyon Çınar 
İlköğretim Okulu 

öğrencilerine 
madalyalarını ve 
katılım belgelerini 
verirken, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen’de 
finale çıkma başarısı 
gösteren

Şehit Ethem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerine 
madalya ve katılım 
belgelerini takdim 
etti. Turnuva 
üçüncüsü Şehit 
Cemal İlköğretim

Okuluna madalya ve 
katılım belgelerini 
İlçe Spor Müdürü 
Ahmet Adil Tunç 
sundu.
Turnuvanın 
önümüzdeki yıllarda 
da devam edeceği 

belirtilerek, periyodik 
hale getirileceği ifade 
edildi. Madalya töreni 
sonrasında tüm 
katılımcı okul futbol 
takımları birlikte 
hatıra fotoğrafı çek
tirdiler.

GemlikKErfez
GEILİK'İH İli GONLÛK Jlnil GAZETE*! '

KAYIP Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığından 
aldığım görev kimlik kartımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. HASRET GÜLSÜN
ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Körfezspor fırsat tepti

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci Küme 4. 
gurup lideri Gemlik 
Körfezspor, takipçi
lerinden Tofaşspor 
ile 2-2 berabere 
kalarak çok önemli 2 
puan kaybetti.
Tofaşspor’dan 3 fut
bolcunun kırmızı 
kart gördüğü maçta 
Gemlik 
Körfezspor’dan 1 
futbolcu kırmızı kart 
görünce Tofaşspor 
maçı 8 kişi

Körfezspor’da 10 
kişi tamamladı. 
Maça hızlı başlayan 
lider Körfezspor’da 
6. dakikada Orhan’ın 
yakın mesafeden 
ayak koyduğu topu 
Tofaş kalecisi önle
di. 27. dakikada 
çalımlarla ceza 
sahasına giren 
Murat’ın şutunda top 
ağlarla buluşunca 
Tofaş 1-0 öne geçti. 
43. dakikada 
Körfezspor’da 
Serkan ceza alanı

içinde vurmakta 
gecikince takımını 
beraberlikten 
ederken 44. dakika
da Halil’in Erkan’ı 
düşürmesiyle Tofaş 
penaltı kazandı, atışı 
kullanan Enver 
takımını 2-0 öne 
geçirdi. 45. dakikada 
Tofaş atağında 
Körfezspor defansı 
gole izin vermedi ve 
ilk yarı Tofaş’ın 2-0 
üstünlüğüyle 
kapandı.
İkinci yarıya forvette 
değişiklik yaparak 
başlayan 
Körfezspor, 47’de 
Onur’la, 50’de 
Ahmet’le gole yak
laşırken 52. dakika
da ceza alanına gi 
rerken vurduğu şut 
gol olurken farkta 
1’e indi. 56’da 
Körfezspor atağında 
Ahmet’in şutunda 
defans gole izin ver
mezken Serkan 64. 
dakikada attığı golle 
skoru 2-2 yaptı. 70. 
dakikada önce ikinci 
sarıdan Erkan kır
mızı kart görürken

devamında ise 
Enver direk kırmızı 
kartla oyun dışında 
kalınca Tofaş saha
da 9 kişi kaldı. 
Körfezspor’un öne 
geçmek için rakip 
kalede gol ararken 8 
kişilik Tofaş 
kalesinde yakalanan 
pozisyonlar gol 
olmadı. 80. dakikada 
daha önce sarı kartı 
bulunan Onur kır
mızı kartla oyun 
dışında kaldı. Kalan 
dakikalarda 
yakaladığı gollük 
pozisyonları değer

lendiremeyen lider 
Körfezspor kendisi 
için çok önemli 2 
puan kaybı yaşadı. 
SAHA : Demirtaş 
HAKEMLER : Kemal 
Elmas 5, Ömer Tuna 
5, Ethem Çakar 5, 
TOFAŞSPOR : 
Orkun 5, Kaan 5, 
Akın 5, Burak 5, 
Onur 5, Burkay 4, 
(Berat 3) Mert 
Çalışkan 4, (Mert 
Vardar 2) Ertan 5, 
Erkan 4, Enver 5, 
Murat 5, (Onur Bayat 
2)„ 
KÖRFEZSPOR :

Murat 5, İbrahim 2, 
(Volkan 5) Taner 5, 
Anıl 5, Cihangir 5, 
Serkan 6, Emrah 5, 
Halil 6, Ahmet 5, 
Orhan 5, Eren 2, 
(Onur 5) 
GOLLER : Dk. 27. 
Murat, Dk. 44. Pen. 
Enver, (Tofaşspor) 
Dk. 52. Volkan, Dk.
64. Serkan, 
(Körfezspor) 
KIRMIZI KART : Dk. 
70. Erkan, DK. 70, 
Enver, Dk. 73.
Burak, (Tofaşspor) 
Dk. 80. Onur, 
(Körfezspor)

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. Save ılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

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

HASTANELER

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. ' 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel 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 7166

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

B 
E 
R 
1

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sa&.OcaOı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5,4 80 88

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4247 

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

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

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

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

lllllllllllltMil
VENÜS SİNEMASI 

PAMUK PRENSESİN 
MACERALARI 

11.45-14.00-16.15- 
18.30*20.30 

MAX MACER 
12.00-14.15-16.15- 

18.18-20.15 
REZERVASYON 513 33 21 

CIUŞAVM TUTKU 
SÜPERTÜRK: 

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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Gemlikspor’un Ml hayali bitti

Seyfettin ŞEKERSÖZ

BAL ligine çıkma 
hayaliyle play-off 
haçlarına başlayan 
Gemlikspor’da 
Yenişehir 
Belediyespor 
karşısında alınan 
1-0’hk yenilgi tüm 
hayalleri yok etti. 
Aldığı 2 beraberlik 
ve 1 yenilgi ile 7 
puanlı Yenişehir 
Belediyespor 
karşısına çıkan 
kırmızı beyazlılar, 
maçın son 15. 
dakikasını 10 kişi 
tamamlayan rakibine 
üstünlük sağlaya
mayınca sahadan 1- 
0 yenilgiyle 
ayrıldı.
İki takımında vasatın 
üstüne çıkamadığı 
ilk yarıda 32. dakika
da gelişen Yenişehir 
atağında kaleciyi 
geçen topu defans 
çıkardı. 32’de 
yakaladığı gol

pozisyonunu 
değerlendiremeyen 
Gemlikspor, 35. 
dakikada gelişen 
Yenişehirspor 
atağında Şenol’un 
şutu yan ağlarda 
kalırken 40’ta 
Serhat’ın atağında 
Yenişehir gole yak
laşırken Yusuf 
yatarak pozisyonu 

önledi ve ilk yarı 
golsüz kapandı. 
İkinci yarıya daha 
istekli başlayan 
Gemlikspor’da 46. 
dakikada Burak’ın 
ortasına Serkan yük
selemedi. 55.
dakikada Halil 
Yenişehir adına 
girdiği pozisyonu 
çeviremezken 64’te

Gemlikspor atağında 
ceza sahasına orta
lanan topa Mehmet 
ayak koyamadı. 
67’de ise Yenişehir 
atağında Gemlikspor 
kalecisi Orçun gole 
izin vermedi.
Dakikalar 70’i gös
terirken 
Gemlikspor’da önce
ki maçlarda olduğu 

gibi kaleci defans 
anlaşmazlığında 
Yenişehir 
Belediyespor 1-0 
öne geçen golü 
buldu. Defansın 
üzerinden kaleye 
giden topta kaleci 
yükselen topa hakim 
olamayınca birlikte 
yükselen Şenol 
kafayla takımını öne 
geçiren golü attı. 
76. dakikada ise 
Yenişehirspor’dan 
Caner rakibine sert 
girdiği için ikinci 
sarıdan kırmızı kart
la oyun dışında 
kalarak takımını 
sahada 10 kişi 
bıraktı.
Gemlikspor’un kalan 
dakikalarda atak fut
bolu gol getirme 
yince Yenişehir 
Belediyespor aldığı 
1-0’lık galibiyetle 
puanını 10’a 
çıkarırken 
Gemlikspor oynadığı 
4 maçta sadece 2 

puan alarak bu 
sezon BAL ligi ha 
yallerini de bitirdi.

SAHA : Demirtaş 
HAKEMLER : 
Ahmet Aslan 6, 
Mehmet Tan 5, 
Cihan Çiçek 6, 
YENİŞEHİR 
BELEDİYESPOR : 
Doğan 5, Mehmet 5, 
Süleyman 6, Ceylan 
6, Recep 6, Caner 5, 
Serhat 4, Onur 4, 
((Yavuz 2) Ünal 4, 
Halil 4, (Orhan 4) 
Şenol 5, (Aykut 2) 
GEMLİKSPOR : 
Orçun 3, Eyüp 4, 
Nazif 5, Berkan 5, 
(Murat 2) Yusuf 5, 
Mehmet 5, Burak 5, 
Metin 6, Serkan 4, 
(Arif 3) Mustafa 5, 
Berkan 5, 
GOL : Dk. 70. Şenol, 
(Yenişehir 
Belediyespor) 
KIRMIZI KART : Dk. 
76. Caner, (Ynş.
Bid.)

Gemlik KSrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TEMA 4, “SUYUNU BOŞA
—«■> HARCAMA”

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



Uğur Senaslan. CHF ilçe başkanlığı 
adaylığını bugün acıKlayacak
CHP İl Genel Meclis 
üyesi Mehmet Uğur 
Sertaslan, 21 Nisan 2012 
Cumar tesi günü yapıla
cak olan CHP İlçe 
Kongresinde adaylı gını 
bugün düzenleyeceği 
basın toplantısı ile

açıklayacak. CHP İlçe 
Başkanı Dursun Özbey, 
21 Nisan 2012 günü 
yapılacak ilçe kongresine 
her partilinin aday 
olabileceğini, demokratik 
bir kongre yapacaklarını 
söyledi. Haberi sayfa 2’de

■m------------ 1 uı

BMÜJI 
TOPLU KATILIM
Gemlik ANAÇEV Yönetim Kurulu üyeleri ile 
ANAÇEV gönüllüsü 15 kişi, dün Gemlik Üni 
versite Yaptırma Yaşatma ve Koruma 
Derneği’ne toplu olarak üye oldular. Gürle İş 
Merkezinde bulunan Dernek Merkezinde 
düzenlenen üye katılım töreninde konuşan 
GÜYAD Başkanı Hasan Başaran, "Katılımı 
nız ile derneğimiz güç kazanacak" dedi.

18 Nisan 2012 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

BİR MANA 
İKİNCİSİ BEDAVA!

ÇOKAL TİCARET
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU

Kayhan Mah. 
2 Nolu Cadde

GEMLİK

5247677

Judocularımız Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’ndan 2 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile döndüler

B Win will İlMil W WWW
Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonasına 

katılan Gemlik Belediyespor Judocuları, kar 
şılaşmalarda 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz 
madalya alarak puan sıralamasında Türkiye 
şampiyonu, madalya sıralamasında ise Türkiye 
2.si oldular. 13-15 Nisan 2012 tarihlerinde, ille 
rinde yapılan seçmeler sonucu ildeki ilk üç sıra 
yı alan Gemlik Belediyespor Judocuları, Tür 
kiye yıldızlar Şampiyonluğumda gösterdikleri 
başarılarından dolayı Türkiye Şampiyonluğu 
ünvanı elde ettiler. Haberi sayfa 10’da

Güne Bakış
DP İlçe Başkanı Ferhat Kurt ve 18 yönetim kurulu üyesi görevlerinden istifa etti

ImM M lire IBM Isıllı İliKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

DP’de yönetim 
istifalarla düştü

Dün öğle saatleriydi.
DP İlçe Başkanı Ferhat Kurt aradı.
Saat 19.oo da partide istifa edeceğini 

söyledi.
DP binası Pazar Caddesi’ndeki Asil 

Han’ın 4. katında.
Partiye gittiğimde toplantı başlamış, soh

bet ediliyordu.
Basında benden başka kimse olmayınca, 

Ferhat Kurt hemen konuya girdi.
Demokrat Parti’nin Gemlik’te uzun yıl

lardır varlığı hissedilmiyordu.
En azından, ben gazeteci olarak bu var

lıktan habersizdim. Devamı sayfa 4’de

Demokrat Parti 
Gemlik İlçe yönetim 
kurulu toplu olarak 
görevlerinden 
istifa etti.
DP ilçe yönetimi dün 
akşam, İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt Başkanlı 
ğmda toplandı. 
Burada söz alan 
Ferhat Kurt, "Genel 
Merkezin ve ilin bize 
sunduğu şartlarda 
çalışmamız imkansız 
hale gelmiştir. 10 yıl 
dır ilçe başkanlığını 
yaptığım DP ilçe yöne 
timinden istifa ediyo
rum. Sîzler, devam

edebilirsiniz. Ama 
görüyorumki çoğunuz 
da istifa etmek istiyor. 
Partimden istifa etmi 
yorum. Görevimden 
istifa ediyorum.
Benden sonra kim bu 
görevi daha iyi yap
mak istiyorsa gelsin 

yapsıh. Bu iş 7-8 ay 
önce bitmişti, ama 
hep erteledim. Bir işi 
layıkıyla yapamıyor- 
san bırakacaksın. 
Genel Merkez’de 
Ahmet Uyanık, İl’de 
Füsun Yaşar olduğu 
müddetçe, DP’nin 

yaşama şansı yoktur. 
DP yeni bir lider, yeni 
bir isim altında ancak 
canlanabilir. DP’nin 
misyonu bitmiştir. Bu 
haliyle devamı müm - 
kün değildir. Kangren 
olmuş bir parmak ilaç 
la tedavi olmaz. 0 par 
mak kesilmelidir.’’ 
dedi. 2 üye DP’den de 
istifa ederken, Yöne 
tim Kurulu üyesi Safı 
ye Çevik dışındaki 18 
yönetim kurulu üyesi 
istifasını imzaladı. 
Gemlik’te DP ilçe 
yönetimi böylece 
düştü.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Acar, Milli Görüs ün taklidi 
Gemlik’i dereye çevirdi
Saadet Partisi 
Mahalli İdareler 
Başkanı Ekrem 
Acar, yaptığı yazılı 
açıklamada, 
Gemlik Belediye 
si’ni eleştirerek; 
“Milli Görüşün tak
lidi Gemlik’i dereye 
çevirdi” dedi. 
Saadet Partisi 
Mahalli İdareler 
Başkanı Acar’ın 
açıklaması şöyle: 
“Gemlik’in her 
tarafını şantiyeye 
çevirdiğini 
söyleyen yerel 
yönetim, 
Gemlik’in sokak
larının dereye 
döndüğünün farkın
da değil. Her yağış
ta vatandaşlar 
paçalarını dizlerine 
kadar sıvamak 
zorunda kalıyor.
2 gündür Eski 
Pazar Caddesi 
sokakları resmen

Partisi Saadet 
Partisidir”

nam salmış Milli 
Görüş’ün tek

dereye dondu. Bu 
da yerel yönetimin 
sınıfta kaldığının 
ispatıdır. Caddeler 
deki logarlar yeter
siz, ara sokaklarda 
hiç logar yok. 
Vatandaş derdine 
çare arıyor. Aslında 
o çare hiç uzakta 
değil, yerel yöne
timlerdeki başarı 
I any la Türkiye’ye

Uğur Senaslan, CHP 
ilce başkanlığı adacığını 

bugiin açıklanacak
CHP İl Genel Mec 
lis üyesi Mehmet 
Uğur Sertaslan, 21 
Nisan 2012 Cumar 
tesi günü yapıla
cak olan CHP İlçe 
Kongresi’nde 
adaylığını bugün 
düzenleyeceği 
basın toplantısı ile 
açıklayacak. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi ilçe 
Binasında saat 
12.oo de yapılacak 
olan basın toplan
tısında, İlçe 
Başkanlığına 
adaylığını açıklaya
cak olan Mehmet 
Uğur Sertaslan, bir 
yandan da partili 
delegeleri ziyaret
lerini sürdürüyor. 
21 Nisan 2012 
günü toplanacak 
olan CHP ilçe 
Kongresinde, ilçe

Başkanlığına 
adaylığını açıklaya
cak olan M. Uğur 
Sertaslan’dan 
başka bir adayın 
bulunmadığı dikkat 
çekiyor.
CHP ilçe Başkanı 
Dursun Özbey, 21 
Nisan 2012 günü 
yapılacak ilçe 
kongresine her 
partilinin aday ola
bileceğini, 
demokratik bir 
kongre yapacak
larını söyledi. 
Özbey, “İlçe yöne
timinde ve başkan 
lığına aday olmak 
ve görev almak 
istemi her üyemi 
zin hakkıdır.
Parti tüzüğümüzde 
belirtilen koşulları 
taşıyan üyelerimiz 
kongrede aday ola
bilirler.” dedi.

BÖLÜNME ANAYASASINA KARŞI

MİLLİ ANAYASA
DÜZENLEME KOMİTESİ. 

Atatürkçü Düşünce Derneği 
Memleket Sevdalıları Derneği 
Cumhuriyet Kadınları Derneği 

Türkiye Gençlik Birliği 
Alevi Kültür Dernekleri Federasyonu 

Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi 
Bursa Temsilciliği - 68’liter Vakfı 

İşçi Partisi - Demokrat Parti 
BURSA YÜRÜTME KURULU 

Fikret Sankur 90 532 224 10 57 
Av. Halil Yeşilyurt 90 535 310 05 63 

Gülez Arıkan 90 555 519 42 01

22 Nisan 2012 Pazar 12.30
Müjdat Gezen Sanat Kültür ve Eğlence Merkezi 
FSM Bulvarı Zafer Sokak No: 15 Nilüfer / BURSA

FORUMU
FORUM ÇAĞRICISI VE YÖNETİCİSİ 

HÜSAMETTİN CİNDORUK 
TBMM Eski Başkanı 

PROF. DR. KEMAL ALEMDAROĞLU 
İstanbul Üniversitesi Eski Rektörü 

HALUK DURAL 
Milli Anayasa Forumu Sekreteri 

KONUŞMACILAR 
Prof. Dr. Meltem Dikmen CANİKLİOĞLU 
D.E.Ü. Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı 

Doç. Dr. ÜMİT KOCASAKAL 
İstanbul Baro Başkanı 

Av. HASAN BASRİ ÖZBEY 
İP Genel Başkan Vekili 

Av. ŞAHIN MENGÜ 
CHP Eski Milletvekili 

BEDRİ BAYKAM 
Sanatçı - Ressam
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D irekshon basın da hyKu ijlılml e bitli
Bursa'nın Kestel 
ilçesinde, direksiyon 
başında uyuklayarak 
park halindeki TIR'a 
arkadan çarpan 
sürücü hayatını 
kaybetti.
Kaza, Bursa-İnegöl 
kara yolunun 30. 
kilometresinde Ümi- 
talan rampasında 
meydana geldi.
İnegöl'ün Hamidiye 
Mahallesi'ndeki bir 
kahvede garsonluk 
yapan İsmail Atalay, 
dün gece saat 02.30 
sıralarında işten 
çıkarak gezmek için 
Bursa'ya gitti.
Sabaha karşı 
İnegöl'e dönmek

Küçük inur cöp bannıona turbanı oUu
Bursa'da bisikletiyle 
giderken çöp 
kamyonunun ezdiği 
çocuk hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, Yıldırım ilçesi 
Erdoğan Caddesi 
üzerinde Malik K. 
(39) idaresindeki 16 
FV 526 plakalı çöp 
kamyonu, cadde 
üzerindeki çöpleri 
aldıktan sonra park 
halindeki kamyonu 
sollamak istedi. Çöp 
kamyonu bu esnada 
bisikletiyle ters 
şeritten gelen Onur 
Güven'e (12) çarptı. 
Çöp kamyonunun 
arka tekerleği ile

Bili çitte uyuşturucu gözaltısı!
İstanbul'dan 
getirdiği 12 bin 
uyuşturucu hapı 
Bursa'da satmak 
isteyen taksici, 
eşiyle birlikte 
gözaltına alındı. 
Zanlı emniyetteki 
ifadesinde ihtiyacı 
olduğu için uyuştu
rucuyu satmak iste
diğini söylerken, 
karısı ise haplardan 
haberdar olmadığını 
savundu.
Edinilen bilgiye 
göre, İstanbul'dan 
getirilen uyuşturucu 
hap ve Bonzai'nin 
Bursa'da piyasaya 
sürüleceği ihbarını 
alan Bursa Emniyet

üzere 16 Y 6946 
plakalı otomobiliyle 
yola çıkan Atalay, 
direksiyon başında 
uyuklayınca, yol

kenarında park 
halinde duran 34 EH 
4602 plakalı bir lojis
tik firmasına ait 
TIR'a arkadan çarptı.

refüj arasına 
sıkışan Onur Güven 
hayatını kaybetti. 
Acı haberi alan 
Güven'in babası 
Tekin Güven, oğlu
nun cansız bedenini 
görünce sinir krizleri 
geçirdi. Fenalaşan 
baba, olay yerine

Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
Narkotik Bürosu 
dedektifleri harekete 

gelen ambulansla 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Olay 
yerine gelen 
Güven'in yakınları 
da gözyaşlarına 
boğuldu.
Kazanın ardından 
polis ekipleri olay 

geçti. Ekipler 
uyuşturucuyu 
getiren Y.U.'yu (43) 
takibe aldı. Karısı 
S.U. (39) ile Nilüfer 
ilçesine gelen

Römorkun altına 
giren otomobil hur
daya dönerken, 
Atalay olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Sürücünün cansız 
bedeni, yoldan 
geçenlerin haber 
vermesi üzerine olay 
yerine gelen İnegöl 
Belediyesi itfaiye 
arama kurtarma 
ekibi tarafından 
sıkıştığı yerden 
çıkarıldı. Evli ve 3 
çocuk babası İsmail 
Atalay'ın cenazesi 
otopsi için Bursa 
Adli Tıp Kurumu'na 
gönderildi. Kazayla 
ilgili tahkikat 
sürüyor.

yerinde inceleme 
yaptı. Bazı vatan
daşlar ise çöp 
kamyonu 
sürücüsünün çok 
hızlı araç kul
landığını iddia etti. 
Kazadan sonra 
kaçan kamyon 
sürücüsü, 
Ertuğrulgazi 
Polis Karakolu'na 
teslim oldu. 
Öte yandan kam 
yonun üzerindeki 
"Yıldırım'da yaşa
mak bir ayrıcalıktır” 
yazılı çocuk resmi 
dikkat çekti. 
Kazayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

zanlı, düzenlenen 
operasyon net
icesinde elindeki 
poşetlerle yakalandı. 
Poşetlerde yapılan 
kontrollerde, 
12 bin 735 adet 
uyuşturucu hap ve 
49 paket Bonzai ele 
geçirildi. Zanlı 
emniyetteki 
ifadesinde uyuşturu
cu hapları ihtiyacı 
olduğu için sattığını 
söyledi. Karısı S.U. 
ise uyuşturucular
dan haberi 
olmadığını ifade etti. 
İfadeleri tamam
lanan zanlılar 
adliyeye sevk 
edildi.

Yasak aşk cinayetine 
17 yıl hapis

Bursa'da, eve aldığı 
sevgilisini ilaçla 
uyutup oğlunun 
yardımıyla 
öldürdüğü ve cese
dini yaktırdığı iddia 
edilen kadın 17, 
cinayetle suçlanan 
oğlu ise 6 yıl hapis 
cezasına çarptırıldı. 
Delilleri karartmakla 
suçlanan tutuksuz 2 
kişiye ise toplam 2 
yıl 9 ay hapis cezası 
verildi.
3. Ağır Ceza Mahke 
mesi'nde; 43 yaşın
daki inşaat işçisi 
Kılıç Kaygusuz'u 
"tasarlayarak 
öldürmek" suçun
dan ağırlaştırılmış 
müebbet hapsi iste
nen tutuklu sanık 3 
çocuk annesi Vildan

Bursa'da alışverişe 
çıkan çifttin otobüs 
durağında unuttuğu 
çanta şehrin en 
işlek caddesini 
trafiğe kapattırdı. 
Osmangazi ilçesi 
Fevzi Çakmak cad
desinde meydana 
gelen olayda, 
alışveriş için Kent 
Meydam'na gelen 
Hatice, Ufuk Çelik 
çifti, yorulunca oto
büs durağında din
lenmek istedi. Bir 
süre dinlenen çift 
daha sonra buradan 
ayrıldı. Kent 
Meydanı alışveriş 
merkezine giren 
Hatice Çelik, çan
tasını otobüs 
durağında unut
tuğundan habersiz 
mağazaları gezmeye 
başladı. Bu sırada

GemlikKErfez
ctaıli'lı İLK gOniûi ilmi smeîkiI

Kurnaz (40), "adam 
öldürmek" suçun
dan müebbet hapsi 
istenen yaşı küçük 
oğlu M.K. (19), "suç 
delilerini yok ettik
leri" iddiasıyla 5'er 
yıla kadar hapisleri 
istenen 18 
yaşındaki O.K. ve 
A.T. (20) son kez 
hakim karşısına 
çıktı.
Son sözünde 
gözyaşlarına boğu
lan V.K., "Maktul 
benim sevgilim 
değildi. Onun 
yüzünden psikolo
jim bozuldu. Panik 
atak hastası oldum. 
Her zil çaldığında 
korkuya kapılıyo
rum. Çok 
pişmanım" dedi 

bankın üzerinde 
unutulan çantayı 
gören vatandaşlar 
polisi arayarak 
durakta şüpheli bir 
çantanın bulun
duğunu bildirdi. 
Olay yerine gelen 
polisler olay yerinde 
güvenlik önlemi aldı. 
Uzman ekiplerin 
özel elbiselerini 
giydikten sonra çan
tayı patlatmak için 
fünye hazırladı. Bu 
sırada çantanın 
sahibi Hatice Çelik 
çantasının unut
tuğunu fark etti.
Eşinin haber verme
si üzerine Ufuk Çelik 
otobüs durağına 
geldi. Polis, çan
tanın içini kontrol 
ederek çantayı 
sahibine teslim 
etti.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

DP’de yönetim istifalarla düştü
Sizin anlayacağınız, DP Gemlik’te aslında 

uzun zamandan beri yoktu.
En son görünüşü 2009 yerel seçimleriydi.
Bayram Demir’in belediye başkanlığına 

adaylığı nedeniyle yapılan propaganda çalış
malarında aktif bir görüntü sergilenmişti.

Seçimlerin kaybedilmesinden sonra herkes 
kabuğuna çekildi. Bunun bence çok değişik 
etkenleri var.

Başta AKP’nin, merkez sağın oylarının 
neredeyse tamamını alması gerçeği var.

Merkez sağın, Menderes - Bayar’dan kalan 
mirası taşıyan BTP, AP, DYP ve ANAP bu mis 
yonun son temsilcileri oldu.

2002 seçimlerinden önce kurulan DYP-FP ve 
DSP-MHP-ANAP ın kurduğu beceriksiz iktidar
lar, hem ülkeyi biri kaosa soktu, hem PKK 
terörünün azmasına neden oldu.

Tüm bunlar, 2002 seçimlerinde dış güç
lerinde desteği ile AKP’yi iktidar yaptı.

FP içinden çıkan, Erbakan misyonundan 
yetişen Erdoğan ekibi, Erbakan’ın mirasına 
sahip çıkmadı.

Erbakan’ın değimi ile, AKP’liler “Milli Görüş 
gömleğini çıkardılar, ABD gömleğini giydiler!’’

Erdoğan’ın önceleri takıye yaptığını sanıyor
duk. Ama zamanla görüldü ki takıye yapmıyor
lar, AB ve ABD marka politikalar ile merkez 
sağın mirasına sahip çıkıyorlar.

Türkiye ÂKP ile yeni bir dönemi yaşıyor.
Yaşatılıyor..
Türkiye de artık eski merkez sağ, yani 

DemireTin AP ve DYP’sine, Özal’ın Mesut 
Yılmaz’ın ANAP’ına veya onların birleşmesiyle 
bir türlü bir parti olamayan tabanı olmayan 
DP’ye yer yok.

Ne kadar çabalasalar nafile.
DP’nin genel başkanının kim olduğu vatan

daşa sorulsa, bilen çıkmaz.
DP gemisi batmış su alıyor.
Bu gemiden kaçan kurtulur.
Kurt, giderken partinin borçları ödemeye

ceğini de açıkladı.
Gemlik’te yaşanan budur.
Uzun zamandır ilçede olmayan DP yönetimi, 

bundan sonra resmen olmayacak.
Bu yönetimden sonra göreve kim gelirse 

gelsin, bu iş yürümeyecek.
Bir süre sonra DP’nin ruhuna fatiha okunur

sa şaşmayın.
Gemlik istifaları belki bunun başlangıcı olur.

SflHİBİNDEN ACİL 
SATILIK DAİRE

MANASTIR BP KARŞISINDA 
3+1 (138 M2) 5. NCİ KAT 

ODALAR LAMİNANT 
PARKELİ, SALON TAŞ 

SERAMİK KAPLI 
MASRAFSIZ TEMİZ DAİRE 

SAHİBİNDEN ACİL 
SATILIKTIR

TEL: 51385 12

Cumhuriyet Halk Partisi ilçe Başkanı Dursun Özbey, Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 72. yıldönümünü kutladı

Oiher'Köv Ensiitüleri egitimiınizin 
örnehanı taslanndan biridir"

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Dursun Özbey, yap
tığı açıklamada, 
Köy Enstitülerinin 
kuruluşunun 72. 
yıldönümünde, 
“Kapatılan Köy 
Enstitüleri, Türk 
Eğitim sisteminin 
örnek yapı taşların
dan biridir” dedi. 
Köy Enstitülerinih 
kuruluş amacının 
yalnız öğretmen 
yetiştiren birer 
kurum olmadığını 
belirtilen CHP İlçe 
Başkanı Dursun 
Özbey, açıklamasın
da şu görüşlere yer 
verdi: “Köy 
Enstitüleri bulun

duğu çevreyi 
araştıran, geliştiren 
ve çevrenin kalkın
masını da üstlenen 
kurumlar olarak 
ortaya çıktı. Bu 
dönemde köy

çocukları eğitildik
ten sonra öğretmen 
olarak köylerinde 
görev yaptılar. Aynı 
zamanda çevresine, 
tarımda, sanatta ve 
sağlık alanında

hizmetler verdiler. 
UNESCO tarafından 
dünyaya örnek gös
terilen Köy 
Enstitüleri’nin yeri
ni alacak bir sistem 
aradan 72 yıl 
geçmesine karşın 
kurulamadı.
Köy Enstitüleri ka 
patılmasaydı, 
Türkiye’nin bugün
lere taşınan ve 
değiştirilmeye 
çalışılan eğitim 
sorunu, yıllar önce 
çözülmüş olacaktı. 
Türk aydınlanma 
sının çağdaş 
eğitim kurumlan 
olan Köy Enstitüle 
rinin kuruluşunun 
72. yılını kutlu 
yor uz.”

Sınav Dergisi 
Dershaneleri 
Gemlik Şubesi, lise 
son sınıf öğrenci
lerine mezuniyet 
töreni hazırladı. 
Balo tadında 
gerçekleştirilen 
gecede, Dershane 
Müdürü Mustafa 
Ünal ve Halkla İliş

kiler Müdürü 
Dilek Durak ile 
öğretmenleri, 
gençleri yalnız 
bırakmadı. 
Teşekkür belgesi 
niteliği taşıyan anı 
diplomaları ise 
mezuniyet balosu
nun sürprizi oldu. 
Müdür Ünal,

gecede yaptığı 
konuşmada, 
“Okulları kadar 
zamanı dershanele 
rinde geçiren 
öğrencilere böyle 
bir etkinlik düzenle
mekten mutluluk 
duyduk. Bunu bir 
gelenek haline 
getireceğiz.”

dedi.
Gecede son sınıf 
öğrencileri 
doyasıya 
eğlenirlerken, 
Dershane 
müdürünün verdiğiz 
Teşekkür belgesini! 
alırken mutluluklar? 
gözlerinden 
okunuyordu.

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden almış olduğum nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. MEHMET GÜN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Düşünsel Boyut
YeldaBAYKIZ

e-mail: yeldabykz@gmail.com

GEMLİK’İN YOLLARI ÇUKURDAN 
HALKI SİZ ÇIKARDINIZ 

ZIVANADAN!...

Matematik Olimııiyailarınıla 
11 Eulül e 1 gümüş I bronz madalya

Gülümse kaderine mi yoksa yan kaderi 
ne mi Gemlik desem acaba?

Tam karar veremedim.
Çünkü müthiş potansiyelin yanında 

yönetsel başarısızlık da söz konusu.
Her bir doğa olayının ardından yollar 

perişan oluyor...
Örnekleyelim söylemimizi:
Kar yağdı en ilkel yöntemlerle işçiler 

ellerinde kazma kürekle buzları 
kazıdılar, yolları açtılar. Koskoca 
Belediyemize bir tuz dökme makinesi 
bile almamışlar. Ama haklılar burada 
karın işi ne? Kırk yılda bir kar yağacak 
da hayatı felç edecek..

Haklılar başka şeylere para harcamak 
varken gerekli şeylere yatırım yapmak 
gereksiz olur...!

Gelelim Pazar gününe; yağmur bir 
yağdı pir yağdı. Aylardır süren kazı 
çalışmalarından sonra ne yazık ki her 
yer balçıkla kaplandı. Lise Caddesi’ni 
gelin görün kaldırımların kenar kısımları 
çamur dolmuş, taş çakıl ne ararsanız 
var. Buna keza Kütüphane’nin, Lale 
Kemal Kılıç’ın, Eski Pazar Caddesi’nin 
arka sokakları vs...

Peki Ana arterlerin her zaman ki gibi 
su dolu olmasına ne dersiniz?...

Eeeee ne yapıldı peki yıllardır ilçe 
mize? Yaz boz oyunlarına Gemlik’i 
resmedelim çok iyi satış yaparız.

Senelerce bir çok çalışma adı altında 
kurumlar yollarımızı kazdıkça kazdı. 
Sonuç yine aynı değişen bir şey yok.
Yollar köstebek yuvası oldu. Bir yer 

bitirilmeden bir yer açılıyor. Özensizce 
yama yapılıyor...

Sayın yetkililer üşenmeyin de şöyle 
ilçemizi birbir gezin. Hem yürüyerek 
hem de arabayla (kiminde araba var 
kimin de tabanvay! ..) gezin ki her 
halden anlayın...

Görün çekilen çileleri...
Çıkur dolu caddeler, sokaklar...
Kim verecek yıpranan araçların ya da 

burkulan - kırılan ayakların bedelini... 
Herkes veryansın ediyor.
Yazık günahtır yaaa.
Hem esnafa hem halka...

Bursa Nilüfer 
İlköğretim Okulları 
ile Bursa İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
işbirliği ile gelenek
sel olarak 6.'sı 
düzenlenen BUNİMO 
MATEMATİK 
OLİMPİYATLARINDA 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu 6. Sınıf 
Öğrencisi Yusufcan 
CANDAR Bronz 
madalya, 7. Sınıf 
Öğrencisi Ömer 
DURDU Gümüş 
madalya aldılar. 
Bursa Nilüfer 
Lisesi’nde düzenle
nen törene 
madalyalarını alan 
öğrenciler, aileleri 
ve öğretmenleri 
Hayriye Cırıtcı Erdal 
ile birlikte katıldılar. 
Konuyla ilgili açıkla
ma yapan Okul

Müdürü Ercan 
Akbaş; “Matematik 
diğer derslere de 
ışık tutan, insanın 
pratik zekâsını 
geliştiren çok 
önemli bir ders. 
Düzenlenen mate 
matik olimpiyatları, 
matematik yarış
maları öğrencilerin

matematiğe olan 
bakışlarını geliştir 
mek, olumsuz 
duygularını olum
luya çevirmek ve 
matematik alanında 
başarılı olma duy
gusunu pekiştirme 
ve kendilerine 
güven duyma 
açısından çok büyük

önem arz etmekte
dir. Okulumuz bu tür 
yanşmalara 
katılarak öğrencile 
rimizin matematik 
alanında kendilerini 
geliştirmelerini 
desteklemektedir. 
Matematik 
Olimpiyatları 
(BUNİMO) iki aşa
malı yapılan bir 
yarışmadır. İlk aşa
mayı başarıyla 
geçen öğrencileri 
miz, girmiş oldukları 
ikinci aşama 
sınavını da başarıyla 
geçerek bu 
madalyaları almaya 
hak kazandılar. Bu 
başarıda büyük payı 
olan Matematik 
Öğretmenimizi ve 
öğrencilerimiz ile 
ailelerini içtenlikle 
kutluyorum” dedi

Ticaret Mesleb Usesi Tiriz» 
Haftası nı etkinliklerle kutladı

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

GÖN 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

15-22 Nisan Turizm 
Haftası Ticaret 
Meslek Lisesi’nde 
çeşitli etkinliklerle 
kutlandı.
İlk olarak sabah 
08:30 Coğrafya 
Öğretmeni Sezgin 
Tanrıverdi ve öğren
cileri tarafından 
hazırlanan Turizm 
Haftası ile ilgili prog 
ram okulumuz 
öğretmen ve öğren
cilerine sunuldu. 
Daha sonra Millî 
Eğitim Bakanlığı 
İlköğretim ve Orta 
Öğretim Kurumlan 
Sosyal Etkinlikler 
Yönetmeliği 
çerçevesinde saat 
12:30 ve 13:00 arası 
öğle tatilinde Ticaret 
Lisesi Muhasebe ve 
Finansman Öğret
menleri Nevin Kara 
ve Yalçıner Orhan’ın 
öncülüğünde okul 
toplantı salonunda 
hazırlanan şark 
köşesi ve standlar- 
da öğrenciler 
tarafından getirilen

mailto:yeldabykz@gmail.com
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IHİUIHIIIİİİllliIl'ittKlliSüliİitaSII
Gemlik Belediyesi 
ile İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü arasında 
imzalanan “Çocuk 
Oyunları Şenliği 
Protokolü” kap
samındaki oyun seti 
dağıtım çalışmaları 
devam ediyor. İlçe 
ve köylerindeki tüm 
okullara protokol 
kapsamı gereği 
oyun seti ve oyun
cak dağıtımını 
sürdüren Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Küçük 
Kumla Ali Kütahya 
ilköğretim Okulu’nu 
da boş geçmedi. Kız 
öğrencilere bebek, 
erkek öğrencilere de 
araba hediye eden 
Refik Yılmaz, okul 
sınıflarına da oyun 
seti gruplarını 
teslim etti.
“Papucu Yarım Çık 
Dışarı Oynayalım” 
başlığı adı altında 
imzalanan Çocuk 
Oyunları Şenliği pro
tokolüyle ilköğretim 
okulu öğrencilerini 
sanal oyunlardan

uzaklaştırarak, 
gerçek oyunlarla 
tanıştırmayı hede
flediklerini vurgu
layan Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz, Nisan 
ayı boyunca okullar
da sürecek olan 
Çocuk Oyunları 
Şenliklerinin Mayıs 
ayında yapılacak 
olan şölenle devam 
edeceğini söyledi. 
Bu yıl 2. si organize 
edilen şenliklerin 
Mayıs ayındaki 
finalinde katılımcı

tüm öğrencilere 
hediye vereceklerini 
yineleyen Yılmaz, 
Gemlik okullarındaki 
coşkunun örnek

teşkil ettiğini vurgu
layarak, şenliklerin 
önümüzdeki yılda da 
süreceğini 
müjdeledi.

sekeri
------- -- KREŞLERİ —

ERKEN KRYIT 
fiVflNTflJLfiRIMIZDfiN 

YARARLANIN

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

EĞİTİMDE 13. VIL

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

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

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU RİREYLER YCTİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

Atatürk İlköğretim
Okulu’nda Ergenlik 

Dönemi Gelişim 
Projesi yapıldı

Atatürk İlköğretim 
Okulu’nda, II Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
ile Bursa Gençlik 
Danışmanlık ve 
Sağlık Hizmet 
Merkezi’nin ortak
laşa düzenlediği 
İlköğretim Okulları 
7. Sınıfı kız ve erkek
öğrencilerine yöne
lik Ergenlik Dönemi 
hakkında bil
gilendirme çalışması 
yapıldı.
Çalışmayı İlçe 
Toplum Sağlığı

Merkezi personeli 
Atatürk İlköğretim 
Okulu’nda eğitim 
gören kız ve erkek
lere yönelik ayrı iki 
oturum halinde 
gerçekleştirildi. 
Öğrencilerin yoğun 
ilgi gösterdiği çalış
mada merak ettikleri
konular hakkında 
sorular sordular. 
Öğrenciler, semine 
rin verimli geçtiğini 
belirterek, mem
nuniyetlerini dile 
getirdiler.

cansU HALI YIKama
KIŞ GELDİ HALILARIMIZI 

YIKATAMIYORUZ DİYE ÜZÜLMEYİN!
BİZ, SİZE HİZMET 

llllrlll İÇİN VARIZ!

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

Kredi kartı geçerlidir 
■İBJMBMiiS'ri jo Siteler Mah. Hizmet Cad. 

■ftw Aygün Sitesi 68/B
^^^^0 5358155711

KÜÇÜK KUMLA

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


Köy enstitüleri, 
Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’nın kazanıl
masının ardından 
kurulan Cumhuriyet 
Türkiye’sinin yüz 
akı olan eğitim 
kurumlandır. 
Kurulduğu günden 
günümüze değin 
tartışıla gelmiş, 
dünyada eşi benz
eri olmayan, 
kendine özgü nite
likler taşıyan, aynı 
zamanda Türk 
halkının doğasına 
da uygun olan 
eğitim kurum- 
larımızdı.

I.Dünya 
Savaşı’nda güçlü 
devletler tarafından 
yenik sayılan Türk 
ulusu, başlattığı 
bağımsızlık 
savaşını zaferle 
noktalamıştı. II. 
Dünya Savaşı’nın 
yaşandığı yıllarda 
halkımız 

bütün yokluklara 
ve yoksunluklara 
karşın ulusal eğitim 
alanında bir savaş 
veriyordu. Bu 
savaştan da 
yüzünün akıyla

Köy Enstitüleri 17 Nisan
çıktı. Bu uğurda en 
çok emek veren
lerin başında Hasan 
Ali Yücel ve İsmail 
Hakkı Tonguç 
gelmektedir. Bütün 
yurtseverler bu 
eğitim imecesine 
omuz verdiler ve bu 
işi hep birlikte 
başardılar.

Dünyanın 
imrendiği, 
kıskandığı bir pro
jeydi köy enstitü
leri. Birtakım karşı 
güçlerin dayatması
na karşın halkın 
sevgisini ve güveni
ni kazandı. Ama bir- 
ilerini de tedirgin 
etti.

Neydi bu okulların 
özelliği, niçin 
kurulmuştu, kime 
hizmet edecekti?

Sabahattin 
Eyuboğlu Köy 
enstitüleri hakkında 
bakınız ne diyor:
” Bu okullar 

Cumhuriyet eğitim 
tarihinin en başarılı 
kurumu olmalarını, 
bir Türk buluşu 
olarak Batı’da 

yankılar uyandırıp 
Doğu’da örnek 
tutulmalarını, geril
iğimizin bam teline 
bastıkları için 
gördükleri sert tep
kiye, on beş yıllık 
kötülemelere, 
budamalara karşı 
hâlâ aydınlarca 
savunulmalarını, 
bilimsel ilkelere, 
gözlem ve 
deneylere 
dayanılarak kurul
muş olmalarına 
borçludurlar.

Atatürk, İstiklal 
Savaşı’ndan beri 
köylünün, 
efendimiz dediği, 
yüzyıllardır hakkını 
yiyip kemiklerini 
dünyanın dört 
bucağına bırak
tığımız, 
Mehmetçiğiyle 
yurdu yeniden kur
tardığımız dediği 
köylünün aydınlan
masını, çağdaş bir 
dünya görüşüne 
ermesini istiyordu.

Halkın okur-yazar 
olması, bilinçlen
mesi ve devrimlere 

sahip çıkabilmesi 
için eğitilmesi 
gerekliydi. Ama bu 
iş nasıl yapılacaktı? 
Öncelikle halk 
odaları ve halk 
evleri devreye 
sokuldu.

Bunlar yeterli 
değildi.
Nüfusumuzun 
hemen hemen % 
70 köylüydü, bir 
çeşit tarım 
toplumuyduk. 
Sorun köylünün 
uyandırılması; onun 
sosyal, ekonomik 
ve kültür yönünden 
geliştirilmesi gerek
liydi. Ülkede eğitim
li insan sayısı çok 
azdı. Bu iş nasıl 
başarılacaktı?
Atatürk’ün istediği 

ilköğretim raporunu 
hazırlamakla 
görevlendirilen 
Tonguç ve S. 
Eyuboğlu

Bir köy gezisinden 
dönerlerken ilginç 
bir durumla 
karşılaşırlar:

Sabahattin 
Eyupoğlu:

“Hiç öğretmen 
girmemiş bir köyde 
okur yazar çocuklar 
bulduk. Birkaç yıl 
önce ordudan 
dönen bir çavuş 
çocuklara kendil
iğinden tarlada, 
değirmende okuma 
yazma öğretmiş, 
“Cumhuriyetin 
padişahlık 
olmadığını,

Atatürk’ün neler 
yaptığını, hastalık
ların mikroptan 
geldiğini, trenin su 
buharıyla işlediğini 
anlatmış..”

Tonguç yaşadığı 
bu gerçekten yola 
çıkararak askerliği
ni çavuş olarak 
yapan kişileri eğitip 
bunlardan eğitmen 
olarak yararlanmayı 
hedefler. Askerliğini 
çavuş ya da onbaşı 
olarak yapanlar bir 
kurstan geçirilerek 
köylere eğitmen 
olarak gönder
ilebilir, ilk anda 
bunlardan yarar
lanılır diye 
düşünülür.

Bu olay Öğretmen 
okullarının açılıp 
mezun vermesine 
değin 
sürdürülebilir. Bu 
nedenle de işe eğit
menlerden başlan
ması mantıklıdır; 
çünkü ülke gerçek
leri bunu gerek
tirmektedir. 
“Eğitmen, gittiği 
köyde çocukları, 
yetişkinlerden 
okuma yazma 
bilmeyenleri okuta
cak; köyde bir okul 
yapısının kurulması 
için önayak olacak. 
Fenni ziraat 
çabalarında 
köylünün önüne 
düşecek; köyde bir 
koru, bir fidanlık 
kuracak.

Meydanların, sokak
ların ağaçlandırıl
masını sağlayacak. 
Köyün temizlik, 
sağlık işlerine göz 
kulak olacak; 
hükümet işlerinde 
yardımcı olacak.

Bu amaçla 1936 
da bir yasa çıkarılır 
ve eğitmen kursları 
devreye sokulur.

Çavuşlar 6 aylık 
bir eğitimden geçir
ilerek eğitmen 
olarak köylere gön
derilir.

Alınan sonuçlar 
mükemmeldir. 
Hayaller gerçeğe 
dönüşmektedir.

Bu harekete karşı 
çıkanlar hemen 
eleştiriye başlarlar: 
“Altı ayda yetişen 
adamdan öğretmen 
mi olur, bunlar mı 
halkı ve çocukları 
eğitecek?”

Tonguç ve 
arkadaşları 
eğitimde özgürleş
menin yollarını 
ararlar. Uzun 
araştırmalar ve 
incelemeler sonu
cunda Köy enstitü
leri adıyla köylere 
öğretmen yetiştire
cek bir projeyi 
uygulamaya 
koyarlar. Bu uygu
lamanın dünyada 
eşi benzeri yoktur. 
İlk kez Türk Devleti 
bu projeyi uygula
maktadır.

Devamı yarın....

PLAKET ■ KUPA VE MADALYA ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZDEVİZ

MATBMGUK - REIWICIUK -fclİZ/öYOn VETAhlTIM
istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı do: 3/ B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0 224) 515 35 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkll Plaketler
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Belediyespor: 3 ■ Orhangazi Genclerhirliği: 1
Bursa Bölgesi U-16 
ligi birinci grup maçı 
nı kazanan Gemlik 
Belediyespor oldu. 
Orhangazi temsilcisi 
Gençlerbirliğispor 
maç öncesi güzel 
futbol ve kazanmak 
için geldiklerini ve 
bunu başaracak
larını söylediler. 
Fakat, evdeki hesap 
çarşıya uymadı. 
Çekişmeli ve zevkli 
geçen maçı temsil
cimiz Gemlik 
Belediyespor 3-1 
kazandı.
İlk gol ilk yarının 
sonlarına doğru 
Eray’ın mükemmel 
frikik golüyle geldi. 
Tribünlerden büyük 
alkış aldı. 
İkinci yarının orta
larında, defansın 
uzaklaştıramadığı

Bursaspofda biletler inıguıı satışa çıkıyor
Bursaspor'un Spor 
Toto Süper Final 
Avrupa Ligi Grubu 2. 
haftasında evinde 
oynayacağı İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyespor 
maçının biletleri 
bugün satışa çıkıyor. 
Yeşil - beyazlı 
kulüpten yapılan 
yazılı açıklamada, 
biletlerin Biletix 
çağrı merkezi ve

Biletix web satış 
kanalı ile 18 Nisan 
2012 Çarşamba 
günü saat 10.00 
itibariyle satışa 
sunulacağı bildirildi. 
Ayrıca Atatürk 
Stadyumu ana 
gişelerden bilet 
satışının da 18 
Nisan 2012 Çarşam
ba günü saat 10.00 
itibariyle başlaya
cağı duyuruldu.

Misafir tribünü 
biletleri ise 
Kültürpark içi 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü 
Otoparkı'nda 
bulunan misafir 
tribün bilet satış 
gişesinden müsaba
ka günü olan 21 
Nisan 2012 
Cumartesi günü saat 
10.00 itibariyle 
satışa sunulacağı

kaydedildi. 
KADINLARA 
BEDAVA BİLET 
YOK 
Bu arada açıklama
da kadınlara bedava 
bilet dağıtımının 
yapılmayacağı 
bildirilerek, şu 
ifadelere yer verildi: 
"Kadın ve Çocuk 
tribünü uygulaması 
TFF tarafından 
sadece 34 haftalık

olarak değer
lendirildiğinden 
dolayı uygulama 
TFF tarafından sona 
erdirilmiştir. Bu 
müsabakadan 
itibaren kadın ve 
çocuk tribünü 
olmayacak ve bilet 
dağıtımı yapılmaya
caktır." 
Bilet Fiyatları 
VIP A-B Tribünü 
I.Sıra: 150.00 TL

VIP A-B Tribünü 2-6. 
Sıra: 100.00 TL 
VIP C Tribünü : 
50.00 TL 
Kapalı A-B-C 
Tribünü: 50.00 TL 
Maraton Tribünü: 
20.00 TL 
Kapalı Kale Arkası: 
10.00 TL 
Açık Kale Arkası: 
5.00 TL
Misafir Tribünü: 5.00 
TL

8 üniversitenin Bektörii Bursa'da toplanıl
Aynı kararname ile 
kurulan 7 Üniversite 
ile Türk-Alman 
Üniversitesi'nin rek
törleri, kuruluş 
süreçlerinde gelinen 
aşamaları konuşmak 
üzere Bursa'da top
landı.
Bursa Teknik

Üniversitesi'nin 
(BTÜ)ev 
sahipliğinde gerçek
leşen toplantıda, 
Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Metin 
Doğan, Erzurum 
Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr.

Muammer Yaylalı, 
Türk-Alman Üniver
sitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ziya Şanal, 
Konya Necmettin 
Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, 
İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hamit Okur, 
İzmir Katip Çelebi 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Galip 
Akhan, Abdullah Gül 
Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. 
İrfan Alan ile Bursa 
Teknik Üniversitesi 
(BTÜ) Rektörü Prof.

Dr. Ali Sürmen hazır 
bulundu.
Rektörler, toplantıda 
kuruluş sürecindeki 
gelişmeler ile 
üniversiteleri 
hakkında bilgi verdi. 
BTÜ Rektörü Prof. 
Dr. Sürmen, tüm rek
törlere katılımların

dan dolayı teşekkür 
ederken, gerçekleşe
cek diğer toplan
tıların ardından 
hazırlanacak sonuç 
bildirgesinin 
Yükseköğretim 
Kurumu'na (yök) 
sunulacağını 
belirtti

KRŞ€I>€ B6KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER ASIANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Mart ta dew bütçe açığı
Bütçe açığı Mart 
ayında 5.5 milyar 
lira, ilk üç ayda ise 
6.5 milyar lira oldu. 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
bütçe rakamlarını 
düzenlediği basın 
toplantısıyla açık
ladı.
Şimşek, bütçe 
açığının Mart 
ayında 5.5 milyar 
lira, Ocak-Mart 
döneminde 6.5 
milyar lira olduğunu 
söyledi.
Birinci çeyrekte 
bütçe gelirleri yüzde 
12.6 artışla 77.4 mil
yar lira, bütçe gider
leri yüzde 15.1

Ruhsatlar da 'cinleniyor
Araç ahm satımında
ki sahtekârlıkları 
önlemek için 
harekete geçen 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, trafik 
tescil belgelerini 
'çip'li bir kart 
üzerinde toplamak 
için çalışmalara 
başladı.
Ruhsat belgeleri 
Emniyet'te tek bir 
merkezde basılacak. 
Böylece çalıntı araç 
anında ortaya 
çıkarılacak. Gerekli 
evrakları gönderen 
kişiye ruhsat birkaç 
gün içinde gönder- 
ilecek.Biyometrik ve 
çipli yeni tip pas
aportları uygula
maya koyarak, 
dünya standartlarını 
yakalayan Emniyet

Genel Müdürlüğü 
(EGM), trafikte de 
önemli bir adım atıy
or. Son dönemde 
araç alım satımların
da sahtecilik olay
larının hızla artması 
üzerine çalışmaları
na hız veren trafik 
şube uzmanları, bu 
sorunun önüne 
geçmek için yeni bir 
taslak hazırladı. 
Hazırlanan düzenle
meye göre, tescil 
belgelerini bir çipte 
toplamayı amaçla 
yan emniyet, bu 
sayede araç alım 
satımında yaşanan 
sahteciliğin de 
önüne geçecek. 
Trafik tescil bel
geleri ve ruhsatlar 
tıpkı pasaportlarda 
olduğu gibi

Ankara'da tek bir 
merkezde basılacak. 
Tescil belgelerinin 
tek merkezden 
basılmasıyla birlikte 
oto hırsızlığının ve 
dolandırıcıların 
önüne bir nebze de 
olsun geçilmesi 
planlanıyor.
Çünkü araçlarla ilgili 
bilgiler tek merkez
den kayıt altına alı
nacağı için sahte 
ruhsatlar anında 
ortaya çıkacak.
Ruhsatlar üzerindeki 
en ufak hatalar bile 
anında belli olacak. 
Yeni uygulama 
sayesinde ayrıca 
mülkiyet hakkı da 
korumaya alınacak. 
Vatandaş ların bilgi
leri dışında kendi 
mallarının sahte yol

artarak 83.8 milyar 
liraya çıktı. 
İlk çeyrekte 
faiz dışı denge 10,9 
milyar lira fazla 
verdi. Üç ayda vergi 
gelirleri ise yüzde 
12.2 artışla 64.5 mil
yar lira düzeyine 
yükseldi. Maliye 
Bakanı Şimşek, 
faiz giderlerinin 
bütçeyi
olumsuz etkilediğini 
söyledi.
Şimşek, şu anda 
akaryakıt ürünleri 
üzerine herhangi 
bir vergi düzenleme
si konusunda 
çalışmadıklarını 
açıkladı.

larla başkalarına 
devredilmesinin de 
bir nebze olsun 
önüne geçilecek. 
Yeni uygulama 
kapsamında vatan
daşlar tescil bel
geleri için sıra 
beklemeyecek. 
Ruhsat almak 
isteyenler, gerekli 
tüm belgeleri 
hazırlayarak 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'ne 
gönderecek. 
Emniyet yetkilileri 
de gelen talebe en 
kısa sürede cevap 
verecek. Çipli 
ruhsat belgesi en 
geç birkaç gün 
içinde talep 
eden kişiye 
kargoyla ulaştırıla
cak.

—B-----------------------------------------

İşsizlik çift 
haneye çıktı

Aralık ayında tek 
hane olan işsizlik 
oranı Ocak'ta yüzde 
10.2'ye çıktı. İşsiz 
sayısı 2 milyon 664 
bin kişiye geriledi. 
İşsizlik oranı Ocak 
ayında yüzde 10.2 
olarak gerçekleşti. 
İşsizlik oranı Aralık 
2011'de yüzde 9.8, 
geçen yılın Ocak 
ayında ise yüzde 
11.9 düzeyindeydi. 
Kentsel yerlerde 
işsizlik oranı 1.8 
puanlık azalışla 
yüzde 12, kırsal yer
lerde ise 1.6 puanlık 
azalışla yüzde 6.5 
oldu.

KRŞ6DE B€Kl«M«K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLAO SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Türkiye genelinde 
işsiz sayısı geçen 
yılın aynı dönemine 
göre 380 bin kişi 
azalarak 2 milyon 
664 bin kişiye düştü. 
Ocak döneminde 
istihdam edilenlerin 
sayısı, geçen yılın 
aynı dönemine göre 
1 milyon 14 bin 
kişi artarak 23 mil 
yon 475 bin kişiye 
yükseldi. Bu 
dönemde, tarım sek
töründe çalışan 
sayısı 15 bin kişi, 
tarım dışı sektör
lerde çalışan sayısı 
999 bin kişi artış 
kaydetti.

1

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER _______ DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyat Müd. 5İ3 1° 28

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

HASTANELER

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 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 7166

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET 513 3Q 33
Tuncay Otogaz 513 16 4S
Beyza Petrol 513 O1 03

9
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
To m o kay 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

RELEDİYE

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

Gemlik KSrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4248 

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)

İUIİISMİİİ
VENÜS SİNEMASI 

PAMUK PRENSESİN 
MACERALARI 

11.45-14.00-16.15- 
18.30-20.30

MAX MACER 
12.00-14.15-16.15- 

18.18-20.15 
REZERVASYON 513 33 21 

CIUŞAVM TUTKU
SÜPERTÜRK: 

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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Judocularımız Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’ndan 2 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile döndüler

Belediyesporlu judocular
Türkiye şampiyonu oldular
Yıldızlar Türkiye 
Judo Şampiyona 
sına katılan Gemlik 
Belediyespor 
Judocuları, 
karşılaşmalarda 2 
altın, 2 gümüş ve 1 
bronz madalya 
alarak puan sırala
masında Türkiye 
şampiyonu, madalya 
sıralamasında ise 
Türkiye 2.si oldular. 
13-15 Nisan 2012 
tarihlerinde, illerinde 
yapılan seçmeler 
sonucu ildeki ilk üç 
sırayı alan Gemlik 
Belediyespor 
Judocuları, Türkiye 
yıldızlar Şampiyon 
luğunda gösterdik
leri başarılarından 
dolayı Türkiye 
Şampiyonluğu 
ünvanı elde ettiler. 
Judocularımız, 
Yunanistan’da 
yapılacak olan 
Balkan Şampiyonası 
na katılma hakkını 
elede ettiler.
Malatya ili Atatürk 
Spor Salonuna gelen 
yapılan karşılaş
maya, 56 ilden 756 
sporcunun katılıdı. 
Gemlik’e Türkiye 
Şampiyonu unvanıy
la dönen 
Judocularımız, bir 
kez daha ilçenin ve 
Bursa’nın onur ve 
gururu oldular.

TÜRKİYE 
BİRİNCİSİ 
OLDULAR 
Gemlikli Judocular 2 
altın, 2 gümüş ve 1 
bronz madalya 
alarak sıralamada 
Balıkesir’in ardından 
Türkiye 2. si 
olurken, puanlama
da da 17 puanla 
Türkiye 
Şampiyonluğunu 
elde ettiler.
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Judo Takımı, 
Yıldızlar Türkiye 
Judo Şampiyonası 
na antrenörleri

İsmail Yıldız ve 
Ahmet Kılınç’ın 
gözetiminde 5 Bayan 
4 Erkek toplam 9 
sporcusu katıldı. 
40 kg bayanlarda 
Havanur Ercan ilk 
turda Afyon’lu raki 
bine yenilerek elen
di. 34 Kg Erkeklerde, 
Berk Ünlü İlk turu 
bay geçti.
İkinci turda Siirtli 
rakibine yenilerek 
elendi.
57 Kg Bayanlarda 
Tuğba Yılmaz ilk 
turda Kocaelili, ikin
ci turda Rizeli rakip
lerini yencB.
3. turda İstanbullu 
rakibine yânildi. 
Repesajın ilk turun
da (4. müsabakasın
da) sıkletinde 
Türkiye 3.’sü olan 
diğer Rizeli 
sporcuya yenilerek 
elendi.
50 Kg erkeklerde 
Barış Coşkun İlk 
turda karşılaştığı 
sıkletinde Türkiye 
Şampiyonu olan 
Kocaelili rakibine 
yenildi. 
Repesajın,ilk turun
da Aydın, ikinci 

turda İstanbullu, 3. 
turda Ankarah rakip
lerini yendi.
4. turda Repesajın 
grup finalinde 
Manisah rakibine 
yenilerek Türkiye 
7.si oldu.
66 Kg Erkeklerde 
Serdar Ağtaş İlk turu 
bay geçti, ikinci 
turda Mardinli, 
üçüncü turda 
AntalyalI, dördüncü 
turda (çeyrek final) 
BalIkesirli rakiplerini 
yendi. Beşinci turda 
(Grup finalinde) sık
letinde Türkiye 
Şampiyonu olan 
Kocaelili rakibine 
yenildi.
Yarı finalinde 
yenildiği için direk 
3.’lük müsabakasına 
çıktı.
Türkiye 3.’lük 
karşılaşmasında sık
letteki diğer gruptan 
gelen BalIkesirli raki 
bini de yenerek 
Türkiye 3.’sü oldu. 
(+) 66 Kg Erkeklerde 
Onur Kaya İlk turu 
bay geçti, ikinci 
turda KonyalI, 
üçüncü turda İzmirli 
rakibini, dördüncü 

turdâ (çeyrek final) 
MalatyalI rakibini, 
5.turda (grup finali- 
yarı final) Samsunlu 
rakibini yenerek 
Türkiye Şampiyon 
luğu için Tekirdağh 
rakibinin karşısında 
çıktı.
Tekirdağh rakibine 
finalde yenilerek 
Türkiye 2.’si oldu. 
52 Kg bayanlarda 
Kardelen Bozkurt ilk 
turda Samsunlu, 
ikinci turda İstanbul
lu rakibini, üçüncü 
turda Amasyah ra 
kibini, dördüncü 
turda (çeyrek final) 
Antalyah rakibini, 
beşinci turda (grup 
finali-yarı final) 
Trabzonlu rakiplerini 
yenerek, Manisah 
rakibinin karşısına 
Türkiye 
Şampiyonluğu için 
çıktı.
Üç dakikalık normal 
süre berabere bitti. 
Bir dakikalık uzat
manın son 
saniyesinde aldığı 
ceza ile yeni lerek 
Türkiye 2.’si oldu. 36

MELİKE ALANKO

VE SEMANUR 
ERDOĞAN 
ŞAMPİYON 
KÜRSÜSÜNDE 
Kg Bayanlarda 
Melike Alanko ilk 
turda Samsun, ikinci 
turda Aydın, üçüncü 
turda (çeyrek final) 
Antalya, dördüncü 
turda Artvinli rakip
lerini yendi.
Beşinci turda 
Türkiye 
Şampiyonluğu ve 
Yunanistan’da 
yapılacak olan 
Balkan Şampiyonası 
bileti için Tekirdağh 
rakibinin karşısına 
çıktı.
Tekirdağh rakibini 
zorlu geçen üç 
dakikalık normal 
sürenin sonunda iki 
yuko puanı ile 
yenerek sıkletinde 
Türkiye Şampiyonu 
oldu.
(+) 63 Kg 
Bayanlarda Semanur 
Erdoğan İlk turda 
Manisa, ikinci turda 
Sakarya üçüncü 
turda (çeyrek final) 
İstanbul, dördüncü 
turda (grup finali- 
yarı final) Rizeli 

rakiplerini yendi. 
Sıkletin en iyisi olma 
unvan müsabakası 
için 3 gün süren 
Türkiye 
Şampiyonasının 
son müsabakasında 
Konyah rakibinin 
karşısına geçti. 
Konyah rakibini de 
diğer rakiplerinde 
olduğu gibi fazla 
zorlanmadan 
ippon yenerek 
Türkiye Şampiyonu 
olarak Yunanistan - 
Balkan Şampiyonası 
biletini cebine 
koydu.
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Judo 
Takımı Antrenörü 
İsmail Yıldız, 56 
ilden 756 sporcunun 
katıldığı Yıldızlar 
Türkiye Judo 
Şampiyonası sonun
da Gemlik 
Belediyespor’un 
elde ettiği başarılar 
sonucu 
Yunanistan’da 
yapılacak olan 
Balkan Şampiyona 
sına katılmayı hak 
kazandıklarını 
söyledi.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TM M “SUYUNU BOŞA 
O HARCAMA”

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



Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, “Kavşak değişikliği, Gemlik halkının aleyhinedir” 

Sinil tonlum kuruluşları yeri 
değiştirilen kausana karsı

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne gön
derdiği bir yazıda “Bu bağlantı, Gemlik Bursa yolunu kullanılamaz hale getirdiği gibi hem 
sanayi bölgesi-Serbest Bölge ve limanlar bölgesine büyük sorunlar getirecektir.” dedi. Akıt, 
Gemlik Belediyesinin, Ticaret ve Sanayi Odasinın, Mimarlar ve İnşaat Mühendisleri 
Odalarinın, Esnaf Sanatkarlar Odası gibi sivil toplum kuruluşlarının ve Gemlik Kaymakam 
lığinın talebi olmadan değişikliğin yapıldığına dikkat çekti. Haberi sayfa 4’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
19 Nisan 2012 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

BİR ALANA 
İKİNCİSİ BEDAVA!

ÇOKAL TİCARET
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU

Kayhan Mah. 
2 Nolu Cadde 

GEMLİK 

5247677

Mehmet Uğur Sertaslan, düzenlediği basın toplantısı ile CHP İlçe Başkanlığı’na adaylığını açıkladı.

Seriaslan, "Gemlilı'e tie GemlilılBe liizmtt için aflamm”
yf CHP İl Genel Meclis üyesi Mehmet Uğur Sertaslan, düzenlediği 
basın toplantısı ile 21 Nisan 2012 Cumartesi günü yapılacak olan 
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe kongre sinde, ilçe başkanlığına aday ola
cağını açıkladı. CHP İlçe Başkan adayı Mehmet Uğur Sertaslan, 
konuşmasına ülkemizde hukukun üstünlüğünün değil, üstünlerinin 
hukukunun egemen olduğunun düşünüldüğünü, yasama, yürütme ve 
yargının bir kişinin egemenliğin altına girildiğine inanıldığını, 
toplumun tüm isimlerinin görüşlerinin yansıdığı ve ortak bir temelde 
uzlaştığı bir anayasa için gereken tartışma ve uzlaşma ortamı oluştu
rulmadan, tek elden anayasa çalışmaları yapıldığını, adeta toplum 
mühendisliğine soyunulduğunu belirtti. Haberi sayfa 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Zor görev...
21 Nisan 2012 günü yapılacak olan CHP 

ilçe kongresi yaklaşıyor.
CHP’de son yıllarda yapılan ilçe kong 

releri hep iki adaylı oldu.
Adayların sayısı birden fazla olunca kong 

reler çekişmeli geçiyor ve ilgi de artıyor.
Yaklaşan CHP kongresinde ilçe başkan

lığına adaylığını açıklayan ilk kişi Mehmet 
Uğur Sertaslan oldu.

Uğur Sertaslan, daha önce de aday 
olmuştu.

Bu nedenle kongre tecrübesi olan bir 
partilidir.

Sertaslan, zor bir dönemde aday oluyor.
Kongrede, başka bir adayın çıkacağını da 

sanmıyorum. Devamı sayfa 4’de

iıııiıılllıılılıiiııııiiiiiınlııın

Gemlik Belediyesi 
Okul Spor Şenlikleri 
tüm hızıyla devam 
ediyor.
Gemlik Belediye 
Başkanlığı ve İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan ortaklaşa 

organize edilen 
Okul Spor Şenlikleri 
Futbolun ardından 
Voleybol ile devam 
etti. 23 Nisan Okul 
Spor Şenliklerine 
önümüzdeki pro
gram ise; 19 Nisan 
2012 Perşembe 

günü Bebestad şen
liği stadyumda ve 
20 Nisan Cuma 
günü Masa Tenisi 
Şenliği Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Spor Salonunda 
devam edecek. 
Haberi sayfa 10’da

Lodos 
ağaçları 

kökünden 
söktü

Bursa’da dün 
sabah saatlerinde 
başlayan şiddetli 
lodos şehri savaş 
alanına çevirdi. 
Ağaçlar kökün
den sökülürken, 
uçan çatılar pani 
ğe neden oldu. 
Lodosun şiddeti
ni artırması, 
hayatı felç etti. 
Şiddetli lodos, 
ilçemizde de etk
isini göterirken, 
lodosun süreceği 
belirtildi. 3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Köy Enstitüleri...
Nisan Türkiye’nin aydınlan

masında önemli kilometre 
taşlarının olduğu ay... 23 
Nisan 1920... Ulusal egemen
liğin kayıtsız koşulsuz halka 
ait olduğunun ilan edilişi... 17 
Nisan 1940... Köy 
Enstitülerinin kuruluşu...
Türkiye Cumhuriyeti’nin 

sağlam temelleri üzerine 
kurulup ülkenin geleceğine 
ışık tutan bir eğitim projesi 
olan Köy Enstitüleri 1940 
yılında kuruldu.

14 yıl yaşadı.
Işıktan korkanlar tarafından 

kapatıldı.
Yine de atılan tohumlar ne 

denli güçlüymüş ki ulusun 50 
yılını aydınlattı.

Şimdilerde siyaset erbabının 
gündemine düşen Eğitim ve 
Öğretim Birliği Yasası'ndan 
yola çıkan Köy Enstitüleri, 
Haşan Ali Yücel'in Milli Eğitim

Bakanlığı, İsmail Hakkı 
Tonguç'un İlköğretim Genel 
Müdürlüğü döneminde ve 
onların mimarlığıyla yaşama 
geçirildi.

Tamamen yıkılmış bir ülke
den, kendi küllerinden 
doğrulup ayağa kalkan ve 
kendi kendine yetmenin 
gereksinimi, zorunluluğu ve 
onuruyla; hem de dünyanın 
acımasız savaşlar, yıkımlar 
yaşadığı bir zaman diliminde, 
yaşama geçen Köy 
Enstitüleri, top yekûn kalkın
manın adıydı. Tüm baskı ve 
engellemelere karşın 
direnerek 14 yıl süreyle ülkeyi 
aydınlatan Köy Enstitüleri’nin 
kısa zamanda başardıkları;

Yüzyıllardır biriken feodal 
toplumun üretim ve yaşam 
biçimini ortadan kaldırdı.

Bilimsel ve felsefi anlamda 
laik eğitime ışık tuttu.

Feodal toprak rejiminin 
değişimi toprak ağalarının 
kendilerinin ortadan kaldırıl
ma tehdidini hissetmelerine 
neden oldu.

Sanayi için eğitilmiş, nitelikli 
iş gücü oluşmaya başladı.

Sanat, edebiyat, bilim ve 
teknoloji de olumlu adımlar 
atıldı.

Atatürk’ün özlediği 
demokratik toplum ve kültür 
için kurumsal alt yapı oluştu.

Ataerkil toplumdan çekir 
dek aile toplumuna dönüş, 
belirtilerini vermeye başladı.

Ezberci değil, analitik düşü
nen- sorgulayan birey 
yetiştiren demokratik ve üreti
ci eğitim başladı

Kurulduğu günlerde dudak 
bükülen, alay edilen bu eğitim 
öğretim kuramlarının filizlen
meye, sonra meyvelerinin 
toplanmaya başlamasıyla, bu 
başarıyı kıskananlar, 
toplumun gelişmesinden, 
uyanmasından korkanlar, 
kendi saltanatlarının yıkıla
cağından ürken feodal ege
menler hemen kolları sıvayıp 
bu gelişmenin önünü kapa
maya çalıştılar. Bir süre sonra 
da bu çalışmalarında başarılı 
oldular.

Onlar için karanlık ışıktan 
yeğdi. Çünkü saltanatlarının 
sürmesi bu karanlıklara 
bağlıydı. Bu kurumlan alaşağı 
ettikten sonra, Imam-Hatip 
okullarını çoğaltıp, geliş 
menin, düşünmenin önüne 
kaderciliği koydular, bağım
lılığı geliştirdiler.

1946'dan sonra baskılar, 
korkutmalar, ödünler nede 
niyle hızının kesilmesine kar 
şın, on,on iki yıl süren Köy 
Enstitüleri deneyiminden, 
değişik düzey ve alanlarda 
eğitim, öğretim neferleri 
yetişti.

Düşüncenin, insan yetkin
liğinin, onurun etkin olduğu 
eğitim öğretim kuramlarından 
yetişen o neferlerin ellerinde, 
tüm yıkıcı, engelleyici siyasal 
girişimlere karşın, Anadolu 
uyanması gerçekleşti;

Elli yıldır o kökleri kazıma 
eylemleri yıkıcılığını sürdürse 
de, Türkiye Cumhuriyeti 
kendine özgü, akılcı aydınlan
mam geleneğini oluşturdu.

Ancak;
Karanlık eller ne yazık ki 

düşünceyi, aklı, bilimi kişisel 
çıkarlarının girdabında boğ
mak üzere...

Başarabilirler mi?

-t\.r?‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

BÖLÜNME ANAYASASINA KARŞI

MİLLİ ANAYASA
DÜZENLEME KOMİTESİ 

Atatürkçü Düşünce Derneği 
Memleket Sevdalıları Derneği 
Cumhuriyet Kadınları Derneği 

Türkiye Gençlik Birliği 
Alevi Kültür Dernekleri Federasyonu 

Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi 
Bursa Temsilciliği - 68’1 iler Vakfı 

İşçi Partisi - Demokrat Parti 
BURSA YÜRÜTME KURULU 

Fikret Sankur 90532 224 10 57 
Av. Halil Yeşilyurt 90 535 310 05 63 

Gülez Arıkan 90 555 519 42 01

22 Nisan 2012 Pazar 12.30
Müjdat Gezen Sanat Kültür ve Eğlence Merkezi 
FSM Bulvarı Zafer Sokak No: 15 Nilüfer / BURSA

FORUMU
FORUM ÇAĞRICISI VE YÖNETİCİSİ 

HÜSAMETTİN CİNDORUK 
TBMM Eski Başkanı 

PROF. DR. KEMAL ALEMDAROĞLU 
İstanbul Üniversitesi Eski Rektörü 

HALUK DURAL 
Milli Anayasa Forumu Sekreteri 

KONUŞMACILAR 
Prof. Dr. Meltem Dikmen CANİKLİOĞLU 
D.E.Ü. Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı 

Doç. Dr. ÜMİT KOCASAKAL 
İstanbul Baro Başkanı 

Av. HASAN BASRİ ÖZBEY 
İP Genel Başkan Vekili 

Av. ŞAHIN MENGÜ 
CHP Eski Milletvekili 

BEDRİ BAYKAM 
Sanatçı - Ressam

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Lodos ağaçla» köküntlen söktü
Sabah saatlerinde 
başlayan şiddetli 
lodos şehri savaş 
alanına çevirdi. 
Ağaçlar kökünden 
sökülürken, uçan 
çatılar paniğe neden 
oldu.
Sabah saatlerinde 
şehir merkezinde 
etkili olan şiddetli 
lodos, vatandaşları 
hazırlıksız yakaladı. 
Lodosun şiddetini 
artırması, şehir 
merkezinde hayatı 
felç etti. Yolda 
yürümekte zorlanan 
vatandaşlar 
binaların kenarların

dan yürümemeye 
dikkat ederken, çok 
sayıda tabela 
yerinden sökülerek

metrelerce uzağa 
uçtu. Lodos sebe 
biyle şehir 
genelinde 50'ye

yakın ağacın zarar 
gördüğü bildirildi. 
Yerlerinden 
sökülerek uçan 
çatılar ise vatan
daşlara panik yaşat
tı. Belediye ve polis 
ekipleri, gelen ihbar
ları değerlendirerek 
mağdur olan vatan
daşlara yardımcı 
oldu. Şiddetli rüz
garla gelen sağanak 
yağış maddi hasarlı 
birçok kazaya sebep 
olurken, rüzgarın 
şiddetini akşam 
saatlerine kadar 
devam ettireceği 
öğrenildi.

İhsanca
İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

30ihlWfctocalıalMmimeleıetnM
Bursa'da, 
jandarma ekipleri 
30 bin liralık kaçak 
akaryakıt ele 
geçirdi. 
Bursa il Jandarma 
Komutanlığına bağlı 
ekipleri, pazar 
akşamı Bursa-İzmir 
Karayolundaki trafik 
uygulamasında 
şüphelendiği iki 
akaryakıt tankerini kontrol etti. İki tankerde toplam 27

bin 480 TL 
değerinde 
akaryakıt türevi 
kimyasal maddenin 
bulunduğu tespit 
edildi. Akaryakıta 
ait irsaliye ve 
faturanın olmadığını 
belirleyen ekipler, 
olayla ilgili 
tahkikatın 
başladığını 
bildirdi.

Çatır çatır hak arıyoruz!
Tüketiciler olarak bilinçleniyor muyuz? 

Haklarımızın farkında mıyız? Hakkımızı aramak 
için mücadele azmimiz var mı?

Eğer, sadece Osmangazi İlçesi ’nde 1 ve 2 
numaralı hakem heyetlerine yapılan tüketici 
şikayeti sayısındaki artışa bakarsak, günden 
güne bilinçleniyoruz, hakkımızı da çatır çatır arı 
yoruz.

Osmangazi’de geçen yıl iki hakem heyetindeki 
dosya sayısı toplam 2 bin 400 iken, bu yılın ilk üç 
ayında 5 bini buldu. Üç ayda 5 bin ise yılsonun- 
da 20 bine ulaşacak demek...

Yalnız ilginç bir durum var. Hak arama 
mücadelesinin doğrudan sosyal yapıyla, eğitim 
ve öğretimle ilgili olduğu ayan beyan ortada...

Şöyle ki;
Nilüfer Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurular 

arasında, saçını boyattığı kuaförün hizmetinden 
memnun olmayan kadınların bile başvurusu var. 
Yıldırım’da ise başvurularda yoğunluk söz 
konusu değil... Zira kentin doğusundaki nüfusun 
çoğunluğunun tüketici hakları konusunda bilinç
siz, itaatkar ve kanaatkar olduğu görüşü hakim...

CeMrae werasiionunila 5 tutuMama
Bursa'da "çete 
kurup silahla tehdit 
ve dolandırıcılık 
olaylarına karıştık
ları" iddia edilen 
çetenin 5 üyesi 
tutuklandı.
Mudanya Emniyet 
Müdürlüğü, "suç 
işlemek için silahlı 
örgüt kurmak ve bu 
örgüte üye olmak, 
suçtan kaynaklanan 
mal varlığı değerleri
ni aklamak, silahla 
tehdit, nitelikli 
dolandırıcılık, Ateşli 
Silahlar Kanunu'na 
muhalefet" suçları
na karıştıkları iddia 
edilen bir şebekeyi

çökertti. Ekipler, 
pazar günü 
Osmangazi ve 
Karacabey 
ilçelerinde tespit 
edilen adreslere 
baskınlar yaptı. 
"Çekirge" adı ver
ilen şafak operasy
onunda; 9 ev, 3 iş 
yeri ve 3 araç 
arandı. Yakalanan 
şahıslardan E.Ö., 
M.T., M.C.D., H.D. ve 
S.Ö. tutuklanarak 
cezaevine gönder
ilirken, K.B. ve F.D. 
serbest bırakıldı.
Olayla ilgili İ.E., R.E. 
ve H.Ö. ise halen 
aranıyor.

Yapılan operasyon
da muhtelif marka 
ve çaplarda 4 adet 
ruhsatsız tabanca, 
40 adet mermi ve 
çok sayıda evrak ele 
geçirildi.
Şüphelilerin; inter
netten, ilanlardan ve 
kendi çevrelerinden 
edindikleri bilgiler 
doğrultusunda ev ve 
araçlarını satmak 
isteyen şahıslarla 
irtibata geçtikleri, 
akraba ve 
arkadaşlarını müş
teri gibi gösterdik
leri ortaya çıktı. 
Şebekenin, güven 
telkin etmek için

dolandıracakları 
şahısları kısa bir 
süre lüks mekanlar
da ağırlayarak 
eğlendirdikleri tespit 
edildi. Zanlıların, 
satış işlemlerini 
noterde veya tapuda 
genellikle mesai 
bitimine yakın 
saatlerde yaptıkları, 
satıcıya imzayı 
attırdıktan sonra 
parayı vermedikleri 
belirlendi. Çetenin 
faaliyetleri 
nedeniyle 24 kişinin 
mağdur olduğu 
belirlenirken, 
sayının artması bek
leniyor.

11 işçi 
yemekten 
zehirlendi

Bursa'da bir fabrikaya gelen 
öğle yemeğinden yiyen 11 işçi 
zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre merkez 
Nilüfer ilçesi Tahtahköy'deki bir 
fabrikaya öğle saatlerinde bir 
yemek firmasından 15 kişilik 
yemek geldi. Tavuk, çorba ve

pilav yiyen 11 işçi, 2 saat 
sonra mide bulantısı 

çekmeye başladı.
Zehirlendiklerini anlayan işçi 
terden Hüseyin F. (27) ve Rıfat 
Ç. (43), özel bir araçla Uludağ 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne gitti.

Tüketici hakem heyetlerine başvurularda önce
likli sorun, bankaların aldığı kredi kartı üyelik ve 
hesap işletim ücretleriyle ilgili... Yargıtay kararıy
la zaman aşımı 10 yıla çıkarılınca, hakem heyet
lerine başvuranlar geriye yönelik 10 yıl boyunca 
ödedikleri kredi kartı üyelik ve hesap işletim 
ücretlerini alabiliyorlar.

Elektrik faturalarına yansıtılan karşılığı 
olmayan 5 kalem ücret de, başka bir itiraz 
konusu... Yok kayıp kaçak bedeli, yok sayaç 
okuma ücreti, yok iletim bedeli... Durmadan 
bindiriyorlar faturaya...

Bu konuda netleşmiş bir yargı karan yokmuş. 
Kim diyor?
Bursa Barosu Tüketici Hakları Komisyonu 

Başkanı Avukat Okan Dursun...
Dursun’a göre, tüketici bilinçleniyor ama yeter

li değil. Ayrıca, adalete sivil inisiyatifle ulaşmanın 
yolu olan tüketici hakem heyetlerinin artırılması 
gerekiyor.

Örneğin kendim... Kullandığım bir kredi 
kartının yıllık üyelik ücretini yaklaşık 8-10 yıldır 
geri alıyordum. Üstelik hakem heyetine başvur
madan... Yazıyordum e-postayı bankaya, iade 
ediyorlardı. Bu yıl etmediler. Bir de mektup gön
derip, aldıkları paranın yasal olduğunu savundu
lar.

Başvuracağım şimdi hakem heyetine, alacağım 
paramı geri...

İşin bir başka enteresan tarafı, tüketici hakem 
heyetlerinin sekreteryasını, raportörlüğünü 
yürütecek daimi kadrolar atanmaması... 
Kaymakamlıklarda kurulan heyetlerin yazış
malarını yapacak personelin çoğunun başka 
kurumlardan geçici görevlendirilmesi... Pek çok 
kurumda hakem heyetine geçici görev “sürgün 
yeri” olarak kabul ediliyor.

Yasası var, yönetmeliği var da, tüketici sorun
larına hala “angarya” olarak bakıldığından olsa 
gerek, bazı hakem heyetlerinde 2 yıldır bekleyen 
dosyalar olduğu söyleniyor.

İlgililer ciddiye almalı artık bu işi...
GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ
Tüketici göstermeli cüretini
Geri almak için üyelik ücretini
Yasalar tüketicinin yanında 
Kandıranlar ödemeli kefaretini

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

Zor görev...
Neden zor bir görev diye sormaya 

gerek mi var.
2009 yerel seçimlerinden sonra 

Gemlik Belediye Başkanhğı’nın CHP’ye 
geçmesi ardından yaşanan savcılık 
soruşturması ve Belediye Başkanı ile 2 
yardımcısının görevlerinden uzaklaştırıl
ması sonrası yaşananlar, CHP’yi 
Gemlik’te yıprattı.

Bu süreci AKP iyi kullandı.
Belediye Başkanvekilliği koltuğuna 

oturmak için yapılan entrikaları birlikte 
izledik.

AKP’nin Belediye Başkanvekilliğini 
elde edecek halk desteği olmadığı halde, 
binlerine sağlanan menfaat ile bu ger 
çekleşti.

Bunu sağır sultan bile biliyor.
Menfaat ile koltuk sahibi olmak suç

tur.
Soruşturulmalıdır.
Ne bekleniyor bilmiyorum.
Savcılık soruşturması ile sanık olan

lar yargılanıyor ve suçlu iseler cezasını 
çekecekler.

Ama menfaat sağlayanlara ne yapıla
cak?

CHP’nin bundan sonraki mücadelesi 
bu yönde olmalı ki, siyaset temizlenebili 
sin.

Yapanın yanında kalmasın.

Uğur Sertaslan’ı bekleyen çok şey 
var.

Bir kez, belediye konusunda halkın 
kafasındaki kanaatin silinmesi için 
yargılamanın yerel seçimler öncesi bit 
mesi gerekir.

Bunun mümkün olacağını sanmıyo
rum.

Yerel seçimlere 2 yıl daha var.
İçişleri Bakanlığı’nın Fatih Mehmet 

Güler’i görevine döndüreceğini sanmı 
yorum.

Döndürmezler!
Yolsuzluk iddiaları ile yargılanan 

AKP’li belediye başkanlarının ceza 
almalarına karşın, görevlerinin başında 
olduğunu Gemlik halkının bilmesi 
gerekir.

Bunun son örneğini Karacabey Beledi 
yesi’nde gördük.

Gemlik Belediyesindeki yolsuzluk 
iddiaları siyasallaşarak CHP’yi Gemlik’te 
bitirme kampanyasına dönüştürüldü.

Bu nedenle Uğur Sertaslan’ın işi zor.
Kafalardaki şüpheli soruların halka 

anlatılması zor bir iş.
O nedenle M.Uğur Sertaslan’ı zor 

günler bekleyecek.
Sertaslan’ın bunu bilerek göreve 

istekli olduğunu sanıyorum.
Listesine yeni ve genç partilileri 

alarak göreve soyundu.
Gemlik’te siyaset yapmak zordur.
Ama hoştur.
Yolu açık olsun._________________

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, “Kavşak değişikliği, Gemlik halkının aleyhinedir” 

Sivil toplum kuruluşları veri 
değiştirilen kavşağa karşı

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, Karayolları 
Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği bir yazıda “Bu bağlantı, Gemlik Bursa 
yolunu kullanılamaz hale getirdiği gibi hem sanayi bölgesi-Serbest 
Bölge ve limanlar bölgesine büyük sorunlar getirecektir.” dedi.
Ulaştırma 
Bakanhğı’nca ihale
si yapılan Istanbul- 
Izmir otobanının 
Bursa Gemlik 
arasındaki güzer
gah değişikliğine 
tepkiler giderek 
artıyor.
Karayolları Genel 
Müdürlüğü’nce 
yapılan ihalede, 
Engürücük Köyü 
yakınlarında bulu
nan otoban kavşa 
ğının, yerleri yola 
giden işadamları 
mn girişimleri 
sonucu, Gemlik 
Küçük Sanayi 
Sitesi yanına 
getirilmesi, başta 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
olmak üzere diğer 
sivil toplum kuru
luşları tarafından 
da tepkiyle 
karşılanıyor.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt, Karayolları 
Genel Müdürlüğü’ 
ne geçtiğimiz gün
lerde gönderdiği 
bir yazı ile bu duru
ma dikkat çekti. 
Akıt, gönderdiği 
yazıda, Istanbul- 
Izmir otoyolunun 
Gemlik çıkış 
bağlantısının onaylı 
mevcut planda 
Engürücük Köyü 
yakınlarında plan
landığını, bu yolun

mevcut Engürücük 
kavşağı, Askeri 
Hara ve Limanlar 
bölgesine 30 metre
lik ayrı bir yol ile 
Gemlik Bursa yolu
na hiçbir yoğunluk 
vermeden, TIR’ların 
ve ağır vasıtaların 
Sanayi Bölgesi 
Limanlar Bölgesi 
ve Bursa Serbest 
Bölgesi bağlan
tısını sıkıntısız 
çözen bir yol olarak 
tesbit edildiğini 
belirterek, “Son 
zamanda basında 
çıkan ve bu planla
manın güzerğahı 
nın değiştiği haber
leri üzerine yaptığı 
mız araştırmada 
söylentilerin doğru 
olduğu ve Otoyol 
Gemlik çıkış 

bağlantısının 
Gemlik’e doğru 
kaydırıldığı ve 
Gemlik Küçük 
Sanayi Sitesi 
yanından verildiği 
öğrenilmiştir.
Bu bağlantı, Gemlik 
Bursa yolunu kul
lanılamaz hale 
getirdiği gibi hem 
sanayi bölgesi- 
Serbest Bölge ve 
limanlar bölgesine 
büyük sorunlar 
getirecektir.
Ayrıca, Küçük 
Sanayi Bölgesi 
giriş çıkışını etki 
lemesi sebebiyle, 
Küçük Sanayi 
Bölgesini kullanıla
maz hale getirecek, 
Gemlik gerek 
küçük sanayicile 
rinin gerekse 

büyük sanayicile 
rinin bulunduğu 
bölgeyi kullanıla
maz hale getirerek 
ulaşımda büyük 
sorunlar yaşanıla- 
cağı gibi, bu böl
genin ekonomik 
hayatında büyük 
sorunlar yaratacak
tır.’’dedi.

SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARININ 
HABERİ YOK 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt, Gemlik 
Belediyesi’nin, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın, Mimarlar 
ve İnşaat 
Mühendisleri 
Odaları’nın, Esnaf 
Sanatkarlar Odası 
gibi sivil toplum 
kuruluşlarının ve 
Gemlik Kaymakam 
lığı’nın talebi 
olmadan değişik
liğin yapıldığına 
dikkat çekerek, 
"Yapılmak istenen 
değişiklik, Gemlik 
halkının, Ticari ve 
Sanayi kuruluşları 
nın aleyhine 
yapılan bir 
değişiklik olup, 
onaylı planda 
mevcut eski 
bağlantının 
muhafaza edilerek 
sıkıntının ortadan 
kaldırılmasını 
istiyoruz.” dedi.

KRŞ€I>€ B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
matbaacilik -yayincilik - reklamcilik Tel(0.224) 513 96 83 Fax I (0.224) 513 35 95
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Mehmet Uğur Sertaslan, düzenlediği basın toplantısı ile CHP İlçe Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Seriaslan,'leııılilı'e ıe GemliMhe hiımei i;iıı ananım"
CHP İl Genel Meclis 
üyesi Mehmet Uğur 
Sertaslan, düzen
lediği basın toplan
tısı ile 21 Nisan 2012 
Cumartesi günü 
yapılacak olan 
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe kongre 
sinde, ilçe başkan
lığına aday olacağını 
açıkladı.
CHP Gemlik ilçe 
binasında düzenle
nen basın toplantısı
na, CHP Parti Meclisi 
üyesi Hüseyin 
Sezgin, Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, CHP 
İlçe Başkanı Dursun 
Özbey, Kadın Kolları 
Başkanı Nil Avcı, 
Gençlik Kolları 
Başkanı Mustafa 
Emre Özgen, Nilüfer 
eski İlçe Başkanı 
Metin Yıldız, SODEV 
İl Başkanı Mustafa 
Esenyurt, İl Genel 
Meclis üyesi Ahmet 
Hulusi Aydın, Bele 
diye Meclis üyeleri, 
CHP’li bayanlar ve 
çok sayıda partili 
üye katıldı.
CHP İlçe Başkan 
adayı Mehmet Uğur 
Sertaslan, konuş
masına ülkemizde 
hukukun üstün
lüğünün değil, 
üstünlerinin hukuku
nun egemen olduğu
nun düşünüldüğünü, 
yasama, yürütme ve 
yargının bir kişinin 
egemenliğin altına 
girildiğine inanıldı 
ğım, toplumun tüm 
isimlerinin görüş
lerinin yansıdığı ve 
ortak bir temelde

uzlaştığı bir anayasa 
için gereken tartışma 
ve uzlaşma ortamı 
oluşturulmadan, tek 
elden anayasa çalış
maları yapıldığını, 
adeta toplum 
mühendisliğine 
soyunulduğunu 
belirterek, 
“Atatürk’ün 
‘Cumhuriyet sizden, 
fikri hür, irfanı hür 
nesiller ister’ ideali 
nin eğitim reformu 
adı altında çıkan 
yasalarla yok edil 
meye çalışıldığı, pek 
çok yurttaşımız yıl
larca tutuklu olarak 
davalarda yargı
landığı, tutuklama 
tedbirinin adeta 
peşin bir ceza imiş 
gibi uygulandığı, 
taraf olmayan 
bertaraf olur cüm
lesinin hayata geçiril 
diğine dair pek çok 
örneğin yaşandığı, 
kişinin en temel 
anayasal hakkı olan 
özel hayatın gizliliği 
ilkesinin dinlemeler 
yoluyla çiğnendiği, 
bireylerin birbiriyle 
konuşmaktan korkar 
olduğu bugünlerde, 

32 arkadaşım ile bir
likte CHP Gemlik ilçe 
başkanlığı ve yöne
timine aday olduğu
muzu açıklıyorum.’’ 
dedi.
Uğur Sertaslan 
konuşmasını şöyle 
sürdürdü:
“Bizler, ilçemizde 
kuruluş amacına ait 
olduğu topluma 
hizmet etmek olan 
siyasi partilerin, 
menfaat ve kişisel 
çıkarlar söz konusu 
olduğunda, nasıl 
çirkinleştiği, seç
menin tercihlerinin, 
verdikleri oyun nasıl 
bir ticari meta haline 
getirildiğini beraber 
ce yaşayarak 
gördük. Bu süreçte 
asli görevi aslında 
parti programlarını 
seçmen ile buluştur
mak, yerel sorunları 
çözmeleri ile birlikte 
kamuoyu ile paylaş
mak, sivil toplum 
örgütleriyle güçlü 
ilişkiler kurmak, par
timizi bir sonraki 
seçimlerle güçlü bir 
yapıda buluşturmak 
olan yönetici arka 
daşlarımızın ya da 

seçtikleri görevlerde 
vaadettikleri proje ve 
hedefleri gerçek
leştirmeler görevli 
yöneticilerimizin 
bütün zaman ve 
enerjilerini, hukuksal 
zeminlerde hak ara
mak gayreti içinde 
tüketmek zorunda 
bırakıldığına şahit 
olduk. CHP Gemlik 
ilçe örgütü, 
geçtiğimiz 2 yılda 
oldukça yoğun ve 
önemli bir gündem 
yaşadı. Gemlik 
Belediyesiyle ilgili 
açılan savcılık soruş
turması, daha sonra 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler'in haksız bir 
biçimde görevden 
uzaklaştırılması, yine 
aynı tarihte Belediye 
Meclisi’nin 2 değerli 
üyesi ve aynı zaman
da Belediye Başkan 
Yardımcıları Cemil 
Acar ve Özkan 
Ateşi i’nin haksız bir 
biçimde görevden 
uzaklaştırılmaları 
önemli olaylardı.’’ 
diyerek, 17 Mart 2011 
günü yapılan 
Belediye Başkanve 

kili seçimlerin ile 
ardından Bursa 3. 
İdare Mahkemesi’nin 
kararını hatırlatan 
Uğur Sertaslan, 
“Refik Yılmaz’ın 10 
ay hukuksuz olarak 
Belediye Başkanlık 
makamını işgal 
etmesi başka önemli 
gündemdi. Bu sırada 
CHP’li belediye 
meclis üyelerinin 
Necdet Ersoy’u 
belediye başkanve 
kili seçmesi ancak, 
bir türlü bu göreve 
başlatılmaması da 
biri başka gümdem- 
di” dedi.
19 Ocak 2012 günlü 
Belediye Başkan 
vekili seçimlerine 
hile karıştırılması 
konusunun Savcılık 
ça soruşturulmakta 
olduğu hatırlatılarak, 
AKP iktidarın yerel 
yönetimler üzerine 
kurduğu baskı hatır
latılarak, “Şayet 
kongrede seçilir ve 
göreve gelirsek, bu 
konular bizim başlan 
gıç gündemimiz ola
caktır. Gereken titiz
likle ye gereken 
süratle bir sonuca 

vardıktan sonra, 
gerek ilçe örgütü, 
gerekse ilçemizini 
gündemini oluşturan 
bu konu artık gün
demimiz olmaktan 
çıkacaktır. Bu soru
nun üstünü kapat
madan, unutmaya 
çalışmadan, 
gereken analizleri 
ve özveriyi sağlık bir 
şekilde yapmak 
önemsediğimiz bir 
konudur.” dedi.
Daha sonra seçildi 
ğinde yapacağı çalış
maları ve hedeflerini 
açıklayan Sertaslan, 
“Gemlik ve 
Gemliklilere hizmet 
için aday oluyoruz” 
dedi.
Sertaslan, 21 Nisan 
2012 günü yapılacak 
ilçe kongresinde 
buluşmayı diledi. 
Parti Meclis üyesi 
Hüseyin Sezgin ise 
konuşmasında parti 
olarak Gemliklilere 
borçlu olduklarını, 
belediye başkanının 
görevden alınması 
nedeniyle seçmene 
karşı bir utancı ve 
ezikliği yaşadıklarını 
belirterek, “Bunun 
rövanşını almak 
zorundayız. Çeşitli 
oyunlarla görevin
den alınan belediye 
başkanlığını yeniden 
kazanmalıyız.
Bunu sîzlerden istiyo 
ruz. Yapılacak 
seçimlerde AKP 
faşizminden toptan 
avanslayacağız. Bu 
dünya Sultan 
Süleyman’a kalmadı 
bunlara da kalmaya
cak" dedi. 4

SftHİBİNDEH BCİl 
SATILIK DAİRE

MANASTIR BP KARŞISINDA 
3+1 (138 M2) 5. NCİ KAT 

ODALAR LAMİNANT 
PARKELİ, SALON TAŞ 

SERAMİK KAPLI 
MASRAFSIZ TEMİZ DAİRE 

SAHİBİNDEN ACİL 
SATILIKTIR

TEL : 513 85 12
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MÜRACAAT: 
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SAHİBİNDEN SftTIUK
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cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpîyerli, 

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

satılık daire

0 538 322 70 73
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Ankara Yolu gidiş 
istikameti trafiğe

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Bursa’da 22 
Nisan Pazar günü 
yapılacak ‘Arap 
Turizm Buluşma 
sı’nın kentte turizm 
adına atılmış önemli 
bir adım olacağını 
söyledi.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, ‘Arap Turizm 
Buluşması’nın hazır
lıklarını gerçek
leştirmek üzere 
Bursa’da bulunan 
Arap Birliği Turizm 
Teşkilatı Başkanı Dr. 
Bandar Fahd Al- 
Fuhaid’i Tarihi 
Belediye Binası’nda 
ağırladı. Dr. Bandar 
Fahd Al-Fühaid’e 
ziyarette Türkiye 
Seyahat Acenteleri 
Birliği (TÜRSAB) 
Güney Marmara 
Bölgesel Yürütme 
Kurulu Başkanı 
Mehmet Akkuş da 
eşlik etti.
Başkan Altepe, 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
kentin geleceğine

vizyon katacak 
çalışmalarından 
bahsederek, kentin 
örnek yatırımları 
olduğuna dikkati 
çekti. 22 Nisan 
Pazar günü 
Bursa’da yapılacak 
‘Arap Turizm 
Buluşması’nın 
Bursa’nın turizm 
adına önemli bir 
adımı olduğunu 
belirten Başkan 
Altepe, “Bursa, 
önemli bir organiza
syona ev sahipliği 
yapıyor. Türkiye ile 
Arap dünyası 
arasındaki ilişkileri 
geliştirecek olan 

organizasyon, 
Bursa’nın nimetleri
ni Arap ülkelerinden 
gelecek bakanlara 
ve turizmcilere tanı
tacak” diye konuştu. 
Bursa’nın birçok 
değeri bir arada 
bulundurduğuna da 
değinen Başkan 
Altepe, “Kültürleri 
başta olmak üzere 
her yönden yakın 
olan ülkeler 
Bursa’da buluşuyor. 
Bursa, bir turizm 
kenti olma yolunda 
önemli bir adım 
atmış oluyor. Bizler 
Bursa’nın güzellik
lerinden istifade

edilsin istiyoruz” 
dedi.
Başkan Altepe, Arap 
ülkelerinden gelen 
yatırımcılarla ortak 
projeler üretilmesini 
istediklerini de söz
lerine ekledi. Dr.
Bandar Fahd Al- 
Fuhaid ise Bursa’da 
örnek ev sahipliğiyle 
ağırlandıklarını 
kaydederek, 22 
Nisan Pazar günü 
gerçekleştirilecek 
organizasyona 
emeği geçen Bursa 
Valiliği ve 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
teşekkür etti.

açılıyor
Bursaray Kestel hat 
tı inşaatı kapsamın
da istasyon ve hat 
inşaatı nedeniyle 
trafiğe kapatılan 
Ankara yolu gidiş 
istikameti 
Esenevler- Otosan 
sit arasında asfaltla
ma çalışmaları baş 
ladı. Başkan Altepe, 
hava şartlarının 
uygun gitmesi halin 
de yolun gidiş istika 
metinin Cumartesi 
günü trafiğe açıla
cağını söyledi. 
Kesintisiz ve konfor
lu ulaşımın kentin 
doğusuna ulaştırıl
ması amacıyla 
inşaatına başlanan 
Bursaray Kestel hat
tında hava şart
larının mevsim nor
mallerine dön
mesiyle birlikte 
çalışmalara hız veril
di. Güzergah 
üzerindeki 7 durağın 
kaba inşaatı büyük 
ölçüde tamam
lanırken, Ankara 
yolu üzerinde 

yaşanan trafik 
sıkışıklığının da 
ortadan kaldırılması 
amacıyla yol düzen
leme çalışmalarında 
son aşamaya gelin
di. özellikle Ankara 
yolu gidiş istika 
metinde trafiğin 
Yiğitler Mahallesi ve 
Otosansit’e yön
lendirilmesi 
nedeniyle bölgede 
yaşanan sorun 
ortadan kaldırılıyor. 
Ankara yolu gidişi 
Cumartesi açılıyor 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursaray 
hattı üzerindeki 
çalışmalar hızla sü 
rerken, Ankara yolu 
gidiş istikametinin 
bir an önce trafiğe 
açılması için düğ 
meye bastı.
Esenevler’e yapıla
cak kavşağın 
Ankara yolu gidiş 
istikametinin 
tamamlanmasının 
ardından asfaltlama 
çalışmalarına baş
landı.

elmfo «sekeri
. - KREŞLERİ ——

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

w KURUMU 

«GİTİfflDÎ 13. Yll
ERKEN KflYIT

AVANTAJLARIMIZDAN 
YARARLANIN

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

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

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

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Köy Enstitüleri 17 Nisan (2)
Dünden devam...
17 Nisan 1940 da 

3803 sayılı yasayla 
bu okullar resmiyet 
kazanır. Sayıları 
zamanla 21’e ulaşır, 
öğrenciler ve öğret
menler kendi 
okullarını kendileri 
yapmak için canla 
başla çalışırlar. 
Mümkün olduğunca 
devlete yük olma
mak, kendi öz güç
leriyle varlıklarını 
sürdürmek temel 
felsefeleridir bu 
okulların.

Bu okullarda kız ve 
erkek öğrenciler bir
likte eğitim görecek, 
kendi yetenekleri 
doğrultusunda 
yetiştirilecek ve 
aklın, bilimin önder
liğinde şekillenecek
lerdir.

Hasan Ali Yücel: 
“Türk vatanının 
dağlarında, bayır
larında ve kırlarında, 
hatta en ücra yer
lerinde kendi kendine 
açıp solan çiçek 
bırakmayacağız... ” 
diye sesleniyordu. 
Böylelikle devlet yıl
lardan beri ihmal 
edilmiş vatandaşına 
sahip çıkıyordu.

Genç kuşağı, 
cumhuriyetin değer

lerine bağlı, düşünen, 
sorgulayan,araştıran 
aydınlıktan yana 
bireyler meydana 
getirecekti.

Bu okullara köylü 
çocukları alınacak, 
yetiştirilecek ve 
tekrar köylere gön
derilecekti. Böylelikle 
öğretmensiz olan 
köylerin ihtiyacı 
karşılanmış olacak, 
yıllardan beri karan
lıkta yaşayan 
köylümüzün dünyası 
aydınlanacaktı.

“Eğitim bir ulusu 
ya özgür, bağımsız 
kılar ya da tutsaklığa 
,yoksulluğa sürük
ler.” diyordu Atatürk.

Dönemin milli 
eğitim bakanı Hasan 
Ali Yücel,bir eğitimci 
olarak Atatürk’ün 
çağdaş eğitim 
anlayışının bil
incindeydi.” Ezberci 
eğitimin yerine hayat
la bütünleşen bir 
eğitim; aynı zamanda 
eğitimin, üretken, 
insana ve çevresine 
katkı sağlayan bir 
özellik taşımasını 
istiyordu.
Atatürk’ten sonra 

Cumhurbaşkanı olan 
İsmet İnönü bu 
okullara büyük 
destek veriyordu.

Köy Enstitülerinin 
açılmasıyla Türk 
toplumunda bir 
uyanış kendini gös
terdi. Ortaçağın 
karanlığından bir 
silkiniş başladı. 
Yıllardan beri uyuyan 
dev artık uyanıyor
du.

Bundan sonra 
köylerde okuma 
yazma bilmeyen 
kalmayacaktı. 
Köylümüz modern 
tarım tekniklerine 
yavaş yavaş kavuşa
cak, demircilik, 
marangozluk gibi 
sanatları öğrenecekti. 
Hayvancılık yapa 
cak, arı bakarak bal 
elde edecek, meyve 
yetiştirip satacak 
bütçesine katkı 
sağlayacaktı.

Bin yıllardan beri 
ihmal edilen 
köylümüz yalnızlığın
dan kurtulacak, kims
eye muhtaç olmadan 
yaşamını sürdürecek
ti. Büyük Ata türk’ün 
dediği gibi köylü mil
letin efendisi olmaya 
başla mıştı. Yüzü 
gülüyordu, mutluydu 
Ne acıdır ki bu mutlu
luk, bu sevinç fazla 
uzun 
sürmedi.1946’dan 
sonra CHP’nin sağ 

kanadı muhalif gru
pla dirsek temasına 
geçerek bu güzelim 
okullar hakkında 
olumsuz propagan
daya girişti.
“Köy enstitüleri, 

şımarık, saygısız, 
vatansız, dinsiz 
gençler yetiştiriyor; 
köylüye zulüm 
yapılıyor; zavallı 
insanlara, köylülere 
zorla kırbaçla okul 
yaptırılıyor; 
öğretmene tarla diye 
fakir fukaranın tar
laları ellerinden 
alınıyor; enstitüleri 
komünistler idare 
ediyor; öğrencilere 
ayaklanmak üzere 
silahlar dağıtılıyor; 
kız erkek evlen
meden birbirine 
katılıyor....” Bunlara 
benzer daha nice ifti
ralar atılıyordu. 
Söylenenlerin hiçbiri 
gerçek değildi. “Ne 
yazık ki ne utanılacak 
şey ki bu yaygaraları 
duyup da susan 
hatta köy enstitü
lerinin ilkelerini 
çürütmeye çalışan 
aydınlarımız da çık
mıştır. Oysa bu 
aydınlar ne köyü ne 
de köylüyü tanıyor
du. Ülkenin aydınlan
masını istemeyen 
ağaların ve siyasi
lerin korosuna bazı 
aydınlar da 
katılmıştı.”

Bu olumsuz durum
dan en çok etkilenen 
Tonguç’tu. 14 yıl 
emek verip 
yetiştirdiği fidanların 
hoyratça sökülüp 

atılmasına gönlü razı 
gelmiyordu. Çünkü 
Türk ulusunun eğitim 
alanında ortaya koy
duğu mükemmel bir 
eserdi. Bu eserin yok 
edilmesi yaratıcısını 
kahrediyordu. Bu 
eserinin yaşamasını 
umutla bekledi. 
Yaptıklarının doğru 
olduğuna inanıyordu. 
Sonunda dayana
madı ve öldü.

Türkiye çok partili 
yaşama geçince 
emperyalist ülkelerin 
tuzağına düşmekten 
de kendini alamadı. 
Yardım adı altındaki 
borçlar (marşhall ve 
Turuman) ülkeyi bir 
borç batağına sürük
ledi.

1950’de iktidara 
gelen Demokrat 
Partinin içinde de 
toprak ağaları vardı. 
Bunların başında 
Menderes geliyordu. 
Güneydeki ve doğu
daki ağaların da 
isteğiyle köy enstitü
lerinin önce adı 

değiştirildi sonra 
1954 ‘te kapatıldı.

Aradan 70 yıl 
geçmesine karşın 
hala önemini koru
makta hâlâ güncel
liğini sürdürmektedir.

Gerçekten bu 
okullar kapatılmasay
dı neler olurdu:

Her şeyden önce 
köylümüzün yazgısı 
değişirdi. Ülkemizde 
okumayan yazmayan 
yurttaşımız kalmazdı. 
Cumhuriyet 
Türkiye’sinin aydın
lığı her yana yayılırdı. 

Düşünen, sorgulayan 
ve sömürüye karşı 
çıkan insanlarımız 
olurdu. Toplum 
olarak uygarlıktan 
yana bir yaşamı 
sürdürür olurduk. 
Milyonlarca işsizimiz 
ve milyarlarca dolar 
borcumuz olmazdı. 
Sömürülen bir ülke 
değil başı dik, onurlu 
bir ulus olurduk. 
ABD’nin ve İMF’nin 
her istediğine evet 
demezdik. Kısa 
zamanda emek har
camadan, ortaya 
çıkan dolar mil
yarderi zenginlerimiz 
olmazdı. Kendi poli
tikalarımızı kendimiz 
belirlerdik. Sonuç 
olarak bağımsız bir 
ulus olarak var
lığımızı sürdürürdük. 
Binlerinin taşeron
luğunu. BOB’un 
eşbaşkanlığından 
söz etmezdik.

Bugün eğitim soru
nunu nasıl çözeceğiz 
diye düşünmezdik.

Olmadı, kendi yarat
tığımız güzellikleri 
yine kendimiz yok 
ettik. Aydınlıktan 
korkan yarasalar 
misali toprak ağaları 
ve halk düşmanı poli
tikacılar bu yenilik
lere dayanamadı. 
Güçlerini siyasi ikti
darın gücüyle bir
leştirerek bu 
okulların kapısına 
kilit vurdular.

Şimdi kına yakma 
zamanı, münasip yer
lerine yakıp sevinsin
ler!
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Serbest Kürsü

Gemlik’in 23 Mahalle 
ve 17 Köy Muhtarını 
Narlı Köyü Sosyal 
Tesisleri’nde ağır
layan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, bugüne 
kadar olan uyumlu 
çalışmaların devam 
edeceğini söyledi. 
Köy ve Mahalle 
Muhtarlarına, 
“Sorununuz ne olur
sa olsun, yeter ki 
bizlere bildirin. 
Belediye’de kapımız 
açık çalışıyoruz. 
Randeyusuz size 
hizmet etmek göre
vimizdir. Gemlik’i, 
elbirliğiyle yönete- - 
Um” diye seslenen 
Refik Yılmaz, turizm 
kentine yönelik 
büyük hedefler 
belirlediklerini kay
detti. Kurşunlu ve 
Kumla’ya hizmet 
yağacağını 
müjdeleyen Refik 
Yılmaz, sahil düzen
leme ve temizleme 
çalışmalarında da 
Muhtarlarla işbirliği 
yapacaklarını anlattı. 
Yaz aylarında ilçenin 
yazlıkçı akınına uğra 
dığını vurgulayan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, “Biz isti 
yoruz ki artık Gemlik 
esnafı da para 
kazansın. Bu konu
da herkesle işbirliği

çerçevesinde 
temizliğimize, 
görselliğimize, ürün
lerimizin vizyonuna 
dikkat edelim. 
Esnaflarımıza yar 
dim edip, onları 
olumlu yönde uya 
ralım. Gemlik’ten 
ayrılan yazlıkçı da, 
esnafımız da rahat 
edip, dua etsin” 
dedi.
Şubat ayında 
yapılan toplantıda 
muhtarlarla aylık 
toplantı yapmayı 
kararlaştırdıklarını 
hatırlatan Refik 
Yılmaz, hava şart
larının olumsuzluğu 
ve ilk toplantıda 
tutulan notların yine 
hava şartları 
nedeniyle hizmete 
dönüştürülmeme 
sinin Mart ayındaki 
toplantıyı iptal 
ettirdiğini söyledi. 
Buna karşın ilçe 
merkezi ve köy

lerinde aralıksız 
hizmete devam ettik
lerini bildiren 
Yılmaz, Mayıs ayın
daki toplantıya 
kadar hizmet ham
lesinin artarak 
devam edeceğini 
müjdeledi.
Refik Yılmaz, daha 
sonra 10 Nisan’da 
vefat eden Belediye 
eski Başkanı Nezih 
Dimili’nin mevlidine 
katılmak üzere 
yemekten ayrıldı. 
Belediye Meclis 
üyeleri ve Daire 
Müdürlerinin de 
katıldığı yemekli 
toplantıda, muhtar
lara tek tek söz 
veren Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik, bugüne kadar 
yapılan ve yapılacak 
olan çalışmalarla 
karşılaştırmalı 
olarak yanıtlar verdi. 
Yeni sorunları da 
not alan Mehmet

Çelik, ilgili birimlerle 
bu sorunları ivedilik
le çözeceklerini 
ifade etti.
Muhtarların geneli 
Belediye Çalış
malarından duyduğu 
memnuniyeti dile 
getirip teşekkür etti. 
Buna karşın Adliye 
Köyü Muhtarı Ali 
Çelik, Çevre 
Yolu’nun Umur 
bey’in arka tarafın
dan geçirilmesi 
talebini tekrarladı. 
Çelik, Umurbeyli, 
Adliye Köylü zeytin
cilerin de gıda 
güvenliği yasasına 
uygun olarak bir 
merkezde ticaret 
yaptırılmasını talep 
etti. Engürücük 
Köyü Muhtarı 
Osman Çelik’de, 
Gemlik Belediye 
si’nin Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi ile birlik
te cüzi miktarda da 
olsa, köylere nakdi 
hizmet yardımında 
bulunmasını 
istedi.
Tarihi evlerin röleve 
projelerinin yanı 
sıra, alt yapı çalış
malarının geldiği 
son durumunun da 
masaya yatırıldığı 
toplantıda, bozuk 
yollara ek asfalt 
talebi de gündeme 
alındı.

Zeynep ÇELİK - 8/F 
11 Eylül İlköğretim Okulu

BUGÜN BARIŞ GÜNÜ
Gün 23 Nisan bin dokuz yüz yirmi 
Sokaklar coşku, kalpler heyecanla dolu 
Bugünün küçükleri yarının büyükleri 
Çınlatsın yeryüzünde barış türkülerini

Her millet muhtaçtır körpecik beyinlere 
Yeniden doğmak için küçük fikirlere 
Barışla yaşayabilmek için büyük sevgilere 
Milletin geleceğidir siyah beyaz her çocuk

Bahar gelir uyanır toprak, 
uyanır tüm canlılar
Yemyeşil kırlar, masmavi gök, kırmızı 
beyaz, mor kırlar
Şenlenir her ocak, illerde, dillerde, 
gönüllerde anılacak 23 Nisan 
Dünyanın her karış toprağından siyah, 
beyaz gelir rengârenk çocuklar.

Bugün adım atan her çocuk 
yurdumun toprağına 
Karşılaşır Türk’ün gülen yüzüyle, 
bereketli sofrasıyla 
“Gel, ne olursan ol yine gel.” diyen 
Mevlana’sıyla
Yoğrulur her Türk genci, Yunus’uyla, 
Sinan’ıyla

Atatürk başa geçip kurunca meclisi 
Duyurdu tüm dünyaya bu milletin sesini 
Büyük küçük herkese verdi bu öğüdü 
Yurtta sulh Cihanda sulh tek 
düsturumuz budur.

11 Eylül İlköğretime Kafkas 
folklor kıyafeti

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

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Belediye 
si’nin okullara yöne
lik hizmet hamlesi 
ve malzeme yardımı 
sürüyor. 23 Nisan 
Şenliklerine 
Azerbaycan Kafkas 
Oyunları ile katıla
cak olan 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 2-A 
sınıfı öğrencilerine 
12 takım folklor 
kıyafeti teslim edildi. 
Teslim törenine 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Okul Müdü 
rü Mehmet Ercan 
Akbaş, Sınıf Öğret
meni Firdevs

Gençkan, 
Beden Eğitimi 
öğretmenleri Bilgen 
Güleryüz ve Tuğan 
Büyükbaşaran ile 
Folklor eğitmeni 
Nejat Yaşar katıldı. 
Başkanvekili Yılmaz, 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nda ses 
getirecek bir etkin
liğe hazırlanan 
okulun Kafkas 
Folklor Kıyafeti 
talebini 
yerine getirmekten 
büyük mutluluk 
duyduklarını söyle
di.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Memur zam bekliyor
Toplu Sözleşme 
Yasası tamamlandık
tan sonra 
görüşmeleri 
bekleyen memur, 
'iyi' zam istiyor 
Yılbaşından bu yana 
alacakları zammı 
merak eden 
memurlar için heye
canlı günler sürü 
yor. Habere göre 
Toplu Sözleşme 
Yasası'nın Mec 
lis'ten geçmesinin 
ardından başlayan 
süreçte şimdi 
sendikalar ile kamu 
yetkililerinin 
yapacağı görüşme 
ler bekleniyor. 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek'in 
dün yaptığı 
"Bütçede memura

Kredi kartına veda edeceğiz
Önümüzdeki 8 yıl 
içinde ödemelerde 
kredi kartlarının ve 
nakit paranın yerini 
cep telefonları ala
cağı öngörülüyor. 
Pew Internet ve Elon 
Üniversitesi tarafın
dan yapılan araştır
maya göre, araştır
maya katılanların 
yüzde 65’i, on yıla 
kalmadan tüm 
ödemelerini “mobil 
cüzdanlarıyla" yap
mayı umuyor. Mobil 
cihaz kullanıcıları, 
uygulamalar için 
ödeme yapılmasını 
sağlayan Google 
Wallet veya cep tele
fonlarını kredi kart
larına çeviren 
Square (sadece 
ABD’de) gibi uygu

verilecek zam için 
ilave tedbire gerek 
yok" açıklaması 
görüşmelerin sıkın
tısız geçeceğine 
işaret ederken; 
sendikalar da en 
yüksek zammı 
almak için hazırlık
larını sürdürüyor.

lamaların 2020 
itibariyle tamamen 
paranın yerine geçe
ceğini düşünüyor. 
Akıllı telefon kul
lanıcıları, mobil cüz
dan düşüncesini 
hızla benimsiyor. 
comScore araştırma 
şirketinin Aralık 
ayında yaptığı 
araştırma, ABD’li 
akıllı telefon kul
lanıcılarının yüzde 
38’inin, yakın gele
cekte her türlü

Sendikalar zam bek
lentilerinin enflasy
onun üzerinde 
olduğunu açık
lamıştı. Bu oranlar 
yüzde 15'e kadar da 
çıkmıştı. Bütçede 
ise yüzde 10'a yakın 
bir zam oranını 
öngören kaynak 

alışverişlerini mobil 
cihazlar üzerinde 
gerçekleştirmek 
istediklerini göster
di. Eylül 2011’de 
yapılan bir diğer 
comScore araştır
masında ise mobil 
cihaz kullanıcılarının 
yüzde 47’si, son bir 
ay içinde cihazlarını 
kullanarak internet
ten alışveriş gerçek
leştirdiklerini ifade 
etti. ABD’de aynı 
dönem itibariyle

ayrıldığı haberlere 
yansımıştı.

MESAJ YAĞIYOR 
Görüşmelerin bu 
çerçevede geçmesi 
öngörülüyor.
Gazetemize görüş
lerini bildiren 
memurlar ise 
uzun süredir bek
lediklerini ve geçim 
şartlarına uygun bir 
zam istediklerini 
belirtiyor.
Önümüzdeki gün
lerde başlayacak 
zam görüşmelerinin 
çetin geçeceği tah
min ediliyor. 
Sendikalar sadece 
zam oranı değil, 
memurların birçok 
özlük hakkı için de 
pazarlıklar yapacak.

mobil cihaz kul
lanıcısı 90 milyon 
olarak belirtildi. 
Pew, dün 
sonuçlarını açık
lanan araştırmanın 
raporunda şu 
ifadeyi kullandı: 
“2020 itibariyle, 
insanların birçoğu 
nobil cihazları iyice 
benimseyecek ve 
fınansal işlemlerde 
kredi kartıyla veya 
nakit ödeme şekli 
neredeyse tamamen 
ortadan kalkacak. 
İnsanlar, parasal 
işlemlerini mobil 
cihazları ve yazılım
larla gerçekleştir 
meye başlayacak, 
bu işlemler internet 
te ve mağazalarda 
gerçekleştirilecek.”

Devlet, 20 yaş 
üzerindeki araçların 
hurdaya ayrılmasını 
teşvik edecek.
Vergisinin yüzde 25'i 
ödenen aracın tescil 
kaydı silinecek.
Başbakan Yardırma 
Ali Babacan ve 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek 
düzenledikleri ortak 
basın toplantısında 
Tasarruf Teşvik 
Paketi'nin detay
larını açıkladı. 
Pakette yer alan 
detaylardan biri de 
20 yaş üzeri araçlara 
getirilecek yeni 
uygulamayla ilgili. 
Bakan Şimşek, 20 
yaş üzerindeki 
araçların hurdaya 
ayrılmasını da teşvik 
edeceklerini vurgu
layarak, şu bilgiyi 
verdi:
’’Karayolu taşı
macılığında karbon
dioksit emisy
onunun azaltılması 
ve ömrünü tamam
lamış taşıtların hur

KnŞ€D€ 8€Kl€M€K YOK
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MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

daya ayrılarak 
bertaraf edilmesi 
amacıyla daha önce 
geçici süreli olarak 
yapılan 20 yaş ve 
üzeri taşıtların hur
daya ayrılması 
halinde, biz bu yeni 
düzenlemeyle taşıt 
sahipleri adına 
tahakkuk eden 
Motorlu Taşıtlar 
Vergilerinin yüzde 
25’inin ödenmesi 
şartıyla, kalan vergi 
aslı, gecikme 
zammı, gecikme 
faizi, vergi cezaları 
ve tescil plakasına 
kesilen idari para 
cezalarının 
tamamının tahsilin
den vazgeçeceğiz 
ve taşıtın tescil kay
dının silinmesi 
uygulamasını 
getireceğiz.” 
Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan, "Maliye 
Bakaniığı'nın hurda 
teşvik düzenlemesi 
binek araçları 
hedefliyor" dedi.

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 işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. . 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sieİ. 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 94M

VAPUR - FERİROT

L 
1 
K

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM! 
flC 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 0163

DAĞITICILARw 
1

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

H HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mar.Saö.Ocağı 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

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

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

Gemlik Körfez
t gemlIkUn İlk günlük »IyasI gazetesi

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4249 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

UMlIiMI
VENÜS SİNEMASI 

PAMUK PRENSESİN 
MACERALARI 

11.45-14.00-16.15- 
18.30-20.30 

MAXMACER 
12.00-14.15-16.15- 

18.18-20.15 
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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Spor Şenliklerinde öğrenciler spora doyuyor

Gemlik Belediyesi 
Okul Spor Şenlikleri 
tüm hızıyla devam 
ediyor.
Gemlik Belediye 
Başkanlığı ve İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan ortaklaşa 
organize edilen Okul 
Spor Şenlikleri 
Futbolun ardından 
Voleybol ile devam 
etti.
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Spor 
Salonu’nda 7 
ilköğretim okulunun 

katıldığı Mini 
Voleybol Şenliğinde 
öğrenciler doyasıya 
voleybol oynayıp 
eğlendiler. Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Okul Müdürü 
Mehmet Türkmen'in 
ev sahipliği yaptığı 
şenlikte, Çınar 
İlköğretim Okulu ile 
Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu en 
çok müsabaka 
oynayıp finale isim
lerini yazdırdılar. 
Şehit Cemal İlköğre
tim Okulu, 11 Eylül

İlköğretim Okulu, 
Engürücük İlköğre
tim Okulu, Şehit 
Etem Yaşar İlköğre
tim Okulu ve TSO 
Gazi İlköğretim 
Okulu Öğrencileri 
şenlikte Mini voley
bolun keyfini 
çıkararak oynadılar. 
Müsabakaların biti
minde şenliğe 
katılan tüm öğren
cilere Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
tarafından hazır
lanan Madalyalar ve 
Katılım Belgeleri

verildi.
Ödül Törenine 
Belediye Başkan 
Yardımcısı; Nazmi 
Koçak, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Spor Müdürü 
Ahmet Adil Tunç, 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Burhan İnan, Okul 
Müdürleri, Beden 
Eğitimi öğretmenleri 
ve çok sayıda öğren
ci Velisi katıldı. 
Oldukça Görkemli 
geçen ödül

töreninde konuşma 
yapan İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Gemlik Belediye 
Başkanlığına destek
lerinden ve sporu 
sahiplenmelerinden 
dolayı teşekkür etti. 
Konuşmasında 
hakemlik ve 
organizasyon görev
lerini özveriyle 
yapan Beden Eğitimi 
Öğretmenlerine ve 
ev sahipliği yapan 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Müdürlüğüne 

de teşekkür eden 
Ercümen, okullar 
kapanana kadar 
faaliyetlerin süre
ceğini bildirdi.
23 Nisan Okul Spor 
Şenliklerine 
önümüzdeki pro
gram ise; 19 Nisan 
2012 Perşembe 
günü Bebestad şen
liği stadyumda ve 20 
Nisan Cuma günü 
Masa Tenisi Şenliği 
Anadolu lmam Hatip 
Lisesi Spor 
Salonunda devam 
edecek.

Emlakçılar sınavda ter döktü
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
tarafından açılan 
Emlak Danışmanlığı 
kursunun I.Grup 
13 Nisan 2012 Cuma 
günü yapılan 
sınavla tamamlandı.

Sınava giren

kursiyerlere 40 soru 
sorulurken katılım
cılardan 17 kişinin 
belge alnrâya hak 
kazandığı belirtildi. 
Sınav esnasında 
kursiyerlerin hayli 
heyecanlı olduğu 
gözlemlendi.



Koyutan Apartmanı’nda bu kez de merdiven korkuluklarını kestiler

“Bunun adı vicdansızlıktır"
Halitpaşa Mahallesi 2 Nolu Cadde’yi 
Kumla Caddesi’ne birleştiren kavşakta 
bulunan Gemlik Belediyesi’nin kamu
laştırma kararı aldığı Koyutan Apartma 
nı 6. katında kamulaştırma bedelini az 
bulan Mürvet Ataş adlı kadının evine 
girememesi için bu kez de merdiven 
korkulukları kesilerek yamultuİdu. 4’de

Kendilerini polis, 
savcı gibi tanıtıp 

vatandaşları 
dolandırdılar

Bursa'da, kendisini "savcı, hakim ve 
polis" gibi tanıtarak vatandaşları dolan 
dırdığı iddia edilen kişi, gözaltına alındı. 
Dolandırıcıların "Terör örgütü tarafından 
hesabınız ele geçirildi. Size vereceğimiz 
hesap numarasına paranızı transfer 
edin, biz soruşturma bittiği zaman size 
paralarınızı iade edeceğiz" taktiğini kul
landığı belirtildi. Haberi sayfa 3’de

20 Nisan 2012 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

MarmarabirlU Uzakdoğu 
pazarına kam araladı

Zeytin ülkesi Yunanistan’a bile 
sofralık zeytin ihraç eden Marma 
rabirlik, Uzakdoğu pazarının da 
kapısını araladı. Dünyanın her 
bölgesine ulaşacak. Sayfa 5’de

Borusan Lojistik Iskelesi’nde meydana gelen kaza nedeniyle denize akaryakıtın yayılmasının önlenmesine çalışılıyor

Halatı kopan gemi iskelene 
çarptı 35 ton yakıt denize saçıldı 
yf Önceki gün meydana gelen fırtınada, Borusan Lojistik 2 Nolu İskele- 

si’ne bağlı bulunan Hollanda bandıralı Amstelborg adlı kuru yük gemisinin 
halatları kopunca, iskelye çarptı. Çarpış anında yara alan geminin akaryakıt 
deposundan denize 35 ton fulloil aktı. Borusan Lojistik ilk yardım ekipleri 
anında olaya müdahale ederek, fulloilin Körfez’e yayılmasını önlemek için 
bariyer ile geminin çevresini çevirdiler. Ayrıca, 6 araç ve insan gücüyle de 
akaryakıtı toplanmasına başlandı. Gemlik Kaymakam Vekili Bursa Vali Yar 
dımcısı Adnan Kayık ve Liman Başkanı dün olay yerinde inceleme yaptı. 2’de

Güne Bakış
Koyutan Apartmanı

Koyutan Apartmanı ile ilgili gazetemizde 
iki kez haber yaptık.

Belediyece yol genişletmesi için kamu
laştırılmak istenen Koyutan Apartmanı, 2 
nolu caddeden Kumla Bayırına dönerken 
köşede bulunuyor.

Bu apartmanı tanımamak imkansız. 
Çünkü, 6 katlı bu küçük apatmanın, 5 katı 
Belediye tarafından mal sahipleriyle anlaşı 
larak kamulaştrıldı.

Üst katında bulunan, bir kadın ise verilen 
değeri beğenmedi.

Bu durumda ne yapılır.
Hukuk devletinde yargıya gidilerek, 

mahkemece değer biçilir. Dev. syf4’de

Hayriye Köyü’nde 
ikamet eden Ahmet 
(84) ve Hatice Kaptan 
(82) çifti, dün Yıldırım 
ilçesi Şükraniye 
Mahallesi'nde oturan 
çocukları İsmet 
Kaptan'ı ziyarete gitti. 
Gece saatlerinde 
banyoya giren Kaptan, 
rahatsızlanınca eve 
çağrılan akrabaları 
tarafından Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Kalp krizi geçirdiği 
sanılan İsmet Kaptan 

yoğun bakım 
ünitesinde tedavi altı
na alınırken, Ahmet ve 
Hatice Kaptan çifti ise 
geceyi evin oturma 
odasında yatarak 
geçirdi. Geceyi has
tanede geçiren 
Kaptan'ın akrabaları, 
sabah eve geldik
lerinde yaşlı çifti 
baygın halde buldu. 
Olay yerine çağrılan 
112 Acil Servis ekip
lerinin yaptığı 
incelemede, yaşlı 
çiftin öldüğü tespit 
edildi.

Doğalgaz zehirlen
mesinden şüphelenen 
bacanın fırtınadan 
dolayı tıkandığı ve 
yaşlı çiftin şofbenden 
sızan gazdan 
zehirlendiği belirtildi. 
Hastanedeki tedavisi 
süren İsmet 
Kaptan'ın ise 
hayati tehlikesinin 
bulunduğu öğrenildi. 
Hayriye Köyü eski 
muhtarının annesi ve 
babası dün ikindi 
namazından sonra 
köyünde toprağa 
verildiler.

Öğretmenler 
Bursa'daMaaş

Bordrolarını
Yattı

Bursa'da öğret 
menler, "Eşit işe 
eşit ücret" düzen
lemesinde eğitim 
çalışanlarının 
dışlandığını öne 
sürerek maaş 
bordrolarını yaktı. 
Bursa İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
önünde toplanan 
120 Eğitim-Bir-Sen 
üyesi, hükümetin 
eğitim politikalarını 
ve "Eşit işe eşit 
ücret" uygulaması 
nı protesto etmek 
için maaş bordro
larını yaktı. 3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Borusan Lojistik İskelesi’nde meydana gelen kaza nedeniyle denize akaryakıtın yayılmasının önlenmesine çalışılıyor

Halan kapan gemi iskeleye 
çarptı 35 ton yakıt denize saçıldı 

Önceki gün öğle saatlerinde başlayan fırtına sonucu, Borusan Lojistik 2 Nolu İskelesi’nde 
bağlı olan Hollanda bandıralı Amstelborg adlı gemi halatları kopunca, iskeleye çarparak 
yara aldı. Akaryakıt deposu delinen gemiden denize 35 m3 fueloil yayıldı.
Önceki gün öğle 
saatlerinde 
başlayan fırtına, 
Borusan Lojistik 
Iskelesi’ndeki gemi
nin halatını kopar
ması sonucu, boş 
kalan gemi iskeleye 
çarptı.
Akaryakıt deposu 
yanından yara alan 
gemiden sızan 
mazotun Körfez’e 
yayılmasının önlen
mesine çalışılıyor. 
Olay önceki gün 
saat 13.oo sıraların
da meydana geldi. 
Hollanda bandıralı 
Amstelborg adalı

kuru yük gemisi 
yük almak için 2 
Nolu iskelede bek
lerken, çıkan fırtına 
ve dalgaların etki 
siyle geminin 
iskeleye bağlı olan 
halatları koptu. 
İskeleye çarpan 
gemi akaryakıt 
depolarının bulun
duğu yerden yara 
aldı.
Akaryakıt deposu
nun delinmesi üze 
rine denize mazot 
sızmaya başladı. 
Borusan Lojistik 
iskelede kırmızı 
alarm durumuna

geçerek, deniz 
içinde yayılmaya 
başlayan mazotu 
önlemek için deniz 
içini bariyerlerle 
çevirdi.

Bin metrekarelik bir 
alana yayılan 
akaryakıtın kontrol 
altına alındığını 
söyleyen Gemlik 
Kaymakamvekili ve

Bursa Vali 
Yardımcısı Adnan 
Kayık, “Borusan 
Lojistik 6 makina ile 
ve işçilerce 
temizlenmeye

başlandı.
Akaryakıtın
Körfez’de yakıtın 
yayılması önleme 
çalışmaları devam 
ediyor.” dedi.
Dün Liman Başkanı 
ile birlikte Borusan 
Lojiistik İskelesi ne 
giden Kaymakam 
vekili Kayık, olay 
yerinde incelemeler 
de bulundu, 
iskeleye yeniden 
bağlanan 
Amstelborg adlı 
geminin onarım 
çalışmalarına 
başlayacağı öğre
nildi.

BÖLÜNME ANAYASASINA KARŞI

MİLLİ ANAYASA
DÜZENLEME KOMİTESİ 

Atatürkçü Düşünce Derneği 
Memleket Sevdalıları Derneği 
Cumhuriyet Kadınları Derneği 

Türkiye Gençlik Birliği 
Alevi Kültür Dernekleri Federasyonu 

Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi 
Bursa Temsilciliği - 68’liler Vakfı 

İşçi Partisi - Demokrat Parti 
BURSA YÜRÜTME KURULU 

Fikret Sankur 90532 224 10 57 
Av. Halil Yeşilyurt 90 535 310 05 63 

Gülez Arıkan 90 555 519 42 01

22 Nisan 2012 Pazar 12.30
Müjdat Gezen Sanat Kültür ve Eğlence Merkezi 
FSM Bulvarı Zafer Sakak No: 15 Nilüfer / BURSA

FORUMU
FORUM ÇAĞRICISI VE YÖNETİCİSİ 

HÜSAMETTİN CİNDORUK
TBMM Eski Başkanı 

PROF. DR. KEMAL ALEMDAROĞLU 
İstanbul Üniversitesi Eski Rektörü 

HALUK DURAL 
Milli Anayasa Forumu Sekreteri 

KONUŞMACILAR
Prof. Dr. Meltem Dikmen CANİKLİOĞLU 
D.E.Ü. Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı 

Doç. Dr. ÜMİT KOCASAKAL 
İstanbul Baro Başkanı 

Av. HAŞAN BASRİ ÖZBEY
İP Genel Başkan Vekili 

Av. ŞAHIN MENGÜ 
CHP Eski Milletvekili 

BEDRİ BAYKAM
Sanatçı - Ressam
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Salça fabrikasını soydular
Bursa'nın
Karacabey ilçesinde 
bir fabrikanın çelik 
kasasını parçalayan 
hırsızlar, 2 bin lirayı 
çalıp kayıplara 
karıştı.

Kenmierini polis, savcı gibi 
tanıtıp vatandaşları dolandırdılar
Bursa'da, kendisini 
"savcı, hakim ve 
polis" gibi tanıtarak 
vatandaşları 
dolandırdığı iddia 
edilen kişi, gözaltına 
alındı.
İddiaya göre, 
Adana'da oturan 
Zülküf U. (55) ken
disini "savcı" gibi 
tanıtarak cep tele
fonuyla aradığı 
kişilere "Terör 
örgütü tarafından 
hesabınız ele geçiril
di. Size vereceğimiz

Hacizle Sarsılan Köylüler Soluğu amiyeıle aidi
Bursa'daki Orhaniye 
Köyü Tarımsal 
Kalkınma 
Kooperatifi üyeleri, 
eski yönetimden 
kaldığını ileri 
sürdükleri 1.5 mily
on lirayı bulan borç 
yüzünden köyün 
haciz tehlikesiyle 
karşı karşıya 
kaldığını söyleyerek 
adliye önünde 
adalet istedi.
Sabah saatlerinde 
Kestel'e bağlı 
Orhaniye Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi Başkanı 
Osman Yıldız ile bir
likte adliyeye gelen 
onlarca üye, kendi
lerinden önceki 
yönetimin düzen
lediği 602 bin liralık 
senet yüzünden 
koca köyün haciz 
riskiyle karşı karşıya 
kaldığını ileri sürdü. 
Kooperatifin eski 
başkanı M.K.'nın 
doldurduğunu ileri 
sürdükleri senedin 
aslında kooperatife 
ait bir borç

İlçeye bağlı Tophisar 
köyünde faaliyet 
gösteren bir salça 
fabrikasına giren 
hırsızlar, çelik 
kasadaki paraları 
çaldı. Sabah fab

hesap numarasına 
paranızı transfer 
edin, biz soruşturma 
bittiği zaman size 
paralarınızı iade 
edeceğiz" dedi.
"Hakim ve polis" 
olarak da kendisini 
tanıttığı ve bu yön
temle çok sayıda 
kişiyi dolandırdığı 
iddia edilen Zülküf 
U, dikkat çekmemek 
için hesabındaki 
paraları çekmek 
üzere Adana'dan 
Bursa'ya geldi.

olmadığını kayde
den Başkan Başkan 
Yıldız, "Bu konuda 
2. Asliye Ticaret 
Mahkemesi'ne 
açtığımız ve 22 aydır 
süren davamız red
dedildi. Gerekli 
müracaatlarımızı 
sürdüreceğiz. Böyle 
adalet olmaz. Bizden 
önceki yönetimin 
şahsi borçları biz
den tahsil edilmeye 
çalışılıyor. 
Kooperatifimizin 
doğmuş ve doğacak 
tüm alacakları icra 

rikaya gelen person
el tarafından 
kasanın açık 
olduğunun görülme
si üzerine olay jan
darmaya bildirildi. 
Göbek kısmının

Bir süre sonra 
dolandırıldığını fark 
eden çok sayıda 
vatandaşın şikayeti 
üzerine harekete 
geçen İl Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık 
Bürosu ekipleri, zan
lıyı Yıldırım ilçesi, 
Esenevler 
Mahailesi'ndeki bir 
banka şubesinde 
hesabındaki paraları 
çekmek isterken 

takibi altında. Elimiz 
kolumuz bağlandı. 
Sıkıntımızın çözümü 
için yetkililere 
sesleniyoruz.
Gerekirse 232 koop
eratif üyesiyle birlik
te Ankara'ya kadar 
yürürüz" dedi. 
Kooperatif adına 
düzenlenen senedin 
şu an yasal faiz
leriyle 1.5 milyon 
lirayı bulduğunu 
kaydeden Yıldız, 
"Bu senette bizim 
imzamız yok. Eski 
yönetimin yaptık

kırılarak açıldığı 
belirlenen kasanın 
içinde bulunan 2 bin 
liranın çalındığı 
öğrenildi. Olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

gözaltına aldı. 
Zanlı, Emniyet 
Müdürlüğü'ndeki 
ifadesinin ardından 
"dolandırıcılık" 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.
Zülküf U'nun 
hesabına Ankara ve 
Antalya'dan 13 bin 
TL yatırıldığı, 
Ankara'da tuzağa 
düşürülen bir kişinin 
ise dolandırıldığını 
anlayınca yatırdığı 
67 bin TL'yi bloke 
ettirdiği belirlendi.

larını 22 aydır temi
zlemeye çalışıyoruz. 
Kooperatifimiz 4 yıl
lık geliri toplam 436 
bin liradır. Eski 
yönetimden bize 
kalan senedin 
meblağı ise 602 bin 
lira. Bu borç da faiz
leriyle birlikte 1.5 
milyon lirayı bul
muştur. Biz de şimdi 
bu eski borcun 
kooperatifimize ait 
olmadığını ispatla
maya çalışıyoruz" 
diye konuştu.

Bursa'da öğretmen
ler, "Eşit işe eşit 
ücret" düzen
lemesinde eğitim 
çalışanlarının dış
landığını öne sü 
rerek maaş bordro
larını yaktı.
Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü önünde 
toplanan 120 Eğitim- 
Bir-Sen üyesi, 
hükümetin eğitim 
politikalarını ve 
"Eşit işe eşit ücret" 
uygulamasını 
protesto etmek için 
maaş bordrolarını 
yaktı. Hükümetin, 
eğitim konusunda 
düzenleme 
yaparken, "Sizin 
muadilinizi bula
madık, onun için siz 
dışarıda kaldınız" 
diyerek kendilerini 
saf dışı bıraktığını 
savunan Eğitim-Bir- 
Sen Bursa Şube 
Başkanı Numan 
Şeker, Türkiye'de 
eğitimcilerin 
maaşlarının düşük 
olduğunu söyledi. 
"Meclis çalışanları
na, danışmanlarına, 
şoförlerine 
üst düzey bürokrat
larına, gizli karar
namelerle askere 
cömert olan Maliye 
Bakanlığının eğitim 
çalışanlarına cimri 
davrandığını" iddia 
eden Şeker, "Kimse 
eğitimcileri küçük 
görmesin. Hükümet, 
gelir dağılımında 

adaleti sağlamak 
zorundadır. Sözde 
ve özde kamu 
çalışanı ayrımına 
artık son verilmeli. 
Patronlara milyon 
dolarlık merhamet 
gösterilmesinden 
vazgeçilmeli. Bize 
reva görülen sefalet 
ücretlerinin yeniden 
gözden geçirilmesi 
gerekir" dedi. 
Her şeye zam 
gelirken maaşların 
yerinde kalmasına 
anlam veremedik
lerini belirten Şeker, 
sorunlarına çözüm 
bulana kadar 
protestolarını farklı 
şekillerde sürdüre
ceklerini söyledi. 
Kimseden lütuf bek
lemediklerinin altını 
çizen Şeker, 
"Ekonomi büyüyor, 
Türkiye zenginleşiy
or, diyenler var. O 
zaman zenginleşen 
Türkiye'nin payın
dan bizim hakkımıza 
düşeni istiyoruz. 
Eşitlik ve adalet 
adına düzenleme 
yapanların ortaya 
çıkardıkları eşitsi
zliğin giderilmesini 
istiyoruz" ifadelerini 
kullandı.
Konuşmanın ardın
dan, eğitim çalışan
ları yanlarında 
getirdikleri maaş 
bordrolarını yakarak 
hükümeti protesto 
etti
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Koyutan Apartmanı’nda bu kez de merdiven korkuluklarını kestiler

“Bunun adı vicdansızlıktır"
Koyutan Apartmanı

6. kat maliki, uçuk fiyatlar istemiş ol 
sa bile hiçbir şey ifade etmez.

Sonucu beklemek gerekir.
Ama yargıya giden bu kez mal sahibi 

olmuş ve kamulaştırma istemenin yürüt 
meşini durdurmuş.

Bu süreçte, Belediyece kamulaştır/ 
lan, yani belediyenin mal olan 5 daire 
yağmalanmış.

Koyutan Apartmanı’nın kapısı açık, gi 
din görün.

AKP’li belediye meclis üyeleri de 
gidip görsün, CHP’lilerde, MHP’liler de...

Belediye, parasını verip satın aldığı 5 
dairenin neden yağmalanmasına göz 
yumdu? Çalınan kapı pencerelerle ilgili 
suç duyurusunda bulunuldu mu?

Binada üst kat dışındaki tüm katlar 
bomboş.

Kapı, pencere, çeşme, mutfak çerçe 
veler hiçbir şey yok dairelerde.

Önceki gün binayı gezdim.
Neden derseniz, üst kat sahibi Mürvet 

Ataş gelip, bu kez merdiven demirleri 
nin kesildiğini söyledi. “Evime girmem 
engelleniyor” dedi.

Doğru olup olmadığını gözlerimle 
görmek istedim.

Gidip, her katı bir bir gezdim.
Gidin sizler de gezin.
Böyle bir kamulaştırma olur mu?
4. katın banyosunda bira şişeleri 

duruyordu.
Demek birileri boş daireleri kendileri 

ne mekan etmeye, geceleri kafa çekme 
ye başlamış bile..

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ahmet 
Dural Meydam’nda, 8 parsel özel mülkü 
kamuştırmak istedi.

Mal sahipleri verilen fiyatı beğenme
di.

Davalar açıldı.
Bu işin başlangıcı 2009 tarihiydi.
Büyükşehir Belediyesi ise, Asliye 

Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, bu 
yerlerin kamulaştırma değerinin belir
lenmesini istedi.

Mahkeme, geçen ay karar verdi. 
Bedeller yattı, mal sahiplerine çıkın 
tebligatı gönderildi.

Bu biraz uzun süreç ama hukukun 
belirlediği bir yoldur.

Bunun dışında Koyutan Apartmanın 
da uygulanan durum ayıptır, günahtır.

Yalnız bir kadına yapılan zulümdür.
Bu kadın benim ne yakınım, ne de 

tanıdığımdır.
Her vatandaş gibi gazeteciye sığınan, 

haksızlığa uğradığını söyleyen, basın
dan destek isteyen bir T.C. vatandaşıdır.

Karşısındaki ise koca bir yerel yöne
tim.

Kumla Caddesi’nden Manastır’a 
doğru çıkarken, Koyutan Apartmam’na 
lütfen bir bakın.

Koca bir ayıp göreceksiniz.

Halitpaşa Mahallesi 
2 Nolu Cadde’yi 
Kumla Caddesi’ne 
birleştiren kavşakta 
bulunan Gemlik 
Belediyesi’nin 
kamulaştırma kararı 
aldığı Koyutan 
Apartmanı 6. katın
da kamulaştırma 
bedelini az bulan 
Mürvet Ataş adlı 
kadının evine gire
memesi için bu kez 
de merdiven korku
lukları kesilerek 
yamultuldu.
Gemlik Kumla şehir 
için yol güzergahın
da Kumla Cadde 
si’nin köşesinde 
kalan Koyutan 
Apartmanı’nın 
kamulaştırarak yolu 
genişletmek isteyen 
Gemlik Belediyesi 
1.2.3.4.5. kat malik
leriyle yaptığı 
görüşmeler sonucu 
anlaşmalı olarak 5 
daireyi kamulaş 
tirdi.
6. katta yaşayan 
Mürvet Ataş adlı 
bayan, belediyenin 
teklif ettiği bedeli 
yetersiz bularak 
evini vermeyince 
başına gelmeyen 
kalmadı. 
Belediyenin kamu
laştırdığı 5 kat, kim
liği belli olmayan 
kişilerce adeta yağ
malandı.
Kapıları, pencere 
leri, çeşmeleri, 
lavobaları sökülen 
bina harebeye 
döndü.
Üst katta yaşayan 
ve belediyeye 
dairesini vermeyen 
Mürvet Ataş’ın ortak 
mülkiyet olan merdi
ven elektrikleri 
kesildi.
Dış hattan gelen su 
borusu koparıldı. 
Şimdi de dairesine 
çıkan merdivenlerin

korkuluk demirleri 
alt tarafından 
kesilerek yürüyüş 
bölümüne doğru 
kıvrıldı.

leri bile kestirdi 
Şimdi de merdim 
lerin demir kork 
lukları kesilerek 
üst kata çıkman 
için yamultulmu 
bunun adı vijda 
sizliktir. Haklam 
arayacağım 
Beni yanlız bula 
evimden atma t 
istiyorlar” diye 
yakınıyor.

pencereleri, kapılan 
camları kırılır ve 
yağmalanır mı? 
Belediye, içinde 
insan yaşayan bir 
binada buna nasıl 
müsade eder. 
Evime çıkamıyorum. 
Boş olan alt katlarda 
gelenler içki 
içmişler şişeleri 
orada duruyor. 
Ortak olan elektrik-

DAVA AÇTI 
Belediyenin verdiği 
fiyatı beğenmeyen 
5. kat maliki Mürvet 
Ataş, avukat 
aracılığıyla kamu
laştırmanın durdu
rulması için İdare 
Mahkemesi’ne dava 
açtı.
Mahkeme imar plan
larında böyle bir yol 
genişletmenin 
bulunmaması 
nedeniyle yürütmeyi 
durdurma kararı 
verdi.
5 katı viraneye 
dönen kamu
laştırılmış belediye 
mülkünün kapıların 
olmaması nedeniyle, 
can güvenliği 
olmadığını ve 
binanın ortak 
bölümlerinin kul
lanılmaz hale getiril 
diğini belirten 
Mürvet Ataş 
Belediyeyi suçla
yarak, “Beni evden 
çıkarmak için yap
madıkları şey 
kalmadı.
Belediyenin satın 
aldığı dairelerin

KAYIP
GEMLİK AKTAŞ-1 LOJİSTİK TAHMİL TAHLİYE 

DEPOLAMA OTO BAKIM HİZMETLERİ LTD ŞTİ 
FİRMASINA AİT SERİ:A 037090 NOLU FATURA BOŞ 

OLARAK KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR

SERİ A 497413 SIRA NUMARALI FATURA 
|f flVID NÜSHALARIMIZI KAYBETTİK. HÜKÜMSÜZDÜR 
nOf İH DORUK LİMAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETLERİ VE 
■*■■■ " NAKLİYE TİCARET LTD ŞTİ.
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MMMIıiıiMiiıınMı
Müjde müjde size, 

Başbakan’dan müjde size!
İşsizler, iş arayanlar; başınıza 

talih kuşu kondu!
Devletin açtığı 2 bin kişilik 

sınavda, barajı 2 bin 817 kişi 
geçince, Başbakan barajı geçen 
herkesin “İŞSİZLİK DANIŞMANI” 
olarak atanacağını yapılan 
törenle açıkladı.

Törende atana cak bazı işsiz 
ler, “İşsizin halinden en iyi biz 
anlarız” yollu açıklamalar 
yaparak,

Başbakan’a üçlü çektiler.
Böylelikle 5 milyon işsizi olan 

Canım Türkiyem’in,
İşsizliğe deva danışmanları 

olmuş oldu.
Bundan böyle, iş için, yalvar

mak yakarmak,
Siyasetçi peşinde koşturmak 

yok.
Ne iş yaparım diye düşünmek 

yok.
İşsizlik martavalları atmak yok. 
Git danışmanına;
Tak! Sana öneri, Tak! Sana iş.
Başbakan’ın bu açıklamasın

dan sonra yağdanlık basında, bu 
yeni kadro ünvanının ne olacağı 
tartışılmaya başlandı. Bazı dibek 
dövücünün hınk deyicileri 
“İŞSİZLİK DANIŞMANI” tümcesi 
içindeki “İŞSİZLİK” kelimesinin, 
bu iktidarla uyumlu bir kavram 
olmadığı kanaatine vararak, bu 
yeni kadro ünvanının “İŞ 
BULMA UZMANI” olması 
yönünde karar kıldılar.

Yani UZMAN DOKTOR gibi bir 
şey. Demek insan bir süre işsiz 
kalınca, “İŞ BULMA UZMANI” 
olabiliyor.

Şimdi bu çocuklara “İŞ BULMA 
UZMANI” desen,

Size bir iş bulamadığında;
“Kardeşim uzman değil misin?

Niye iş bulamadın? “
Diye, ileri geri yapacaklar.
Yok “İŞSİZLİK DANIŞMANI” 

desen,
Hem AKP ile işsizlik yan yana

olmayacak, 
Hem de “dünkü işsizden 

bugün uzman mı olur?” deyip, 
Kel ile yağ örneğini önünüze 

koyacaklar.
İnsan ağzı kardeşim bu, söyler, 

torba değil ki büzesin!
Nerden baksan tutarsızlık, ner- 

den baksan ahmakça!
Şimdilik “İŞSİZLİK DANIŞ

MANI” olarak atamaları yapıla
cak,

İşsizlerin sorunu çözülmüş 
görünüyor da...

Sorun onunla bitmiyor işte.
Devlet personelini KPSS ile 

atıyor,
İŞKUR, iş ve işçi bulmanın 

devlet ayağı,
Özel sektör elemanını, devletin 

danışmanına sorarak alacak 
değil.

Valla bu konuda benim kafam 
karışık.

Ama yine de anlayabildiğim 
şu;

Uzun yıllar “NE İŞ OLSA 
YAPARIM ABİ” mecburiyeti ile iş 
bekleyenler, danışman veya 
uzman olarak atandıklarında, 
yeni iş arayanlara, ne iş yapa
bileceklerini önerecekler.

Yani teşebbüsatın var, 
Muzafferiyetin nah olduğu bir 

durum.
Zor bu çocukların işi, mukad

des zor. Eskiyi şikayet edenler,
Şimdi eskilerin yaptıklarını 

yapıyor. 80 öncesi Milliyetçi 
Cephe hükümetleri,

Hiçbir vasfı olmayan insanları 
yoldan toplayıp,

Silah tutmasını öğrettikten 
sonra 6 ayda polis, öğretmen 
okullarından “Hızlandırılmış 
Eğitim” adı altında 6 ayda 
mezun ettiklerini, öğretmen yap
mışlardı.

Aslolan eleştirdiğini yapma
maktır!

“İŞE GÖRE ADAM” değil 
“ADAMA GÖRE İŞ”

BÜ NASIL İŞ?

Zeytin ülkesi 
Yunanistan’a bile 
sofralık zeytin ihraç 
eden Marmarabirlik, 
Uzakdoğu pazarının 
da kapısını araladı. 
1 Kasım- 31 Mart’ı 
kapsayan 5 aylık 
dönemde geçen yıla 
göre ihracatını mik
tar bazında yüzde 44, 
TL bazında yüzde 65 
ve Amerikan Doları 
bazında da yüzde 40 
oranında artıran 
Marmarabirlik, 
Japonya ve Hong 
Kong’a ilk parti ihra
catı gerçekleştirdi. 
Çin’e ihracatın 
bağlantıları da sürü 
yor. Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, geçtiğimiz gün
lerde Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Çin seya
hatinde yer almıştı.

HER ÇİNLİ BİR 
ZEYTİN YESE! 
Önceleri, geleneksel 
salamura yöntemiyle 
işlenen sofralık 
zeytinleri sadece 
Türklerin yoğun 
olarak yaşa dığı etnik 
pazarlara satabilen 
Marmarabirlik, ar-ge 
birimi tarafından 
geliştirilen ve tuz 
oranı yüzde 2.5 olan 
Gold ile pek çok 
pazara girmeye 
başladı. Yakın 
zamanda, zeytin 
ülkesi Yunanistan’a 
bile ihracat yapan 
Marmarabirlik’in son 
girdiği pazar ise 
Uzakdoğu oldu. 
Japonya ve Hong 
Kong’a ürün gön
deren Marmarabirlik, 
Çin’in kalabalık 
nüfusuna bakılarak 
söylenegelen “Her 
Çinli günde bir zeytin 
yese ürün yetiştire
meyiz” sözünden 
hareketle bu ülkeye 
yönelik girişimlerini

artırdı. Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın en son 
Çin seyahatinde yer 
alan Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet Asa 
ye Genel Müdür 
İbrahim Minareci, bu 
ülkeyle ilk bağlantıyı 
yaptı.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
işadamı ve sanayici 
lerle gerçekleştirdiği 
Çin seyahatine 
katılan Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, “Sayın 
Başbakanımızın 
liderliğinde gerçek
leştirdiğimiz Çin 
seyahati sırasında 
pek çok Çinli gıda 
firmasıyla 
görüşmelerimiz oldu. 
Götürdüğümüz 
örnekler, özellikle tuz 
oranı düşük Gold 
ürünümüz çok beğe
nildi ve ilk siparişler 
gönderildi. Belki şu 
aşamada 1.5 milyar 
nüfusa sahip Çin’de 
herkese bir zeytin 
yediremeyiz ama o 
devasa pazarın 
kapısını açmamız 
bile önemlidir. Çalış
malarımızla bu kapıyı 
ardına kadar aça
cağımıza inanıyorum. 
Ayrıca Çin’de 
zeytinyağı ihracatı 
için de potansiyel 
yüksek.

Zeytinyağı ihracatı 
konusunda da giri 
çimlerimiz sürüyor” 
diye konuştu. 
JAPONYA VE HONG 
KONG’A 
İLK PARTİ ÜRÜN 
GÖNDERİLDİ 
Son zamanlarda dış 
pazar atağının 
sonuçlarım almaya 
başladıklarını ifade 
eden Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, Japonya, 
Kuveyt, Bosna 
Hersek ve 
Ukrayna’dan sonra 
Rusya, Yunanistan 
ve Çin’e ilk ihracatı 
gerçekleştirdiklerini 
belirtti. Asa, şunları 
Soy'recfı: 
“Marmarabirlik’in iş 
yılı 1 Kasım-31 Ekim 
arasındadır. 1 Kasım 
2011-31 Mart 2012 
tarihleri arasındaki 5 
aylık dönemde, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre ihra
cat miktarımızı yüzde 
44 oranında artırmış 
bulunuyoruz. Bu, TL 
bazında yüzde 65, 
dolar bazında da 
yüzde 40’hk 
büyümeyi göster
mektedir.”
Hidamet Asa, 
sadece belli bir 
bölgeye odaklan
madıklarını, 
dünyanın her bölge
sine ulaşmaya 
çalıştıklarını söyledi.

SAHİBİHDEH nCİl 
SATILIK DAIBE

MANASTIR BP KARŞISINDA 
3+1 (138 M2) 5. NCİ KAT 

ODALAR LAMİNANT 
PARKELİ, SALON TAŞ 

SERAMİK KAPLI 
MASRAFSIZ TEMİZ DAİRE 

SAHİBİNDEN ACİL 
SATILIKTIR

TEL : 513 85 12

■im bayii
MÜRACAAT: 

0 507 244 72 24

HM ABONE OLDUNUZ Nü?
«ElLİrlI İLİ «tlltl tiuti UZETEll ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

SAHİBİNDEN SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyeri i, 

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

satılık daire

0 538 322 70 73
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Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, arsa 
geliştirerek ortak 
projeler üretme 
konusunda 
görüşmelerde 
bulunmak üzere 
Bursa ya gelen İller 
Bankası heyetini 
kabul etti, 
iller Bankası Genel 
Müdür Yardımcısı 
Mehmet Memduh 
Dizdar, Kaynak 
Geliştirme Daire 
Başkanı Ahmet Çon- 
gar ve Bursa Bölge 
Müdürü Mustafa 
Bayram dan oluşan 
heyeti Gönül 
Dostları Sofrası 
Sosyal Tesisleri’nde 
kabul eden Başkan 
Altepe, belediyenin 
bankayla olan ilişki
leri ve ortak projeler 
üreterek ekonomiye 
nasıl katkı 
sağlanacağı 
yönünde görüş 
alışverişinde 
bulundu.
Türkiye'nin ikinci 
büyük ekonomisine 
sahip Bursa ya

gelmekten büyük 
mutluluk duy
duğunu belirten İller 
Bankası Genel 
Müdür Yardımcısı 
Mehmet Memduh 
Dizdar, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi'yle birlik
te arsa geliştirerek 
ortak projeler üret
mek ve ekonomiye 
katkı sağlamak iste
diklerini söyledi. 
İller Bankası nın 
revize edilen kanun 
çerçevesinde yeni 
bir yapıya 
büründüğünü ve bu 
çerçevede 2012 yılı 
için 4 milyar TL'lik 
kredi hacmine sahip 

olduklarını dile 
getiren Dizdar, 
"Merkezi idare 
tarafından kul
lanımımıza sunulan 
bu bütçeyi, en 
doğru şekilde değer
lendirmek istiyoruz. 
Türkiye'nin her 
yerinde arsa geliştir
erek, artı değer 
üretecek prestij 
yapılar meydana 
çıkarmak istiyoruz. 
Gelir sağlayıcı pro
jeleri hayata geçire
lim istiyoruz. Bu 
nedenle Bursa ya 
geldik ve 
Başkanımız Recep 
Altepe'yle görüştük. 
Oldukça olumlu bir 

görüşme oldu. 
Büyükşehir 
Belediyesi yle birlik
te Bursa yi daha da 
öne çıkartan, 
üretilebilir nitelikteki 
arazileri en faal şek
ilde ekonominin 
hizmetine sunan bir 
işbirliğinin başlatıla
bileceği inancın
dayım" dedi.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe de konuk 
heyeti Bursa'da 
ağırlamaktan mutlu
luk duyduğunu 
belirterek, İller 
Bankası yla onlarca 
yıl önce başlayan 
ilişkilerin bugün de 
ivmesini artırarak 
sürdüğünü ifade 
etti. Bursa'da inşaatı 
devam eden 
büyükşehir belediye 
binasının, yeni 
yapılan stadyumun 
kaba inşaatının ve 
raylı sistemin doğu 
etabında 8 kilome
trelik kısmın İller 
Bankası kredisiyle 
yapıldığı hatırlatıldı.

Sayfa 6

Barajlar suyla doldu
Bursa’da içme suyu
nun yüzde 90’ını 
karşılayan Doğancı 
ve Nilüfer 
Barajlarındaki su 
seviyesi eriyen kar
lar ve son günlerde
ki yağışlarla bekle
nenin üzerine 
çıkarken, bu yaz 
kentte su sıkıntısı 
yaşanmayacağı 
belirtildi.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı, 
Genel Müdür 
Yardımcıları İsmail 
Yılmaz, Güngör 
Gülenç ve Talat 
Özen, BUSKİ Elekt 
rik Makine İkmal 
Daire Başkanı 
Orhan Çağlayan ve 
Plan Yatırım İnşaat 
Daire Başkanı Necat 
Yardımcı, Doğancı 
ve Nilüfer barajların
da incelemelerde 
bulundu. Bursa’daki 
içme suyunun 
yüzde 90 oranında 
Doğancı ve Nilüfer 
barajlarından sağ
landığını belirten 
BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı, barajlar

daki su seviyesinin 
yüzleri güldürdü 
ğünü vurguladı. 
Eriyen karların ve 
son günlerdeki 
yağış miktarının, 
barajların doluluk 
oranına olumlu katkı 
sağladığını belirten 
Çetinavcı, 
“Elimizdeki veriler 
ışığında, Bursa’da 
bu yıl herhangi bir 
su sıkıntısının 
yaşanmayacağını 
rahatlıkla söyleyebi 
liriz. Bol yağışlı bir 
bahar mevsimi 
yaşıyoruz. Barajla 
rımızdaki doluluk 
oranı, bizleri ziyade
siyle memnun edi 
yor’’ dedi. Olası 
arızalara karşı ekip
lerinin teyakkuz 
halinde olduğunu 
ifade eden Çeti- 
navcı, şehir 
şebekesinden ver
ilen suyun Dünya 
Sağlık Örgütü stan
dartlarında 
olduğunu vurguladı. 
İçme suyu arıtma 
tesislerinde ortala
ma yıllık 95 milyon 
metreküplük içme 
suyunun arıtıldığını 
ifade edildi.

elm& çekeri
KREŞLERİ -- -----

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

(GIÎIMM13. Yll
ERKEN KflYIT 

fiVfiNTfiJLfiRIMIZDfiN 
YfiRfiRLflNIN

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim çocuğunuzun hayatında önemli bir fark yaratır” 
KREŞ VE NAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) NER 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 

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ İ'O-\

Aydınların Yükselen Sesi
Türkiye zor bir 

dönemden geçiyor. 
Bu gerçeği gören 
ülke aydınları siyasi 
iktidara karşı diren
me kararı aldı. 
Türkiye’nin gerçek 
aydınları bir araya 
gelerek “Sanatçılar 
Girişimi” adıyla 
güçlü bir dayanış
ma grubu oluştur
dular.
Kuruluşlarının 
amacı 
“Aydınlanmaya, 
doğaya, sanata 
yönelik baskı ve 
saldırılara karşı tari
he not düşmek.” 

Gerçek sanatçı 
alnında ışığı 
taşıyan, topluma 
yol gösteren bir 
kılavuzdur.

Gerçek sanatçı 
ateşi tanrılardan 
çalıp insanlara 
veren Promethe 
’dir.

Güzel bir söz 
vardır: “Bütün 
çağlarda yazarın 
soylusu ezilenden, 
soysuzu ezenden 
yana olagelmiştir.” 
İçinizden yazarın 
soylusu soysuzu 
olur mu diyorsunuz. 
Olmaz mı?

Hem de bal gibi 
olur.

Siyasi iktidarın 
şakşakçısı olan 
nice soysuz sanatçı 
bozuntusunu, 
yazarı, gazeteciyi 
çevrenizde görmü 
yor musunuz?
Siyasi iktidar 
tarafından gelirleri 
kesilen bazı 
muhteremler bir 
anda nasıl da 
hidayete eriyorlar. 
Yıllarca yazdık
larının tam tersini 
yazmakta bir beis 
görmüyorlar.
“Sanatçılar

Girişimi” adına 
açıklama yapan 
Orhan Aydın: 
“Ülkenin geleceğin
den kaygılıyız, 
cumhuriyetin 
kazanımları yok 
ediliyor, laiklik, bi 
limsel eğitim gerici, 
çağ dışı bir niteliğe 
bürünüyor.
Bağımsız düşünce, 
demir parmaklıklar 
arkasında. Halkın 
haber alma özgür
lüğü gasp edilmiş 
durumda.” diyerek 
kamuoyuna bildiri
lerini sunuyor.
Yurttaşların 

duygularını, söyle
mek isteyip de 
söyleyemediklerini 
korkusuzca 
sanatçılar dil
lendiriyor. Bu 
yürekli sanatçılar, 
korku imparator
luğu yaratan ikti
dardan neden kork

muyor?
Neden çekinmi 

yor?
Çünkü onların 

siyasi iktidardan 
beklediği, umduğu 
maddi çıkarlar ve 
mevkiler yok. 
Sadece bu iktidarla 
ilgili kaygıları ve 
sıkıntıları var içinde 
yaşadıkları toplun 
adına.

Neden AKP ikti
darına karşı tavır 
alıyor sanatçılar? 
Bunu bildirilerinde 
kısaca açıklıyorlar. 
Biraz daha açmak 
gerekirse: İktidarın, 
ülkede demokrasiyi 
rayından çıkardığı, 
yasama, yürütme 
ve yargı üçlüsünün 
erkler ayrılığı ilkesi
ni hiçe saydığı, din
dar ve kindar genç
lik yetiştirmek iste
diği, yolsuzluk ve 
adaletsizliklere göz 

yumduğu, Cumhuri 
yet kazanımlarını 
bir bir yok ettiği, 
eğitimi Arap saçına 
döndürdüğü, düşü
nen, sorgulayan 
birey yerine biat 
eden kişi 
yetiştirmek istediği, 
toplumu uygarlık 
çizgisinden uzak
laştırarak çağ dışı 
bir anlayışa, 
teokratik bir düzene 
sürüklediği, yurtta 
barış dünyada barış 
ilkesinin umursan
madığı, komşu
larımızla savaşın 
eşiğine gelindiği ve 
daha binlerce olum
suzluğa karşı 
oldukları için AKP 
iktidarına direniyor
lar.
“Her türlü olum 

suzluğun ve adalet
sizliğin olduğu 
yerde sanatçılar bir
likte tepki göster
erek halkın dikkati
ni o noktaya çekm
eye çalışacağız,” 
diyorlar.

Geçtiğimiz gün
lerde Silivri 
Cezaevinde 
2.Ergenekon 
davasını izlediler. 
Duruşma arasında 
cezaevi önünde bir 

basın açıklaması 
yaptılar.

Bu davanın 
hukuksuzluğunu 
dile getirirler. Ataol 
Behramoğlu, 
’’Nerede bir vicdan
sızlık, hukuksuzluk, 
adaletsizlik varsa 
orada olacağız,” 
diyerek amaçlarını 
açıkça dile getiri 
yor.

Pek çok tepkiye 
karşı koyabilirsiniz; 
ancak sanatçılara 
karşı koymanız 
mümkün değildir. 
Halkı susturabilir, 
korkutabilirsiniz; 
ama sanatçıları 
asla. Sanatçıların 
bu güzel eylemi 
belki binlerine 
örnek olur! İktidarın 
işi bundan sonra 
daha da zor ola
cağa benziyor. 
Karşısında sarp bir 
kale 
“SANATÇILAR”, bu 
kaleyi ele geçirmek 
imkânsız. Çünkü 
tarihte bu kaleyi ele 
geçiren bir siyasi 
iktidar olmamıştır, 
bundan sonra da 
olması mümkün 
değildir. Bakalım 
devran ne göstere
cek?

PLAKET - KUPA VE MADALYA ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

ajans
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - (AlİZA5Y0N VE TANITIM

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

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

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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Miti, "M IlMWf'H lllljl ilil
Halkın Sesi 
Partisinin çarşamba 
akşamları düzen
lediği “Gemlik 
Konuşuyor Söz 
Sizin” programının 
konukları Muharip 
Gaziler Derneği 
Gemlik Şube 
Başkanı Kadri Tan 
ve yönetim kurulu 
üyeleri Çetin 
Dizdaroğlu'yla Sıtkı 
Güzel oldu. 
Programın açılış 
konuşmasında 
“Bugün bu vatanda 
özgürce yaşıyorsak 
bunu bu vatan için

lilt tel M M İtim İte illim
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulunda 
Okullar Hayat Olsun 
Projesi kapsamında 
Gemlik Müftülüğü ile 
ortaklaşa Kutlu 
Doğum Haftası 
etkinliği gerçek
leştirildi.
Etkinliğe katılanlara 
gülsuyu ve lokum 
ikramında bulunul
du. Etkinliğin açılış 
konuşmasın yapan 
okul müdürü Can 
Olgun, “Böyle bir 
proje kapsamında 
öğrenci annelerini

ölümü göze alarak borçluyuz” diyerek ihtiyacınız olduğu
başlayan Emir her an yanınızdacepheye gül bahçe

sine girme sevin
ciyle koşan vatan 
evlatlarına, şehit ve 
gazilerimize 

geniş bir katılımla 
okulda görmekten 
duyduğu mem
nuniyeti dile getirip 
okulla ailelerin 
bütünleşmesini 
sağlayan etkinliklere 

Kantur, “HAS Parti 
olarak, Gemlik İlçe 
Başkanı olarak teş 
kilatım adına bize 

okulumuzda daha 
çok yer vereceğiz’ 
dedi.
Daha sonra, Kutlu 
Doğum Haftası 
münasebetiyle 
Gemlik Müftülüğü 

olacağımızın sözünü 
huzurlarınızda veri 
yorum” dedi.

görevlisi vaize Hafsa 
Kesgin tarafından 10 
dakikalık sinevizyon 
gösterisi ve Hz.
Muhammed’in Örnek 
Kişiliği ve Hayatı 
hakkında 45 
dakikalık konferans 
verdi.
Etkinlik bitimi 
öğrenci anneleri 
duydukları mutlu
luğu dile getirip 
okullarında buna 
benzer etkinliklerin 
artmasından dolayı 
ilgililere teşekkür 
ettiler.

Siikrii Şenol İllıöMreiiın 
Okulu’nıla Emenlik Dönemi 

Gelişim Projesi yapıldı

Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulu’nda, İl 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile Bursa 
Gençlik Danışmanlık 
ve Sağlık Hizmet 
merkezi’nin ortak
laşa düzenlediği 
İlköğretim Okulları 
7. Sınıfı kız ve erkek 
öğrencilerine yöne
lik Ergenlik Dönemi 
hakkında bil
gilendirme çalışması 
yapıldı.
Çalışmayı İlçe 
Toplum Sağlığı

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Merkezi personeli 
Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulu’nda eğitim 
aören kız ve erkek
lere yönelik ayrı iki 
oturum halinde 
gerçekleştirildi, 
öğrencilerin yoğun 
ilgi gösterdiği çalış
mada merak ettikleri 
konular hakkında 
sorular sordular, 
öğrenciler, semine 
rin verimli geçtiğini 
belirterek, mem
nuniyetlerini dile 
getirdiler.

“Senin ile yeryüzünde Mı ağacın ilsin' kamııanyası
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi’n 
de yürütülmekte olan 
Değerler Eğitimi 
Projesi kapsamında 
nisan ayı ÇEVRE 
BİLİNCİ değeriyle 
devam ediyor. 
Gemlik Belediyesi ve 
İlçe Milli Eğitim 
müdürlüğü işbirliği 
ile yapılan ağaç 
dikme kampanyasına 
İlçedeki ilk ve 
ortaöğretim okulları 
Çevre Kulübü öğren
cilerinden dörder 
öğrenci ve bir öğret
menin katılması 
konusunda İlçe Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü’nün 
okullara daveti 
gerçekleştirildi.
Gemlik Belediyesi

tarafından belirlenen 
Manastır mevki 
Kültür Merkezi’nin 
arkasındaki araziye 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü

Burhan İnan, Gemlik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Okul Müdürü
Mehmet Türkmen, 
öğretmenler, ilçemiz 
okullarından katılan 
elli öğrenci şenlik 
havası içinde, bir 

projeye ilçe okullarıy
la imza atmanın, bir
lik olmanın mutlu
luğunu hissederek 
ağaç dikti, öğrenciler 
diktikleri ağaçlara 
okullarının ve kendi
lerinin künyelerini 

taktılar. 14 Mayıs2012 
tarihinde Gemlik Ana 
dolu İmam Hatip 
Lisesi Konferans 
Salonu’nda yapılacak 
olan çevre bilinci ayı 
final programında 
öğrencilere katılım 
belgeleri ve diktikleri 
fidanların belgeleri 
takdim edilecek. 
Çevre Bilinci Ayı 
etkinlikleri; 27 Nisan 
2012 tarihinde çevre 
mühendisi Neşe Şen’ 
in saat 11:00 ’da 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Konferans Salonu’ 
nda ilçemiz ilk ve 
ortaöğretim öğrenci
lerine vereceği 
’’Çevre Bilinci ve Geri 
Dönüşüm”konuİu 
sunumu, İlçemiz ilk 

ve ortaöğretim 
öğrencileri ile 
gerçekleştirilecek 
Büyükşehir 
Belediyesi Atıkları 
Düzenli Depolama 
Tesislerine, Evsel 
Atıkları Arıtma 
Tesisine, Tıbbi 
Atıkların Steril hale 
getirildiği tesislere 
ve Botanik Parka 
yapılacak gezi, 
Özdilek’ te açılacak 
olan Gemlik’ten man
zaralar konulu 
fotoğraf sergisi ve 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Gemlik 
Belediyesi işbirliği ile 
gerçekleştirilecek 
olan ’’Çevremizi temi
zliyoruz.” kampa
nyası gibi etkinlik
lerle devam edecek.
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Memurun toplu sözleşmesi 20 aiinie bitecek
2012 ve 2013 yıl
larını kapsayan 
toplu sözleşme 
görüşmeleri, 
başladığı tarihten 
itibaren en geç 20 
gün içinde sonuç
landırılacak.
’’Toplu Sözleşme 
Görüşmelerinin 
Yapılma Usul ve 
Esasları İle Kamu 
Görevlileri Hakem 
Kurulu, Kamu 
Personeli Danışma 
Kurulu ve Kurum 
İdari Kurullarının 
Teşkili, Çalışma 
Usul ve Esaslarına 
İlişkin Yönetmelik” 
taslağı, görüş ve 
öneriler için memur 
sendikaları konfed
erasyonlarına gön
derildi.
Taslağa göre, toplu 
sözleşme görüş 
melerine kamu 
idaresi adına Kamu 
İşveren Heyeti, 
kamu görevlileri 
adına da Kamu 
Görevlileri Şendi 
kalan Heyeti katıla
cak. Kamu İşveren 
Heyeti, Devlet 
Personel Başkanlı 
ğı’nın bağlı olduğu 
Bakanın başkan
lığında oluşturula
cak.

Yeşil enerjiye ucuz kredi yağmuru
Başta yenilenebilir 
enerji yatırımları ve 
verimlilik için 
geliştirilenler olmak 
üzere "yeşil" pro
jelere para akıyor. 
Gerek Türkiye'deki 
bankalar gerekse 
Dünya Bankası, 
Avrupa Yatırım

Kamu Görevlileri 
Sendikaları Heyeti, 
bağlı sendikaların 
toplam üye sayısı 
itibarıyla en fazla 
üyesi bulunan kon
federasyonun heyet 
başkanı olarak 
belirleyeceği bir 
temsilciyle her bir 
hizmet kolunda en 
fazla üyeye sahip 
kamu görevlileri 
sendikaları tarafın
dan belirlenecek 
birer temsilci, bağlı 
sendikaların üye 
sayıları esas alın
mak kaydıyla toplam 
üye sayıları itibarıy
la birinci, ikinci ve 
üçüncü sırada bulu
nan konfederasyon
lar tarafından belir
lenecek birer temsil
ci olmak üzere on 
beş üyeden oluşa

Bankası gibi ulus
lararası finansman 
kuruluşları 10 yıl 
vadeye düşük faizle 
krediler veriyor... 
PETROL fiyatların
daki artışın 
akabinde doğalgaz 
ve elektriğe yapılan 
zamlar, enerjide dışa 

cak. Heyet temsilci
leri, sendika ve kon
federasyonların 
yönetim kurullarınca 
belirlenecek.
Toplu sözleşme 
görüşmelerine, 
Kamu Görevlileri 
Sendikaları Heyetine 
dahil olan her üye 
tarafından belir
lenecek birer temsil
ci, teknik heyet 
olarak katılabilecek. 
Teknik heyet üyele 
rinin sayısı 15’i 
geçemeyecek.
3 KONFEDERAS 
YON DA TEŞVİK 
Yönetmelik taslağı
na göre, Kamu 
Görevlileri 
Sendikaları 
Heyeti’ne dahil olan 
bütün konfederas 
yonlar, yani Memur- 
Sen, Türkiye Kamu- 

bağımlılığımızı 
yeniden gündeme 
getirdi. Geçen yıl 54 
milyar dolara ulaşan 
enerji faturasının bu 
yıl artan fiyatlar 
nedeniyle 70 milyar 
dolara ulaşmasın
dan endişe ediliyor. 
Ham petrol itha

Sen ve KESK, kamu 
görevlilerinin gene
line yönelik mali ve 
sosyal haklara 
ilişkin toplu 
sözleşme teklifi 
hazırlayacak. Her bir 
hizmet koluna özgü 
mali ve sosyal hak
lara ilişkin toplu 
sözleşme tek
lifleriyse hizmet kol
unda en çok üyeye 
sahip sendika 
tarafından hazır
lanacak.
Toplu sözleşme tek
lifleri, toplu sözleş
menin kapsamını 
düzenleyen 4688 
sayılı Kanun’un 
28’inci maddesi 
hükümleri esas alı
narak hazırlanacak. 
Devlet Personel 
Başkanlığınca 
bildirilen tarihten 
önce yazılı olarak ve 
elektronik ortamda 
teslim edilmeyen 
teklifler işleme alın
mayacak. Devlet 
Personel Başkanlığı, 
konfederasyonların 
ve sendikaların tek
liflerini, toplu 
sözleşme görüşme 
leri başlamadan 
önce Kamu İşveren 
Heyeti’ne sunula
cak.

latının yanı sıra 
Türkiye toplam elek
trik üretiminin yak
laşık yüzde 50'sini 
doğalgaza dayalı 
santrallerden elde 
ediyor. İşte bunun 
için doğalgazı ikame 
edecek kaynak arayı 
şı devam ediyor.

Üniversite okurken 
aldığı öğrenim kredi 
bursunu ödemeyen 
623 bin kişiye haciz 
geldi.
2004'ten bu yana 
ödeme yapmayan 
623 bin mezun 
Maliye Bakanhğı'na 
bildirildi. Maliye, 
vergi daireleri 
aracılığıyla borçlu
lardan tahsilat 
yaparken, elektronik 
haciz yöntemiyle alı
nan para miktarı 100 
milyon lirayı geçti. 
Aralarında öğretim 
görevlileri, 
mühendisler ve dok
torların bulunduğu 
623 bin kişinin 
zamanında ödeme 
yapmadığı için haciz 
mektubu aldığı belir
lendi. Borçluların 
büyük bir kısmı sarı 
zarflı mektubun 
ardından vergi 
dairelerinde bor
cunu takside 
bağladı.
Taksitlendirme yap
mayanlara ise elek
tronik hacizle takip 
yapan Maliye 
Bakanlığı, öğrenim 
kredisi borçlusun
dan otomatik tahsi
lat yapıyor.

BORÇLULARI 
MALİYE’YE 
DEVRETTİ

KfiŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Kredi ve Yurtlar 
Kurumu (KYK) 
Genel Müdürlü 
ğü'nün borç tahsi
latını aksatanları 
Maliye'ye 
devretmesiyle 
ortaya çıkan 623 bin 
rakamı burs sistemi
nin sağlıklı işlemesi 
için hayati önem 
taşıyor.
Üniversite mezun
larının okurken kul
landıkları krediler 
geri ödemeli olduğu 
için borcunu ver
meyenler KYK'yı 
ciddi sıkıntıya 
sokuyor. Her ay 1 
milyon 80 bin 
üniversite öğrenci
sine 260 lira öğren
im kredisi veren 
kurum, burs çarkın
da sıkıntı yaşanma
ması için Maliye ile 
koordineli çalışıyor. 
Borçlular, Maliye 
Bakanhğı'na 
aktarılıyor. Ardından 
vergi daireleri 
aracılığıyla 
bankalara 
gönderilen 
elektronik haciz tali
matıyla, hesaplara 
bloke konuluyor. 
Yapılan tak- 
sitlendirmeyle tak
side bölünen borçlar 
aylık olarak 
otomatik olarak 
kesiliyor.

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.Save ılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

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

HASTANELER

UEDAŞ ARIZA 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 - 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

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

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Akcan Petrol ___
MAR-PET Jî* ;•

Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4250 

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)

Mimim
VENÜS SİNEMASI 

PAMUK PRENSESİN 
MACERALARI 

11.45-14.00-16.15- 
18.30-20.30

MAX MACER 
12.00-14.15-16.15- 

18.18-20.15 
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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Gemlik Belediyesi ile 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan organize edilen 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı spor şölen
leri bir yandan 
büyük çekişme ve 
heyecan ile devam 
ederken, öte yandan 
da muhteşem final 
görüntülerine ev 
sahipliği yapıyor. 
İlçe Atatürk Spor 
Salonu’nda düzenle
nen Bebe Stat 
İlköğretim Okulları 
arası Atletizm Çocuk 
Şenlikleri görkemli 
final gösterimlerine 
sahne oldu.

Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Başkan 
Yardımcısı Nazmi 
Koçak, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Burhan İnan 
ve Organizasyon 
sorumlusu Ayşe 
Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Mehmet 
Duran’ın da katıldığı 
final gününde, 
öğrenciler salon 
atletizminden örnek
leri büyük bir 
coşkuyla sahne 
lerken, hünerlerini 
de sergileme imkânı

buldular.
13 İlköğretim okulu
nun katıldığı Bebe 
Stat Şenliklerinde 
Engel Koşusu, 
Sıçrama, Slalom, 
Roket Hedef Atma, 
Sek Sek ve Beceri 
Koordinasyon 
istasyonu kategori

lerinde ter döken 
öğrenciler, okul 
arkadaşları tarafın
dan da ayakta 
alkışlanıp, tezahürat
larla desteklendiler. 
Final törenlerinde 
konuşma yapan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik

Yılmaz, bu yıl 2. sini 
gerçekleştirdikleri 
Çocuk Şenlikleri 
Organizasyonuna, 
23 Nisan Spor 
Şenliklerini de 
eklediklerini hatır
latarak, bu etkinlik
leri periyodik hale 
getireceklerini vur
guladı.
Sporcu öğrencilere 
madalyalarını ve 
katılım belgelerini de 
veren Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Mayıs ayında 
da Papucu Yarım Çık 
Dışarı Oynayalım 
Çocuk Oyunları 
Şenliği finalinin 

yapılacağını hatır
latarak, bu finallerin 
de en az 
Bebe Stat etkinliği 
kadar renkli geçe
ceğini söyledi. 
Törenler, madalya ve 
katılım belgesi tesli
minin ardından toplu 
hatıra fotoğrafı 
çekimiyle sona erdi. 
Çocuk Şenlikleri 20 
Nisan Cuma günü 
de Masa Tenisi 
Şenliği finali ile 
devam edecek. 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Spor 
Salonunda gerçek
leşecek finallere turn 
Gemlikliler davet 
edildi.

tiitümsBor Oyak Renault’a fark atu 40-8
Minikler A 
Grubunda, Bursa 
Oyak Renault ile 
Gemlik Atatürk 
Kapalı Spor Salo 
nu’nda karşılaşan 
Gemlik Gücümspor 
Başketbol Takımı 
rakibini 40-8 yen
meyi başardı.
Baştan sona Gemlik 
Gücümspor’un 
üstünlüğü ile süren 
karşılaşmada, minik 
Gücümsporlular 
aldıkları eğitimin 
hakkı vermeyi 
başardılar. 
2011-2012 Bursa 
Basketbol liginde 2. 
kez Oyak Renault’u 
yenerek ilçemizin 
gurur kaynağı olan 
Gücümspor 
minikleri, lige iyi 
başladılar.
Zorlu rakipleri

karşısında 
başarılarını sürdüren 
Gücümspor 
miniklerinin 
çalıştırıcısı ve Kulüp 
Başkanı Tugan 
Büyükbaşaran, 
sporcularını karşılaş 
ma sonunda kutladı. 
Büyükbaşaran, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
Gemlik’e basketi 
küçüklerden 
başlatarak tabandan 
spora önem verdik
lerini, bu nedenle 
kendilerine maddi ve 
manevi desteklerini 
sürdürenlere 
teşekkür etti. 
Karşılaşmada 
Gücümspor’un 
sayıları şöyle alındı: 
Cavit Samanlı 8 sayı, 
Ali Faruk 3 sayı, 
Kaan Okay 2 sayı,

Barış Can Güler 2 
sayı, Talha Tokuş 3 
sayı, Sezgin Dikmen 
4 sayı, Seyfi Yaman

2 sayı, Nebi Aksoy 2 
sayı, Kubilay 
Türkyılmaz 2 sayı, 
Burak Çelik 3 sayı,

Yiğit İli 4 sayı 
Kemal Dursun 3 
sayı. Karşılaşma 
1. periyot 10-2

2. periyot 18-4
3. periyot 30-7
4. periyot 40-8 
tamamlandı.



Borusan Lojistik, kaza sonucu denize fueloil sızdıran gemi ile ilgili açıklama yaptı

“Kirlilik kontrol altına alındı”
Borusan Lojistik Limanı 3 Nolu rıhtımda bağlı olan Hollanda Ban 
dırah Amstelborg adlı kuru yük gemisinin çıkan lodos fırtınasın
da rıhtıma bağlı olan halatının kopması ve geminin rıhtıma çarp
ması sonucu, aldığı yara ile akaryakıt deposundan denize 35 ton 
fulloili akıtması üzerine, konu ile ilgili açıklama yapan Borusan 
Lojistik Genel Müdürlüğü, denize saçılan akaryakıtın temizlenme 
çalışmalarına başlandığını, diğer Umanlardan da destek alarak 
temizleme çalışmalarına devam edildiğini bildirdi. Haberi 2’de

Bez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

21 Nisan 2012 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Milli Anayasa Forumu 
yarın yapılıyor

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin 
Cindoruk ile İstanbul Üniversitesi 
eski Rektörü Prof. Dr. Kemal 
Alemdaroğlu’nun katılımcı oldu 
ğu “Bölünme Anayasasına karşı 
Milli Anayasa” Forumu” yarın 
Bursa’da toplanacak. Sayfa 2’de

Ücret ve sosyal jıaklar konusunda işverenle anlaşma sağlanamayınca karar grev oldu.

İM lllflllM MltroM
Bursa Serbest Bölge’de faaliyet gösteren Komvek Karo 

ser Fabrikası’nda çalışan Türk Metal İş Sendikası’na üye işçiler, 
toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca 
aldıkları grev kararını, dün uygulamaya başladı. Saat 10.oo da 
işyerinde grev başladığını açıklayan Türk Metal Sendikası 
Gemlik Şube Başkanı Kemal Durmaz gazetemize yaptığı yazılı 
açıklamada, fabrika yöneticileri ile 1 Eylül 2011 tarihinde 
başlatılan toplu iş görüşmele rine, ücret ve sosyal haklar dışın
da bütün maddelerde anlaşma sağlandığını, ancak, Komvek 
işyerinin işlerin iyi olmadığını ileri sürerek, ücret ve sosyal hak
lar konusundaki taleplerine yanaşmadığını söyledi. Sayfa 4’de

Güne Bakış !HP ilce Kongresi liMaiiıı lamliwt
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Partilerde kongre telaşı...
Siyasi partilerde kongre süreçleri devam 

ediyor.
AKP ilçe kongrelerini tamamladı.
Önümüzdeki hafta Başbakan Recep 

Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile İl Kongresini 
yapacaklar.

CHP’de ise ilçe kongeleri 5 Mayıs tarihine 
kadar devam edecek.

Bugün, Gemlik ve Orhangazi ilçelerinde 
kongreler var.

MHP İlçe kongresini tamamladı.
DP de ise geçen hafta istifalar ile yönetim 

düştü.
SP ve Has Parti ilçe kongrelerini ne 

zaman yapacak bilmiyorum. Dev. 4’de

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
kongresi bugün saat 
lO.oo’da Sosyal 
Yaşam Merke zi’nde 
yapılacak.
230 delegenin katilı 
mıyla toplanacak olan 
CHP İlçe Kongresinde 
yönetim ve il kongre 
delegeliği için 
seçim yapılacak.
CHP Bursa 
Milletvekillerinin de 
katılması beklenen 
CHP ilçe kongresinde, 
ilçe başkanlığına 
Mehmet Uğur

Sertaslan geçtiğimiz 
günlerde adaylığını 
açıklamıştı.
Kongrede, sürpriz 
bir gelişme olmazsa, 
ilçe başkanlığı ve 
yönetim kurulu üyelik
leri için seçimlere tek 
liste ile gidilmesi 

bekleniyor. 
Cumhuriyet 
Halk Partisi İlçe 
Kongresinde, İlçe 
Başkanı, 16 asil -16 
yedek ilçe yönetim 
kurulu üyesi ve 27 il 
kongre delegesi için 
seçim yapılacak.

Şehir şehir 
sezen 

sahte savcı 
yakalandı
Telefonla aradığı 
kişileri, "PKK he 
sabinizi kullanı 
yor" diyerek 
dolandıran sahte 
savcı, Bursa poli 
si tarafından suç 
üstü yakalandı. 
Zanlı, yakalan 
mamak için 
Türkiye'yi gezerek 
değişik banka 
şubelerinden para 
çektiğini itiraf etti. 
Haberi sayfa 3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Borusan Lojistik, kaza sonucu denize fueloil sızdıran gemi ile ilgili açıklama yaptı

“Kirlilik kontrol alıma alındı" Milli Anayasa Forumu 
yarın yapılıyor

Borusan Lojistik 
Limanı’nda 
geçtiğimiz günlerde 
meydana gelen 
kazada, 3 Nolu 
iskelede bağlı olan 
Amstelborg adlı 
Hollanda bandıralı 
geminin halatları 
kopunca gemi çarp
ma sonucu yara 
almış ve akaryakıt 
deposu delinmişti. 
Denize 35 bin kilo 
fueloil akıtan gemi 
kontrol altına 
alındıktan sonra, 
Borusan Lojistik ilk 
yardım ekipleri 
akaryakıtın dağıl
masını önlemek için 
çift bariyer ile deniz 
içinde önlem almıştı. 
Borusan Lojistik 
Genel Müdürlüğü, 
konu ile ilgili yazılı 
açıklama yaptı. 
Açıklama şöyle: 
“18 Nisan 2012 
Çarşamba günü 
Türkiye'nin büyük 
bölümünü ve birçok 
kenti etkileyen kötü 
hava koşulları, 
limanımızda 3 Nolu 
rıhtımında yanaşık 
bulunan M/V

Fırat Zor, neledive başkanı oldu
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, makamını 
Fırat Zor’a devretti. 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı Haftasında 
makamını geçici 
olarak Çınar İlköğre
tim Okulu 7. Sınıf 
Öğrencisi Fırat Zor’a 
bırakan Refik 
Yılmaz, “Makam da 
mühür de artık sen 
de. Başkan olarak 
sen söyle, biz yerine 
getirelim” dedi. 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Muhar 
rem Sarı, Okul 
Müdürü Mesut 
Rahmi Bayram, 
Müdür Yardımcısı 
Erdinç Ünal ve 
Türkçe Öğretmeni 
Halil Ertürkan ile bir
likte Belediye 
Başkanlığı makamı
na gelen Fırat Zor, 
öncelikli hedefinin 
ilçe sahilini düzenle
mek, çok katlı 
yapılaşmanın önünü 
açmak, turizme

Amstelborg 
gemisinin halatının 
kopmasına neden 
olmuştur. Saat 12.50 
civarında çok şid
detli fırtına nedeni 
ile meydana gelen 
olay sonucunda 
gemi yanaşık olduğu 
iskeleden sürük
lenerek diğer 
iskelemize çarp
mıştır. Çarpma neti 
cesinde gemide 
hasar oluşmuş ve 
sızıntı meydana 
geldiği anında tespit 
edilmiştir. Kötü hava 
koşullarına rağmen 

yönelik plajlar 
yaparak, depreme 
dayanıklı binalara 
öncelik vermek 
olduğunu belirtti. 
Otomasyon Mühen 
dişi olmak isteyen 
Çınar İlköğretim 
Okulu 7. Sınıf 
Öğrencisi Fırat Zor, 
okullara daha çok 
hizmet vermek ve 
okulların sportif 
tesis ve malzeme 
sorununu da çöz 
mek istediğini dile 
getirerek, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a da bu konu 
daki çalışmalarından 
dolayı teşekkür etti. 
Çınar İlköğretim 

limanımız Deniz 
Kirliliği Müdahale 
Ekibi ve ekipmanları 
ile diğer bölge 
limanlarının da 
desteği alınarak 
olaya derhal müda
hale edilmiştir. Hızla 
yapılan başarılı 
müdahale sonrası 
dökülen yakıtın 
çevreye yayılması 
engellenmiş ve 
kontrol altına alın
mıştır. Meydana 
gelen olay ve 
yapılan müdahale 
Gemlik Liman 
Başkanhğı’na

Okulu ve çevresinde 
artık sel baskınları 
yaşanmadığını 
belirten Zor, alt yapı 
çalışmaları başta 
olmak üzere Gemlik 
Belediyesi’nin Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi ile işbirliği 
çerçevesinde yaptığı 
Çarşı Deresi 
Rekreasyon çalış
malarından dolayı 
da Yılmaz’ı kutladı. 
Okul çevrelerinde 
Baz İstasyonu 
istemediğini de 
kaydeden Fırat Zor, 
“Gemlik’te artık 
sanayi kuruluşu ye 
rine, turizme yönelik 
çalışmalar yapıla

bildirilmiştir.
Olay yeri, aynı gün 
içinde Liman 
Başkanlığı ve Bursa 
İl Çevre Müdürlüğü 
yetkilileri tarafından 
sürekli kontrol 
edilerek kirliliğin 
kontrol altına 
alındığı tespit 
edilmiş ve Bursa İl 
Çevre Müdürlüğü 
tarafından tutanak 
altına alınmıştır. 
Gemiden dökülen 
yakıtın denizden 
toplama ve temiz 
leme çalışmaları 
devam etmektedir.” 

cak. Planlar bunun 
üzerine hazırlanıyor” 
açıklaması yapan 
Refik Yılmaz’ı da 
sonuna kadar 
desteklediğini söz
lerine ekledi.
Yılmaz’da, Yelken 
Kulübü ile yapılan 
görüşme lerde, yüz 
me ve yelken sporu 
için önceliği Çınar 
İlköğretim Okulu’na 
verdiklerini vurgula
yarak, başarılı 
öğrencileri ücretsiz 
olarak yüzme ve 
yelken sporundan 
yararlandıracakları 
müjdesini verdi. Baz 
istasyonlarının hem 
sıkıntı, hem de ihti 
yaç olduğunun altını 
çizen Refik Yılmaz, 
hükümetin ve yerel 
yönetimlerin bu 
konuda ciddi bir 
çalışma içinde oldu 
ğunu hatırlatarak, 
sıkıntıyı giderip, 
ihtiyaçlara da cevap 
verecek bir formül 
üzerinde uzlaşıla
cağım söyledi.

Eski TBMM Başkanı 
Hüsamettin 
Cindoruk ile İstan
bul Üniversitesi 
eski Rektörü Prof. 
Dr. Kemal 
Alemdaroğlu’nun 
katılımcı olduğu 
“Bölünme 
Anayasasına karşı 
Milli Anayasa” 
Forumu” yarın 
Bursa’da 
toplanacak.
Müjdat Gezen Sanat 
Kültür ve Eğlence 
Merkezi’nde yapıla
cak olan forum, 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği, Memleket 
Sevdalıları Derneği, 
Cumhuriyet 
Kadınları Derneği, 
Türkiye Gençlik 
Birliği, Alevi Kültür 
Dernekleri Fede 
rasyonu, Ulusal 
Kanal ve Aydıınlık 
Gazetesi Bursa 
Temsilciliği, 68’ler 
Vakfı, İşçi Partisi ve 
Demokrat Parti 
tarafından düzen
lendi. 22 Nisan 2012 
pazar günü saat 
12.30 da başlaya
cak olan forumu 
çağrıcısı ve yöneti
ciliğini, eski TBMM 
ve DYP Genel 
Başkanlarından

Umurbey atış 
Poligonunda 

müsabakalar var

Gemlik Körfez 
Avcılık ve Atıcılık 
Klübü, 22 Nisan 
Pazar günü saat 
10:00’da Umurbey 
Atış Poligonunda 3. 
Geleneksel atış 
müsabakasını 
gerçekleştirecek. 
Hareketli domuz, 
takımlar ve trap, 
tabanca atışları 
(erkekler ve bayan
lar), tek kurşun 
etaplarından oluşa
cak müsabakalarda, 
hareketli Domuz ve

Hüsamettin 
Cindoruk^ eski 
İstanbul Üniversite
si Rektörü Kemal 
Alemdaroğlu, Milli 
Anayasa Forumu 
Genel sekreteri 
Haluk Dural 
yapacak. 
Foruma 
konuşmacı 
olarak şu isimler 
katılacak: 
Prof. Dr. Meltem 
Dikmen Caniklioğlu, 
(D.E.Ü. Anayasa 
Ana Bilim Dalı) 
Doç Dr. Ümit 
Kocasakal (İstanbul 
Baro Başkanı) 
Av. Hasan Basri 
Özbey ‘İP Genel 
Başkan Vekili), 
Av. Şahin Mengü 
(CHP eski 
Milletvekili) Bedri 
Baykam (Sanatçı- 
ressam) 
ADD Gemlik Şube 
Başkanı Cüneyt 
Yavuz, Gemliklileri 
yapılacak Milli 
Anayasa 
Forumu toplantısı
na davet 
ederken, İskele 
Meydam’ndan 
katılmak isteyenler 
için otobüs 
kaldırılacağını 
söyledi.

tek kurşun eta
plarının İlerine 
tüfek, diğer eta
pların kazananları
na da çeşitli 
hediyeler verilecek. 
Türkiye genelinden 
yüksek bir katılım 
beklenen müsa 
bakaların, geçmiş 
yıllarda da yoğun 
ilgi ile izlenen 
müsabakaların bu 
yılda atış severlere 
keyifli saatler 
geçirmesi 
bekleniyor.
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Şehir sehirgezen sahte saacı yakalanıiı
Telefonla aradığı kişi
leri, "PKK hesabınızı 
kullanıyor" diyerek 
dolandıran sahte 
savcı, Bursa polisi 
tarafından suçüstü 
yakalandı.
Şehir şehir gezen 
sahte savcı 
yakalandı
Edinilen bilgiye göre 
Adana'da ikamet 
eden Zülküf U. (55) 
isimli şahsın, cep 
telefonu ile aradığı 
vatandaşlara kendisi
ni savcı olarak 
tanıtıp, "Banka 
hesabınız PKK 
tarafından kullanılı 
yor. Vereceğim hesa
ba paranızı aktarır
sanız soruşturmadan

Pres makinesi elinin üıerine düştü
Bursa da bir fabrika
da çalışan işçinin 
elinin üzerine pres 
makinesi düştü.
Ağır yaı alanan 
işçiyi Bursa Sivil 
Savunma 
Arama ve Kurtarma 
Ekipleri kurtardı. 
Edinilen bilgiye 
gore olay Kestel 
ilçesinde bir metal 
fabrikasında 
meydana geldi. 
Fabrikada işçi 
olarak çalışan 
Bayram Ç 'nın

sonra geri alırsınız" 
dediği ileri sürüldü. 
Zanlının mağdur 
ettiği son kişi, 
Antalya'da ikamet 
eden emekli memur 
K.S. oldu.
Dolandırıcının 
hesabına 67 bin 

elinin üzerine pres 
makinesi düştü. Eli 
makinenin altında 
kalan işçiyi

arkadaşları çıkara
madı. Olay yerine 
gelen sağlık ekipleri 
yaralıya ilk müdaha

lirasını yatıran emekli 
memur, birkaç dakika 
sonra banka çalışan
ları tarafından 
uyarıldı. K.S. parayı 
bloke ettirerek olayı 
hemen polise bildir
di. Adana polisi, 
verilen hesap 

numarasının 
Bursa'nın Yıldırım 
ilçesinde 
Otosansit'teki bir 
banka şubesine ait 
olduğunu belirle 
yince durumu Bursa 
Emniyeti'ne bildirdi. 
Polis, zanlıyı 
bankadan parayı çek 
mek üzereyken 
gözaltına aldı. 
Yakalanmamak için 
Türkiye'yi gezerek 
değişik banka 
şubelerinden para 
çektiğini itiraf eden 
zanlı, "unvan gaspı 
ve dolandırıcılık" 
suçundan çıkarıldığı 
mahkeme tarafından 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi.

leyi yaparken, 
yaralının elinin 
makine altından 
çıkarılması için 
Sivil Savunma ve 
Arama Kurtarma 
Ekipleri'nden yardım 
istendi. Yaralı, 
kurtarma ekiplerinin 
çalışmaları sonucu 
kurtarılarak 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastane si'ne 
kaldırıldı.
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Illllll İHIM
Bursa'da, 26 Mayıs 
2009'da Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesinde çıkan 
ve 9 hastanın hay
atını kaybetmesiyle 
sonuçlanan yangına 
ilişkin bilirkişi 
raporunda hastane 
başhekimi ve 
yangının çıkış yeri 
olan görüntüleme 
merkezi doktorunun 
8'de 2 kusurlu 
olduğu belirtildi, 
Bursa 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
görülen davanın 
duruşmasında, "tak
sirle yangına ve bir
den fazla kişinin 
ölümüne sebebiyet 
vermek" suçundan 
15'er yıla kadar 
hapisle cezalandırıl
maları istenen tutuk
suz sanıklardan, 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi eski 
müdür yardımcısı 
Mehmet Genç, eski 
teknik işlerden 
sorumlu müdür 
yardımcısı Yakup 
Güler ve elektrik 
elektronik mühen
disi Süleyman 
Karapınar hazır 
bulundu. 
Görüntüleme 
merkezinin sahibi 
Dr. Erol Kılıç, hasta
nenin eski başheki

mi Osman Naci 
Çelik ile eski has
tane müdürü Salim 
Özdağ ise duruş
maya katılmadı. 
Ayrıca duruşmaya, 
yangında yakınlarını 
kaybeden bazı 
müştekiler katıldı. 
Ankara Ağır Ceza 
Mahkemesi'ce 
görevlendirilen, 
konusunda uzman 
akademisyenlerden 
oluşan bilirkişi 
heyeti tarafından 
hazırlanan ve 
mahkemeye sunulan 
raporda, yangında 
ihmali bulunanların 
belli oranlarda 
kusurlu oldukları 
belirtildi.
Rapora göre, 
yangının çıkış yeri 
olarak bilinen 
görüntüleme 
merkezi sahibi Dr. 
Erol Kılıç ve hasta
nenin eski 
Başhekimi Osman 
Naci Çelik'e 8'de 2 
oranında kusurlu 
olduğu tespit edildi. 
Diğer 4 sanığın ise 
8'de 1 kusurlu 
olduğu belirtildi. 
Mahkeme heyeti, 
taraf avukatlarına, 
bilirkişi raporunu 
incelemek için süre 
vererek duruşmayı 
erteledi.

WWıiiMisaıilıııııılilliiı81]illiııiî
Bursa'da, eski eşiyle 
birlikte olan adamı 
çamaşır ipi ve koli 
bandıyla bir sanda
lyeye bağlayıp 
boğarak öldürdüğü 
iddia edilen sanık 
25, ona yardım ettiği 
iddia edilen eski eşi 
ise 8 yıl hapis ceza
sına çarptırıldı.
1. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde "kas 
ten adam öldürmek" 
suçundan müebbet 
hapsi istenen tutuk
lu sanık A.H. (31), 
son kez hakim 
karşısına çıktı. Eski 
eşi olan tutuklu 
sanığa cinayet 
sırasında yardım 
etmekle suçlanan 2 
çocuk annesi tutuk
suz sanık H.C. (27)

ise karar duruşması
na katılmadı. Son 
sözü sorulan sanık 
A.H., çok pişman 
olduğunu belirterek, 
"Mahkemenin 
takdirine sığınıyo
rum" dedi. 
Mahkeme, tutuklu 
sanığı "kasten 
öldürme" suçundan 
önce müebbet hapis 
cezasına çarptırdı. 
Ardından sanığın 
cezası duruşmadaki 
iyi hali sebebiyle 25 

yıla indirildi. Bu 
arada "cinayete 
yardım etmek"le 
suçlanan tutuksuz 
sanık H.C.'nin ceza
sı, mahkeme heyeti
ni ikiye böldü. 
Mahkemenin kadın 
üye hakimi, H.C.'nin 
delil yetersizliğinden 
beraatini istedi. 
Fakat H.C., oy çok
luğuyla "adam 
öldürmeye yardım 
etmek" suçundan 
8 yıl 4 ay hapis 

cezasına çarptırıldı. 
Olay, 2 yıl önce 
Yıldırım ilçesi 
İpekçilik Cadde 
si'nde meydana 
gelmişti. Eşinden 
ayrılan 2 çocuk 
annesi H.C., 
nakliyecilik yapan 
E.T. (39) ile birlikte 
yaşamaya 
başlamıştı. Eski 
karısının bu duru
mundan rahatsız 
olan sanık A.H., söz 
konusu adrese gidip 
eski eşine çağırttığı 
iddia edilen maktul 
E.T.'nin el ve ayak
larını çamaşır ipi ve 
koli bandıyla bağla 
yıp boğarak öldür 
dükten sonra kaçtığı 
Kütahya'da yakalan
mıştı.

KfiŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

ABONE OLDUNUZ MU?
«ınlrlı m «tattı »inil «umu ABONE ÖLÜN OKUYUN OKUTUN
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Partilerde kongre telaşı...
Gördüğüm kadarıyla Gemlik’teki 

siyasi partilerde ilçe kogrelerine yönelik 
bir çekişme yaşanmıyor.

AKP ilçe kongresini en erken yapan 
parti oldu.

Oktay Kahveci’nin görevden alın
masından sonra, atama ile göreve gelen 
Necdet Yılmaz, kongrede delegeden 
güven oyu aldı.

MHP de ise Mehmet Kayaoğlu, görevi 
yönetim kurulu üyesi Osman D urdu’ya 
bıraktı.

MHP kongresi de çekişmesiz ve tek 
adaylı geçti.

Seçmen tabanı olan partilerden CHP 
ise bugün ilçe kongresini yapacak.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde 
Belediye Başkanlığını kazanan ve seçi 
min birincisi olan CHP, geçen süreçte, 
savcılık soruşturması ile koltuk ellerin 
den alınınca ortaya çıkarılan yolsuzluk 
iddiaları nedeniyle CHP ilçede önemli 
ölçüde puan kaybetti.

Oysa Fatih Mehmet Güler’in görevde 
bulunduğu sırada yapılan anketlerde, 
CHP’nin yükselişi sürüyordu.

Yeni yapılacak bir ankette bu yük
selişin inişe geçtiği görülür.

0 nedenle, CHP ilçe kongresi 
CHP’nin belediye sancısını taşıdığı bir 
dönemde yapılıyor.

Hep iki adaylı yapılan seçimlerde bu 
yazının yazıldığı saate kadar 2. bir aday 
daha çıkmamıştı.

CHP İlçe Kongresine, Mehmet Uğur 
Sertaslan’ın başkan adaylığı ve yönetim 
listesiyle gidiyor.

Gemlik Belgdjyesi’nde yaşananlar 
olmasaydı, büyük ihtimal ile CHP’nin 
yükselişi sürecekti.

Böyle bir ortamda ilçe kongresi 
yapılmış olsaydı, bugünkü gibi tek aday 
lı bir ilçe kongresi olmayacaktı.

Daha önceleri olduğu gibi çekişmeli 
kongre yaşanacaktı.

Bugünkü CHP ilçe kongresine Genel 
Merkezden katılan olmayacak.

5 Bursa milletvekili, il ve ilçe yöne
timleri ve CHP’li delegeler ile kongre 
yapılacak.

Sakin bir kongre olacağını sanıyo
rum.

Kongrede yapılacak siyasi konuş
maların ise Gemlik Belediyesinde ya 
pılan başkanvekilliği seçimlerinde 
yaşananlar olacak, hukuksuzluktan, 
siyasi ahlaksızlıktan söz edilecek.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler 
kongrede konuşacağını geçtiğimiz gün
lerde söylemişti.

Bugün Gemlik siyasetinde CHP 
konuşulacak.

Sonucu belli olan bir kongreye katıla
cağız bugün.

Ücret ve sosyal haklar konusunda işverenle anlaşma sağlanamayınca karar grev oldu.

Türk Melal İş Sendilıası Komvek 
Karoserde areue Haşladı

Bursa Serbest Bölge’de bulunan otomobil Karoser Fabrika 
sı’nda örgütlü işçiler toplu sözleşmede anlaşma sağlan
mayınca iş yerinde dün saat 10.oo da grev başlatıldı.
Bursa Serbest 
Bölge’de faaliyet 
gösteren Komvek 
Karoser 
Fabrikası’nda 
çalışan Türk Metal 
İş Sendikası’na üye 
işçiler, toplu 
sözleşme 
görüşmelerinde 
anlaşma sağlana
mayınca aldıkları 
grev kararını, dün 
uygulamaya 
başladı.
Dün, saat IO.00 da 
işyerinde grev 
başladığını açık
layan Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şube Başkanı 
Kemal Durmaz 
gazetemize yaptığı 
yazılı açıklamada, 
fabrika yöneticileri 
ile 1 Eylül 2011 
tarihinde başlatılan 
toplu iş görüşmele 
rine, ücret ve 
sosyal haklar dışın
da bütün madde 
lerde anlaşma sağ
landığını, ancak, 
Komvek işyerinin 
işlerin iyi olmadığı 
m ileri sürerek, 
ücret ve sosyal 
haklar konusundaki 
taleplerine yanaş
madığını söyledi. 
Durmaz, açıkla
masını şöyle 
sürdürdü:

“7.5 ayı geçen bir 
süredir tüm iyi 
niyetimizle 
görüşmelerin olum
lu bir şekilde nok
talanmasına 
çalıştık. Ancak iş 
veren tarafı “işye 
rimiz iyi değil” di 
yerek klasik 
işveren yaklaşımını 
sergilemeye devam 
etti. Biz de bu 
kayıtsızlığa karşılık, 
23 Şubat’ta grev 
kararı aldık.
Aradan geçen süre 
zarfında işveren 
tavrında bir 
değişiklik olmayın
ca da 20 Nisan 
günü saat IO.00 
itibariyle kutsal 
mücadelemize 
başlamış bulunu 
yoruz. Bizler, bir

macera peşinde 
değiliz. Emeğimizin 
ve ekmeğimizin 
peşinde olduğu
muzu paylaşmaak 
istiyorum. Bu fab
rikada toplu sözleş 
me görüşmelerine 
konu olan metal 
işçilerinin emeğini, 
emeğinin karşılığını 
almak için sonuna 
kadar mücadele 
edeceğiz. İşveren
den samimiyet bek
liyoruz. Samimiyet, 
bir uzlaşma ortamı 
için temel şartlar
dan biridir. Komvek 
işvereni özellikle 
fabrikada çalışan
lara sevgi duydu 
ğunu, onların 
emeğine saygı gös
terdiğini kanıtla- 
malıdır. Bu süreç

işverenin sevgisini 
ve saygısını kanıt
laması için ideal bir 
zamandır.
Bu fabrikada 
çalışan metal 
işçilerini mağdur 
edecek her gir
işime, her yaklaşı
ma şiddetle tepki 
göstermeye devam 
edeceğiz. Hak 
arama mücadelesi
ni ise günün 
ekonomik 
koşullarına paralel 
ve insani boyutlu 
mücadelesini ise 
günün ekonomik 
koşullarına 
paralel ve insani 
boyutlu taleple 
rimize, Komvek 
işvereni anlaşma 
yaklaşana kadar 
sürdüreceğiz. ”

GEMLİK LİMAN BAGKANLIĞINDftN
Gemlik Liman sahası içerisinde yaralan Soruşan Lojistik 

A.Ş.’ye ait liman tesisinde bulunan bir geminin 18.04.2012 
tarihinde deniz kazası geçirmesi sonucu oluşan deniz 

kirliliğinden etkilenen tüm 3 ncü şahısların 26.04.2012 tarihi 
mesai bitimine kadar kanıtlayım bilgi ve belgeler ile birlikte

Başkanlığımıza müracaat etmesi gerektiği 
hususu ilgililere Hanen duyurulur.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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BİR GEMLİK LİSELİ OLARAK 
UTANDIM BU GÖRÜNTÜDEN...

İnsan yaşamının en önemli evrelerinden 
bir tanesi de ergen dönemdir. Yetişkinliğe 
adım atılan bu dönemden erginliğe 
geçişiniz eğer normalse yola sağlıklı 
devam edersiniz; yok değilse çeşitli sap
malar yaşarsınız.

İlçemizde de genç nüfus bir hayli fazla, 
kimi okula gidiyor, kimi bir işte çalışıyor, 
kimi de haytalık yapıyor.

Bu genç gurubun eğitimli değidiğimiz bir 
bölümü, geçtiğimiz Çarşamba günü utanç 
dolu bir kavgayla karşımıza çıktı. Kim mi? 
Hemen aktarayım.

Sabahçı olan Gemlik Lisesi öğrenci
lerinden hemen hemen 50-60 kişilik bir 
grup ... Eski İtfaiye yokuşunun orada onca 
insanın gözleri önünde birbirine girdi. Akıl 
almaz bir şekilde (ki abartısız yazıyorum) 
yumruklar, tekmeler, karşılıklı başlarını 
apartman duvarlarına vurmalar, yerlerde 
sürüklemeler... Etraf savaş alanı.

Bu öfke, bu kin nedir? Gencecik insanlar
daki bu olumsuz duyguların tohumlarını 
aileler nasıl da ekiyor çocuklarına?

O yaştaki çocuklar birbirleriyle şakalaşa- 
cakken, sohbet edecekken düştükleri 
duruma bakın...

Ama bu bizim özümüzde var. Yıllarca; 
yüzlerce insanı sağ-sol davasından bir
birine kırdırdık, Şimdi de efelik taslamalar, 
kız davası ya da maç kavgası...

Oysa, kız veya erkek hiç farketmez; 
efendiliğin en önemli erdem olduğunu 
bilmeleri ve giyilen üniformanın hakkını 
vermeleri gerektiğini düşünüyorum.

Tabiiki işin diğer boyutuna baktığımızda 
ilçemizde asayiş yerinde ve zamanında 
müdahaleden yoksun... Polis çağırıldı, 
ancak mallumunuz olay bitti çocuklar 
dağıldı veee polis geldi. Her yeri kolaçan 
ettiler. Gördüğüm kadarıyla da bula
madılar. Sonradan iz sürdülerse onu bile
mem...

Olaya şahit olan birkaç yaşlı bayan geç 
kaldıkları için tepki gösterdi polise. Ama 
polisin de savunması son derece açıktı. 
“Yollar kapalı teyzeciğim, ancak 
gelebildik.”

İlçe Emniyetin’e ait motorize ekipleri 
nerede peki?

ivedilikle lokal erişim sağlanması için 
mevcut olan motorların amacı nedir?.

Demek hala organize konusunda yeter
siziz.

Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi ile 
Romanya’nın 
Köstence Kentine 
bağlı Mecidiye İlçesi 
Nicoİea Balcescu 
Medgidia Lisesi 
arasında kardeşlik 
ve dostluk pro
tokolü imzalandı. 
Gemlik’e gelen okul 
müdürü Ciornei 
Anisoara, Okul 
öğretmenleri 
Chengiali Erdin, 
Vasile İuliana, 
Nicole Daniela, Palu 
Cristina, Gafar 
Ecrem ile Mecidiye 
Belediye Başkanlık 
Sekreteri Gaffar 
Nesrin ve Hukuk 
Danışmanı Danu 
Mirela Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi Müdürü 
Nazım Özer tarafın
dan karşılandı. 
Gemlik’in tarihi ve 
turistik bölgelerinin 
yanı sıra, yerel 
yönetimleri de 
ziyaret eden 
RomanyalI konuk
lar, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz tarafından 
da makamında ağır
landılar. RomanyalI 
konukların verdiği 
hediyeye karşı, 
Gemlik zeytini 
armağan eden Refik 
Yılmaz, "Tüm dünya 
ülke ve halklarını

kardeş görüyoruz. 
Buna katkı koymak 
için çalışıyoruz. 
İlçemize hoş geldi
niz" dedi.
Türkçe konuşabilen 
Gatar Ecrem ve 
Chengiali Erdin 
kanalıyla konuk
larıyla sohbet eden 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Roman 
yahnin Novadari 
Kenti ile Gemlik 
Belediyesinin de 
kardeş şehir 
olduğunu hatır
latarak, kardeşlik, 
dostluk ve dayanış
ma ilişkilerinin uzun 
ömürlü olmasını 
diledi. 45 bin nüfus
lu Mecidiye 
konusunda bilgi 
veren tercümanlar

da Mecidiye’nin 
eski adının Karasu 
olduğunu, Sait Paşa 
ve Abdülmecid 
dönemine atıfta 
bulunarak Mecidiye 
olarak değiştirildiği
ni söylediler. 
Çoğu Tatar olan 
Mecidiye’de 2 
Cami’nin yanı sıra 
Kemal Atatürk 
Ulusal Koleji bulun
duğunu da vurgu
layan konuklar, 
Pedagoji ve İmam 
Hatip Lisesi olarak 
eğitim ve öğretim 
veren okula 
Bilgisayar 
bölümünün de 
açılacağını anlat
tılar. RomanyalI 
konuklar, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ı da

SAHİBİMDEN ACİL 
SATILIK DAİRE

MANASTIR BP KARŞISINDA 
3+1 (138 M2) 5. NCİ KAT 

ODALAR LAMİNANT 
PARKELİ, SALON TAŞ 

SERAMİK KAPLI 
MASRAFSIZ TEMİZ DAİRE 

SAHİBİNDEN ACİL 
SATILIKTIR

TEL: 513 85 12

Mecidiye’ye davet 
ederek, hediyeler 
sundular.
Refik Yılmaz’da, 
RomanyalI heyete 
Gemlik zeytini 
verdi. Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Müdürü Nazım 
Özer, 16 öğrencinin 
de bulunduğu 
kafilenin 25 Nisan 
akşamına kadar 
Gemlik’te kalacak
larını söyledi. 
Özer, 24 Nisan’da 
Romanyah konuk
larına yönelik etkin
lik tertipleyecekleri
ni belirterek, 
RomanyalIlarla 
kurulan dostluk 
köprüsünün 
karşılıklı ziyaretlerle 
devam edeceğini 
kaydetti.

SİM SİM
MÜRACAAT: 

0 507 244 72 24

BM ABONE OLDUNUZ MU?
hilIi’Ii lıı «inli ilini uaml ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞCDG B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN .

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0,224) 513 35 95
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Hali Wiisaiiiiler smııp II Jeıiniıemli
Bursa Serbest 
Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası’nın 
bu yıl ilk kez düzen
lediği Voleybol 
Turnuvası’nda 
ilçemizi temsil eden 
Mali Müşavirler 
İbrahim Tokgöz, 
Ihsan Acar, Emir Es, 
Fatih Uzun, Hasan 
Okumuş, Fatih Gür 
ve Ömer Köse ile 
stajyer Erdal 
Karataş'tan oluşan 
takımımız Grupta 
nağmalup lider olan 
DERMAN BABA 
takımını 2-1 yenerek 
turnuvada iddialı 
olduğunu gösterdi. 
Çekirge Spor 
Salonu’nda oynanan 
müsabakaya ilgi bir 
hayli fazlaydı. İlk set 
çok çekişmeli geçti 
ve karşılıklı alınan 
sayılarla skor 25-23 
takımımızın üstün
lüğüyle tamamlandı. 
İkinci sette zaman 
zaman oyundan 
düşen takımımız bu 
seti 25-20 kaybe 
derek setler eşitlen

di. Final setinde ki 
mücadeleye Derman 
Baba takımı iyi 
başladı ve 6-2 öne 
geçti. Mola alan 
takımımız sete 
döndüğünde duru
mu 8-7 ye getirdi. 
Derman Baba takımı 
5-1 lik seri yakala
yarak skoru 13-8 e 
getirdi. Son molasını 
burada kullanan 
takımımız mola 
dönüşü müthiş bir 
oyun disipliniyle 7-0 
lık seri yakaladı ve 
seti de 15-13 , maçı 
da 2-1 alarak avantaj 
yakalamış oldu.

Takım kaptanı 
İbrahim Tokgöz, 
"Hedefimiz güzel ve 
keyifli maçlar oyna
maktır. Maçtan 
sonra tertip komite 
sinde ki arkadaşlar 
bizzat gelerek sizin 
oynadığınız bütün 
maçlarda çok çe 
kişme vardı ve bü 
yük bir keyifle izli 
yoruz. Gemlikli 
meslektaşlarımız 
olarak turnuvaya 
gerçekten renk ve 
keyif kattınız. İyi ki 
katılmışsınız deme 
leri bizleri mutlu etti. 
Bizim turnuvaya 

katılmamızda ki 
amacımız centil
mence ve sport
mence maçlarımızı 
tamamlamak ve bu 
organizasyonun 
içinde olmaktır.” 
dedi. 26 Nisan 
Perşembe günü saat 
20.30 da Çekirge 
spor salonunda YDD 
takımı ile son maçı
na çıkacak olan 
takımımız bu maçın 
sonucuna göre 
grubundaki sırala
ması belli olacak ve 
bir üst tura çıkıp 
çıkamayacağı 
netleşecek.

ZiiWe Hanım Anaokulunda 
velilere sağlılı sunumo

Toplum Sağlığı 
Merkezinde çalışan 
Dr. Esma Rona ve 
Görevliler tarafından 
Zübeyde Hanım 
Anaokulu Velilerine 
sabah ve öğleden 
sonra iki seans şek
linde Kanser türleri, 
korunma yolları 
erken teşhis, kendi 
kendine muayene 
gibi konularda 
sunum yapıldı.
Velilerden gelen 
sorulara Dr. Esma 
Rona cevap 
verirken, ekipteki 
görevliler tarafından 
Bursa Sağlık 
Müdürlüğü 
ONKO-DAY 
Memmografi neden 

çekilir, Ne sıklıkla 
çekilir, T.C Sağlık 
Bakanlığı Bursa 
Sağlık Müdürlüğü 
tarafından düzenle
nen
-Doğal gıdalarla 
kansersiz Yaşam 
-Kanserin önlen
mesinde 10 Tedbir 
- Rahim Ağzı 
Kanseri
- Meme Kanseri 
-Bağırsak 
Kanseriyle ilgili El 
Broşürleri dağıtıldı. 
Zübeyde Hanım 
Anaokulu Şenel 
Çağlayan sunuma 
katılan velilere Dr. 
Esma Rona’ya ve 
ekip arkadaşlarına 
teşekkür etti.

sekeri
KREŞLERİ -------

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

EĞİTİMDE İl Yll
ERKEN KAYIT

AVANTAJLARIMIZDAN
YARARLANIN

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

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

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

5I7 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Meclis otoparka el attı
TBMM, inşaatlardan 
otopark harcı alıp da 
otopark yapmayan, 
bu paraları maaş 
ödemesinde ya da 
kaldırım döşemek 
için kullanan 
belediyeleri mercek 
altına aldı.
Otopark 
Yönetmeliği’nin, 
“Otopark hesabında 
toplanan meblağ 
otopark tesisi dışın
da başka bir amaçla 
kullanılamaz” 
hükümüne rağmen, 
bazı belediyelerin 
otopark bedellerini; 
maaş ödemesi, 
parke ve bordür taşı 
ile araç alımı, trafik 
düzenlemesi, 
borçların ödenmesi 
ve kaldırım yapımı 
gibi yerlerde kul
landığı anlaşıldı. 
TBMM Dilekçe 
Komisyonu 
bünyesinde kurulan 
alt komisyon, çalış
malarını tamamla
yarak taslak 
raporunu hazırladı. 
Raporda, 
belediyelerin bedeli
ni konut sahip
lerinden tahsil ettiği 
otoparkları yapma
ması, yönetmelik

Türkiye artık 18. büyük ekonomi
Türkiye, 2011 yılında 
cari fiyatlarla 772.3 
milyar dolarlık GS 
YH ile dünya sırala
masında bir 
basamak düşerek 
18'inciliğe geriledi. 
Cumhuriyet'in 
100'üncü yılı olan 
2023'te gayri safi

kapsamında yapılan 
otoparklardan ücret 
alması veya 
toplanan otopark 
bedellerini başka 
amaçlarla kullan
masının hizmet 
kusuru oluşturacağı 
ve tazmin sorumlu
luğunu doğuracağı 
belirtildi.
Raporda, İçişleri 
Bakanlığından, 
otopark bedellerini 
mevzuata uygun 
olarak kullanmayan 
belediyeler üzerinde 
denetimlerini artır
ması ve otopark 
hizmetinin işley
işinde aksamalara 
neden olan kamu 
görevlilerinin 
sorumluluklarının 
araştırılması istendi. 
Raporda, “Sayıştay 

yurt içi hasılasını 
(GSYH) 2 trilyon 64 
milyar dolara çıka 
rarak en büyük ilk 
10 ekonomi arasına 
girmeyi, kişi başına 
düşen milli gelirini 
de 25 bin 76 dolara 
çıkarmayı hedefle 
yen Türkiye, 201 Tde 

Başkanlığı’ndan 
belediyelerin 
otopark hesaplarıyla 
ilgili işlemlerinin yıl
lar itibariyle geriye 
dönük olarak ince
lenmesinin istenme
sine karar verildi” 
denildi.
En çok otopark 
hesabı İzmir’de 
- Otopark hesabın
da en çok para olan 
il 44 milyon 156 bin 
TL ile İzmir 
Büyükşehir 
Belediyesi. İzmir 
Belediyesi toplanan 
paranın bir miktarıy
la 1184 araçlık 
otopark yaptı.
- İkinci sıradaki 
Eskişehir 
Belediyesi’nin 
hesabında 23 mily
on 727 bin TL var ve 

yüksek büyüme hızı
na rağmen, bir 
basamak gerileyerek 
18'inci oldu. Dünya 
Gazetesi'nin Uluslar 
arası Para Fonu 
(IMF) veri tabanın
dan yaptığı belirlem
eye göre, geçen yıl 
sabit fiyatlarla

bugüne kadar da 78 
bin 104 metrekarelik 
otopark yapıldı.
- Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
otopark hesabında 
700 bin 746 TL 
bulunuyor. Belediye 
bugüne kadar 600 
araçlık otopark 
yaptı; yol ve trafik 
hizmetlerinde kul
landı.
- İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
hesabında 755 bin 
961 TL var ve 
bugüne kadar da 11 
bin 821 araçlık 
otopark inşa edildi. 
- Antalya, Erzurum 
ve Gaziantep’in de 
aralarında bulun
duğu 17 belediyenin 
otopark hesabında 
para bulunmuyor. 
Adıyaman, Artvin, 
Aydın, Batman, 
Mersin belediyeleri 
ise topladıkları 
otopark paralarını 
hiç kullanmadı. 
Otopark hesabında 
2 TL 24 kuruş bulu
nan Osmaniye 
Belediyesi, bugüne 
kadar 1 otopark 
yaptı.

ulusal para cinsin
den yüzde 8.5 ora 
myla en hızlı büyü 
yen ülkeler arasın 
da yer alan Türkiye, 
cari fiyatlarla milli 
gelirini dolar cinsin
den ise yüzde 5.6 
büyüterek 772.3 mil
yar dolara çıkardı.

Fransızlar Türkiye'ye 
yatırımı kesil

Türkiye’ye AB kay
naklı uluslararası 
doğrudan yatırım 
girişi bu yılın ilk iki 
ayında geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yaklaşık 200 milyon 
dolar azaldı.
Asya ülkelerinden 
gelen doğrudan 
yatırım girişi 413 
milyon dolar arttı. 
Doğrudan yatırım 
girişi en çok azalan 
ülke Fransa oldu. 
Doğrudan yabancı 
yatırım verilerinden 
derlediği bilgilere 
gpre, uluslararası 
doğrudan yatırım 
girişleri kaleminde 
yer alan sermaye 
girişi 2012 yılının 
ocak-şubat ayların
da geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 15 artarak, 1 
milyar 280 milyon 
dolara ulaştı.
Aynı dönemde 
Türkiye’ye AB 
ülkelerinden gerçek
leşen sermaye girişi 
îse, yüzde 22 
oranında azalarak, 
716 milyon dolara 
geriledi. Ocak-Şubat 
2011 döneminde bu 
rakam 913 milyon 
dolardı. AB 
ülkelerinin 
Türkiye’ye giren 
toplam doğrudan 
yabancı yatırımlar 
içindeki payı da, bu 
dönemde yüzde 
79’dan yüzde 56’ya 
düştü.
Böylece, AB doğru
dan yatırım girişinin 
toplam yabancı 
yatırımlardaki payı 
2008 yılı Ocak- 
Şubat döneminin 
ardından en düşük 

seviyesine geriledi. 
2008 yılının ilk iki 
aylık dönemde bu 
oran yüzde 52,4 
olarak gerçek
leşmişti.
AB ülkelerinin 
toplam doğrudan 
yabancı yatırım gir
işi içindeki payı 
2009’da yüzde 93, 
2010’da ise yüzde 
75 olarak açıklan
mıştı.
Fransa yatırımların
da büyük düşüş 
Bu yılın ilk iki ayın
da AB ülkeleri 
arasında Türkiye’ye 
doğrudan yatırım 
girişi en çok azalan 
ülke Fransa oldu. 
Ocak-Şubat 2011 
döneminde 193 
milyon dolarlık 
doğrudan yatırım 
yapan Fransa’dan, 
bu yılın ilk 2 ayında 
Türkiye’ye sadece 8 
milyon dolarlık 
yatırım geldi. 
Bu dönemde 
Almanya’nın yatırım
ları 120 milyon 
dolardan 72 milyon 
dolara, Hollanda’nın 
yatırımları ise 392 
milyon dolardan 385 
milyon dolara gerile
di. AB yatırımları 
azalırken, Asya 
yatırımları rekor 
kırdı. Ocak-Şubat 
2012 döneminde, AB 
ülkelerinden gelen 
doğrudan yabancı 
yatırım girişi yüzde 
22 oranında aza
lırken, Asya 
ülkelerinden 
Türkiye’ye gerçek
leşen doğrudan 
yatırım girişi ise, 
yaklaşık 21 katına 
çıktı.

II 11

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 013 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
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

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 5*13 O1 03

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

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Gemlik Körfez
.......... ........................  Ill i y i I— 

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4251

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)

lininin Mü
VENÜS SİNEMASI 

SİYAHLI KADIN:11:45- 
14:00-16:15-18:30-20:30... 

PAMUK PRENSES 
MACERALARI: 
15:15-20:00...

MAX MACERALARI: 
11:30-13:30-17:15.... 

SEVİMLİ KAHRAMAN: 
10:30-12:15:14:15- 

16:15-18:00...
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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MİM 3. Gelenelısel Bowling Turnuvası tamamlanılı
Türkiye’nin en hızlı 
büyüyen limanı olan 
GEMPORT’ta 
çalışanlar bu kez bir
ikirleriyle yarıştı. 
2011 yılında göster
dikleri üstün perfor
mansla GEMPORT’u 
yüzde 25’lik büyüme 
oranına ulaştırarak, 
Türkiye’nin en 
büyük beş limanın
dan biri haline 
getiren GEMPORT 
çalışanları bu kez 
kendi aralarında 
yarıştı.
Bu yıl 3.cü kez 
düzenlenen ve 
geleneksel hale 
gelen GEMPORT 
Bowling Turnuva 
sı’na şirket çalışan
larından oluşan 40 
takım katıldı.
15 Nisan 2012 tari
hinde As Merkez 
Pinhouse Bowling 
Salonu’nda gerçek
leştirilen 3. 
Geleneksel GEM
PORT Bowling 
Turnuvası’nda, 
elemeler sonunda 12 
takım finale kaldı. 
Dereceye girenlere 
kupa ve hediyeler 
verildi.
Final müsabakaları

sonunda takımlar 
arasında şampiyon
luğu 667 puan ile 
“7039” isimli ekip 
kazandı. 665 puan 
toplayan 
“Moonlight” takımı 
ikinci, 659 puan alan 
“Adrese Teslim” 
takımı ise üçüncü 
oldu. İlk üçe giren 
takım üyeleri kupa 
ve çeşitli hediyelerle 
ödüllendirildi. 
“En iyi Skor” 
ödülünün sahibi ise 
133 puanlık perfor
mansıyla bayanlarda 
Elif Aksüt Elgin, 191 
puanlık skorla erkek
lerde Kubilay 
Sayışman oldu.

Aktaş; 
GEMPORT’lu lar 
takım çalışmasını 
iyi biliyor 
GEMPORT Yönetim 
Kurulu Başkanı M. 
Süha Aktaş, 
Türkiye’nin ilk özel 
limanı olan 
GEMPORT’un, 
bugün ulaştığı 
başarılarda, en 
büyük payın her 
kademedeki çalışan
lara ait olduğuna 
dikkat çekti.

Geleneksel hale 
gelen GEMPORT 
Bowling Turnuva 
sı’nın GEMPORT’u 
Türkiye’nin ilk beş 
limanı arasına yer
leştiren ekip çalış
masının en çarpıcı 
örneğini oluştur
duğunu kaydeden M. 
Süha Aktaş, şöyle 
konuştu;
“Yönetici ve çalışan
larımızın katıldığı bu 
güzel etkinlikte, tüm 
takımlar her zaman 
olduğu gibi ekip 
çalışmasının en 
güzef örneğini 
sergiledi.
GEMPORT’u rakip

lerinden farklı kılan 
unsurun, bu ekip 
ruhu ve tüm çalışan
larımızın müthiş 
enerjisi olduğuna 
hep birlikte, bir kez

daha
tanık olduk. Son 
derece eğlenceli 
geçen 3. Geleneksel 
GEMPORT Bowling 
Turnuvası’nda

dereceye giren ve 
sportmence 
mücadele eden 
ekip arkadaş larımı 
bütün içtenliğimle 
kutluyorum. ”

Masa Tenis ne doydular
Gemlik Belediyesi ile 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü işbirliği 
çerçevesinde düzen
lenen 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı Spor 
Şenlikleri etkinliği 
coşkuyla devam 
ediyor. Finallerin 
yapıldığı organizas 
yon da son olarak 
Masa Tenisi 
Branşında mü 
sabakalar yapıldı. 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı Okul 
Spor Şenlikleri adı 
altında gerçekleşen 
organizasyonda 12 
İlköğretim 
Okulundan toplam 
88 öğrenci doyasıya 
masa tenisi oynama 
şansını yakaladı. 
Anadolu İmam Hatip 
Meslek Lisesi Spor 
Salonu’nda yapılan 
karşılaşmalarda 
katılımcı tüm öğren
cilere madalya ve
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katılım belgesi veril
di. Küçük Erkek, 
Küçük Kız, Yıldız 
Erkek ve Yıldız Kız 
kategorilerinde gün 
boyu devam eden 
müsabakalarda 
öğrencilere, su, kek, 
meyve suyu ve 
öğlen yemeği de 
Gemlik Belediyesi 
tarafından karşı
landı.

Büyük ilgi gören 
Masa Tenisi müsa 
bakalarında her 
öğrenci birinci ilan 
edildi. Oldukça 
coşkulu geçen ve 
öğrencilerle velilerin 
de heyecanla takip 
ettiği organizasyon 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerini Masa 
Tenisine doyurdu. 
Madalya ve Katılım

Belgesi törenine 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Belediye 
Başkan yardımcısı 
Nazmı Koçak, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Burhan İnan, 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Müdürü

Mehmet Türkmen, 
Ak Parti İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz ve 
öğretmenler 
katıldılar.
Törende konuşan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Milli Eğitimle 
işbirliği çerçeve 
sinde yaptıkları 
Çocuk Şenliklerinin 
2. sini yaptıklarını 

hatırlatarak, Spor 
Şenliklerini de 
periyodik hale 
getireceklerini 
söyledi.
Öğrencilerle sohbet 
edip, başarılarının 
devamını dileyen 
Refik Yılmaz, eğitim 
ve öğretime yönelik 
her türlü desteğin 
artarak süreceğini 
müjdeledi.



Bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 92. yıldönümünü...

Egemenlik kavramımızı Kutluyoruz
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 92. yıldönümü bugün düzenlenecek 
törenlerda kutlanacak. Törenlere, saat O9.oo’da Atatürk Anıtı’nda başlanacak. Anıta 
çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra kutlama 
törenlerine İskele Meydanı’nda saat lO.oo’da devam edilecek. Buradaki törenlerde, 
saygı duruşu ve İstiklal marşı’nın okunmasının ardından öğrenci andı okunacak. 
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet 
Ercümen tarafından yapılmasından sonra, şiirler okunacak. Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda, ödül alan öğrencilere ödülleri verilecek 
ardından halk oyunları gösterileri ve geçit töreni yapılacak. Saat 14.oo’de ise CIUS 
AVM’de ilçemize bayram nedeniyle gelen oyun ekipleri gösteri yapacak.

23 Nisan 2012 Pazartesi 50 Krwww.gemlikkorfezgazetesi.com

Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik 
İlçe Kongresi, cumartesi günü Sosyal 
Yaşam Merkezi Düğün Salonu’nda 
yapıldı. CHP Bursa II Genel Meclisi 
Üyesi Mehmet Ugur Sertaslan’ın tek 
liste olarak katıldığı seçimlerde, Sert 
aslan CHP’nin yeni ilçe başkanı oldu. 
Bursa Milletvekillerinin katıldığı kon
grede, AKP iktidarı eleştirilirken, Sert 
aslan yaptığı konuşmada, Belediye ile 
ilgili hukuksal mücadeleyi sürdüre
ceklerini söyledi. Sayfa 4 ve 5’de

Marmarahirlikgenel 
kurulu yamldı

Marmarabirlik tarihinin en sakin 
genel kurulu gerçekleştirildi. 
Hidamet Asa başkanlığındaki 
yönetim kurulu ve denetim kuru 
lu güven tazeledi. Sayfa 2’de

Güne Bakış MuiHıllaılalan flüıüü
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

CHP kongresi..
Cumhuriyet Halk Partisi ilçe kongresi 

cumartesi günü yapıldı.
Daha önce de belirttiğim gibi, böylesi zor 

bir dönemde, Uğur Sertaslan’dan başka 
adayın çıkmayacağı kanaatim doğru çıktı.

Belediye Sosyal Yaşam Merkezi Düğün 
Salonu’nda toplanan ilçe kongresi için 
salon güzel hazırlanmıştı.

Kongre için herşey düşünülmüş.
Delegelere ve konukların kapıda karşılan

masından tutun da, kongrelerde bugüne 
kadar görmediğim, açık büfe ile ikram 
olayını gördüm CHP kongresinde.

Doğal delegeler ile 230 delegesi bulunan 
kongreye katılım 170’lerde kaldı. Dev. 4’de

Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül ile 
Türkiye Odalar bor
salar Birliği heyeti ile 
birlikte Hollanda’ya 
giden Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
gezinin sona erme
siyle önceki gün 
ilçemize döndü. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
gezinin çok yararlı 
geçtiğini, 
Cumhurbaşkanımızın 
kraliyet ailesi ile belir

lenen programa göre 
biraraya geldiğini, iş 
adamlarının da ikili 
görüşmeler yaparak, 
Türkiye Hollanda 
arasında yeni ticari 

anlaşmalar sağladık
larını belirterek, "Yarar 
lı bir gezi oldu. Cum 
hurbaşkanı Gül ile bir 
arada olmaktan mutlu
luk duydum" dedi.

İnternette 
okeyovnadiBi 

iddia edilen 
esini Miiıüp 

inlihareıti 
Bursa’da eşini öldü 
rüp intihar eden 
kişinin, karısının 
internette okey oy 
namasına sinirlenip 
dehşet saçtığı öne 
sürüldü. Nilüfer’de 
meydana gelen 
olayda, çiftin bir ay 
dır bu nedenle tar 
tıştığı belirtildi.3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Öğretmen Mehmet Araş...
1931 yılında başlayan... Kars Cılavuz 

Köy Enstitüsü’nü bitirdikten sonra 
çalışarak, eğiterek, üreterek, yetiştirerek 
geçen dolu dolu bir yaşam. Geride...

Ülke aydınlanmasına ışık tutacak bir 
eğitim kurumu...

Kırk yıllık öğretmenlik yaşamı boyunca 
ekilen şimdilerde yeşeren ve çevresine 
aynı tohumları saçan eğitim 
meşaleleri...

Etkinlik alanlarında dünyanın önde 
gelen firmaları arasında olan ve ülke 
ekonomisine sağladıkları istihdamla, 
yarattıkları vergiyle, ürettikleri ürünlerle 
katkıda bulunan evlatlar...

Sevgili Öğretmen Mehmet 
Amca(Aras)’dan söz ediyorum...

Dün onu son volculuâuna uğurladık.
Mehmet Amca’yı en son Nilüfer’de 

kendi adına yapılan okulun açılış 
töreninde görmüştüm.

Gözlerinde ışık vardı...
Sesinde ise kararlılık...
Hele hele...
Törende devlet ricalinin karşısında 

konuşurken yaptığı laikliğe, 
demokrasiye, Atatürk İlke ve 
□evrimlerine dair yaptığı vurgular...
Yüreklice...
Esirgemeden...
Sakınmadan altını çizdiği şu dilekler;
“Sağlam temeller üzerine inşa edile

cek, laik ve çağdaş Türkiye 
Cumhuriyeti, içerden ve dışarıdan etkili 
olmaya çalışacak depremlerle yıkılmaya
caktır.

Özentisi duyulan çağdışı uygulamalar 
ve yaşamlar sizin bir işaretinizle, yok 
olacaktır,

Ve her zaman olduğu gibi dipdiri ve 
daima gençliği kabul edilen Atatürk’ün 
Türkiye’si Onun ilke ve inkılapları ile 
ayakta kalacaktır.

Saygıdeğer Meslektaşlarım,
Türk Milli Eğitiminin çizgisini Atatürk 

çizmiştir. Size Atatürk aydınlığında gele
cek diliyor, O’nun ışığında önünüz 
aydınlansın diyorum...

Yolunuz açık olsun, sevgili öğretmen
lerim ve çocuklarım hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.”

Bizde seni saygıyla uğurluyoruz.
Yapıtlarınla hep yaşayacaksın.
Köy Enstitülülerin,
Ailesinin,
Öğrencilerinin, 
Türk toplumunun başı sağ olsun. 
Işıklar içinde yat Mehmet Amca...

Marmarabirlik'te ilk kez sakin bir genel kurul yaşandı. Hidamet Asa başkan
lığındaki yönetim kurulu ile denetim kurulu oybirliğiyle güven tazeledi.

KAŞCDC B6KL€/Vl€K VOK 
KALİTELİ KAÇELER
UYGUN Fİ TAT LAF* LA

<3ÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax: S13 35 95

Marmarabirlik 
tarihinin en sakin 
genel kurulu 
gerçekleştirildi. 
Hidamet Asa 
başkanlığındaki 
yönetim kurulu ve 
denetim kurulu 
güven tazeledi. 
Marmarabirlik tari
hinde yaşanan bir 
başka ilk de, bir 
kadın delegenin bir
lik genel kurulunda 
oy kullanmasıydı. 
Kısa adı 
Marmarabirlik olan 
Marmara Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifleri 
Birliği’nin olağan 
genel kurulu, 
Başköy 
Tesisleri’ndeki 
toplantı salonunda 
gerçekleştirildi. 
Genel kurulda, birlik 
yönetim ve denetim 
kurullarının faaliyet
leri oybirliğiyle 
kabul edildi. 
Birliğin bütçesi de 
dahil tüm maddeler 
yine oybirliğiyle 
çıeçti.
Yönetim kurulu 
seçimlerine ise 
Hidamet Asa 
başkanlığında, Refi 
Taviloğlu, Cengiz 
Sayın ve Hüseyin 
Peker’den oluşan 
tek listeyle gidildi. 
Genel Müdür 
İbrahim Minareci’nin 
doğal üyesi olduğu 
yönetim kurulu, kul
lanılan 248 geçerli 
oydan 241’ini aldı. 
Denetim Kurulu üye
liklerine ise yeniden 
Fevzi İpek ile Kemal 
Dinç seçildi. 
Önceki yılların 
aksine çok sakin 
geçen Marmarabirlik 
Genel Kurulu’nda 
bir ilk yaşandı. 
Erdek delegeleri 
arasında yer alan ve 
aynı zamanda Erdek 
Karşıyaka Beldesi 
Belediye Başkan 
Yardımcısı olan 
Ayşe Ertürk, ilk 
kadın delege olarak 
birlik tarihine geçti.

BÜYÜMEYE DEVAM 
Genel kurulda 
delegelere hitaben 
bir konuşma yapan 
Başkan Hidamet 
Asa, geçen zeytin 
alım kampanyasına 
ilişkin bilgiler verdi, 
zor bir yıl geçirildiği
ni söyledi.
Asa, toplam 90 
milyon lira tutarın
daki ürün ödemeleri
ni tamamladıktan 
sonra, 10 yıl aranın 
ardından üreticilere 
gübre yardımına 
başlandığını bildirdi. 
Hidamet Asa, 
kredi limitini gübre 
ahmıyla dolduran 
ortaklara ayrıca zirai 
ilaç atımlarında kul
lanılmak üzere ortak 
başına 500 lira kredi 
tahsis edildiğini 
müjdeledi.
Avans fiyatla ürün 
altınlarının önemine 
değinen Asa, 
“Marmarabirlik’in 

yere sağlam bas
ması ve piyasayı 
yönlendirmesi için 
avans fiyat ile alım 
büyük önem taşı
maktadır” dedi. 
Marmarabirlik’in 
satış ve pazarlama 
politikaları, satış 
miktarı ve elde 
edilen gelirle ilgili 
de ayrıntılı bilgi 
veren Başkan Asa, 
şunları söyledi: 
“Birliğimiz her 
geçen gün 
büyümekte ve 
satışlarımız artmak
tadır. İhracat yap
tığımız ülke sayısı 
Kosova, Yunanistan, 
Rusya ve Çin ile bir
likte 38’e çıkmıştır. 1 
Kasım 2011-31 Mart 
2012 tarihleri arasın
daki 5 aylık 
dönemde geçen 
yılın aynı dönemine 
göre ihracat mik
tarımızı yüzde 44 
oranında arttırdık. 
Lira bazında yüzde

65, dolar bazında 
ise yüzde 40 
oranında büyüme 
gerçekleştirdik. 
Toplam satış mik
tarımız 30 bin ton 
seviyelerine yük
selmiştir. Bu yılki 
hedefimiz 35 bin 
tondur.” 
Marmarabirlik’in 
satışlarını artırmak 
için yeni pazarlar 
bulabilmek adına 
sürekli araştırma 
içinde olduklarını 
belirten Asa, bu 
kapsamda bir 
taraftan THY ile 
mevcut işbirliğimiz 
genişletilmiş, diğer 
taraftan da toplu 
ahm yapma potan
siyeli olan Kızılay, 
Tika, Türk Silahlı 
Kuvvetleri, Diyanet 
İşleri Başkanlığı, 
büyükşehir 
belediyeleri ve 
çeşitli vakıflarla 
görüşme yaptıklarını 
bildirdi.

Gemlik KHrfez
____ •■•İlli’lli İLK aOHLOK SİYASI OAZITISİ

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Internene oteı oynadını iddia
edilen eşini öldürüp intihar etli

İhsanca
İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

Bursa'da eşini 
öldürüp intihar eden 
kişinin, karısının 
internette okey oyna
masına sinirlenip 
dehşet saçtığı öne 
sürüldü.
Bursa'da eşini 
öldürüp intihar eden 
kişinin, karısının 
internette okey oyna
masına sinirlenip 
dehşet saçtığı öne

Kamyonet saha kalktı
Bursa'da su yüklü 
bir kamyonet yokuş 
çıkarken şaha kalktı. 
Sürücü kabinde 
mahsur kalırken, 
araç iş makinesi 
yardımıyla 
kurtarıldı.
Edinilen bilgiye 
göre İsmail A. 
idaresindeki 16 GG 
388 plakalı kamyo
net. Şehreküstü 
Meydam'nda bir 
hastanenin yan

II II V III I I II II VII ıs ■Tacucıtı smjytuı lostonmı kolmsh sle uertlı
Bursa polisi, 
tecavüze yeltendiği 
kadının imdat çığlık
ları üzerine korkup 
kaçan şüpheliyi 
sürdüğü losyonun 
kokusundan yola 
çıkarak yakaladı. 
Bursa polisi, 
tecavüze yeltendiği 
kadının imdat çığlık
ları üzerine korkup 
kaçan şüpheliyi 
sürdüğü losyonun 
kokusundan yola 
çıkarak yakaladı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Nilüfer 
ilçesi Özlüce 
Mahallesi'ndeki bir 
inşaatta vinç oper
atörü olarak çalışan 
24 yaşındaki A.F., 
uzun süre önce 
gözüne kestirdiği 
evli bir kadını takip 
etmeye başladı. 
İşten çıkıp evinin

sürüldü.
Olay, dün gece saat 
02.00 sıralarında, 
Nilüfer ilçesi Çamlıca 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. Zaman 
zaman tartıştıkları 
öne sürülen İhsan ve 
Nurcan Ö. çifti, dün 
gece saatlerinde 
tekrar kavga etti. 
İnternette okey oyna
ma meselesi yüzün

tarafından yokuş çıkarken kasadaki

yolunu tutan kadının 
peşine takılan 
şüpheli, etrafta kim
seyi görmeyince 
saldırıya geçti. Zorla 
yere yatırdığı 27 
yaşındaki S.U.'yu 
tecavüzden imdat 
çığlıkları kurtardı. 
Polis, mağdurenin 
bağırması üzerine 
paniğe kapılıp kaçan 

den çıktığı ileri 
sürülen kayga 
büyürken, İhsan Ö. 
(46) evde bulunan av 
tüfeğiyle eşi Nurcan 
Ö.'nün (43) göğsüne 
ateş etti. Daha sonra 
tüfeği çenesine 
dayayan şahıs, inti
har ederek hayatım 
kaybetti. Silah sesini 
duyan komşuların 
haber vermesiyle 

zanlının yakalan
ması için alarma 
geçti.
Yaşadıklarının 
şokunu üzerinden 
atamayan genç 
kadın, polise 
şüphelinin eşkalini 
verirken tek bariz 
özellik olarak 
sürdüğü yoğun 
losyon 

olay yerine gelen 
polis, 
çilingir yardımı ile 
girdiği evin yatak 
odasında çiftin can
sız bedeniyle 
karşılaştı.
Komşuların ifadesine 
göre bir aydır bu 
sebeple tartışan 
çiftin tek çocuk
larının askerde 
olduğu öğrenildi.

Cahilin sırtını sıvazla o da 
doktor öldürsün!

yükün kayması 
sonucu aracın ön 
tarafı havaya kalktı. 
Sürücü, aracının 
devrilmemesi için 
ayağını frene basılı 
tutarken, arkadaşı 
ise bu sırada 
yükü boşaltmaya 
başladı. Şaha kalkan 
kamyonet, bir 
süre sonra iş 
makinesi 
yardımıyla yokuştan 
çıkarıldı.

kokusundan bahset
ti. Olay yerinde 
geniş çaplı inceleme 
yapan ekipler, taciz
ciyi yakalayabilmek 
için çevredeki iş 
yerlerinin güvenlik 
kameralarını mercek 
altına aldı.
Her gün çeşitli 
alışverişler yapan 
zanlının mağdurenin 
evinin yakınındaki 
bir inşaatta 
çalıştığı belirlendi. 
Birçok işçinin 
çalıştığı inşaatı 
basan ahlak 
polisleri, tacizciyi 
sürdüğü losyonun 
kokusundan 
tespit etti.
Mağdure 
tarafından da 
teşhis edilen A.F., 
"cinsel saldın" 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

Siyasi ikbal uğruna cehaletin sırtı sıvazla
narak, eğitimli insanların bu kadar horlandığı 
başka bir dönem yaşanmamıştır herhalde 
Türkiye’de... Halk dalkavukluğu ne yazık ki 
bugün toplumu iki cepheye ayırmıştır. 
Eğitimliler, eğitimsizlere bakış irtifasını yük
seltmiş, karşı tarafın tepkisi de, popülist 
politikaların da desteğiyle şiddet boyutuna 

.ulaşmıştır.
< Hasta yakınları tarafından Gaziantep’te

*■ öldürülen, İstanbul Tıp Fakültesi’nde tokat
lanan, Van’da milletvekili tarafından saldırıya 
uğrayan, ne gariptir ki can kurtarmak için 
yemin etmiş doktorlar can güvenliğinden 
yoksundur. Tek sebebi, cahil cühelanın 
sırtının sıvazlanması, toplumun eğitimsiz ve 
yoksul kesimlerinin sadakayla yaşamaya 
alıştırılmış olmasıdır.

O gencecik doktorun neden öldürüldüğünü 
hepimiz biliyoruz. Genç doktorun katili, 
kanser nedeniyle ölen dedesinin sırtından 
geçinen asalak bir torun...

Sadece bu mu?
İnternet üzerinde yapacağınız bir araştırma

da, insanların devletten haksız maaş ala
bilmek için ne taklalar attığını göreceksiniz.

Bundan 10 yıl önceki bir veriye göre 400 
bin kişiymiş SGK’dan haksız maaş alanlar... 
En çok da yetim aylığı...

Bilişim olanakları arttı da, devleti kandır
mak pek kolay olmuyor artık. Eskiden ölüm
ler bildirilmiyor, dolayısıyla bir yaşlının aylığı 
çocukları, torunları tarafından aylarca, yıllar
ca çatır çatır yenebiliyordu!

Zaten Gaziantep’deki doktor cinayetinin 
nedeni de bu. Doktorun, yaşlı hastanın 
ölümünü rapor etmesi...
Etmemesi için tehdit ve sonunda ölüm... 
Maaşlar ATM’lerden çekildiği için banka 

yönünden de önlemler alındı. Emeklilerin 6 
ayda bir bankaya giderek hesap defteriyle 
işlem yaptırmaları isteniyor. Bankaya hiç 
uğramayan emeklinin maaşı otomatik olarak 
kesiliyor.

Doktorların, hasta yakınlarının saldırılarına 
maruz kalmasıyla ilgili olarak en son 
söyleyeceğimizi en başta söyledik aslında... 
Başka söze gerek yok

Ancak, sonuçları dün açıklanan YGS’de 
Türkiye birincisi olan KonyalI Abdullah 
Coşkun’un 7, diğer birinci Osmaniyeli 
Sümeyye Nur Satin’in ise 3 çocuklu aileden; 
annelerin ev kadını, babaların da birinin 
bağkur emeklisi, diğerinin memur olması 
dikkat çekici...

Varlıklı olmadıkları her hallerinden belli iki 
birincinin de hedefinde tıp fakültesi 
olmasını, doktorlara saldırılarla birlikte 
değerlendirdiğimizde ortaya tuhaf bir tablo 
çıkıyor! Bir düşünün hele!

GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ
Achilleus’e dayanamadı ki savaşçı Hector 
Gözü dönmüş cahile nasıl dayansın doktor 
Tıpta işler zıvanadan çıkmaya başladı 
Kuzuyu kurda yem ediyor bu sektör

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
CHP ilçe kongresi Sosyal Yaşam Merkezi’nde yapıldı

CHP’fle öaur SertaslanKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

CHP kongresi...
Tek adaylı siyasi kongreler genelde hareketli 

olmaz.
CHP İlçe kongresinde de fazla hareket yoktu.
Seçilme mücadelesi ve yarışı olmayınca kong 

reler tek düze olur.
Genelde gelen siyasiler konuşurlar ve hemen 

bir başka kongreye koşarlar.
CHP’nin ki de böyle oldu.
Bursa milletvekilleri ile Parti Meclisi üyeleri tam 

kadro ilçe kongresine katıldı.
Tümü de kongrede konuştu.
CHP’nin 61 yıllık en eski üyesi İnan Tamer 

Divan Başkanlığına seçildi.
Yazmanlıklara ise, Belediye Başkanlığı görevin

den içişleri Bakanhğı’nca uzaklaştırılan, Belediye 
Başkanvekilliği seçimlerinde, oy kullandırıl
mayan, eski Belediye Başkanvekilleri Cemil Acar 
ile Özkan Ateşli’nin getirilmesi anlamlıydı.

Milletvekilleri ve İl Başkanının konuşmaların 
özünde AKP iktidarını eleştiri yatıyordu.

Her biri ayrıca CHP’li belediyelere karşı iktidarın 
uyguladığı baskıdan söz etti.

Gemlik Belediyesi’nde uygulanan hukuksuzluk 
üzerine vurgular yapıldı.

Kısa kısa da olsa konuşmacılarından belli 
pasajları ilgili haberimizde verdik.

Bence bu kongrede en önemli konuşmayı 
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler yaptı.

Güler sitemkardı partisine.
Yalnız bırakıldığını belirtiyordu.
Kendini Umurbey’de sürgünde hissettiğini ve 

ne yapıyorsun diyenler, "davalara girip çıkıyo
rum" dediğini söyledi ayrıca, "yaşananlar bende 
hayal kırıklığı yarattı, parti içi mücadeleyi AKP ile 
mücadelenin önünde tutanlar var. Benim derdim 
ise siyasi ahlaksızlığı, hukuksuzluğu ele alan 
AKP ile dir. ” demeyi de ihmal etmedi.

Güler, Mayıs ayında çıkacağı davaları sıralarken 
de yalnız bırakılmaktan yakındı. “Bu benim 
koltuk davam değildi. Brütüslar ortaya çıktı. Bu 
bir siyasi şikedir." derken AKP’yi kurum olarak 
suçladı.

Uğur Sertaslan ise konuşmasında, seçimlerden 
sonra hukuksuzlukla mücadeleye devam edecek
lerini, önlerine değil ileriye bakacaklarını duyur
du. CHPTıler sakin, heyecansız ama kaliteli bir 
kongre yaptılar. .

SBTIUK SU BAYİİ 
MÜRACAAT: 

0 507 244 72 24

SAHİBİNDEN ACİL 
SATIUK DAİRE 

MANASTIR BP KARŞISINDA 
3+1 (138 M2) 5. NCİ KAT 

ODALAR LAMİNANT 
PARKELİ, SALON TAŞ 

SERAMİK KAPLI 
MASRAFSIZ TEMİZ DAİRE 

SAHİBİNDEN ACİL 
SATILIKTIR 

TEL : 513 85 12

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Kongresinde 
yapılan seçimlerde 
yeni İlçe 
Başkanlığı’na İl 
Genel Meclis üyesi 
Mehmet Uğur 
Sertaslan ve yöneti
mi seçildi. 
Cumartesi günü, 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Düğün 
Salonu’nda yapılan 
CHP İlçe Kongresi’ 
ne CHP Parti 
Meclisi üyesi ve 
Bursa Milletvekili 
Sena Kaleli, Aykan 
Erdemir, Hüseyin 
Sezgin ile Bursa 
Milletvekilleri Turan 
Tayan, Kemal Ekinci 
İlhan Demiröz, İl 
Başkanı Gürhan 
Akdoğan, Nilüfer 
Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey, 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, eski 
Bursa Milletvekili 
Yahya Şimşek, eski 
İl Başkanı Erhan 
Sevimli, SODEV 
Bursa İl Başkanı 
Mustafa Esenyurt, 
CHP’li Belediye 
Meclis ve İl Genel 
meclis üyeleri, AKP 
İlçe Başkanı Necdet 
Yılmaz, MHP İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, Orhangazi, 
Karacabey, 
Mudanya, Yenişehir 
Osmangazi, 
Yıldırım, Nilüfer 
CHP İlçe Başkanları 
ve yönetimleri, 
Gemlikli muhtarlar, 
ile delegeler ve par
tililer katıldı.
Açılış konuşmasını 
yapan İlçe Başkanı 
Dursun Ozbey, 
çoğunluğun bulun
duğunu ve kong 
renin başladığını 
hatırlatarak, Divan 
Başkanlığı’na 
gazetemiz yazarı 
İnan Tamer’i, divan 
yazmanlıklarına ise 
eski Belediye 
Başkanvekilleri 
Cemil Acar ile 
Özkan Ateşli’yi 
önerdi.

İNAN TAMER DİVAN 
BAŞKANI OLDU 
Öneri oybirliği ile 
kabul edildi.

Divan Başkanlığına İnan Tamer’in getirildiği kongrede, 
yazmanlıkları Cemil Acar ve Özkan Ateşli yaptı.

İlçe çalışma raporu 
ve denetleme kurulu 
raporu yönetim 
kurulu üyesi Dilek 
Taşpınar tarafından 
okundu. Raporda, 
Belediye 
Başkanlığı’nın 
kazanılmasından 
sonra Cem Güler’in 
ilçe başkanlığından 
milletvekili aday 
adayı olmak için 
istifa ettiği yerine 
Ayten Çipli daha 
sonra da Dursun 
Özbey’in ilçe 
başkanlığına geti 
rildiğini, meclis 
üyelerinin yardım
larıyla alınan 
binanın 80 bin lira 
borcunun ödendiği 
belirtilerek, 
“AKP iktidarının 
CHP’li belediyelere 
uyguladığı yoğun 
baskı uygulaması 
sonucu Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ve iki 
yardımcısı İçişleri 
Bakanlığı tarafından 
görevden alındı. 
Kirli oyunlarla 
Gemlik Belediyesi, 
18 bin seçmenin 
hukuku çiğnenerek 
ele geçirildi. Gemlik 
halkının oyları

satışa çıkarıldı. 
Belediye 
Başkanvekilliğini 
hukuksuz olarak ele 
geçirdiler. Hukuk 
mücadelemizi 
sürdürüyoruz. ” 
denildi.
Divan Başkanı İnan 
Tamer ise konuş
masında, Gemlik 
Belediyesi’ndeki 
belediye başkan
vekilliği seçimle 
rinin Türk Siyasi 
tarihinde unutul
mayacağını, sosyal 
bilimlerce bir tez 
olarak hazırlanabile- 
ceğinine dikkat çe 
kerek, “61 yıllık bir 
CHP’li olarak, bu 
ilçede CHP’nin var 
olduğunu gösterdik, 
yine göstereceğiz. 
18 bin seçmenin 
oyunu satan 
brütüsler unutul
mayacak.’’ dedi.
İlçe Başkanı Dursun 
Özbey ise konuş
masında, görevi 
süresince kendisine 
son ana kadar 
destek veren Kadın 
Kolları yönetimi ile 
Gençlik Kolları 
Başkan ve yönetimi 
ile eşine teşekkür 
etti.

CHP Bursa 
Milletvekili İlhan 
Demiröz konuş
masında parti içi 
demokrasinin 
gereği, ilçe kong 
relerinin devam 
ettiği bir sürecin 
yaşandığına dikkat 
çekerek, 
“Kongre dönemini 
kapattıktan sonra 
hedefimiz iktidara 
yürümektir. Siyaset 
yapmaya kilitle 
neceğiz. 
Geçirdiğimiz anaya 
sa ve genel seçim
ler nedeniyle ezik 
değiliz.
Etik değerlerin 
korunmasında has
sasiyet gösteriyo 
ruz. Temiz siyaset 
yapamayanlar bir 
koltuk için etik 
değerleri yok say
dılar. Koltuğu kay
bettik ama 
ezilmedik, kaybeden 
etik değerleri yok 
sayanlardır. ” ded i. 
Bursa Milletvekili 
Turhan Tayan ise 
konuşmasında 
CHP’nin bir an önce 
derlenip toparlan
maya ihtiyacı oldu 
ğuna dikkat çekti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa Milletvekillerinin tam kadro katıldığı kongrede, AKP iktidarı sert dille eleştirildi

«e yeni yönetimi dönemi başladı
Tayan, “CHP’nin 
Gemlik halkına borcu 
var. Yaşanan talihsiz
likler bugün bizi güzel 
bir noktaya getirmiştir 
ama çivi çiviyi söker. 
Parti il örgütümüz bu 
sorunu bizatiği tedavi 
edeceK ve CHP hak 
ettiği yeri neticeyi 
Gemlik’te alacaktır. 
Milli irade adı altında 
demokratik ilkeleri 
anayasal ilkelerini, iç 
tüzük ilkeleri ihlal 
edilecek siyasat etiğin 
uygulanmadığı böyle- 
sine bir durum yaşan
mamıştır. Bugün 
anayasanın ilgili mad
delerinde TBMM 
tarafından kullanıldığı 
unutuldu.
Yasama, yürütme ve 
yargının ayrı ayrı ayak
lar altına alındığı bir 
dönem yaşıyoruz.
Anayasa değişikliği 
sonunda yargı siyasal 
iktidarının elinin altına 
sokulmuştur. Yasama 
yürütmenin tamamen 
eli ve kumandası altın
dadır. Yürütme Recep 
Tayyıp Erdoğan’dan 
ibarettir. Söyleşine 
biait kültürünün altında 
olduğu herşey AKP 
iktidarında tek kişinin 
iktidarındayız. Herşey 
Recep Tayyip Erdoğan 
dan ibarettir” dedi.
Milli egemenlik 

( ilkelerinin ayaklar altı* 
na alındığını söylen 
Turhan Tavan.
“Pazartesi günü Ulusal 
Egemenlik Çocuk 
Bayramı’nı yaşaya
cağız. Bizim anladığı

$81 a d ıç, milli ■ itmen* ■< 
lik ilkeleri böylesine 
ayaklar altına alındığı 
müddetçe çocuklarımız 
karanlığa mahkum 
edildiği müddetçe yıl
larca kutlanan 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın hiçbir 
ehemmiyeti anlamı 
kalmamıştır.
Telefonların dinlendiği, 
fiartrferilerin tutuk- 
landığı bir ortamda 
egemenlik bayramını 
kutluyoruz. Bu kabul 
edilemez. 24 milyon 
insan adalet arayışı ve 
Vatandaş can mal 
güvenliğinden mahrum 
yaşıyor. Silivri’de 4 
duvar arasında 
bekleyen milletvekilleri 
mit Bal bay ve Haberal 
ile gazeteciler, yıllarca

terörle mücadele eden 
Genel Kurmay başkanı 
dört duvar arasında 
terör örgütü kurmaktan 
suçlanarak acı günler 
yaşıyor.” dedi.
Gemlik’e gelecek olan 
hızlı tren projesinin 
rafa kaldırıldığını da 
söyleyen Turhan 
Tayan, “Gemlik’i bay 
pas ettiler" şeklinde 
konuştu.
PM üyesi ve Bursa 
Milletvekili Sena Kaleli 
ise konuşmasında, 
Gemlik ilçe yöneti
minin tüzük hüküm
lerinde belirtilenden 
çok kadın ve gençlik 
kontenjanı kullanma 
nedeniyle kutladı. 
Gemlik’te yerel seçim
lerde Gemiik’in hak 
ettiği seçimin 
kazanıldığını, ancak 
İktidar partisinin oyun
larıyla seçimlere takla 
artırıldığını iddia etti. 
Türkiye’de herkesin 
birbirine karşı olduğu
na dikkat çeken Kaleli, 
“AKP adaletsiz kalkın
ma partisi haline geldi. 
Adaletin yeniden tesisi 
için CHP ik'idih için 

^çalışacağız.” dedi.
CHP Milletvekili Aykan 
Erdemir ise konuş
masında, Gemlik’te 
eğri ve doğrunun 
yapılan başkanvekiiliği 
seçimleriyle belli 
olduğunu belirterek, 
“Bugün herkes layık 
olduğu yerdedir." 
dedi.
Türkiye’de temel hak 
ve özniirliiklerin.
demokrasinin tehdit 
altında olduğunu 
söyleyen Erdemir, 
“Hukukun üstün
lüğünün ne demek 
olduğunun en güzel 
örneğini bizzat 
Gemlik’te sizlerle 
yaşadık. Hiçbir otoriter 
yapı yoktur ki ülkesine 
özgürlük getirmiş 
olsun." dedi.

II Başkanı Gürhan 
Akdoğan konuşmasın
da salonu 
hareketlendirdi.
Akdoğan, Türkiye’nin 
1950’lerden beri sağ 
iktidarlar tarafından 
idare edildiğini, sağ 
iktidarların emeğin 
hakkını sömüren 
emperyalistlerle işbir
liği yaptığını, sol bir 
iktidarın kurulması 
CHP’nin değerlerinin 
topluma aktarılması 
gerektiğini söyledi. 
Basın yoluyla yapılan 
deformasyonlarla 
bugünlere gelindiğini 
söyleyen Akdoğan, 
“Türkiye’de solcu 
olmanız zordur. Bu 
onurlu görevler için 
birbirimizi karalayan 
davranışlarda bulun
mayalım. Bursa İl 
Genel Meclisi’nde bir
likte çalıştığımız Uğur 
Sertaslan’ın önder
liğinde ve yönetimiyle 
bu ekip, ihanete 
uğradığımız Gemlik’te 
yine seçimleri geri ala
cağına inanıyorum." 
dedi.
F"fnetvekili Kemâl 
Ekinci ise konuşmasın
da, İktidarın 
Cumhuriyet’in temel 
değerlerine saldırmayı 
sürdürdüğünü, gerilere 
gidilerek İsmet 
İnönü’ye kadara 
getirdiklerini, ama bun
dan sonra hedeflerinde 
Atatürk olduğuna 
dikkat çekti.
Ekinci, “Hedefleri 
Mustafa Kamal Atatürk 
ve Cumuriyetin temel 
değerleri var. Biz dinci
lik yapanlarla yanşa
mayız. Biz 
Cumhuriyetin aydınlığı 
ve ışığı ile bunlarla 
başedeceğiz." dedi.

GÜLER; SÜRGÜNDE 
YASIYORUM 
Daha sonra söz alan 
Belediye Başkanı Fatih 

Mehmet Güler ise 
sitemkar bir konuşma 
yaptı.
Güler konuşmasında, 
parti içinde kimse kim
senin rakibi olmadığını 
belirterek, “Belediye 
Başkanı olduktan 
sonra başıma gelme 
yen kalmadı. Tıpkı 
İstanbul’da mücade
lesini yapamadığı için 
Samsun’a çıkan Ulu 
Önder Mustafa Kemal 
Atatürk gibi ben de 
Umurbey’e çıktım. 
Buna karşın, bazı 
yaşananlar bende 
hayal kırıklığı yarattı, 
parti içi mücadeleyi 
AKP ile mücadelenin 
önünde tutanlar var. 
Benim derdim ise 
siyasi ahlaksızlığı, 
hukuksuzluğu ele alan 
AKPiledir. Kendimi 
Umurbey’e sürgüne 
gönderilmiş gibi 
hissediyorum. 
Çalmadık, çırpmadık. 
Yolsuzluk diye diye 
Gemlik’te en büyük 
yolsuzluk, en büyük 
ahlaksızlığı yaptılar. 
Ben ve arkadaşlarım 
çeşitli davalara girip 
çıkıyoruz.
7 Mayıs günü Gem 
lik’te Spor kulüplerine 
kiralanan Kapalı 
Otopark ve halı saha 
için, 14 Mayıs günü 
kaçak yapıların neden 
tamamını yıkmadın 
davası var. 15 Mayıs 
günü Kültür Tabiat 
Varlıkları ile ilgili 
18 Mayıs günü Kumla 
ua yaz aylarında geçici 
işçilere neden zabıtaya 
benzer elbiye aldın 
davası, 22 Mayıs günü 
Balıkçı Barınağı Proje 
ihalesi davası, 29 
Mayıs tarihinde 
Bilgisayar ihalesinden 
sıra ile yargılanacağız. 
Bize ne yapıyorsunuz 
diyenlere, ‘davaları 
takip ediyorum’ diyo
rum. Yargılanmak çok

kötü bir şey değil. 
Önemli olan 
yargılanırken verilecek 
cevabın olmasıdır. 
Yolsuzluk iddiasında 
olanlara birkaç ceva 
bım olacak. 11 yıl 
Belediye Başkanlığı 
yaptım. CHP’Iİ 
Belediye Başkanı 
olduktan sonra mı yol
suzluğa bulaştım.
10 yıl Umurbey’de bir 
tek soruşturma 
geçirmedim.
Gemlik’te AKP’nin 
çarkına çomak sok
tuğumuz için ahlaksız 
oldum.
Gemlik’te en belalı 
adam benim öyle mi? 
Bu adalet midir? Bu 
davalar sonunda en 
çok mahkemeye çıkah 
kişi ben olacağım. 
Bu vicdansızlık, ahlak
sızlık değil midir? 
Bazı davalara ben 
kardeşim Cem ve 
avukatım Özgür Aksoy 
ile katıldı. Bu benim 
koltuk davamsa ben bu 
işte yo kûm.
Bunu kendi koltuk 
davam görüyorlarsa 
dava açılayacağım, 
partimden bekleye
ceğim. Bu konuda yal
nız kaldığımı hissedi 
yorum. Hakimlerde 
artık açılan davalara 
şaşırıyorlar.

SİYASİ ŞOKEYİ 
AKP YAPTI 
İçişleri Bakanlığı 
tarafından görevden 
uzaklaştırıldıktan sonra 
başkanvekiiliği için 
yapılan 2'pazarlıklar 
konusunda ne kadar 
paralarınyerildiği söz
leri Gemlik'te konuşul
du. Bunları herkes 
duydu. Ama duy
mayanlarda oldu.
Yolsuzluk yapacak 
olsam, seçildikten 
sonra AKP’ye geçsem 
acaba kaç para kaza 
nırdım.

Brütüsler ortaya çıktı. 
Sonuçta yine 
CHP suçlandı.
Bu bir siyasi şikedir.
Bu davada kim suçu- 
landı. Maçı satan mı, 
maçı alan mı?
Maçı satan AKP’nin 
kendisidir. Brütüs 
olayında suçlu AKP’nin 
kendisidir. Görevini 
satan çıkacaktır ama 
kurum olarak AKP 
alıcıdır suçludur-’’ 
dedi.
Başbakanın Bursa 
kongresinde 28 Şubatı 
anlatacağını söyleyen 
Güler, 17 Mart 2011 ve 
19 Ocak 2012 tarihin
deki belediye başkam 
vekilliği seçimlerinde 
Gemlik’te milletin 
sandıktan çıkan 
iradesinin AKP tarafın
dan çalındığını söyledi. 
Divan’a birlikte 
yargılanan arkadaşları 
Başkanvekiileri Cemil 
Acar ve Özkan 
Ateşli’nin getirilmesine 
teşekkür eden Fatih 
Mehmet Güler, “Onlara 
sahip çıktığınız için 
teşekkür ediyorum" ~ 
dedi. Güler yönetime 
yeni gelecek olanların" 
işlerinin kolay 
olmadığını ancak, 
kendilerinin yola çık
tığından daha kolay 
olduğunu belirterek, 
“Önümüze bakıp var 
gücümüzle mücadele 
ye devam edeceğiz. 
Önemli olan kendi 
aramızda bu direnci 
göstermektir" dedi. 
Daha sonra yapılan 
seçimlere tek liste ile 
gidildi.
Mehmet Uğur
Sertaslan’ın İlçe 
Başkanı olduğu CHP 
İlçe Kongresinde 16 
yönetim kurulu 16 ye 
dek üye ve 27 il kongre 
üyesi için sandığa 
gidildi. Seçimlerde 140 
kişi oy kullandı.
CHP yeni Yönetim 
Kurulu’na şu kişiler 
seçildi: 
Mehmet Uğur 
Sertaslan İlçe Başkam 
İhsan Acar, Ayşe Akıt, 
Özgür Aksoy, Ayşem 
Anafarta, Ayşe Nil 
Avcı, Hulusi Ateş, 
Bülent Çiçek, Osman 
ibican, Ali Kalkan, İlkay 
Küpe, Levent Mete, 
Çetin Pehlivan, Çiğ
dem Seç, Ayfer Şahin, 
Mustafa Sadi Şıvka ve 
Dilek Taşpınar.
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Gemlik Mıhı İmam Halin lisesi İtaba Yolcusu
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
C O M E NIU S projesi 
kapsamında üçüncü 
Çalışma ziyaretini 
proje ortaklarından 
İtalya’ya gerçek
leştirecek.
Almanya, İspanya, 
İtalya, Romanya ve 
Litvanyaülkeleriyle 
£011-201 Şyıljâjrı'; 
arasında yürütülen 
"imagineMy 
(Country*’ Cultural 
Awareness Across 

{Europe” başlığını 
«taşıyan Proje öğren- 
|cileraraşjnda'. ' 
I/,..i,,£L...( ‘
i d aşı ve bir ülke 
| taşı olarak birbirle * 
| rine k?rşı^4^Y’Ş». < 
I saygı ve hoşgörüyü 
i teşvik .etrpeyi 
! amaçlamaktadır. Bu 

kazanımı gerçek-
? leştirmek için iki f 
ı yönlü strateji kgl-, ,7 

lanıImaktadır. Bir; 
taraftan öğrenciler 
kendi hayali ülkeleri- 
ni dijital medya ve 
bilgisayar teknoloji
lerini, çalışma dili

olarak da İngilizceyi 
kullanma becerilerini 
geliştirecekler.
Diğer yandan öğren
ciler kendi 
ülkelerindeki ve 
ortak okulların men
suplarının yaşadık
ları şehirlerdeki 
ördekleri kullanarak 
Avrupa Ülkeleri’nin 
tipik ve temel özel
liklerini araştırarak 
uygulayacaklar. 
Öğrenciler

Yurtdışındakı akran
larıyla teorik ve 
uygulamalı 
çalışma sonuçlarını 
tartışarak 
karşılaştıracaklar. 
Ülkeler arasındaki 
benzerlikleri ve fark
lılıkları öğrenerek 
ülkeleri birbirine 
bağlayan belli özel
liklerin olup 
olmadığı sorusuna 
cevap verecekler. 
Proje sonunda 

öğrencilerin 
arası diyaloglarda 
aktif rol alıp dil 
becerilerini 
geliştirmeleri hedef 
lenmektedir.
Bu amaçlarla yola 
çıkan Gemlik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Müdürü 
Mehmet Türkmen 
İngilizce Öğretmeni 
Adalet Gürbüz, 
Deniz Uğur ve 
öğrenciler Mustafa 

Çınar, (12.sınıf), 
Kübra Yılmaz 
(12.sınıf), Serranur : 
Toprak (12.sınıf), 
Asiye AKdemir 
(12.sınıf 23 Nisan 
2012 tarihinde 
İtalya’ya hareket 
edecek.
Bir haftalık çalışma 
ziyareti kapsamında 
öğrenciler misafir 
oldukları okulun 
belirlediği ailelerin 
yanında kalarak dil

lerini geliştirme 
ve farklı kültürleri 
tanıma fırsatı bula
bilecekler.
Projenin amacında 
da belirtilen 
(birbirini kabullen
me, iletişim kurma,> ■ 
farklı yaşamları 
görme; kültürleri 
karşılaştırabilirle, 
dünyaya farklı açı
dan bakma) birtakım 
kazananları da elde 
edebilecekler.

elm& sekeri
KREŞLERİ ........

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

İGITINM 13. VII
ERKEN KAYIT

AVANTAJLARIMIZDAN 
YARARLANIN

“Kaliteli birokul öncesi eğitim çocuğunuzun hayatında önemli bir fark yaratır"
KREŞ YE HAZmUKSIN1FI(2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARIMIZ VE 

İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI, YARATICI, 
. . . KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP. 
^‘" UOĞAYA VE' İHSANA 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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2B Arazileri ve İktidarın Amacı
Uzun zamandır 

2B diye bilinen 
orman vasfını yitir
miş arazilerin 
öncelikle köylülere 
satılacağı gün
deme getirildi. 
Oysa durum hiç de 
böyle değildi.
AKP iktidarı, 

orman içinde yer 
alan bu alanları ne 
pahasına olursa 
olsun yandaşlarına 
satmayı amaçlıyor
du.

Bu gerçeği 
doğrudan 
söyleyemiyor, 
elden geldiğince 
gizlemeye çalışı 
yordu. Fakat bu 
arazilerin satışın
dan milyarlarca 
dolar getireceği 
düşünülünce bir 
taşla iki kuş vuru
lacaktı.

Hem bütçeye 
para kazandırıla

cak hem de yan
daşlar ihya edile
cek.

İktidar bu konuda 
yasa da çıkardı. 
Karşılarında artık 
hiçbir engel de 
yok.

Türkiye’de 
toplam 473 bin 419 
hektar 2B arazisi 
olduğu söyleniyor. 
Bu araziler Antalya 
(45 bin), Mersin (39 
bin), Balıkesir (35 
bin), Ankara (31 
bin), Muğla (29 bin 
hektar), İstanbul, 
İzmir, Eskişehir, 
Tekirdağ, Manisa, 
Samsun ve 
Bursa’da bulun
maktadır.

Bu arazilerden 
satın alanlar öde
menin % 10’u 
peşin geri kalanını 
da 5 yılda ödeye
cekler.

Ne güzel değil

mi? Kıyak dediğin 
de bu kadar olur.

CHP İzmir mil
letvekili Musa 
Çam, İzmir 
yöresinde yaptığı 
inceleme ve 
araştırmalardaki 
gözlemlerini şöyle 
dile getiriyor:

“Bölgede zeytin 
yetiştiriciliği 
amacıyla çok 
büyük arazi 
parçalarının tel 
örgülerle çevrilmiş 
olduğunu gördüm. 
Geniş otlak arazi
lerinin ve mera 
ların halktan alı
narak kişilerin kul
lanımına verilmiş 
olduğu açık bir 
şekilde ortadadır.”

Bu İzmir yöre
siyle ilgili bir sap
tamadır.

Şimdi gelelim 
Bursa’daki uygula
maya. Bursa’nın

Dağyenice köyü 
bir orman köyü 
sayılır. Son gün
lerde köyün üst 
kısmında cayır 
cayır çam ağaçları 
kesiliyor. Hem de 
özel izinle. Bunu 
yapan muhterem 
kişi bu izni nere
den ve kimden 
alıyor dersiniz? Bir 
süre sonra bu 
kesilen alanlar 2B 
kapsamına sokula
cak ve orman vas
fını kaybettiği 
varsayılarak bu 
muhterem kişiye 
satılacak.
Türkiye’nin pek 
çok bölgesinde bu 
ve benzeri olaylar 
yaşanmaktadır.

Siz bu gerçekleri 
görüp de iktidarın 
söylemleri iyi 
niyetlidir deyip 
anlatılanlara inanır 
mısınız?

Yoksa bu iktidar 
yandaşlarını zen
gin etmek için 
kamuya ait arazi
leri yok pahasına 
elden çıkarıyor mu 
dersiniz?

Ülkede bu üzücü 
durumlar 
yaşanırken ne 
yazık ki muhalefet 
kendine düşen 
sorumluluğu yeri 
ne getiremiyor. 
Sah günleri 
mecliste grup 
toplantı salon
larının dışına 
çıkamıyor. 
Meydanlara inip 
halka bu gerçekleri 
niçin anlatma 
gereği duymuyor
lar?

Kısır tartışmalar
dan halk bıktı 
usandı. Ülkenin 
pek çok sorunu 
varken gündem 
niçin ipe sapa 
gelmez konularla 
işgal ediliyor?

Siyasi iktidar 
başarısızlıklarını 
perdelemenin 
peşinde.

Her gün farklı, 
ama incir çekir 
değini doldur
mayan konuları 
gündeme taşıyor.

Muhalefet de ne 
yazık ki gündeme 
ortak oluyor. 
Ülkede işsizlik 
almış başını git
miş, cari açık çığ 
gibi büyümekte, 
halk zamlardan 
inim inim inlemek
te, emekli, köylü, 
işçi, küçük esnaf 
perişan, terör 
ülkede kol geziyor. 
Her gün şehit 
haberleri ve şid
dete dayalı dövme 
ve öldürme olay
ları...

Bütün bu olum
suzluklar 
yaşanırken, 
muhalefet dört 
duvar arasından 
halkın arasına bir 
türlü inemiyor. 
Ülkemiz gerçekten 
birçok sorunla iç 
içe yaşamakta.

Gönül istiyor ki 
insanlarımızın 
aydınlık, güzel bir 
geleceği olsun. 
Yurttaşların aşı, işi 
ve yaşama sevinci, 
mutluluğu olsun! 
Niçin sıradan bu 
istekler Türk 
halkına çok 
görülüyor ve bu 
halktan esirgeni 
yor?

MATBAAOUK - flBOTUK - OR«5OI MM
söklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı Ho: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 fax : (0 224) 513 35 95

hümsi çeşİtlehİ İle mimiı

ajans
Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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Betiil yarma, İlçe tmniuet Miiaiiru oldu
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik Haftası 
etkinlikleri kap
samında, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdige 
koltuğunu temsili 
olarak Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu 2/A Sınıfı 
öğrencisi Betül 
Yarma’ya teslim etti. 
Müdür koltuğuna 
oturan Betül Yarma 
okul önlerine dikkat 
edilm■‘■••i tnlimitmı 
verdi.
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nde 
gerçekleşen sembo
lik devir teslim töre
nine, makamı 
devralacak olan Lale 
Kemal Kılıç İlköğre
tim Okulu 2/A sınıf 
öğrencisi Betül 
Yarma Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu Müdürü Can 
Olgun, sınıf öğret
meni Aynur Sevgi ve 
öğrenciler Havva 
Nur Ünal ile Musa 
Emre Arslan katıldı. 
Öğrencileri sevinçle 
karşılayan İlçe

Mb ıılıı jiılis istikametine Mb ıtıllı
Bursaray Kestel 
hattı inşaatı kap
samında istasyon ve 
hat inşaatı nedeniyle 
trafiğe kapatılan 
Ankara yolu gidiş 
istikameti Esenev 
ler- Otosansit arası, 
asfaltlama çalış
malarının tamamlan
masının ardından 
ulaşıma açıldı. 
Kesintisiz ve konfor
lu ulaşımın kentin 
doğusuna ulaştırıl
ması amacıyla 
inşaatına başlanan 
Bursaray Kestel hat
tında hava şart
larının mevsim nor
mallerine dön
mesiyle birlikte 
çalışmalara hız veril
di. Güzergah üzerin 
deki 7 durağın kaba 
inşaatı büyük ölçü 
de tamamlanırken, 
Ankara yolu 
üzerinde yaşanan 
trafik sıkışıklığının 
da ortadan kaldırıl
ması amacıyla yol 
düzenleme çalış
malarında son aşa
maya gelindi. Özel

Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdige’ye 
öğrenciler çiçek 
verdi.
Öğrencilerle 
şakalaşan Kerdige, 
öğrencilere ve 
öğretmenlerine 
ikramda bulundu. 
Daha sonra 
koltuğunu sembolik 
olarak Betül 
Yarma’ya teslim etti. 
Devir teslim sonrası 
görevi İlçe Emniyet 
Müdürü Kerdige’den 
devralan Betül 
Yarma yaptığı telsiz 
anonsuyla tüm ilçe 

likle Ankara yolu 
gidiş istikametinde 
trafiğin Yiğitler 
Mahallesi ve 
Otosansit’e yön
lendirilmesi 
nedeniyle bölgede 
yaşanan sorunu 
ortadan kaldırıldı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursaray 
hattı üzerindeki 
çalışmalar hızla sü 
rerken, Ankara yolu 
gidiş istikametinin 
bir an önce trafiğe 
açılması için üç gün 
önce düğmeye bas
mıştı. Esenevler’e 
yapılacak kavşağın 
Ankara yolu gidiş 
istikametinin 
tamamlanmasının 
ardından asfaltlama 
çalışmaları Büyük 

emniyet birimlerine 
okul önlerine daha 
çok dikkat edilmesi 
ve öğrenci yürüyüş
lerinde trafiğin 
düzenlenmesi tali
matını verdi.
Daha sonra, İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğündeki 
müdürlere anons 
geçen Betül Yarma 

şehir Belediye Baş 
kanı Recep Alte 
pe’nin de katıldığı 
inceleme gezisinde 
başlatılmıştı. Çalış
malar kapsamında 
Ankara yolu gidiş 
istikametinde trafik 
akışının Yiğitler 
Mahallesi ve Otosan 
sit içinden sağlandı 
ğını hatırlatan Baş 
kan Altepe, bu 
nedenle yaşanan 
trafik sıkışıklığının 
ortadan kaldırılması 
amacıyla asfaltla
manın 3 günde 
tamamlanıp, yolun 
hafta sonu ulaşıma 
açılacağının sözünü 
vermişti. Bölge 
halkına verdiği sözü 
tutan Başkan 
Altepe, çalışmaların 

odaya gelen emniyet 
müdürleriyle polislik 
mesleği üzerine 
sohbet etti.
Neşeli bir atmosfer 
içinde geçen ziyaret 
İlçe Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdige’nin 
öğrencilerle hatıra 
fotoğrafları çek
tirmesiyle son 
buldu.

tamamlanmasının 
ardından Ankara 
Yolu EseneVler- 
Otosansit arasını 
ulaşıma açtı. 
Projenin bundan 
sonraki bölümlerinin 
de tamamlandıkça 
bekletilmeden 
hizmete açılacağını 
vurgulayan 
Başkan Altepe, 
“Konforlu ulaşımı 
kentin doğusu ile 
buluşturacak raylı 
sistem çalışmaların
da önemli bir 
mesafe kat edildi. 
Projenin tamamlan
masını beklemeden 
nasıl Ankara yolu 
gidiş istikametini 
ulaşıma açıyorsak, 
diğer tamamlanan 
bölümleri de zaman 
kaybetmeden 
hizmete açacağız. 
Hedefimiz yılsonuna 
kadar bütün imalat
ları tamamlayıp, 
2013 yılının bahar 
aylarında bu 
hatta yolcu 
taşımaya başlamak" 
dedi.

Celal Bayar ftnadolu 
lisesi nde M 

Doğum Pragramı yapıldı

Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesinde 
Kutlu Doğum 
Haftası nedeniyle 
düzenlenen prog 
ramda, Gemlik ilçe 
Müftüsü Muammer 
Turan konuşmacı 
olarak katıldı.
"Seni ancak âlem
lere rahmet olarak 
gönderdik."(Enbiya 
Suresi 107) ayeti 
kerimesini hatırlatan 
Müftü Turan, 
peygamberlik 
makamının Cenaba-ı 
Hak tarafından 
takdir edilen bir 
makam olduğunu 
belirterek şunları 
söyledi; “Hz. 
Muhammedid (SAV) 
peygamberlik öncesi 
ve sonrasında hiçbir 
günaha yaklaş
mamış Cenab-ı Hak 
onu her türlü 
günahtan korumuş 
ve terbiye etmiştir. 
Peygamber 
efendimiz bizim için 
en önemli örnek bir 
şahsiyettir.” 
İlçe Müftüsü 
Muammer Turan 
konuşmasına şöyle 
devam etti: “Yapılan 
hiçbir icraat okunan 
hiçbir metin 
anlatılan hiçbir kıssa 
O'nu tam manasıyla 
anlamaya elbette 
yeterli değildir. 
Ancak bugün insan
lığın içinde bulun
duğu buhranlı 
ortamın en büyük 
nedeninin O'nun 
tarif ettiği ve yaşadı 
ğı gibi yaşamamak
tan kaynaklandığı en 
büyük bir gerçektir. 
Bugün aile binasın
da çatırdamalar 
varsa ebedi yaşama 

arzusunun tatmini 
için eğlencelerle 
kendilerini uyut
maya çalışıyor ve 
bunlar gibi daha 
nice kaoslarla hayat
lar karartılıyorsa 
bunların tek kurtu
luşu O'nu tanımakla 
ve yaşadığı gibi 
yaşamakla mümkün 
olacaktır.
O yüzden bizler 
bugünleri fırsat 
bilmeli O'nu tanı
malı anlamalı 
O'nun gibi yaşamalı 
ve yaşatmalıyız” 
Önümüzdeki yıldan 
itibaren peygamber 
efendimizin liselerde 
seçmeli ders olarak 
okutulacağına da 
işaret eden Turan, 
gençlere seslenerek 
“Sizler peygamber 
efendimizin hayatını 
en güzel bir şekilde 
derslerinizde 
öğrenebileceksiniz. 
Onu tanıyacak ve 
onu kendinize 
rehber edinecek 
siniz' dedi.
GCBAL Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi 
öğretmeni Halil 
Gemici’nin rehber
liğinde hazırlanan 
programda konuş
macı olarak katılan 
ilçe Müftüsü 
Muammer Turan’a 
çiçek vererek 
teşekkür edildi. 
Okulun müdür 
yardımcıları Mehmet 
Taştekin ve Şuayb 
Serdaroğlu ile Okul 
Aile Birliği Başkanı 
Ercan Barutçuoğlu 
ve öğretmelerinde 
takip ettiği program 
öğrencilere lokum 
ikram edilmesiyle 
sona erdi.

Kahramanmaraş Elbistan 
Nüfus Müdürlüğünden 

aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

HÜSEYİN DOĞAN
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fınncılara salı! Binaları losaltacatlar
Bina altında bulu
nan fırınlar yapıla
cak mevzuat 
değişikliği ile yıl 
sonuna kadar müs
takil alanlara taşı
nacak. Türkiye 
genelinde 10 fırın
dan 7'si bina altında 
bulunuyor. 
Türkiye Fırıncılar 
Federasyonu, 
binaların altında yer 
alan fırınların taşın
masıyla ilgili çalış
ma yürütüyor. 
Federasyon'un 
Genel Başkanı Halil 
İbrahim Balcı, bina 
altındaki fırınların 
tehdit oluştur
duğunu, müstakil 
alana taşınmaları 
konusunda mevzuat 
değişikliği için İçiş
leri Bakanlığı 
Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğü ile 
ortak hareket ede
ceklerini söyledi. 
Balcı, yaptığı açıkla
mada, genel müdür
lük yetkilileriyle ön 
görüşmelerin 
yapıldığını ifade 
ederek, federasyon 
olarak ana gündem
lerinde bu konunun 
yer aldığını, yıl 
sonuna kadar

Yeraltında 800 tan altın »ar
Maden Tetkik ve 
Arama (MTA) Genel 
Müdürü Mehmet 
Üzer, 2011 yılında 
1.5 milyon metre 
sondaj çalışması

düzenlemenin 
tamamlanmasını 
amaçladıklarını 
söyledi.
2010 yılında yapılan 
düzenlemeyle büyük 
şehir belediyesi ile 
nüfusu 100 bini 
geçen belediye 
sınırlarında açılacak 
ekmek fırınlarının 
müstakil binalarda 
hizmet vermesinin 
karara bağlandığını 
hatırlatan Balcı 
.yönetmelikte 
değişiklik yapılması 
gerektiğini belirtti. 
100 bin nüfus 
sınırının kaldırılıp, 
tüm yerleşim birim
lerinin kapsanması 
gerektiğini vurgu
layan Balcı, 
geçmişte ruhsat 

yapıldığını, birçok 
maden rezervinde 
yüzde 50 ’yi aşan 
artışlar yaşandığını 
bildirdi. Üzer, şunları 
söyledi: “Sondaj 

alarak bina altında 
hizmet veren fırın
lara yönelik de 
düzenleme gerek
tiğini ifade etti. 
DEPREMDE 
ÇÖKMESİ 
KOLAYLAŞIYOR 
Binaların altında 
bulunan fırınların 
yarattığı tehlikeye 
değinen Balcı "Bu 
durumdaki fırınları 
belli bir zaman tanı
yarak, esnafı da 
mağdur etmeyerek 
bina altlarından 
çıkarmamız gereki 
yor. Aksi takdirde 
fırının sıcaklığı hem 
betonu kurutmuş 
oluyor hem demir
leri çürütmüş olu 
yor. Bina yükü 
taşıyamadığı için 

çalışmalarının art
masıyla altın rezervi 
300 tondan 800 tona 
çıktı. Kömür, jeoter- 
mal, gümüş, bakır, 
krom ve birçok 

zamanla çökme 
tehlikesiyle karşı 
karşıya kah 
yor" dedi. 
Fırınların deprem 
anında yarattığı 
etkiye de değinen 
Balcı, binanın 
çökmesi hem kolay
laşıyor hem de eğer 
fırın çalışıyorsa 
yangın söz konusu 
oluyor diyerek 
tehlikelere dikkat 
çekti.
10 FIRINDAN 7'Sİ 
BİNA ALTINDA 
Balcı, Türkiye'de 24 
bin dolayında fırın 
bulunduğunu, 
bunun yaklaşık 15- 
16 bininin bina alt
larında yer aldığını 
kaydetti.
FIRIN SAYISINA 
SINIR 
GELEBİLİR 
Yönetmelik çalış
ması kapsamında 
başka hangi konu
ların yer alabile
ceğinin sorulmasına 
üzerine ülkede ihti 
yacın üzerinde fırın 
bulunduğunu 
belirten Balcı 
,nüfusa oran esas 
alınarak fırın sayısı
na sınır getirilebile
ceğini söyledi.

maden rezervinde 
yüzde 50’nin üze 
rinde artış oldu. Yer 
altında neyimiz var 
neyimiz yok öğren
mek zorundayız.”

12 İlin bütçesi 
fazla 69 ilin 

bütçesi açık uerdi
Bütçenin 6.4 milyar 
TL açık verdiği yılın 
ilk çeyreğinde 12 ilin 
bütçesi fazla, 69 ilin 
bütçesi açık verdi. 
Bütçe açığı sırala
masında Van 513.9 
milyon TL açıkla ilk 
sırada yer aldı. Van’ı 
470.9 milyon TL 
açıkla Diyarbakır 
izledi. Bütçe 
fazlasında ise 27 
milyar TL ile İstan
bul birinci oldu. 
İstanbul 2012 yılı 
Ocak-Mart döne
minde tahsil edilen 
vergi gelirlerinin 
yüzde 44’ünü tek 
başına topladı. 
Kocaeli ise 
tahakkuk eden vergi 
gelirlerinin tahsi
latında yüzde 75.1 
düzeyi ile ilk sırada 
yer aldı.
-Vergi gelirlerinin 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 12.2 oranında 
artarak 64.5 milyar 
TL düzeyinde 
gerçekleştiği 2012 
yılı Ocak-Mart döne
minde, tahsil edile
meyen vergi tutarı 
56.3 milyar TL oldu. 
Bütçenin 6.4 milyar 
TL açık verdiği 2012 
yılı ilk çeyreğinde, 
12 ilin bütçesi fazla, 
69 ilin bütçesi açık 
verdi. Bütçe açığı 
sıralamasında ardı 
ardına depremlerin 
vurduğu Van 513.9 
milyon TL açıkla ilk 
sırada yer aldı. Van’ı 
470.9 milyon TL 
açıkla Diyarbakır 
izledi. Bütçe 

fazlasında ise 27 
milyar TL ile İstan
bul birinci oldu.
Vergi gelirlerinin 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 12.2 oranında 
artarak 64.5 milyar 
TL düzeyinde 
gerçekleştiği ilk 
çeyrekte, tahsil 
edilemeyen vergi 
tutarı 56.3 milyar TL 
oldu.
Maliye Bakanlığı 
verilerinden yaptığı 
hesaplamalara göre, 
2012 yılı Ocak-Mart 
döneminde vergi 
gelirleri tahakkuku 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 14.4 oranında 
artarak 120 milyar 
807.7 milyon TL 
olurken, vergi geliri 
tahsilatı geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 12.2 artışla 64 
milyar 473 milyon 
TL düzeyinde 
gerçekleşti.
Bu dönemde 
tahakkuk eden 
vergi gelirlerinin 
yüzde 53.4’ü tahsil 
edildi. Tahsil edile
meyen vergi tutarı 
56 milyar 334.5 
milyon TL oldu. 
Geçen yılın aynı 
döneminde 
tahakkuk eden 105 
milyar 624 milyon 
TL’lik verginin, 57 
milyar 450.3 milyon 
TL’si tahsil 
edilirken, tahsil 
edilemeyen tutar 48 
milyar 174 milyon 
TL düzeyinde 
gerçekleşmişti.

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

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 i513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)
________DAĞITICILAR________

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 *10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 0103

R 
E

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 6B
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5,4 go 88

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4252

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)

■liilııuMi
VENÜS SİNEMASI 

SİYAHLI KADIN:11:45- 
14:00-16:15-18:30-20:30... 

PAMUK PRENSES 
MACERALARI: 
15:15-20:00... 

MAX MACERALARI: 
11:30-13:30-17:15.... 

SEVİMLİ KAHRAMAN: 
10:30-12:15:14:15- 

16:15-18:00... 
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 = 5141500
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Ilû bina tehlike saçıyor
İlçemizdeki eski binalar birer birer yok olurken, bunlara iki tanesi daha 
eklenmek üzere. Demirsubaşı Mahallesi Bekar Yokuşu köşesinde bulu
nan eski Belediye Başkanlarından Dr. Ziya Kaya’nın varislerine ait olan 
eski ahşap ev ile Meyhaneler Sokağı’ndan Demirsubaşı Mahallesi Kumla 
Yolu’na uzanan yine Gemlik’in eski tanınmış doktorlarından Seyfi 
Arı kan’a ait olan bina tehlike saçıyor. Haberi sayfa 4’de

rfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

24 Nisan 2012 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Çamaşır toplarken 
balkondan düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çama 
şır toplarken balkondan düşen 
genç kız yaralandı. Serdiği 
çamaşırları toplayan 19 yaşındaki 
Aysu Ayyıldız, dengesini kaybe 
derek beton zemine düştü. 3’de

Egemenlilı ve Çocuk Bavramı cosku ile kutlanılı
Bu yıl törenler, Atatürk Stadı yerine İskele Meydanı nda yapıldı. Törenlere, Kıbrıs Türk, Bosna Hersek ve Gürcistan'dan çocuk folklor ekipleri katıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 92. yıldönümü dün tüm yurtta 
olduğu gibi ilçemizde de düzenlenen törenlerle kutlandı. Atatürk Anıtı’nda başlayan 
törenlere, İskele Meydam’nda yapılan gösterilerle devam edildi. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış

Ulusal bayramlar..
Dün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı kutlamalannı izlerken, eskilere git
tim.

Haziran ayında 40 yaşına girecek olan 
Gemlik Körfez Gazetesi’nin her sayısında 
emeği olan biri olarak, izlediğim eski ulusal 
bayramlar, bu bayramların yapılışı, aklımda 
kalan kişiler, nelerin değiştiği geldi.

1970 ve 80’li yıllarda ulusal bayramlar yine 
İskele Meydam’nda kutlanırdı.

Bugün çay bahçelerinin bulunduğu yerde 
İskele yanında, Liman Lokantası ve Yüksek 
Tahsil Talebe Derneği, Emin Bey’in Gemi 
Acentası, Bekir Batıray’ın bürosu bulunuyor
du. Devamı Sayfa 4’de

BursalI 
Özel İdaresi 

Brezilya 
yolcusu

Bursa İl Özel 
İdaresi Bursa İl 
Özel İdaresi Rio 
da Birleşmiş Mil 
letler Sürdürülebi 
lir Kalkınma Kon 
feransında Tür 
kiye'yi temsil ede
cek. Sayfa 6’da

Pazar günü Bursa yapılan AKP İl Başkanlığı 
seçimlerinde Sedat Yalçın güven tazeledi 

Pasa Ağdemir,
AKP il 

yönetiminde
AKP İl Kongresin 
de yapılan seçim
lerde ipi göğüsle 
yen Sedat 
Yalçın’ın yönetim 
kurulu listesine 
Gemlik’ten Paşa 
Ağdemir de girdi. 
Sürpriz bir şekilde 
siyasete atılan 
Paşa Ağdemir’in 
yanında, İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz AKP büyük 
kongre delegeli 
ğine seçildi. 5’de Paşa Ağdemir

Necati KARTAL
Gazeteciliğe 1994 

yılında Gemlik 
Körfez Gazetesi’nde 

‘Yazıyorum’ adlı 
köşesiyle başlayan 
Necati Kartal, haf

talık köşe yazılarıyla 
yeniden Gemlikliler 

ile buluşuyor.
Yıllar sonra ilk yazısı 

5. sayfamızda...

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Tağşiş, taciz, şiddet, 
egemenlik...

HlMlilll MİIIMI mil ill M
Bu yıl törenler, Atatürk Stadı yerine İskele Meydanı nda yapıldı. Törenlere. 
Kıbrıs Türk, Bosna Hersek ve Gürcistan’dan çocuk folklor ekipleri katıldı

Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal 
Travma ve Afet Çalışma Birimi Üyesi 
Doç. Dr. Burhanettin Ünal “şiddet” e 
dair tespitlerde bulunurken bir anımsat
ma yaptı: “2 yıl önce 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 
Başbakan kendi koltuğunu bir çocuğa 
devrederken “yetki sende ister asarsın 
ister kesersin” demiş...

Şaka (!) bile varsaysak dediklerini...
İçinde yaşadığımız süreçte şakanın 

nerelere vardığını hep birlikte ibret ve 
endişeyle görüyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
açıldığı gün...

Bugün 23 Nisan...
Neşeyle doluyor mu insan? 
Düşünceye zincir...
Düşünene hapis...
Kadına şiddet...
Yetmedi...
Çocuğa şiddet...
Yetmedi...
Öğretmene şiddet...
Daha da yetmedi... 
Sağlıkçıya şiddet... 
Mahkûma şiddet... 
Şiddet uygulayanlar gücü nereden 

alıyorlar?
Güvenlik boşluğu mu var?
Yasalar da mı bir yetersizlik var?
Yaptıkları yanlarına kar mı kalıyor 

yoksa?
Şimdi...
Öğretmen korkuyla derse girerse... 
Doktor korkuya odaklanırsa...
Kadın ürkekleşirse...
Çocuk endişe içinde yaşarsa... 
Egemenlik...
Halkın mı olur?
Yoksa güçlülerin mi?
Dolayısıyla...
Sindirilen, sinen, ürkekleşen toplum 

gelişir mi?
Meydan boş.
Eline kamçıyı alan at koşturuyor...
Namussuzlar elini kolunu sallaya 

dolaşıyor.
Süte haram...
Tavuğa hormon... 
Domatese zehir... 
Demek ki...
Sağlık, eğitim, gıda, medya sözün özü 

her alanda yaratılan ve sistematik olarak 
beslenen “şiddet” ve “baskı” ortamına 
hep birlikte yasalar çerçevesinde bayrak 
açmak şart.

Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız 
kutlu olsun.

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın 92. 
yıldönümü dün tüm 
yurtta olduğu gibi 
ilçemizde de düzen
lenen törenlerle 
kutlandı.
Bu yıl ilçe stadında 
ilköğretim okulu 
2. dönem öğrenci
lerinin yaptığı gös
teriler kaldırılırken, 
törenlerde İskele 
Meydanı’nda yapıldı.

ANITA ÇELENK 
KONDU
Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
törenlerinin ilki saat 
9.oo da Atatürk Anıtı 
önünde yapıldı.
Anıta çelenklerin 
sunulmasından son 
ra, saygı duruşunda 
bulunuldu.
İstiklal Marşı’nın 
söylenmesinden 
sonra Anıt önündeki 
tören sona erdi.

YABANCI FOLKLÖR 
EKİPLERİ GÖZ 
DOLDURDU 
Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk 
Bayramı’nın ikinci 
töreni ise İskele 
Meydanı’nda yapıldı. 
Kaymakam Vekili ve 
Bursa Vali 
Yardımcısı Adnan 
Kayık, Garnizon 
Komutanı Kıdemli 
Albay Ersan Kazaz, 
Belediye Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
halkın ve okulların 
bayramını kutlama 
sından sonra İstiklal 
Marşı ve öğrenci 
andı söylendi.
Daha sonra, İlçe

Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
günün anlamını 
belirten konuşma 
yaptı.
Ercümen konuş
masında, tarihimizin 
en parlak başarıların 
dan birinin 
TBMM’sinin açılışı 
olduğunu belirterek, 
“Bugün, millet ege
menliğine dayanan 
Cumhuriyetimizin 
temelinin atıldığı bir 
gündür. 23 Nisan, 
gerçek demokrasi 
ve halkın kendini 
yönetmesinin başlan 
gıcıdır. 23 Nisan, bir
lik ve beraberliğimi 
zin sağlanmasıdır. 
Atatürk, dünyada ilk 
kez bir bayramı ço 
cuklara armağan 

etmiştir. Atatürk, 
yarının çocuklarla 
şekilleneceğini bili 
yordu. Hepsinin çok 
iyi yetişmesini isti 
yordu. 23 Nisanı 
bugün geniş kitleler
le ve yabancı devlet
lerin çocuklarıyla 
uluslararası olarak 
kutluyoruz. Bu yıl 
ilçemizdeki tören
lere Bosna Hersek, 
Gürcistan, Kuzey 
Kıbrıs’tan foklör 
ekipleri katıldı.
Onlara Türk misafir
perverliğinin en gü 
zel örneğini gös
teriyoruz. Bayramı 
nız kutlu olsun” 
dedi.
Şiirlerin okunmasın
dan sonra, 23 Nisan 
nedeniyle düzenle

nen yarışmalarda 
derece alan öğrenci 
lere armağanları 
dağıtıldı.
Yerli ve yabancı 
folklor ekiplerinin 
gösterilerinden 
sonra ise geçit 
töreni ile 23 Nisan 
bayramı törenleri 
sona erdi.
Gece ise fener alayı 
ve havai fişek gös
terileri düzenlendi. 
Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
nedeniyle CIUS 
AVM’de yabancı 
folklor ekipleri saat 
14.oo-16.oo arasın
da gösteriler düzen
lerken, Özdilek 
Alışveriş Merkezi'n 
de de karışık resim 
sergisi açıldı.

ABONE OLDUNUZ MU?
■nmOSOBM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Çamaşır toılarten halhnflan düştü
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde çamaşır 
toplarken balkondan 
düşen genç kız 
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 
Hamidiye Mahallesi 
Kaplan Sokağı'nda 2 
katlı binanın balko
nuna kuruması için 
serdiği çamaşırları 
toplayan 
19 yaşındaki 
Aysu Ayyıldız,

İznik'te motosiklet kazası
Bursa'nın İznik ilçe
sine bağlı Boyalıcı 
beldesinde meydana 
gelen motosiklet 
kazasında biri ağır 
iki kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Orhangazi- 
Iznik istikametine

I
 seyreden Hasan 

Karagöz (17) 
idaresindeki moto-

I siklet, Yalı
I Mahallesi'nde

Kibritle oynarken evi yattı
Bursa'nın Mudanya 
İlçesi'nde 11 yaşın
daki engelli çocuk 
gece yarısı kibritle 
oynarken yangın 
çıkardı. Yangın 
sonucu evleri kul
lanılamaz hale gelen 
aile komşularının 
yardımıyla kurtarıldı. 
Mudanya'nın 
Harmanlar 
Mevkii'nde bulunan 
Burkan 
Apartmam'nda otu
ran Erol ve Emel 
Çiftçi çiftinin 11 
yaşındaki özürlü 
çocukları Emrullah 
Çiftçi, dün gece kib-

ToffliileiawinliliaeciiiiicthastaMtaliliiilii
Bursa'nın Harman 
cık ilçesinde, 23 
Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kutlamaları 
çerçevesinde bir 
öğrenci baygınlık 

dengesini kaybe 
derek beton 
zemine düştü. 
Yaralanan genç 
kıza ilk müdahaleyi 
olay yerine çağrılan 
112 ekipleri yaptı. 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan genç 
kız, yapılan müda
halenin ardından 
müşahede altına 
alındı.

ve Emel Çiftçi ile 
çocukları Emrullah 
ve Ali Han Çiftçi'yi 
komşuları kurtardı. 
Haber verilmesi

ritle oynarken evde 
yangın çıkardı. Bir 
anda evi saran 
alevler arasında 
yardım isteyen Erol

geçirerek hastaneye 
kaldırıldı.
Harmancık ilçe 
stadında yapılan 
törenler sırasında 
aşırı sıcağın da etk
isiyle Harmancık

ilköğretim Okulu 6. 
sınıf öğrencisi 12 
yaşındaki A.C. 
fenalaşarak yere 
yığıldı. Törene bir 
süre ara verilirken, 
fenalaşan öğrenciye 

İbrahim Keser'in 
(30) kullandığı 16 H 
4762 plakalı otomo
bille çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü 
Hasan Karagöz ağır, 
arkadaşı Burak Göç 
(18) ise kolundan 
hafif yaralandı. 
Yaralılar Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılırken, kazayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor.

üzerine gelen Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Mudanya 
İtfaiye ekiplerinin 
müdahalesi sonucu 
yangın söndürü 
lürken, ev kullanıla
maz hale geldi. 
Olay yerine gelen 
112 Acil Servis ekip
leri tarafından 
müdahale edilen 
anne-baba ve 
Emrullah Çiftçi 
dumandan 
zehirlendikleri için 
Bursa Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.

ilk müdahale öğret
menleri tarafından 
yapıldı. Ambulansın 
geç gelmesine 
Kaymakam Kemal 
Karahan ve ilçe 
halkı tepki gösterdi.

Mehmet Ha ar
cezaevine sinyor

İçişleri eski Bakanı 
Mehmet Ağar'ın, 
Susurluk davasında 
kesinleşmiş iki yıllık 
hapis cezası için 
teslim olması bek
leniyor.
Susurluk davasında 
iki yıl hapis cezası 
onanan İçişleri eski 
Bakanı ve DP eski 
Genel Başkanı 
Mehmet Ağar, kesin
leşen cezası için 
Aydın'ın Yenipazar 
ilçesindeki kapalı 
cezaevini tercih 
etmişti. Terör örgüt
lerinin hedefinde 
olduğu gerekçesiyle 
güvenlikli bir cezae
vi için Adalet 
Bakanlığı yet 
kilileriyle görüşen 
İçişleri eski Bakanı 
Mehmet Ağar'a 
cezaevi bulundu. 
Adalet Bakanlığı 
yetkililerinin

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
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Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

Tim* a “suyunu boşa 
IVlH HARCAMA”

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

Aydın'ın Yenipazar 
ilçesindeki kapalı 
cezaevi önerisini 
kabul eden Ağar'ın 
yarın teslim olabile
ceği belirtildi.
Ankara 11. Ağır 
Ceza Mahkemesi, 
Mehmet Ağar'ı, 
Susurluk Davası 
kapsamında 
Emniyet Genel 
Müdürü olduğu 
dönemle ilgili 
'Cürüm işlemek 
için silahlı teşekkül 
oluşturduğu' 
iddiasıyla yargıladığı 
davada 5 yıl 
hapis cezasına 
çarptırmıştı.
Yargıtay 9. Ceza 
kararı geçen 
hafta oy birliğiyle 
pnamıştı. Ağar, 
İnfaz Yasası 
gereği cezasının iki 
yılını hapiste 
geçirecek.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Ulusal bayramlar..
196O’lı yıllarda, Gemlik’te Atatürk İlkokulu, 27 

Mayıs İlkokulu, Şehit Cemal İlkokulu ile bir orta 
okul vardı.

Daha sonraki yıllarda Kız Meslek Lisesi, 1966 
yılında Gemlik Lisesi açıldı.

Endüstri Meslek Lisesi ve Anadolu Lisesi ise 
daha sonraki yıllarda açıldı.

1970’li yıllarda rahmetli Arnavut Şükrü’nün 
Çukurbahçedeki arsasını okul yapımı için 
bağışlaması sonucu bu arsayı Şükrü Şenol 
İlkokulu yapılmıştı.

Ulusal bayramlara katılan ilkokul öğrencileri 
siyah önlük beyaz yakaları, ortaokul öğrenci
lerinin erkeklerde takım elbise, başlarında şapka, 
kız öğrencilerin ise okul formaları vardı.

ilkokul son sınıf öğrencisi iken, okul trampet 
takınandaydım.

Şimdi ABD’de yaşayan İsmail Ökter, Nilgün 
Ölmez, Ali Obuz, Zuhal Karadağ ile çekilmiş 
fotoğrafımız albümünde özeli var.

Sınıf öğretmenimiz Kıvırcık Osman’dı..
Türk Bayrağı önde, izciler ve trampet takımı 

arkasında onlarında arkasında öğrenciler sınıf 
sınıf ellerde pankartlarla İskele Meydanı’na 
gelirdik.

Dünkü kutladığımız 23 Nisan Bayramına katılan 
okullar, yıllar öncesi gibi bayram yerine gelen 
okullardan bir farkı yok.

23 Nisan bayramlarına çocuklar rengarenk 
giysilerle katılırlardı.

Cumhuriyet bayramlarında daha çok Atatürk ve 
devrimlerini simgeleyen pankartlar, öğrencilerin 
giysilerle yaptığı görseller, yağlı boya tablolar 
taşınırdı.

Rahmetli Mehmet Sevinç öğretmenin yaptığı 
tablolar bayramlara damgasını vururdu.

Ulusal bayramların kutlama programları dün ne 
ise bugünde o..

Değişen pek bir şey yok.
Bu durum bayramlara karşı halkın ilgisini azal 

tıyor.
1970’li yıllarda bayramların değişmez sunucusu 

rahmetli Mustafa Fidan öğretmendi.
Güzel sesi, becerisiyle bayramların düzenli 

geçmesini sağlardı.
O’nun ölümünden sonra Ahmet Arı ve birçok 

öğretmen bayramların sunuculuğunu yaptı.
1990’lı yıllarda Gemlik’te okulların sayısı 

çoğaldı.
Artık ilçedeki öğrencilerin sayısıda artınca, 

İskele Meydanı yetersiz gelmeye başladı.
Bu kez Atatürk Kordonu, bayram kutlama alanı 

haline getirildi.
2000’li yıllarda ise ilkokul ve ortaokullar bir

leştikten sonra ulusal bayramlar bir süre Atatürk 
stadında yapıldı.

Yeniden İskele Meydanı’na neden dönüldü bil 
miyorum.

iskele Meydanı’nda yapılan bayramlarda düzen 
sağlanamıyor.

Bayram ayakta izleniyor.
Artık, sayıları artan öğretmenler nedeniyle, 

bayramlar bir öğretmen tarafından yönetilmeme 
ye başladı.

Eski ulusal bayramlar ile bugünküler arasında 
pek fark yok.

23 Nisan Çocuk Bayramı’nda ve 19 Mayısların 
kutlanmasında artık gösterilere yer yok.

Gösteriler il merkezlerinde yapılacak yalnız.
Gelecekte, Bu bayramların yerlerinde yeller 

eserse hiç şaşmayın.
Atatürk ilke ve devrimlerine karşı hoşnutsuz 

olanlar, yavaş yavaş Cumhuriyetin ve bayram
larının içini oyuyorlar.

İlçemizdeki eski 
binalar birer birer 
yok olurken, bun
lara iki tanesi daha 
eklenmek üzere. 
Demirsubaşı 
Mahallesi Bekar 
Yokuşu köşesinde 
bulunan eski 
Belediye 
Başkanlarından Dr. 
Ziya Kaya’nın varis
lerine ait olan eski 
ahşap ev ile 
Meyhaneler 
Sokağı’ndan 
Demirsubaşı 
Mahallesi Kumla 
Yolu’na uzanan yine 
Gemlik’in eski 
tanınmış doktor
larından Seyfi 
Arıkan’a ait olan 
bina tehlike saçıyor. 
Dr. Seyfi Arıkan’ın 
evinin İskele 
Meydanı’na bakan 
arka cephesine

bakan evde yıkıl* 
maların başladığını 
söyleyen mahalle 
sakinleri, sahipsiz 
binaya belediyenin 
önlem alması gerek
tiğini, yoksa 
binadan düşecek 
parçaların can kay

bına neden 
olabileceğini belir
tiyorlar.
Cumhuriyet döne 
minin ilk belediye 
başkanı olan ve 
yaptığı hizmetlerle 
Gemlik’e damgasını 
vuran Dr. Ziya

Kaya’nın Bekar 
Yokuşu köşesinde 
bulunan evinin 
kamulaştırılarak, 
müze haline 
getirilmesi bek
lenirken, bu konuda 
bugune kadar bir 
girişimin yapılma
ması binanın her • 
gun daha da harabe ' 
haline gelmesine | 
neden oluyor.
Dr. Ziya Kaya, 
Cumhuriyet döne 
minin ilk belediye 
başkanının olması 
yanında, 
Cumhuriyet Halk I 
Fıkrası’nın kurucu
luğunu yapmış, 
daha sonra çok 
partili döneme 
geçişte Demokrat 
Parti'yi Gemlik’te ilk 
kuran ve ilk başkan
lığını yapan kişi 
olmuştu.
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Pazar günü Bursa yapılan AKP İl Başkanlığı 
seçimlerinde Sedat Yalçın güven tazeledi

Paşa Ağdemir, 
AKP il yönetiminde
AKP İl Kongresinde 
yapılan seçimlerde 
ipi göğüsleyen 
Sedat Yalçın’ın 
yönetim kurulu lis
tesine Gemlik’ten 
Paşa Ağdemir de 
girdi.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
da katıldığı İl 
Kongresinde Sedat 
Yalçın ve Şevket 
Orhan aday oldular. 
Yapılan seçimlerde 
eski İl Başkanı 
Sedat Yalçın 
delegelerden

Paşa Ağdemir 
yeniden güven 
tazelerken,

461 oy aldı. 
Şevket Orhan ise 
165 oy aldı.
Sedat Yalçın’ın 49 
kişilik yönetim 
kurulu listesinin 39. 
sırasında bulunan 
Gemlikli işadamı 
Paşa Ağdemir, AKP 
İl Yönetimine 
seçildi.
Aynı listede Ankara 
Büyük kongre 
delegeleri asında 
ise AKP İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz’ın da yer 
aldığı görüldü.

SP'den emnhıeie ziyaret

Saadet Partisi İlçe % İlçe yönetimi, İlçe 
Başkanı Sedat Emniyet Müdürü
Özmeri, Kenan Kerdige’yi

SflTlUK SU BAYİİ
MÜRACAAT?:

0 507 244 72 24

SAHİBİNDEN ACİL 
SATILIK DAİRE

MANASTIR BP KARŞISINDA 
3+1 (138 M2) 5. NCİ KAT 

ODALAR LAMİNANT 
PARKELİ, SALON TAŞ 

SERAMİK KAPLI 
MASRAFSIZ TEMİZ DAİRE 

SAHİBİNDEN ACİL 
SATILIKTIR 

TEL : 513 85 12

makamında 
ziyaret etti. 
Samimi ortamda 
geçen sohbette 
İlçe başkanı 
Ozmen, polis teşki
latımızın görev ve 
sorumluluğunun 
çok fazla olduğunu 
dolayısı ile 
her türlü takdirin 
üzerinde olduğunu 
dile getirdi. 
Emniyet Müdürü 
KerdiGe ziyaretten 
duyduğu mem
nuniyeti dile getirdi.

ABONE
OLDUNUZ MU? 
MM M3!

ttııirlı lıı ılııiı mm iİihhi

Necati KARTAL

Yazı Yoram

Merhaba Gemlik, Bayramınız Kutlu olsun...
Arşivime baktım, GEMLİK 

KÖRFEZ Gazetesi’ndeki ilk 
yazım 1993. Yani tam 19 yıl 
önce. Yazı başlığı; "Gemlik, 
Gemlikliler ve düşündürdük
leri."

O günü iyi hatırlıyorum. 
Rahmetli İbrahim Aydın 

yazıyı okumuş, beğenmiş, 
telefonla aramıştı.

‘Bi uğra’ dedi.
‘Olur amca’ dedim.
Meğer yazı içinmiş, söyleme 

mişti.
Sonra tapu dairesinde sevgili 

Tevfik Solaksubaşı'na rast
lamıştım.

O da "güzel yazı, iyi konulara 
değinmişsin, geçmişe ilişkin 
bir bilgi istersen çekinme" 
demişti.

Konuk yazar olarak kaleme 
almıştım yazıyı, ama rahmetli 
Nezih Dimili, sevgili İnan 
Tamer, duayenimiz rahmetli 
Yılmaz Akkıhç "devam et, 
sürekli yaz" diye telkinde 
bulunurken, bu baskı sere
monisine Sevgili Kadri 
Güler'de katılınca, yazılara 
devam ettim.

1994-95-96-97 yıllarında haf
tada bir gün köşe yazısı 
yazdım.

Baskıda bulunan bu değerli 
dostlarıma en içten duygu
larımla teşekkür ediyorum. 
Çünkü, 1996 yılında AS 
TV'den danışmanlık teklifi 
aldım.

1997 yılında BURSA 
Hakimiyet’te köşe yazısı yaz
maya başladım. Sonra 3 yıl 
editörlük, ardından 12 yıl 
Genel Koordinatör ve 
nihayetinde 4 yıl Yönetim 
Kurulu Üyeliği ve Sönmez 
Medya Grubu Başkanı sıfatıyla 
çalışıp, 31 Aralık 2011 tari
hinde bu meslekten en üst 
makamdan emekli oldum.

Tabii bu emeklilik resmi.
Bu ülkede hem aydın hem de 

gazeteciyseniz, emeklilik 
mezarda gerçekleşir.

Ben de bu mantıktan hareket 
le edindiğim bilgi ve tecrübeyi, 
çeşitli zamanlarda köşe 
yazıları yazarak ve kendimce 
uygun bulduğum çeşitli kurum 
ve firmalara danışmanlık 
yaparak, bir anlamda göreve 
devam ediyorum.

Ve çok içten duygularla ne 

mutlu bana, hem GEMLİK 
KÖRFEZ, hem de BURSA 
Hakimiyet 1974'te yayın haya 
tına başlayan ve Bursa medya 
dünyasına okul olan iki değerli 
gazetede bulunmak, çalışmak, 
öğrenmek, emek sarfetmek 
gibi değerli bir olanağa sahip 
oldum.

Şimdi bu köşeyle 
Gemliklilerle yeniden birlik 
teyim.

Dün, 23 Nisan, Ulusal 
Egemenlik Çocuk Bayramı idi.

23 Nisan 1920 tarihi Türkiye 
açısından önemli bir dönüm 
noktasıdır. Çünkü,1920 T ur ki 
yesi'nde fiili olarak oluşmuş 
ikili iktidar vardı. Biri işgal 
güçleriyle uzlaşmış 'Payitaht' 
yani resmi OsmanlI Devleti 
Yönetimi, diğeri ulusal kurtu
luşu organize eden 'Anadolu 
ve Rumeli Müdafai Hukuk 
Cemiyeti'ydi.
İstanbul 16 Mart 1920 de Ingi 

lizler tarafından işgal edilmiş, 
aynı gün OsmanlI Devleti 'nin 
yasama organı olan Meclisi 
Mebusan basılmış, bir kısım 
milletvekili işgal güçleri 
tarafından tutuklanıp, sürgüne 
gönderilmiş, meclis Sultan 
Vahidettin tarafından 11 
Nisan'da feshetmişti.
İstanbul hükümeti ve 

padişah, eski tabirle "tasallut" 
altındaydı.

Bu şartlar altında Mustafa 
Kemal, 12 maddeden oluşan 
ve Heyeti Temsiliye adıyla, 
kolordulara, vilayet ve sancak
lara, meslek örgütlerine ve 
Meclisi Mebusan üyelerine bir 
çağrı yayınlayarak, Ankara'da 
Büyük Millet Meclisi'nin 23 
Nisan Cuma günü açılacağını 
bildirdi.

Nitekim çağrı Anadolu 
tarafından algılandı, yanıtsız 
kalmadı.

23 Nisan 1920'de Ankara'da 
BMM'nin açılışı gerçekleşti.

Bugün o meclisin açılışına 
atfen 23 Nisan Ulusal Egemen 
lik ve neredeyse dünyada tek 
olan Çocuk Bayramı ilan 
edilmiştir.

23 Nisan 1920 aslında 
Türkiye'nin bir dönüşüm nok
tasıdır.
Bunu başka bir yazıda tartış* 

mak üzere; Bayramınız kutlu 
ve daimi olsun...

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN ‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa II Özel İdaresi Brezilya yolcusu

Bursa İl özel İdaresi 
Bursa İl Özel İdaresi 
Rio'da Birleşmiş 
Miletier 
Sürdürülebilir 
Kalkınma 
Konferansında 
Türkiye'yi temsil 
edecek.
Kalkınma Bakanlığı 
Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir 
Kalkınma 
Konferansına katıla
cak projeleri seçerek 
ödüllendirdi.
Bursa İl Özel idaresi 
"Doğal Arıtma" 
projesiyle Haziran 
ayında Brezilya'da 
gerçekleşecek 
Rio+20

Konferansında 
Türkiye'yi temsil 
eden projeler arasın 
da yerini aldı. 
Haziran ayında 
Brezilyada gerçek
leşecek Rio+20 
Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir 
kalkınma 
Konferansında 
Türkiye'yi temsil 
edecek projeler 
geçtiğimiz gün 
İstanbul'da Point 
Otelde yapılan 
törenle Kalkınma 
Bakan Yardımcısı 
Mehmet Ceylan 
tarafından açıklandı 
181 proje başvuru 
içerisinde kamu

projeleri bölümünde 
Bursa İl özel 
İdaresi ilk beş proje 
içinde yerini 
alarak Brezilya'ya 
gitmeye hak 
kazandı.
Sürdürülebilir 
Kalkınma En İyi 
Ülke Uygulaması 
Ödülünü kalkınma 
Bakan Yardımcısı 
Mehmet Ceylan'ın 
elinden alan Bursa İl 
Özel İdaresi Genel 
sekreteri Bilal Çelik 
" İl Özel İdaresi 
olarak bir gururu 
yaşıyoruz, 2004 
yılından itibaren 
başlamış olan köy
lerin kanalizasyon

larının arıtma tesis
lerinin bu gün bura
da gerçek manada 
Türkiye'nin günde 
mine giren taktir 
edilen bir proje 
olduğunu görmüş 
olduk.
Tabiki kırsal alanda 
evsel atıkların diğer 
atıkların mutlaka ve 
mutlaka doğaya 
uygun bir şekilde 
deşarj edilmesi 
önemli bir konu, 
çünkü bizim bu 
gün her ne kadarda 
önemli gibi 
görmediğimiz 
sorunlar gelecekte 
toplumun önemli bir 
sorunu haline 

gelecektir. 
Evsel atıkların bu 
anlamda arıtılması 
çok önemlidir biz bu 
konuda Bursa İl 
Özel İdaresi olarak 
üzerimize düşen 
görevi yaptık, 
şuana kadar yap
tığımız 52 
köyümüzdeki bu 
arıtma tesislerinin 
en kısa zamanda 
bütün köylerimizde 
yaygınlaştırıp 
tamamlamayı plan
lıyoruz. Bursa'da bu 
arıtmalar tüm köyler
imizde kurulduğun
da daha yeşil bir 
Bursa olacaktır" 
dedi.

KEYÖılenıesi 
filamavanlar 

Dikkat!
Maaşlarından 
Konut Edindirme 
Yardımı (KEY) adı 
altında para 
kesilmesine rağ
men, KEY lis
telerindeki hata 
veya eksiklikler 
nedeniyle KEY 
paralarını ala
mayan memurların 
haklarını kaybet
memek için 
kurumlarına yap
ması gereken 
başvuruda süre 
daralıyor. KEY ala
mayan veya eksik 
alan memurların 
31 Aralık 2012 tari
hine kadar kurum- 
larına itiraz 
dilekçesiyle 
başvurması 
gerekiyor. Bu tari
he kadar başvuru
da bulunmayan 
hak sahipleri daha 
sonra herhangi bir 
talepte buluna
mayacak.

özel • k _elmte sekeri

“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 RİLİNCİNE 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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KAIE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

UMUTLAR SENEYE 
Mİ?

Büyük umutlarla 
sezonu B gurubunda 
lider tamamlayan 
Gemlikspor, play-off 
maçlarında bekleneni 
veremeyince hayal kırık
lığı yaşadı.

Kırmızı beyazhlar 5 
maçlık seriyi İnegöl tem
silcisi Gençlergücü’nü 2- 
0 yenerek galibiyetle 
kapadı.

Plaf-Off maçlarını 10 
puanla kapayan 
Mudanyaspor direk BAL 
ligine yükselirken aynı 
puanı alan Yenişehir 
Belediyespor ise 
Merinos AŞ’nin Bolu 
Gerede takımını yendiği 
takdirde 3. lige çıkması 
durumunda BAL’a çıka
cak.

İki takımında BAL ligine 
çıkacağını tahmin ediyo
rum çünkü Merinos raki 
bini yenecek güçte bir 
takım.

BAL liginde ise 
oynanan 30 maçta 
sadece Gemlikspor raki 

bi Mudanyaspor’a 4-0 
yenildi, 3-0’lık bile maç 
olmadı.

Şimdi Gemlikspor’mu 
zayıf ekipti? Yoksa rakip
leri mi çok iyi idi?

Bence Gemlikspor 
Mudanyaspor’la birlikte 6 
takımlı gurubun en iyi 
takımları.

Mudanya hak ettiğini 
zorda olsa aldı.

Çünkü önünde 10 puan
lı Yenişehir var ve sen 
onu son maçta yenerek 
birinci sıradan BAL li 
gine çıkma başarısı gös
teriyorsun.

Mudanyaspor alkış ala
cak bir başarı örneği 
göstermiştir.

Gemlikspor ise ilk 
maçın ardından en kötü 
maçını oynayarak 
Mudanyaspor’a ikinci 
maçta 4-0 yenilerek 
moral kaybetti.

Gurupta süper olan 
Gemlikspor’un play-off 
maçlarında varlık 
gösterememesinin ardın

da herhalde bizim de 
bilmediğimiz olaylar 
yaşandı.

Takım içinde bazı gurup 
ların söz sahibi oldukları 
iddia ediliyor.

Kim ne konuşursa 
konuşsun bir sezon 
böyle bitti.

Rakiplerimizden iki 
takım istediğini alırken 
üçüncü olan 
Kurtuluşspor’da 
Merinos’un 3. lige çık
ması durumunda 
İznikspor ile play-out 
yani çıkma ya da 
düşmeme maçı oynama 
imkanı yakaladı.

Gelecek sezon 
Gemlikspor yönetimi 
görevi devam ettirir mi 
bilemem ancak takımın 
konumu hiçte iyi değil.

Çünkü alt yapı tama
men dağılmış 
görünümünde ve bu 
takımdan kaç kişi kala
cak.

Bu takımın içinde 
hangileri verimli olacak.

Alınacak futbolculara 
yine kucak dolusu para 
lar verilecek ve içlerinde 
kaç tane Gemlikli genç 
yer bulacak.

Anılarımın içinde bir 
hocanın söylediği sözleri 
hep hatırlarım.

Golcü futbolcuya 
şakayla karışık şöyle 
demişti:
“Seni gol makinesi diye 

aldık, sen traş makinesi 
çıktın”

Evet; maalesef 4 yıl 
önce Karacabey’in 
yaşadığını yaşadık, 
geçen yıl İnegöl 
Karadeniz Güvenspor’un 
yaşadığını yaşadık.

Yaşananların ardından 
başlanılan sezonlar iyi 
sonuç vermiyor.

Ancak geçtiğimiz yıl 
yaşadığı tüm zorluklara 
rağmen takımı güçlü tut-1 
mayı başaran 
Mudanyaspor yöneticileri 
takımlarını bu yıl şampi 
yon yapmayı başardılar.

İnşallah Gemlikspor’da 
da bu başarı yakalanır.

Çünkü hayal kırıklığının 
sorumluları yönetim 
kurulu değildir.

Gemlikspor’u siyasete 
bulaştıranlardır.

Siyasetin bulaştığı spor 
ise başarı getirmez.

KÖRFEZSPOR’DA

NELER OLUYOR ?
Geçtiğimiz yıl rakipleri

ni takır takır yenerek 
Birinci Küme’ye çıkan 
Körfezspor bu yıl bekle
neni neden veremiyor.

Futbolcular aynı, acaba 
yönetimde mi sıkıntı var?

Yoksa teknik kadro mu 
yetersiz?

Bir takımın gol ayakları 
olan forveti bu kadar mı 
beceriksiz olur?

Birbirine pas vermek 
yerine kendi bildiğini 
yapması ne kadar 
doğrudur?

Kulübedeki hocalar 
bunu neden görmez.

Kale önüne kadar geli 
yorsun, pasını versen 
gol olacak ama sen 
önünde rakip olmasına 
rağmen kaleye vurmayı 
tercih ediyorsun.

İnanın Körfezspor’da iyi 
gitmeyen bazı oluşumlar 
var gibi.

Sahada 8 kişi kalan ra 
kibini yenemiyorsan, 
gurubun en altında yer 
alan takımı seyircinin 
önünde yenemiyorsan 
Süper Amatör küme ha 
yaldir.

Kazandığın avantajlar 
bitti, son avantajın 
Arabayatağı’nı deplas
manda yenmektir.
Aksi halde Arabayatağı 

kazandığını vermez.
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Körfezspor kan kaybediyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci Amatör Küme 
4. gurupta şampiy
onluk mücadelesi 
veren Gemlik Körfez 
spor’un gurubun en 
alt sırasında bulu
nan Yıldırım Ayyıl 
dızspor karşısın da 
2-2 berabere kalınca 
liderlikten oldu. 
Geçtiğimiz yıl 
başarılı maçlar 
sonunda birinci 
amatör kümeye yük
selme başarısı 
gösteren yeşil beya- 
zhların son iki hafta
da 4 puan kaybet
meleri taraftarlar 
arasında şok yarattı. 
Önce 8 kişi kalan 
rakibi Tofaşspor’la 
2-2’lik sonuçla 2 
puan kaybeden 
Körfezspor, ba hafta 
kendi sahasında 
oynadığı gurup 
sonuncusu

Ayyıldızspor 
karşısında yine 2-2 
berabere kalarak 4 
puan kaybetmesi 
şaşkınlık yarattı. 
Karşılaşmaya favori 
çıkan ve galibiyet 
için rakip kaleye 
yüklenen Körfezspor 
aradığı golü 16. 
dakikada Volkanla 
buldu. Soldan ceza 
sahasına giren 
Volkan sağ ayağıyla 
sol köşeye yaptığı 
plase vuruşla 
takımını 1-0 öne 

geçirdi. Golün 
rahatlığıyla rakibine 
pozisyon veren yeşil 
beyazhlar bir dakika 
sonra 17. dakikada 
beraberlik golü 
yediler. Erman’ın 
kullandığı köşe 
atışında Onurcan 
yakın mesafeden 
topu ağlara gönder
erek skoru 1-1 yaptı. 
İleride Ahmet, Orhan 
ve Volkan’la 
yakalanan pozisyon
ları gole çevire- 
meyen Körfezspor 

ilk yarıyı 1-1 
beraberlikle kapadı. 
İkinci yarıda rakibi 
karşısında farka 
gitmesi beklenen 
yeşil beyazhlarda 
forvet arasında 
yaşanan anlaşma
zlıklar golün 
gelmesini engeller 
ken 56. dakikada 
ceza vuruşundan 
gelen topu kontrol 
eden Orhan düzgün 
vuruşla ağlara gön
dererek Körfezspor’ 
2-1 öne geçirdi. İlk 
golde olduğu gibi 
yediği golün ardın
dan rakip kaleye 
yüklenen 
Ayyıldızspor 58. 
dakikada beraberliği 
buldu, defansın 
hatasını iyi değer
lendiren İsmail 
Gümüşdere attığı 
golle skoru 2-2 
yaptı.

Körfezspor’un rakip 
kale önünde gol 
kaçırma yarışına 
girdiği maçta 
Ayyıldızspor’un kon
tratakları tehlike 
yarattı. 85. dakikada 
küfürlü konuşma 
sonrası daha önce 
sarı kartı bulunan 
Emrah ikinci sarı 
kartı görerek 
takımını sahada 10 
kişi bıraktı. Kalan 
dakikalarda 
Körfezspor galibiyet 
golünü bulamayınca 
maç 2-2 beraberlikle 
bitti. Hedefi Süper 
Küme olan bir 

takımın bu kadar 
rahat maçlarda puan 
kaybetmesi taraftar
larını üzerken 4. 
gurup liderliğine 
takipçisi Araba 
yatağı yükseldi. 
SAHA : Gemlik İlçe 
HAKEMLER :

Mehmet Deniz 
Toroslu 6, Salih 
Yılmaz 6, Ercan 
Mızrak 6, 
KÖRFEZSPOR : 
Murat 4, Cihangir 6, 
Taner 6, Anıl 6, Halil 
6, Eren 5, (Kadir 2) 
Emrah 5, Serkan 6, 
Ahmet 5, Orhan 5, 
Volkan 4, (Talat 2) 
AYYILDIZSPOR : 
Ensar 6, İsmail 
Bayrak 6, Erman 6, 
Semih 7, Ramazan 7, 
Yılmaz 6, Cihan 5, 
Oğuz 6, İsmail Gü 
müşdere 7, Yunus 6, 
Onurcan 6, (Habib 2) 
GOLLER :Dk. 16.
Volkan,Dk. 56. 
Orhan, (Körfezspor) 
Dk. 17. Onurcan, 
Dk. 58. İsmail 
Gümüşdere, 
(Ayyıldızspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 85. Emrah, 
(Körfezspor)

Bahar Kupası na görkemli açılış
Gemlik Belediyesi 
tarafından organize 
edilen Bahar Kupası 
Olgunlar Kategorisi 
Futbol maçları 
görkemli bir törenle 
başladı. 13 Mayıs’a 
kadar sürecek orga
nizasyonda 10 takım 
5’erli iki grupta 
mücadele edecek. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Suni Çim 
Saha Tesislerinde 
önceki gün başlayan 
müsabakaların ilk 
gününde Romanlar 
Derneği ile Arcelor 
Mittal takımları 1-1 
berabere kalırken, 
Devlet Hastanesi 
Trabzonlular 
Derneği’ni 5-1 
mağlup etti.
Gemlik Belediyesi 
Bahar Kupası Futbol 
Şöleni’nin açılışını

Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
yaptı. Açılışta futbol
cularla bir araya 
gelen Refik Yılmaz, 
başlama vuruşunu 
da gerçekleştirdi. 
Gemlik Belediye 
Meclis Üyeleri Aslan 
Özaydın ve 
Necmettin Rama’nın 
da katıldığı kupa 
açılış töreninde 
konuşan Refik

Yılmaz, Gemlik’in çekti. Türkiye’ye
çok kültürlü yöresel örnek olan barış,
yapısına dikkat dostluk ve kardeşlik

birlikteliğini daha da 
pekiştirmeyi hedef 
(ediklerini vurgu
layan Refik Yılmaz, 
Gemlik Belediyesi 
olarak yöresel 
dernekleri destekle
meye devam 
ederken, sosyal, 
sportif ve kültürel 
faaliyetlerle de bu 
desteklerini perçinle 
yeceklerini söyledi. 
Futbolculardan cen

tilmenlik, örnek gös
teriler ve futbolun 
güzelliklerini sahaya 
sunmalarını isteyen 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Bahar 
Kupası’nı geleneksel 
hale getireceklerini 
sözlerine ekledi.

Katılımcı tüm 
takımlara teşvik piri
mi ve hediyelerin 
verileceği organiza
syonda gruplarında 
ilk iki sırayı alan 
takımlar yarı finale 
çıkacaklar. Bu turda 
da galip gelenler 
final, mağlup olanlar 
da üçüncülük 
dördüncülük maçı 
oynayacaklar. 
Final ve üçüncülük 
maçı 13 Mayıs 
Pazar günü yapıla
cak.
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Do klorlar a rtı k reçele yazmaya c ak
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK), 
birçok usulsüzlüğün 
yaşandığı sağlık 
harcamalarını kon
trol altına alacak bir 
projeye imza atıyor 
Sağlık alanında 
yaşanan suiistimal
lerin önünü geçecek 
elektronik reçete 
uygulaması, 24 
Nisan'da pilot il 
Eskişehir'de başlay
acak. Sistem 
sayesinde hem 
SGK, hem doktorlar, 
hem eczacılar, hem 
de hastaların 
karşılaştığı sorunlar 
büyük ölçüde 
ortadan kalkacak. 
Hayali reçeteler de 
tarihe karışacak. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK), 
birçok usulsüzlüğün 
yaşandığı sağlık 
harcamalarını kon
trol altına alacak bir 
projeye imza atıyor. 
Sağlık hizmet
lerinden faydalanan 
tüm vatandaşları 
ilgilendiren sistemle 
sağlık karnesinde 
olduğu gibi kağıt 
reçete de uygula
madan kalkıyor. 
Yeni sistem ile hem 
daha sağlıklı bir 
işleyiş hem de suiis
timallerin önüne 
geçilmesi hede
fleniyor. Sistemin 
hizmete başlaması 
ile vatandaş ilacını 
TC kimlik numarası 
ile eczaneden ala
bilecek. Yanlış ilaç 
verme, hekimin bel
gisi dışında reçete 
yazılması, 
başkasının adına 
ilaç alma, sahte

reçete, reçetenin 
kaybolması veya 
yırtılması gibi prob
lemler ortadan 
kalkacak. Kamunun 
bu sektörde yapılan 
usulsüzlükler 
nedeniyle uğradığı 
trilyonlarla ifade 
edilen zararların da 
önüne geçilebilecek. 
KAĞITTAN BÜYÜK 
TASARRUF 
SGK Eskişehir İl 
Müdürü Cahit 
Gürsel Akpolat, yeni 
sistem ile ilaç kul
lanımına ilişkin 
olarak oluşturulan 
elektronik raporlar, 
ayaktan ve yatan 
hastalara yapılan 
tüm tetkik-tedavi- 
ilaç-malzeme işlem
ine ait kayıtlarının 
elektronik ortama 
alınacağını söyledi. 
Türkiye'de günde 
1.5 milyon reçete 
kağıdı kullanıldığını 
dile getiren Akpolat, 
sadece kağıt tasar
rufu açısından 
değerlendirilmesi 
halinde bile sis
temin büyük tasar
ruf sağlayacağını 
kaydetti. Süreç 
içerisinde faturaların 
da elektronik olarak 

alınabileceğini dile 
getiren Akpolat, 
Eskişehir'in uygula
maya hazır 
olduğunu ve 24 
Nisan salı günü 
başlanılacağını dile 
getirdi. Tüm 
Türkiye'de ise sis
teme 1 Temmuz'da 
geçilecek. 
ECZACILARIN İŞİ 
KOLAYLAŞIYOR 
Reçetenin kaydı 
aşamasında yak
laşık 31 çeşit bilgiyi 
Medula eczane 
provizyon sistemine 
kaydetmek zorunda 
kalan eczacıların işi 
de kolaylaşıyor. 
Eczacılar sadece 6 
çeşit bilgiyi sisteme 
kaydedecekler. 
Eczaneler farkına 
varâmadan işledik
leri sahte reçeteler
den dolayı da artık 
ceza yemeyecekler. 
SGK yaptığı dene
timde bir günde 
60 ila 300 arasında 

reçete yazan 861 
hekim tespit etti.
Bir hekimin bir yılda 
yazdığı reçete 
sayısı ise 67 bini 
buluyor.
Toplamda 861 hekim 
bir yılda 12 milyon

400 bin reçete 
yazmış. Bir başka 
örnekte ise bir 
bayan hastaya bir 
yıl içerisinde 49 adet 
reçetede 120 değişik 
ilaç yazıldığı tespit 
edildi. SGK yeni sis
tem ile bu tür suiis
timallerin önüne 
geçecek ve daha 
kolay denetleme 
imkanına kavuşa
cak.
E-reçetinin yenilik
leri ve faydaları 
* Hekimin bilgisi ve 
kontrolü dışında, o 
hekime ait reçete 
üretilemeyecek.
* Eczanede hekimin 
yazısının okunama- 
ması yada yanlış 
ilaç verme olayları 
ortadan kalkacak.
* Reçetenin kaybol
ması, yırtılması gibi 
olaylar yaşanmaya
cak.
* Sahte reçetelerden 
dolayı eczaneler 
yaşadıkları cezai 
durumlar yaşanma 
yacak
* Reçetenin kaydı 
aşamasında ecza
cılar yaklaşık 31 
çeşit bilgiyi Medula 
eczane provizyon 
sistemine kaydet
mek zorundalar. E- 
reçete sonrası ise 
eczacılar yalnızca 6 
çeşit bilgiyi sisteme 
kaydedecek.
* Kağıt reçetede 
tahrifat, ilaç eklen
mesi gibi kimin 
tarafından yapıldığı 
nın tespitinin zor 
olduğu durumlar 
oluşmayacak, 
eczaneler cezai 
işlemlerle karşılaş
mayacak.

Taşeron işçi 
hakları yeniden 

şekilleniyor
Taşeron işçilerin 
özlük ve sosyal hak
ları yeniden şekil
leniyor.
Hazırlanan yeni 

tasarıya göre 
taşeron işçinin 
maaşını geciktiren 
patrona yeni iş ver
ilmeyecek. Bu işçi
lerin tazminatlarında 
ise 'aylık' sisteme 
geçilecek.
AK Parti Hükümeti 
programında da yer 
alan her iki düzenle
meyle ilgili iki ayrı 
ekip çalışıyor. Çalış
ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
koordinatörlüğünde 
yürütülen çalış
maların Meclis'e tek 
paket halinde 
sunulup sunulmaya
cağına ise daha 
sonra karar verile
cek. Taşeron işçiler
le ilgili yürütülen 
yasa tasarısı çalış
maları, 'alt işveren* 
paketinde toplana 
cak. Hazırlanacak 
bu pakette, yaklaşık 
15 yıldır çözüm 
bekleyen taşeron 
işçilerin tüm sorun
larıyla ilgili düzen
lemeler yer alacak. 
Bu düzenlemelerin 
başında ise taşeron 
işçilerin maaşlarının 
düzenli ödenmesi 
geliyor. Halen mev
cut sistemde, alt 
işverenler, üst iş 
verenden işçilerin 
ücretlerini zamanın
da almasına rağ
men, ödemeyi 
geciktirerek faiz 
gelir elde ediyor. 
Taşeron işçilerle 

ilgili yapılacak 
düzenlemede, işçi
lerin maaşlarını 
geciktiren alt işv
erenlere, kademeli 
olarak yaptırım 
uygulanması getir
iliyor. Maaşları 
geciktirme işlemini 
sürekli hale getiren 
alt işverenlere ise 
kamu ihale yasağı 
getirilmesi gibi 
cezalar verilecek. 
Mevcut sistemde 
taşeron işçilere, 
asgari ücret 
düzeyinde ücret 
ödeniyor. Yeni sis
temde alt işveren
lerin ücretlerinin 
sektörlere göre 
değişmesi 
öngörülüyor. Bu 
sistemde, taşeron 
işçilerin maaşlarının 
asgari ücretin üze 
rine çıkması 
sağlanacak.
Kıdem tazminatında 
yıllık yerine aylık 
Taşeron işçilerin en 
büyük sıkıntıların
dan birisi olan, 
kıdem ve ihbar 
tazminatları için de 
yeni düzenleme 
yapılıyor. Mevcut 
sistemde, alt iş 
veren bir yıl dol
madan işçilerin 
sözleşmelerini fes
hederek, yeni kur
duğu şirkete akta 
rıyor. Bu sistem 
nedeniyle, işçiler 
kıdem tazminatlarını 
alamıyor. Üzerinde 
çalışan sistemde ise 
kıdem tazminatında 
'yıllık' yerine 'aylık' 
hesaplama modeli 
getiriliyor.

I J

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 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
Eskihlsar (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 45
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 7q
Totalgaz 514 ı7 qq

Akcan Petrol
MAR-PET
Tuncay Otogaz s13 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03i

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 50 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

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4253

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)

ııııiısiıınıiııiil
VENÜS SİNEMASI 

SİYAHLI KADIN:11:45- 
14:00-16:15-18:30-20:30... 

PAMUK PRENSES
MACERALARI: 
15:15-20:00...

MAX MACERALARI: 
11:30-13:30-17:15.... 

SEVİMLİ KAHRAMAN: 
10:30-12:15:14:15- 

16:15-18:00...
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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Gemlikspor maçını 2-0 kazandı
Seyfettin SEKERSÖZ

BAL ligi play-off 
maçlarına iyi 
başlayamayan ve 4 
maçta aldığı 2 
mağlubiyet ve iki 
beraberlikle 2 puan 
toplayarak hayal 
kırıklığı yaşayan 
Gemlikspor, son 
maçında kendisi gibi 
2 puanı bulunan 
İnegöl temsilcisi 
Gençlergü’cünü 2-0 
yendi.
6 takımlı play-off 
gurubunda Son iki 
sırada bulunan 
Gemlikspor ile 
Gençlergücü arasın
daki maçı Gemlik 
spor 2-0 galip bitir
erek play-off 
maçlarını 5 puanla 
tamamladı.
Maça iyi başlayan 
Gemlikspor henüz 5. 
dakikada Burak’ın 
sağdan sıfıra inerek 
yaptığı ortaya 
Serkan dokunarak 
takımını 1-0 öne 
geçirdi. Golden 
sonra bulduğu 

pozisyonları gole 
çeviremeyen 
Gemlikspor 
Gençlergücü 
karşısında başka gol 
bulamayınca ilk yarı 
1-0 bitti.
İkinci yarıda 
Gemlikspor kalecisi 
Ömer rakip ataklar
da gole izin ver
mezken bulduğu 
ataklarda da farkı 
artıramadı. 68. 
dakikada ceza 
sahası üzerinden 
düzgün vuran 
Eyüp’ün şutu direğe 
vurarak rakip ağlarla 
buluşunca 
Gemlikspor 2-0 öne 
geçti. Maçın kalan 
dakikalarında başka 
gol olmayınca kır
mızı beyazhlar 
sahadan 2-0 galip 
ayrılarak gurubu 5. 
sırada bitirdi.
BAL ligine yükselme 
play-off maçında 
Yenişehir 
Belediyespor’u son 
maçında 1-0 yen
meyi başaran

Mudanyaspor BAL 
ligine direk çıkmayı 
başarırken ikinci 
sırayı alan Yenişehir 
Belediyespor, 
Merinosspor’un 3. 
lige çıkması duru
munda çıkan 

ikinci takım olacak. 
SAHA : Kestel 
HAKEMLER : 
Arda Kardeşler 7, 
Samet Mutlu 7, 
Bahadır Özekici 7, 
GEMLİKSPOR : 
Ömer 7, Eyüp 7,

Burak 6, Berkant 6, 
Yusuf 6, Nazif 6, 
Burak Vural 6, Metin 
5, Arif 5, Serkan 7, 
Berkan 6, 
GENÇLERGÜCÜ : 
Şevket 5, Mustafa 5, 
Serkan 5, Cihan 5,

Metin 5, Samet 6, 
Erdi 5, Alican 5, 
Hasan 6, Tacettin 6, 
Ömer 6, Yakup 3, 
GOLLER : 
Dk. 5. Serkan, 
Dk. 68. Eyüp, 
(Gemlikspor)

Bursa ve Gemlik Antalya'da anlatıldı
Türkiye 8. Yavru 
Tema Şenliği 
Antalya’nın Manav 
gat İlçesinde yapıldı. 
20-22 Nisan tarihleri
ni kapsayan organi
zasyona Gemlik 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu Danışman 
Öğretmeni Eşref 
Turan, Bursa Nedim 
Öztan İlköğretim 
Okulu Danışman 
öğretmeni Bilgi 
Ubuz’un yanı sıra 
Gemlik Cumhuriyet 
ilköğretim Okulu 
öğrencisi Volkan 
nazım Gezici, GTSO 
Gazi İlköğretim 
Okulu Öğrencisi 
Eray Turan, Nedim

Öztan İlköğretim 
Okulu öğrencileri 
Doğukan Bilici ve

Murat Höke katıl 
dılar. TEMA Genel 
Müdürü Serdar

Sarıgöl ve TEMA 
Manavgat Sorumlu 
su Şenay Marlbo

ro’nun konuşmacı 
olarak katıldığı şen
liklere 43 il ve ilçe
den 130 öğrenci ve 
86 eğitimci katıldı. 
Hotel Linda’da 
gerçekleşen şenlik
lerde Side Antik 
Kenti ve Manavgat 
Şelalesini de gezen 
TEMA’cılar, Bursa ve 
Gemlik’in çevresel 
özellikleri, tarihi ve 
turistik bölgeleri ile 
yetişen ürünlerini 
tanıttılar. Slayt gös
terimli ve geniş 
sunumlu kategori 
hakkında bilgi veren 
Eşref Turan, 
Antalya’da Gemlik 
zeytini, Gemlik

Zeytinyağı ve Gemlik 
körfezini anlattık
larını dile getirerek, 
Bursa Bölgesinin 
tarihi, turistik yer
lerinin de masaya 
yatırıldığını kaydetti. 
Bahçeşehir Üniver- 
sitesi’ni de gezen ve 
buraya fıstık çamı 
diken öğrenciler, 3 
günlük şenliğin 
tadını çıkardılar. 
Şenliklerin her yıl 
Nisan ayında periyo
dik hale getirildiği 
belirtilerek, önümüz 
deki yıllarda Bursa 
ve Gemlik’te de 
geniş çaplı bir orga
nizasyonun plan
landığı ifade edildi.

KAŞCDC B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER ajans
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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



Osmaniye Mahallesi 
Irmak Sokak’ta ilk şube 
sini açan Gemlik PTT 
Müdürlüğü, 2. Şubesi’ni 
Cumhuriyet Mahalle 
si’nde hizmete soktuk
tan sonra, 3. Şubesini 
Orhangazi Caddesi 
Atatürk Stadı karşı 
köşesinde açıyor. 2'de

Arap Heyetinden 
Bursa'ya Turizm 

Çıkarması
Bursa Valiliği ve Arap Turizm Örgütü 
(ATÖ) işbirliği ile düzenlenen '1. Türk- 
Arap Buluşması' kapsamında Bursa'ya 
gelen Arap ülkelerinin temsilcileri, Bursa 
Valisi Şahabettin Harput'un da katıldığı 
kahvaltıda biraraya geldi. Sayfa 8’de
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Cumhuriyet 
altını 632 liraya 

geriledi
24 ayar külçe altının gram satış 
fiyatı 94,20 lira, Cumhuriyet 
altınının satış fiyatı ise 632 lira 
oldu. Haberi sayfa 9’da

Were Hizmet Götürme Birliği'nüe UF liıılıiı
Gemlik Köylere Hizmet Götürme Birliği 

nin yapılan genel kurulunda, bu yıl ilk kez 2 
AKP’li İl Genel Meclis üyesi yönetime seçildi. 
Dün, Bursa Vali Yardımcısı ve Gemlik Kayma 
kamvekili Adnan Kayık’m başkanlığında topla 
nan Gemlik Köylere Hizmet Götürme Birliği, 
2011 yılı çalışma raporu okundu. Kaymakamın 
doğal üye olduğu Yönetim Kurulu’nda seçim
lerden sonra AKP’li meclis üyeleri Ercan 
Barutçuoğlu ve Ömer Aslan ile Hamidiye Köyü 
Muhtarı Ayhan Gündoğdu ve Şahinyurdu Köyü 
Muhtarı Hüseyin Meriç seçildi. Haberi syf 2’de Ercan Barutçuoğlu Ömer Aslan Ayhan Gündoğdu Hüseyin Meriç

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Sabah pazarı
Dün sabah işe gelirken, komşunun araba 

sından Terminal Köprüsü önünde indim.
Yürüyerek Hürriyet Caddesi’nden Salı Paza 

n’na girdim.
Sabahın erken saatleri olduğu için, pazarcı 

esnafı daha yeni tezgahlarını hazırlıyordu.
Kimi çok erkenci olduğu için işini bitirmiş, 

müşteri beklemeye başlamıştı.
Genelde pazar ihtiyacımı İstiklal Caddesi’ne 

paralel olan Ilıca Caddesi’nden sağladığım 
için, diğer yerlerde nelerin satıldığını sabah 
sabah görmek hoş oldu.

Sandıklardan çıkarılan domateslerin, biber
lerin, patlıcanların en düzgün olanları tez
gahların görülen yerlerine, bir kuyumcu titiz 
Jiğiyle birer birer diziliyor. Dev. Syf.4’de

Mirası 
uyuşturucu
Bursa'da bir 
koltuk tamiri atö
lyesine düzenle
nen baskında, 19 
kilogram esrar ile 
bin 850 adet exta- 
cy hap ele geçiril
di. Baskında ikisi 
kardeş 3 kişi 
gözaltına alındı. 
Panayır Mahalle 
si'ndeki atölyesini 
basan ekipler, 
minderlerin içine 
ve süngerlerin 
arasına gizlenmiş 
toplam 19 kilo
gram esrar ile bin 
850 adet extacy 
hap ele geçirdi.
Haberi sayfa 3’de

MiiHibMiIibi
Gemlik Osmaniye 
Mahallesi Eski 
Pazar Caddesi 
esnafı Kutlu 
Doğum Haftası kut
lamasında esnafa 
ve vatandaşa pilav, 
ayran ve tulumba 
tatlısı dağıttılar.
Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan’da Gemlik 
esnafının Kutlu 
Doğum haftası 
organizasyonunda 
aynı zamanda birlik 
ve beraberliğini 
pekiştirdiğini vur
guladı.
Haberi sayfa 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Vay anasını!...
Türkiye’de “vay anasını” dedirtecek 

türde bir yığın olay gerçekleşiyor.
Kimsenin umurunda değil. Nasıl bir 
toplum olduk biz.

Aslında soruyu şöyle sormak gerek; 
Nasıl bir topluma dönüştürüldük? 
Dünden bugüne olmadı kuşkusuz. 
Cumhuriyet’in ilanından sonra gerçek

leştirilen aydınlanma devrimleriyle 
ümmetken “ulus” olan toplumun birey
lerine yirmi yıllık sürede öğrendikleri 
yetmedi.

Yurttaşlık haklarını kazanmak için ağır 
bedeller ödemeyenler kısa zamanda 
kendilerine sağlanan özgürlükleri üzer
lerinde taşıyamadılar.

Dolayısıyla...
Gelinen noktada;
Ulusal bayramlar da tartışılır...
Ulusal eğitim sistemi de dönüştürülür.
Türkiye yeniden biçimlendiriliyor 

çünkü...
Okumayan,
Sorgulamayan bir toplum yaratmayı 

amaçlayanlar sabır ve inatla ve dahi 
dirençle neredeyse isteklerine eriştiler.

Bunu yaparken de her türlü kılığa 
girdiler.

Öğrenci lideri de oldular...
İşçi de...
Politikacı da...
Ve satın alarak ellerine geçirdikleri 

kalemler aracılığıyla “zehir” saçtılar.
Şimdi aralarında ilk tekmeyi yiyenler

den birisi esip gürleyip savuruyor.
Hadi oradan be...
Dün methiyeler düzerken aklın yok 

muydu?
Sevgili okurlar, 
Bu iş öyle iç proje falan değil. 
Kesinlikle dışarıdan destekleniyor. 
Çünkü...
AvrupalInın Amerikalının aralarında 

emperyalist emellerini gerçekleştire
bilmek için Müslüman ülkelere çok ama 
çok ihtiyacı var.

Çünkü oralarda 2 milyona yakın insan 
yaşıyor.

Eğitimsiz, sanayisi doğru dürüst 
gelişmemiş ve kolaylıkla birbirine 
düşürülebilinecek bu topluluklara;
Teknolojilerini transfer edecekler. 
Silah satacaklar.
Karşılığında da çoğu ulus dahi ola

mayan ülkeleri istedikleri gibi “boyun
duruk” altına alacaklar.

Ve onları petrol ve doğal gaz rezervleri 
bitinceye dek sömürecekler.

Ülkelerini yönetenlerse dün olduğu 
gibi bugünde sadece yöntem değiştir
erek değerlerini yok etmekle meşguller.

İktidarlarını her daim sürdürebilmek, 
daha çok ulufeyi elde edebilmek için 

Her denileni “harfiyen” yerine 
getirmekten asla kaçınmıyorlar ve dahi 
gocunmuyorlar.

Osmaniye Mahallesi Irmak Sokak tan sonra, Cumhuriyet Mahallesi’ne de şube 
açan PTT, Orhangazi Caddesi nde 3. Şubesi nin açılış hazırlıklarını sürdürüyor.
Gemlik PTT 
Müdürlüğü, 
hizmetin ilçe 
geneline yayılması 
için 3. hizmet 
şubesinin açılışı 
hazırlıklarına 
başladı.
Daha önce 
Osmaniye 
Mahallesi Irmak 
Sokak’ta ilk 
şubesini açan 
Gemlik PTT 
Müdürlüğü, 2. 
Şubesi’ni 
Cumhuriyet 
Mahallesi’nde 
hizmete soktu. 
Dr. Ziya Kaya ve 
Hamidiye

OrhangaziMahallesi’ndeki yanında açmak
vatandaşların PTT Caddesi’n de, için boşaltılan eski
hizmetlerinden Atatürk Stadına ikıraathanede
yararlanması için 3. 
Şubelerini

dönüş karşısındaki 
Karadeniz Ticaret

onarım çalışmaları 
başlattı.

Hizmet İB liftlt MI âlıiı

Ercan Barutçuoğlu Ömer Aslan Ayhan Gündoğdu Hüseyin Meriç

Gemlik Köylere 
Hizmet Götürme 
Birliği’nin yapılan 
genel kurulunda, bu 
yıl ilk kez 2 AKP’li İl 
Genel Meclis üyesi 
yönetime seçildi. 
Dün, Bursa Vali 
Yardımcısı ve 
Gemlik Kaymakam 
vekili Adnan 
Kayık’ın başkan
lığında toplanan 
Gemlik Köylere 
Hizmet Götürme 
Birliği, 2011 yılı 
çalışma raporu 
okundu.
2011 yılında köylere 
27 bin lira nakdi 
yardım yapıldığının 
belirtildiği raporda,

2011 yılı bütçesi 
olan 270 bin liranın 
kalan bölümü ile 
bazı köylere sulama 
havuzu ve imalat ve 
tamirat işleri 
yapıldığı belirtildi.

CHP ADAYINI 
SEÇMEDİLER 
Gemlik Köylere 
Hizmet Götürme 
Birliği Genel 
Kurulda daha sonra 
yönetim kurulu 
seçimlerine geçildi. 
2 köy muhtarı ile 2 il 
Genel Meclisi üyesi 
arasında yapılan 
seçimlerde CHP’li İl 
Genel Meclisi üyesi 
Ahmet Hulusi Aydın

ile AKP’li İl Genel 
Meclisi üyeleri 
Ercan Barutçuoğlu 
ve Ömer Aslan aday 
oldular.
Kaymakamın doğal 
üye olduğu Yönetim 
Kurulu’nda seçim
lerden sonra AKP’li 
meclis üyeleri Ercan 
Barutçuoğlu ve 
Ömer Aslan ile 
Hamidiye Köyü 
Muhtarı
Ayhan Gündoğdu ve 
Şahinyurdu Köyü 
Muhtarı Hüseyin 
Meriç seçildi.
2009 yılında yapılan 
il genel meclisi 
seçimlerinden sonra 
Bursa İl Genel

Meclis Başkanlığına 
eski Belediye 
Başkanı Nurettin 
Avcı’nın seçilmesin
den sonra, Avcı’nın 
önerisi ile Gemlik 
Köylere Hizmet 
Götürme Birliği 
üyeliklerine AKP ve 
CHP’li üyeler 
seçilmişti.
3 yıldır yürütülen 
yönetim kurulu üye
liklerine bu yıl 
AKP’li 2 üyenin 
seçilmesinin AKP' 
nin Belediye Başkan 
vekilliğinden sonra 
Köylere Hizmet 
Götürme Birliği’n 
deki stratejisi olarak 
yorumlandı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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'llîı Wfla M in lilı Mı
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde sık sık 
kazalara sahne olan 
köprüden su kanalı
na uçan sürücünün 
burnu bile kanamadı. 
İlçeye bağlı Doğancı 
köyü yolundaki dar 
köprü, sık sık ölümlü 
ve yaralamalı 
kazalara sahne oluy
or. Dün akşam saat
lerinde 16 FL 845 
plakalı otomobili ile 
Doğancı köyüne 
giden Kubilay 
Güngen, herhangi bir 
ikaz levhası ve 
korkuluğu bulun
mayan köprüden 
kanala uçtu. Sürücü 
kazayı burnu bile

Kolluk arası uyuşturucu

kanamadan 
atlatırken, kanala 
düşen otomobil kur
tarıcı marifetiyle 
sudan çıkarıldı. 
Hem kavşakta hem 
de dar olması sebe
biyle büyük bir 

tehlike arz eden 
köprüde bölgeyi çok 
iyi bilen sürücülerin 
bile zorlandığını 
belirten Doğancı 
Muhtarı Salim Kılınç, 
bölgede buna benzer 
çok sayıda köprü 

bulunduğunu ifade 
ederek, "Geçen yıl 
burada meydana 
gelen kazada bir 
vatandaşımız ha 
yatını kaybetti, bir 
vatandaşımız ise 
yaralandı. O kazadan 
sonra yine burada 
çok sayıda maddi 
hasarlı kaza mey
dana geldi. Bu 
bölgede genişletil 
mesi gereken çok 
sayıda köprü var. 
Hepsi tehlike arz 
ediyor. Diğer muhtar
larla beraber gerekli 
mercilere müracaat 
ettik. En kısa zaman
da bu köprülerin 
genişletile ceğini 
umuyoruz" dedi.

istere hain mısıı

Mardin-Diyarbakır 
karayolunda askeri 
konvoyun geçişi 
sırasında patlama 
meydana geldi. İlk 
belirlemelere 
göre bir asker 
yaralandı.
Mardin-Diyarbakır 
karayolunda bulu
nan Sultanköy

mevkiinde askeri 
konvoyun geçişi 
sırasında patlama 
meydana geldi. 
Patlamada bir asker 
hafif yaralandı. 
Patlamanın neden 
meydana* geldiği 
araştırılırken, 
bölgede operasyon 
başlatıldı.

Anne babadan
Bursa'da bir koltuk 
tamiri atölyesine 
düzenlenen baskın
da, 19 kilogram 
esrar ile bin 850 
adet extacy hap ele 
geçirildi. Baskında 
ikisi kardeş 3 kişi 
gözaltına alındı. 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
Narkotik Bürosu 
dedektifleri, yaptık
ları istihbarat çalış
maları neticesinde 
doğu illerinden 
getirdikleri uyuştu-

T

İnternette tanıştifli İma tecaııiiı iMiası
Samsun'da 19 
yaşındaki bir genç, 
internette tanıştığı 
14 yaşındaki kıza 
tecavüz ettiği iddi
asıyla gözaltına 
alındı.
Olay, ilkadım 
ilçesinde meydana 
geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 

Bursa'da ikamet 
eden 14 yaşındaki 
M.K. adlı kız 
çocuğu, internette 
tanıştığı Samsun'da 
ikamet eden 
E.M.'nin (19) 
yanına geldi. M.K.,

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

rucuyu şehirde tor- 
bacı tabir edilen 
kişilere sattıkları 
iddia edilen zan

lıların yakalanması 
için harekete geçti. 
Koltuk tamiri yapan 
şüphelilerin Panayır

E.M.'nin kendisine 
tecavüz ettiği iddia 
ederek polise 
şikayette bulundu. 
Unkapanı Polis 
Merkezi ekipleri 
tarafından gözaltına 

alınan E.M., 
kızın yaşanın 16 
dolduğunu zannet
tiğini belirterek, 
yaşanın küçük 
olduğunu bilmediği
ni söyledi.

Mahallesi'ndeki atö
lyesini basan 
ekipler, minderlerin 
içine ve süngerlerin 
arasına gizlenmiş 
toplam 19 kilogram 
esrar ile bin 850 
adet extacy hap ele 
geçirdi. Olayla 
alakalı koltuk tamir
cisi Ferhat Ş. (27), 
kardeşi Fuat Ş. (23) 
ve Bülent K. (27) 
gözaltına alındı. 
Zanlılar, "uyuşturu
cu ticareti yapmak” 
suçlarından adliyeye 
sevk edildi.

Polisteki sorgusu 
tamamlanan E.M., 
"Küçük yaşta 
kız çocuğuna 
cinsel istismar" 
suçundan 
bugün Samsun 
Adliyesi'ne sevk 
edildi.
Savcı tarafından 
tutuklanması 
talebiyle nöbetçi 
mahkemeye sevk 
edilen E.M., verdiği 
ifadenin ardından 
tutuklanarak 
Samsun Kapalı 
Cezaevi'ne 
gönderildi.

oğullarına son bakış

Bursa'nın
Karacabey ilçesine 
bağlı Karaağaç 
Köyü'nde 10 yaşın
daki Bayram Kuvan, 
bir balık çiftliğine ait 
kullanılmayan su 
havuzunda boğu
larak hayatını kay
betti.
6 yıldır ayrı yaşayan 
Ahmet ve Arzu 
Kuvan, oğullarının 
cenazesinde bir 
araya geldi. Çocuk
larının yüzüne sok 
kez dokunan anne 
ve babanın feryatları 
yürekleri dağladı.
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı'nı 
göremeden hayatını 
kaybeden Kuvan'ın 
cenazesi Karacabey 
ilçesine bağlı 
Çiflik Köy'de 

T MA 'SUYUNU BOŞA 
HARCAMA"

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

toprağa verildi. 
Dün annesi Arzu 
Kuvan'ın ve 
abisi Aytaş Kuvan 
ile birlikte 
dedelerinin yanına 
gelen 10 yaşındaki 
Bayram Kuvan, 
bisikletiyle gezmeye 
çıktı. Yol kenarına 
bisikletini bırakan 
küçük çocuk, etrafı 
tel örgülerle çevrili 
havuzun kenarına 
geldi. Açık olan tel 
örgülerin yanından 
havuz kenarına 
gelen 10 yaşındaki 
Kuvan, dengesini 
kaybederek 
havuza düştü.
Yaklaşık 3 
metrelik havuzdaki 
1.5 metrelik suya 
gömülen çocuk 
boğularak can 
verdi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gillie Bakış 29 lisan OAhl M di Mı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Sabah Pazarı
Tezgahın görünmeyen tarafına ise, sandığın altın

dan çıkan sıradan ürünleri diziyorlardı.
Hani pazara çıktığınızda, tezgaha bakıp, beğe 

nerek aldığınız ürünleri evde açtığınızda, bambaşka 
ürünle karşılaştığınızda şoka uğrarsınız ya.

İşte bu pazarcı esnafının sabahları tezgahlarını 
hazırlarken, malını satabilmek için süslemesinden 
kaynaklanıyor.

Malın dışı başka, görülmeyen iç kısmı başka...
Pazarcının bunu yapması doğru mu?
Bence değil.
Ama sorun yalnız pazarcı da değil.
Türkiye'de üretilen malların standardı yok.
Hallerden alınan sebze ve meyvelerin sandıkla 

rında üstü başka, altı sırası başka çıkarsa, pazarcı 
da göz boyama yoluna gider.

Güzel bir ilkbahar sabahında, birbirinden güzel 
meyve ve sebzelerin görücüye çıkan kızlar gibi 
hazırlanması, doğrusu görülmeye değer.

Herşeyi bol olan bir ülkemiz var.
Her mevsimin birbirinden güzel sebze ve meyve 

sini pazarda bol olarak bulmak mümkün.
Hem de ucuz.
Patlıcan 1.50 Hra, marul 0.5 -1 lira, domates 2 

liradan 4 liraya kadar geniş bir seçenekte değişken 
fiyatla satılıyor.

Kabak 1 lira, taptaze ayıklanmış enginarlar da 1 
lira, mevsimin yenisi araka 2 lira, salatalık 1-1.5 lira

Ucuzluğa bakın!..
Sebzelere gelince ıspanak 1 Hra, pırasa 1 Hra, yer 

elması 2.5 Hra, kerevizin tanesi 1 lira..
Mevsim meyvası çilek 2-2.5 lira arasında görü 

cüye çıkmış.
Portakal 1 Hra.
Ama, Erol markası 3 kilosu 5 Hra...
Güneşin saçtığı aydınlıkla ara sokaklardan 

geçerken, ne kadar zengin bir pazarımız olduğunu 
düşünüyorum.

Yüzlerce esnaf ekmek derdinde.
Sebzecisi, meyvecisi, balıkçısı, peynircisi, çerez

cisi, patatesçisi, yumurtacısı yan yana..
Ara sokaklarda hazır giyimciler, kavaflar, manita 

turacılar, perdeciler, naylon mutfak eşyası satı 
cilan, bardakçılar, el aletleri satıcıları...

Müthiş bir zenginlik.
Pazarda tek tük müşteri dolaşıyor.
Kimi pazarcı, aracını yeni yanaştırmış, araçtan 

çıkardığı profilleri birbirinin içine geçirerek hazır
lanan tezgahların başında, kimisi kutularını sıralı 
yor...

Birşey almadan, yalnız gözleyerek yürüyorum.
Hürriyet Caddesi’nden, Ilıca Caddesi’ne aralardan 

geçerek her bir tezgaha ayrı ayrı bakıyorum.
İthal muzun 4 liradan satıldığı bir pazarda, yerli 

portakal 1 Hra, mis kokulu çiçek 2 liradan satılırsa, 
bu acaba üreticinin tarlasından kaç liraya alınıyor?

Bu geliyor aklıma.
Tüketici bu mevsim pazardan her istediğini çok 

ucuza alabiliyor ama, ya üretici köylü bu malı pa 
zara hazırlarken çektiği emeğin karşılığını alabili 
yor mu?

İşin bir de bu yönü var.
Bizler tezgahtan aldığımızı, mutfağımızda hazırla 

yıp, karnımızı doyururken, acaba 1 liraya satılan 
ıspanak pazarcıya veya hal komisyoncusuna kaç 
liradan veriliyor?

Bunu hiç düşündünüz mü?
İstiklal Caddesi’ne çıkıyor, yavaş yavaş hareket 

lenen caddede iş yerime doğru yürüyorum.
Paşa Restaurant önünde, Belediyenin makam 

aracı duruyor.
Başkanvekili’nin Köy muhtarlarına domatesli, 

biberli, köy yumurtalı, köy peynirli sabah kahvaltısı 
verdiğini öğreniyorum.

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
resmi törenleri, 
İskele Meydam’nda 
kutlandıktan sonra 
her yıl olduğu gibi 
bu yıl da Özdilek 
Alışveriş Merkezi’n 
de de etkinliklerle 
kutlandı.
Bayram süresince 
Özdilek Alışveriş 
Merkezi’ne gelen 
çocuklara bayrak 
armağan edilen 
mağaza da öğleden 
sonra değişik etkin
liklere yer verildi. 
Ana okulu öğrenci
lerinin düzenlediği 
etkinlikler veliler ve 
alışverişe gelenler 
tarafından ilgi ile 
izlendi.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nce de 
okullar ararası 
düzenlenen resim 
yarışmasında 
derece alan öğren
cilerin yaptıkları 
karma resim sergisi 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen tarafından 
açıldı.
CIUS AVM’DE 
ETKİNLİK 
Öte yandan, 23 
Nisan Çocuk 
Bayramı kutlamaları 
nedeniyle, Ahmet 
Dural Meydam’nda 
bulunan bulunan 
CIUS AVM’de 
Candaş Kreş ve 
Bakımevi minik 
öğrencileri 23 
Nisan’ı coşku ile 
kutladılar.
Candaş Kreş ve 
Bakımevi yetkilileri 
Bayram öncesi 
alışveriş merkezin 
de sanatsal etkinlik
ler sergilediklerini 
belirterek, “Bayram 
günü ise Pamuk 
Prenses ve 7 Cüce 
ler” gösterisi sergi 
lendiğini söyledi. 
23 Nisan bayramı 
nedeniyle ilçemize 
gelen Kıbrıs, 
Gürcistan, Bosna 
Hersek folklor ekip
leri de 
CİUS AVM’de 23 
Nisan günü saat 
14.00 ile 16.oo 
arasında gösteriler 
yaptılar.

■puf

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ÇOCUK KOROSU KONSERİ...

Mil Mı İli MlSI Mili
23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
etkinlikleri kap* 
samında, Gemlik 
Belediyesi Kültür 
ve Sanat Derneği 
Çocuk Korosu 
şahane bir konser 
verdi pazar gecesi. 
Şefleri Sayın 
Mehmet Taşpınar 
önce iyi bir insan, 
iyi bir müzisyen, İyi 
bir eğitimci.

Bir insanın yüreği 
çocuk sevgisi ile 
dolu olmasa o 
kadar çocukla 
uğraşabilir mi 
insan.

Kolay mıdır onca 
çocuğu önce birlik* 
te tutmak, iyi 
geçimlerini sağla
mak, şarkıları bel
letmek, notasına 
uygun söyletmek.

Dedik ya önce 
yüreğinde sevgi 
olmak, kendini 
insana ve mesleği 
ne adamak, bilgi ve 
yeteneğini paylaş
mak, kendi işi gibi 
hatta kendisini aşa
cak müzisyenler 
yetiştirmek. 
Kendini, mesleğine 
vermek, mesleği ile 
ilgili gelişmeleri 
takip etmek, 
yetenekli çocukları 
toplum içinde 
sahne rahatlığı ver
mek, onları ince 
ruhlu, iyi insanlar 
kılmak her kişinin 
işi değildir.

O nedenle dir ki; 
gönülden kutluyo
rum Sayın Mehmet 

Taşpınar 
kardeşimizi.
Allah uzun ömür 

versin, binlerce 
çocuğu müzik 
sevgisi ile eğitip, 
topluma örnek iyi 
insanlar olarak 
eğitsin, Türk Sanat 
Dünyasına 
kazandırsın.

Gelelim cıvıl, cıvıl 
görevini içten gele 
rek pür neşe yapan 
yavrularımıza. 
Allahım kendilerini 
nazardan korusun.

Okudukları 
marşlar şarkılar, 
yaktıkları Türküler 
değme sanatkara 
şapka çıkartacak 
derecede mükem
meldi.

Ne koroda, ne 
orkestrada ve ne de 
solistlerde bir falso 
vardı. Onca çocuk 
sesi, bir tek İnsan 
sesi, bir hayli zen
gin sazdan oluşan 
orkestranın bir tek 
sazın sesi oluşu iyi 
çalışmasının kendi
ni yetiştirmenin en 
iyisini yapma me 
rakının neticesi.

Korodaki sanatçı 
çocuklarımızı yön
lendiren, anne ve 
babaları da kutluyo
rum.

Müzik, aklın 
geliştiricisidir.

İnsanın ruhunun 
gıdasıdır.

insanı sevecen ve 
merhametli kılar. 
Müzisyen yeniliğe 
açılmanın önderidir. 
Alınganlığı, sıkıl
ganlığı giderir 

insanı mükemmel 
kılar.

O nedenle, çocuk
larımızı müziğe 
yönlendirelim. 
Terbiyeli, nazik, 
mükemmel birer 
insan olabilmeleri 
ne gayret göstere
lim. Yavrularımızı, 
eşimizi, dostumuzu 
bu doğrultuda 
teşvik edelim.

Benim, şen şakrak 
güzel torunlarım.

O gülen yüzleriniz 
solmasın.
Atiniz iyiliklerle, 

güzelliklerle dolu 
olsun. Sağlıklı, 
mutlu, başarılı, 
uzun ömürler dile 
rim sizlere.

Maşallah hepinizi 
yaradan sizler, kem 
gözlerden, kem 
dillerden korusun.

Bir kez daha sizi 
kutluyorum 
Taşpınar Hocam! 
Sağolun, uzun 
ömürlü olun.

Sizden son ricam 
var Hocam!

Sayın Dernek 
Başkanımız Sayın 
Sadettin Çiçek’e de 
söyledim. Bundan 
böyle konser vere
cek çocuklarımızın 
yakalarına mavi 
kurdela takında 
onlara nazar 
değmesin. Tabii 
sizin de yakanıza. 
Çocuk Korosu 
sorumlusu Sayın 
Fikri Danış’a 
başarılı sunucusu 
Sayın Dilek 
Taşpınar'a da selam 
olsun.

Gemlik Osmaniye 
Mahallesi Eski 
Pazar Caddesi 
esnafı Kutlu Doğum 
Haftası kutlamasın
da esnafa ve vatan
daşa pilav, ayran ve 
tulumba tatlısı 
dağıttılar.
Bursa Vali 
Yardımcısı ve 
Kaymakam Vekili 
Adnan Kayık, 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan ile birlikte Ak 
Parti ilçe Başkanı 
Necdet Yılmaz, HAS 
Parti İlçe Başkanı 
Emir Kantur’un da 
katıldığı kutlu 
doğum haftası orga
nizasyonu ilgi 
gördü.
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’da vatan
daşlara pilav, ayran

Kfl J€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK • REKLAMCILIK

stiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel:(0.2İ4)5İ39683 Fax:(0.224)5133595

ve tulumba tatlısın
dan oluşan menüyü 
dağıtırken, Gemlik 
esnafının periyodik 
hale getirdiği kutla
ma programında 
emeği geçenlere 
teşekkür etti.
Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan’da Gemlik 
esnafının Kutlu 
Doğum haftası 
organ izasyon un da 
aynı zamanda birlik 
ve beraberliğini 
pekiştirdiğini vurgu

larken, Vali 
Yardımcısı ve 
Kaymakam Vekili 
Adnan Kayık’ta, 
“Ümmetinden 
olduğumuz için 
onur ve gurur duy
duğumuz Peygam 
berimizin dünyaya 
gelişinin yardımse 
veri ik örneği gösteri 
lerek kutlanması 
takdire şayandır" 
dedi. Gemlik Pazar 
Caddesi esnafı 
kutlu doğum haf
tasını geçen sene 
de kutlamıştı

SAHİBİMDEN ACİL 
SATILIK DAİRE

MANASTIR BP KARŞISINDA 
3+1 (138 M2) 5. NCİ KAT 

ODALAR LAMİNANT 
PARKELİ, SALON TAŞ 

SERAMİK KAPLI 
MASRAFSIZ TEMİZ DAİRE 

SAHİBİNDEN ACİL 
SATILIKTIR 

TEL: 513 85 12

SATILIK SU BftYII
MÜRACAAT: 

0 507 244 72 24

TEMA A “suhZ^şa jMÇJ
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” "•
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın W

‘Gemlik Körfez’ ww.gemlikkorfezgazetesi.com

SAHİBİNDEN SATILIK
Manastir’da ana 
cadde üzerinde 

' merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyerli, 

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

satılık daire

0 538 322 70 73

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik'1 
Kaymakamlığı, /. 
Gemlik Belediyesi ve 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün 
ortaklaşa organize 
ettiği 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bay ramı 
Fener Alayı gecesi^- 
büyük ilgi gördü. 
Orhangazi Caddesi 
Atatürk Stadyumu 
önünden başlayan 
Ve İstiklâl Caddesi 
ile Ahmet Dural

Gemlik İskele 
Meydânı Festival 
alanında son bulan 
Fener Alayı 
yürüyüşü coşkuyla 
gerçekleşti. ' 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen’in 
de katıldığı 
yürüyüş, Festival 
Alanındaki folklor 
gösterimleri ve

havai fişek organi 
zasyonu ile 
renklendi.
Gemlik İlçe Milli

Eğitim Müdürlüğü ve 
Gemlik Halk Dansları 
Folklor Derneği 
tarafından ilçeye

Kosova, Bosna 
Hersek ve Gürcistan 
ekiplerinin yanı sıra 
GTSO Gazi İlköğre
tim Okulu Halk 
Dansları Ekibinin de 
sahne aldığı gecede 
Gemlikliler halk 
dansları ve folklora 
adeta doydular. 
Organizasyonda 
emeği geçen 
herkese teşekkür 
eden Belediye 
Başkanvekili

Atatürk’ün Türk 
çocuklarına ve 
dünya çocuklarına 
armağan ettiği 
Ulusal Egemenlik 
Bayramını ilçede de 
en iyi şekilde kut
ladıklarını söyledi. 
Refik Yılmaz ve 
Mehmet Ercümen, 
havai fişeği göste 
rimiyle coşkulu 
geçen gecede , 
katılımcı ekiplere 
plaket sundular.

elm& sekeri
■ KREŞLERİ B—

, GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU

(ĞİTİfflDC 13. VIL
ERKEN KflYIT

AVANTAJLARİMİZDAN
YARARLANIN

KREŞLE HAZIflLIK S|NlFJ (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARIMIZ VE 
İKİ BİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI, YARATICI, 

h KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP.
DOĞAYAVE İNSANA SAYGILI MUTLU BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 

info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 
517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

cansu hâli yikama
KIŞ GELDİ HALILARIMIZI 

YIKATAMIYORUZ DİYE ÜZÜLMEYİN!
BİZ, SİZE HİZMET 

İÇİN VARIZ! 
Halılarınızı evinizden alıp, 

aynı gün içinde teslim ediyoruz 

LAF DEĞİL, İŞ ÜRETİYORUZ
Kredi kartı geçerlidir 

Siteler Mah. Hizmet Cad. 
Aygün Sitesi 68/B 

05358155711 
KÜÇÜKKUMLA

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI
18 Mart 1915’de 

Çanakkale’yi deniz
den geçemediler... 
Hedefleri İstanbul’
dur emperyalist 
devletlerin. 
Binlerce asker 
getirirler Boğaz’a, 
Kanada’dan Büyük 
Okyanus’taki küçük 
adalara varıncaya 
kadar sömürdükleri 
ülkelerden.... 
Satırlarla döğüşen 
Senegalliler, 
savaşçılıklarıyla 
tanınan Nepal’i 
Gurka’lar, Yeni 
Zelenda’nın yerlileri 
Maori’ler, 
AvustralyalIlar, 
Yeni Zelenda’lılar, 
Hintliler, Sih, Patan, 
Ravalpindi’den 
getirilen 
PakistanlIlar, hari
tada yerini bile zor 
bulacağımız 
Raratongan’lar, 
İskoçlar, İrlandalI, 
Galli, Cockney 
adasından getiri 
lenler.... Velhasıl 
“Yedi Düvel”den 

insanlar... Çoğu da 
müslüman....
Çanakkale’nin yeri
ni bile bilmeyen, 
adını bile duy
mayan binlerce 
insan yığdılar Ça 
nakkale önlerine... 
Karadan geçerek 
bu kez İstanbul’a 
varacaklardır....

Türk ordularının 
başkomutanı biz 
Türklerin adını zor 
söylediğimiz, 
“Liman Paşa’’ 
dediğimiz kısaca 
Liman Von 
Sanders’tir. 
Çanakkale Almanya 
için çok önemlidir. 
Çanakkale düşerse 
İstanbul savunula
maz, düşerdi... 
Bulgaristan ve 
Romanya 
İngiltere’nin yanın
da yer alır. Rusya 
şahlanır, Almanya 
güneyden 
kuşatılmış olurdu....

Bu yüzden 
ordunun önemli 
komuta görev

lerinde Almanlar 
görevlendirilmiştir.. 
Gururlu, Türk 
askerini ve subay
larını küçümseyen 
Almanlar her fırsat
ta duygularını 
belirtmekteydiler... 
Kumkaleye sahte 
bir çıkartmanın 
yapıldığı gün 15. 
Kolordu’nun 
Kurmay Başkanı 
olan Yarbay Von 
Thauvenay şöyle 
diyordu: “Monşer, 
sizin askeriniz 
İngiliz ve Fransız 
askerinin karşısına 
çıkacak güçte 
değildir’’. Bunları 
duyan Kurmay 
Yüzbaşı BursalI 
Mehmet Nihat 
dudaklarını kemirir, 
içi içine sığmaz... 
Kumkaleli de takım 
komutanı olan 
Üsteğmen Şevki 
hırsından düş
leriyle dudağını 
parçalıyor, bu 
aptal, haince hazır
lanmış düzene 

lanet okuyordu. 
Saat O9.oo’da 
Fransızlar karaya 
çıkmaya 
başladılar... Şevki, 
oradaki yıkık ka 
leye saklanmıştı... 
Emrinde 80 askeri 
vardı. Geri çekilme
si gerekiyordu. 
Ama düşman 
toprağına ayak 
basmak üzereydi... 
Emri yok saydı, 
geri çekilmedi.... 
Birden 80 tüfek pat
ladı... 4 saatlik 
denizden yapılan 
bombardımana rağ
men bu öldürücü 
tepki Fransızları 
aptala çevirdi... 
Epeyce kayıp 
verdiler. Küçük 
görülen Mehmet’ler 
sayıları binleri 
geçen Fransızları 
köyden dışarı adım 
attırmadı...
Asıl çıkartarma 

25/26 Nisan gecesi 
Gelibolu 
Yarımadası’nda 
başlar... O günden 
itibaren tarihe 
“Çanakkale Kara 
Savaşları” adıyla 
geçecek savaşlar 
başlar... Mustafa 
Kemal bu 
savaşların tam 
içinde ve Arıburnu 
Cephesindedir.... 
Bu savaşlar, birer 
avuç denebilecek 

dar topraklar 
üzerinde binlerce, 
onbinlerce, yüzbin- 
lerce insanın kucak 
kucağa, boğaz 
boğaza boğuş
masıdır, gırtlaklaş
masıdır.

İngiliz Kuvvetleri 
Komutanı General 
Hamilton bir 
raporunda şunları 
yazar Conkbayırı 
savaşları için; 
“Zamanımızın 
tekniğinin hazır
ladığı bütün 
silahları ellerinden 
atarak, Türklerle 
boğaz boğaza 
döğüşen erlerimi 
zin yanına general
lerimiz de katıldılar. 
General Cayley, 
General Cooper, 
General Baldvin o 
gün hayatlarını 
kaybettiler. Türkler 
birbirleri ardınca, 
“Allah! Allah!” 
haykırışlarıyla, 
gerçekten pek 
yiğitçe saldırdılar, 
savaştılar....

M. Kemal, 19. 
Tümen 
Komutanıdır. Asıl 
ordunun yedeğidir 
(ihtiyat gücüdür) 
Arıburnundadır 
emrindeki tümen.... 
O sabah tümeni tat
bikata çıkacaktır.... 
Bu nedenle herkes 
erken uyanmıştır... 

Top sesleri duyu
lur... Birbirlikten 
Arıburnu Koyu’nda 
gemiler 
göründüğünü 
bildirir. Düşman 
Arıburnu’na asker 
çıkartmaktadır.

M. Kemal çok 
huzursuz olur, 
telaşlanır.... Bu can 
ılıcı noktaya asker 
çıkaran Ingilizler, 
Arızac’lar Kocadağ- 
Kabatepe’yi ele 
geçirerek Eceabat-” 
Kilitbahir yolunu 
açmak istemekte
dirler... İzzettin 
Paşa (Çalışlar) ya 
haritada Kocadağ’ 
göstererek; “Bu 
kütle Gelibolu yarı
madasının kilididir” 
der. “Burası elle 
rine geçerse savaş 
daha başlamadan 
biter.

Bilgi almak için 
Kolordu Komutanı 
Esat Paşa’ya tele
fon eder. Kolordu 
tam bilgi edinmiş 
değildir henüz... 
Saat 06.30’da Halil 
Sami Bey’den bir 
telefon alır.

Yardım istemekte
dir.... Ordu 
Komutanhğı’ndah, 
kolordu komutan
lığından hiçbir emir 
gelmemiştir yardı
ma gitmesi için...

Devamı yarın...
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Hra Heyetinden Bursa'ya Turizm Çıkarması
Bursa Valiliği ve 
Arap Turizm Örgütü 
(ATÖ) işbirliği ile 
düzenlenen '1. Türk- 
Arap Buluşması' 
kapsamında 
Bursa'ya gelen Arap 
ülkelerinin temsilci
leri, Bursa Valisi 
Şahabettin 
Harput'un da 
katıldığı kahvaltıda 
biraraya geldi. 
Bursa Valiliği ve 
ATÖ işbirliği ile 
düzenlenen *1. Türk- 
Arap Birliği 
Buluşması' kap
samında Bursa'ya 
gelen Arap 
ülkelerinin temsilci
leri Bursa Valiliği 
tarafından Saitabat 
Köyü Kadınları 
Dayanışma 
Derneği'nde düzen
lenen kahvaltıda 
biraraya geldi. Katar 
Turizm Bakanı 
Ahmed Abdullah Al 
Nuaimi, Tunus 
Turizm Bakanı İlyas

Al Fakhfarh, Filistin 
Turizm Bakanı 
Khouloud Daibes, 
Arap Birliği Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Muhammed Subaih, 
Ürdün Turizm 
Geliştirme Komitesi 
Başkanı 
Abdulrezzak 
Arabiyyat, Arap 
Turizm Örgütü 
Başkanı Bender Al 
Fahaid ve Suudi

Arabistan Turizm 
Bakan Yardımcısı 
Mashari Al 
Nuami'nin katıldığı 
etkinlikte konuşan 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput 
bu sene birincisi 
düzenlenen toplantı 
ile Arap Ülkeleri ve 
Türkiye arasındaki 
ilişkilerin gelişeceği 
ni dile getirerek, 
"Bursa Arap alemi 

için adeta bir cazibe 
merkezidir. Biz bu 
etkinlik sayesinde 
Bursa'nın güzellik
lerini Arap 
ülkelerinin en yetkili 
isimlerine gösterme 
imkanı bulduk.
Yalnızca arap 
ülkelerinden 
Bursa'ya turist 
gelmesi değil aynı 
zamanda Bursa'ya 
yapılacak yatırımlar 

da bizim için 
oldukça önemli. 
Bursa turizm 
yatırımları açısından 
özel bir teşvik kap
samı içerisine dahil 
edilmektedir. Bu da 
Bursa'nın turizm 
yatırımları için ne 
kadar önemli bir 
bölge olduğunun 
göstergesidir'* diye 
konuştu.
"FİLİSTİN TÜM 
TÜRK 
KARDEŞLERİMİZİN 
KALBİNDEDİR" 
Toplantıya katılan 
Filistin Turizm 
Bakanı Khouloud 
Daibes ise 
Türkiye'deki özelikle 
turizm alanında 
atılan adımların 
kendilerini çok 
mutlu ettiğini 
belirterek Filistin'in 
bulunduğu siyasi 
konum itibari ile de 
Türkiye'de yaşanan 
gelişmelerden dolayı 
gurur duyduklarını 

dile getirdi. 
Filistin'de yalnızca 
Gazze bölesinde bir 
abluka olduğunu 
söyleyen Daibes 
sözlerine şöyle 
devam etti: 
"Burada 
gördüğümüz man
zaradan anlaşılıyor 
ki Filistin tüm Türk 
kardeşlerimizin 
kalbindedir. 
Filistin'de yalnızca 
Gazze Bölgesi'nde 
bir abluka vardır.
Bunun dışında 
güvenlik açısından 
sıkıntılı bir yer yok
tur. Her taraf turizme 
açıktır. Özellikle 
Kudüs gibi birçok 
yer turizme açık ve 
insanların sıklıkla 
ziyaret ettiği yer
lerdir." Toplantının 
ardından Vali 
Şahabettin Harput 
ve Arap heyeti 
Saitabat Köyü'nde 
bulunan Kürekli 
Şelalesi'ni gezdi

Bursa’da 496 proje hizmete Birdi
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 3 yıl
lık icraatlarını anla
tan Başkan Recep 
Altepe, üretilen 1069 
projeden 496 pro
jenin hizmete 
açıldığını söyledi. 
Başkan Altepe, 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin üç yıl
lık yatırımının 1.2 
milyar TL’yi bul
duğunu belirterek, 
bu rakamın son yıllık 
yatırımlara eşdeğer 
olduğunu hatırlattı. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi 
Hüdavendigar 
Salonu’nda düzen
lendiği basın toplan
tısında son 3 yılda 
hayata geçirilen 
çalışmalar hakkında 
kamuoyuna bil
gilendirdi. AK Parti İl 
Başkanı Sedat 
Yalçın, merkez ilçe 
belediye başkanlar) 
ve Büyükşehir 
Belediyesi bürokrat
larının katıldığı 
toplantıda kürsüye

çıkan Başkan 
Altepe, konuşması
na geçmiş dönem
lerde Bursa’ya 
hizmet üreten tüm 
Büyükşehir Belediye 
Başkanlarına 
teşekkür ederek 
başladı.
Büyükşehir’den 
1069 hizmet projesi 
İlçe belediyeleri 
başta olmak üzere 
tüm kamu kurumlan 
koordinasyon içinde 
çalıştıklarını ve her 
konuda çözüm 
üretme hedefinde 
olduklarını dile 
getiren Başkan 
Altepe, son 3 yıl 

içinde ürettikleri 
proje sayısının 
1069’u bulduğunu 
söyledi. Böyle kısa 
bir dönemde bu 
kadar projeye hazır
layan başka bir 
belediye olmadığını 
dile getiren Başkan 
Altepe, “5 yıllık bir 
yerel yönetimde iş 
üretmek için ilk gün
den proje çalış
malarına başlamak 
gerekiyor. Biz de 
zaman kaybetmedik 
ve hemen projeler
imizi başlattık. 
Hazırladığımız pro
jelerden 469’u 
hizmete açıldı. Bu 

yoğun temponun 
semeresini önümüz 
deki günlerde görm
eye başlayacağız. 
Önümüzdeki gün
lerde hizmetlerimizi 
bir bir halkımızın 
kullanımına aça
cağız” dedi. 
Ürettiğini Bursa’ya 
yatıran bir sistem 
oluşturuyoruz 
Bursa’da yapılacak 
çok iş olduğunu 
ancak buna karşılık 
kaynakların sınırlı 
olduğunu dile 
getiren Başkan 
Altepe, kaynak 
konusu sorun 
etmeden farklı yön
temleri devreye 
alarak hizmet üretm
eye devam ettiklerini 
kaydetti. Kocaeli’de 
650 TL olan kişi başı 
belediye gelirlerinin 
Bursa’da 350 TL 
olduğunu hatırlatan 
Başkan Altepe, 
“Özellikle Bursa 
olarak kişi başı 
gelirde oldukça 
sıkıntılıyız. Kocaeli, 
İstanbul, Ankara, 
İzmir Mersin 
belediye gelirlerinde

Bursa’nın çok 
ilerisinde. Bunun 
yanında bu illerde 
raylı sistemleri 
bakanlık yaparken, 
Bursa tramvayını 
kendi yapıyor, tarihi 
eserlerini kendisi 
koruyor. Biz ürettiği
ni Bursa’ya yatıran 
bir sistem oluştur
maya çalışıyoruz. 
Bunun için de tüm 
kent dinamiklerini, iş 
adamlarımızı pro
jelerimize ortak ediy
oruz. Eğer imardan 
bir rant sağlanacak
sa Bursa bundan 
payını olmalı, 
Uludağ’ın suları 
pazarlanacaksa, 
akarsularımızdan 
enerji elde edile
cekse Bursa bundan 
payını almalı. Bunun 
için geçmişte 
belediye ile 
mahkemelik olan 
tüm kişi ve kuram
larla uzlaşma içine 
girdik. Geçmişte 
para ile alamadık
larımızı şimdi para 
vermeden alabiliy
oruz. Bunun en 
güzel örneklerinden 

biri paşa çiftliği. 
Stadyumu 
yapacağımız alanda 
paşa çiftliğine ait bir 
yer vardı. Aynı yerde 
bulunan belediyeye 
ait bir araziyi 
metrekaresi bin 400 
TL’den satmış 
olmamıza rağmen, 
aynı yerdeki araziyi 
metrekaresi 380 
TL’den paşa 
çiftliğinden aldık. 
Çünkü biz hizmet 
üretmek için 
işadamlarımıza 
gidiyoruz. Ortak 
nokta Bursa olunca 
tüm sorunlar bir bir 
çözülüyor” diye 
konuştu. 
Kamulaştırma ile 
kentsel dönüşüm 
Bursa gibi yapılaş
manın yoğun olduğu 
bir kentte hizmet 
üretmek için en 
önemli yöntemler
den birinin kamu
laştırma olduğunu 
dile getiren Başkan 
Altepe, kamulaştır
ma ile aynı zamanda 
önemli bir kentsel 
dönüşümün sağ
landığını söyledi.
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Memuru isyan ettiren hesap!
Akaryakıta gelen 
zamlar halkın hem 
akaryakıt tüketimini 
azalttı hem sıfır araç 
alımın düşürdü. 
Sadece iki vergideki 
yavaşlama 
nedeniyle bütçenin 
10 milyar lira kayba 
uğraması bekleni 
yor. Bu da memurla 
yapılacak toplu 
sözleşmeyi 
etkileyecek 
Dünya petrol fiyat
larındaki hızlı artışın 
ardından akaryakıt 
ürünlerine gelen seri 
zamlar bütçeyi 
vurdu. Vatandaş 
zamların etkisini 
azaltmak için 
arabasını daha az 
kullanıp yakıt harca
masını kısarken, 
yeni araba alımı da 
ciddi anlamda hız 
kesti. Bu iki alanda
ki 3 aylık tüketim 
yavaşlaması Özel 
Tüketim Vergisi'nin 
(ÖTV) sadece 2 kale
minde 2,5 milyar 
liraya yakın gelir 
kaybına neden oldu. 
Petrolden 
2,2 milyar TL 
Bugün'ün 2011 ve 
2012 bütçe verileri

Cıınılııııi!lııı alimi 632 liram geriledi
24 ayar külçe altının 
gram satış fiyatı 
94,20 lira, 
Cumhuriyet 
altınının satış fiyatı 
ise 632 lira oldu. 
İstanbul

üzerinden yaptığı 
hesaplamalara göre, 
akaryakıt ürünleri ve 
doğalgaza gelen 
zamlar nedeniyle 
tüketim azalınca 
petrol ve doğalgaz 
tüketiminden elde 
edilen 3 aylık ÖTV 
geliri yüzde 0,4 aza
lışla 6,9 milyar lirada 
kaldı. Oysa Maliye, 
petrol ürünleri ve 
doğalgazın ÖTV'sin 
den yıllık 36,5 milyar 
lira bekliyordu. Bu 
hedefin tutması için 
3 ayda bütçeye orta
lama 9,1 milyar lira 
gelmesi gerekiyor
du. Dolayısıyla tüke
timdeki yavaşlama 
nın ilk 3 aylık vergi 
kaybı 2,2 milyar lira

Kapalıçarşı’da 24 
ayar külçe altının 
gram satış fiyatı 
94,20 lira, Cumhuri 
yet Altınının satış 
fiyatı ise 632,00 lira 
oldu.

oldu. MTV kaybı 324 
milyon TL 
Aynı şekilde, 
akaryakıtın pahalan
ması tüketimle bir
likte yeni araç 
alimim da olumsuz 
etkiledi. İlk üç ayda 
sıfır araç alanların 
ödediği ÖTV 1,5 mil
yar lirada kaldı. 
Geçen yıl aynı 
dönemde buradan 
1,7 milyar lira vergi 
toplanmıştı. 3 aylık 
gerçekleşme, yıllık 
7,4 milyarlık hedefin 
3 aylık bazda 324 
milyon lira gerisinde 
kaldı. Tüketimdeki 
yavaşlamanın yıl 
sonuna kadar ben 
zer şekilde devam 
etmesi halinde, 

petrol ve doğalgaz- 
da yıllık 8,6 milyar, 
MTV'de de 1,3 mil
yar lira olmak üzere 
9,9 milyar lira gelir 
kaybı yaşanacağı 
hesaplanıyor.
Gelir kaybı yüzde 10 
zamma eşit 
Akaryakıt zamlarının 
etkisiyle ortaya 
çıkan yaklaşık 10 
milyar liralık vergi 
kaybı, önümüzdeki 
hafta memurlarla 
toplu sözleşme 
masasına oturacak 
Maliye'nin elini 
zayıflattı.
Maliye'nin hesapları
na göre memura 
yapılacak her bir 
puanlık zam bütçeye 
yıllık yaklaşık 1 mil
yar lira ilave yük 
getiriyor. Ortaya çık
ması beklenen 10 
milyar liralık bu 
vergi kaybı, memura 
yapılacak yüzde 
10'luk zamma 
karşılık geliyor. 
Dolayısıyla Maliye, 
memurla daha 
masaya oturmadan, 
yüzde 10'luk zamma 
eşit olacak gelir kay
bının hesaplarını 
yapıyor.

4/C'li personele 
fazla mesai müjdesi!
Kamudaki 4/C’li per
sonel fazla mesai 
ücretine kavuştu. 
Büro Memur-Sen'in 
Adalet Bakanhğı’nda 
çalışan 4/C’lilere 
fazla mesai ücreti 
verilmesi için açtığı 
davada Mahkeme, 
fazla mesai ücret
lerinin ödenmesine 
karar verdi 
Kamudaki yaklaşık 
45 bin 4/C’lilere 
sendikalı olma yol
unu açan Büro 
Memur-Sen, 
4/C’lilerin mağ
duriyetlerini giderm
eye devam ediyor. 
Büro Memur- 
Sen’den yapılan 
açıklamaya göre 
4/C’lilerin 657 sayılı 
Devlet Memurları 
Kanunu’na göre 
görev yaptığını ve 
fazla mesai ücreti 
alması gerektiği 
görüşünü savunan 
Büro Memur-Sen, 
Adalet 
Bakanlığındaki 
4/C’lilere verilmeyen 
fazla mesai ücre
tinin ödenmesi için 
dava açtı. Yaklaşık 2 
yıl süren dava 
sonuçlandı. Davaya 
bakan Ankara 8’inci 
İdare Mahkemesi, 
Adalet Bakanlığı’n 
daki 4/C’lilere fazla 
mesai ücreti ver
ilmemesini yanlış 
bularak fazla mesai 
ücreti ödenmesine 
karar verdi. Büro 
Memur-Sen’in açtığı 
dava sonucu 
mahkemenin verdiği 
bu karar, diğer 
kurumlara da örnek 
teşkil edebilecek. 
YAZGAN: “ADALET

TECELLİ ETTİ” 
Kararı değerlendiren 
Büro Memur-Sen 
Genel Başkanı 
Yusuf Yazgan, 
4/C’lilere fazla mesai 
ücretinin öden
mesiyle ilgili kararla 
adaletin tecelli 
ettiğini vurguladı. 
Kamudaki yaklaşık 
45 bin 4/C’linin 
kadrolu devlet 
memuru gibi 
çalıştığını ancak hak 
ettiği ücreti ala
madığını vurgulayan 
Yusuf Yazgan açık
lamalarına şöyle 
devam etti: 
“Başta Adalet 
Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı ve Türkiye 
İstatistik Kurumu 
olmak üzere çoğu 
kurumda 4/C’li per
sonel çalışıyor. Bu 
personel ‘geçici’ 
statüsünde olması
na rağmen kadrolu 
memur gibi görev 
yapıyor. Buna rağ
men 4/C’lilerin 
elinde hiçbir hakkı 
bulunmuyor. 
Biz açtığımız dava 
ile 4/C’lilere 
sendikalı olma yo 
lunu ve fazla mesai 
ücreti verilmesini 
sağladık. Kazandığı 
parayla geçine- 
meyen 4/C’lilerin 
sorunları bunlarla 
da bitmiyor. 4/C’liler 
aile, çocuk, giyecek, 
yiyecek yardımı, iş 
güvencesi, askerlik 
dönüşü işe başla
ma, ücretsiz izin 
hakkı, eş, hastalık, 
eğitim nedeniyle 
atama gibi haklar
dan da yarar
lanamıyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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İtfaiye 110
Polis İmdat ^55
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tas. 513 23 94M 
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R 
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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 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

DAĞITICILAR

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

HASTANELER
Devlet 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

BELEDİYE

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

TAKSİLER

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

Akcan Petrol 1o __
MAR-PET s13 3O 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4254 

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)

IMhiiHü
VENÜS SİNEMASI 

SİYAHLI KADIN:11:45- 
14:00-16:15-18:30-20:30... 

PAMUK PRENSES 
MACERALARI: 
15:15-20:00...

MAX MACERALARI: 
11:30-13:30-17:15.... 

SEVİMLİ KAHRAMAN: 
10:30-12:15:14:15- 

16:15-18:00... 
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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Coculı Korosu, büyüklere las çıkarttı
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Çocuk 
Korosu, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nın 
92 yıldönümü 
nedeniyle konser 
verdi.
Kültür Merkezi’nde 
verilen konseri Şef 
Mehmet Taşpınar 
yönetti.
İki bölümden oluşan 
konserin sunucu
luğunu ise Dilek 
Taşpınar yaptı. 
Konserin birinci 
bölümünde “23 
Nisan Marşı”, 
“Atamız”, 
“Cumhuriyet”, 
“Arkadaş Olalım”, 
“Mutlu Bir Yılın 
özlemi”, “Gezsen 
Anadolu’yu”, 
“Türkiye Çöl 
Olmasın”, “Halay”, 
“This Is The Way”, 
“If You’re Happy” 
şarkılarını 
seslendiren Çocuk

Korosu, ikinci 
bölümde ise türküler 
seslendirdi.
İkinci bölümde ise 
“Bizim Eller”, 
“Kemençe”, 
“Entarisi Ala 
Benziyor”, 
“Fındığım”, 
“Divane Aşık Gibi”, 
“Bursa’mn Ufak 
Tefek Taşları”, 
“Güzelliğin On Para 
Etmez”, “Sazıma”, 
“Uzun İnce Bir 
Yoldayım”, 
“Gemilerde Talim 
Var”, “Helvacı” 
adlı eserleri 
seslendirerek, 
büyüklere taş 
çıkarttılar. 
Çocuk Korosu 
şu isimlerden 
oluşuyor: 
Alp Hekimoğlu, 
Alperen Osman 
Taylan, Buse 
Hançerlioğlu, 
Buse Oruç, Dilara 
Akbuar, Eda 
Arslantaş, Egenaz

Sarı, Eren Cin, 
Eşlem Kozpınar, 
Ezgi Emir, Fatma 
Ecem Ekiztaş, 
Hasan Burak Aydın, 
İlayda İlaslan, 
Mehlika Özdemir, 
Melike Yamanel, Nil 
Akyıldız, Nisa 
Mirasyedi, Oğuzhan 

Kaya, Sema Yazgül, 
Sercan Gencer, 
Serhat Ayhan, Serra 
Nizam, Sevimnur 
Leman, Şevval 
Yeşim Yerinde, Tilbe 
Yamanel, Tutku 
Kenay, Yağmur 
Güneş, Yağmur 
Özler, Yaren Erdebil,

Yaren Sivrin, Yasin 
Yıldızhan, Zelda 
Kan.
Yan Flüt:
Saadet Arslan
Keman :
Pelin Derin, Ecem 
Danış, Eda Çağalı, 
Ezgi Öğür, Gözde 
Kozpınar, İrem

Doğu, Elif Kahya, 
Ezgi Ayar.
Rtim Gitar: 
Sonkan Şen, Ali 
Eren Aikaya, 
Hüseyin Marangoz 
Bas Gitar : 
Aşkın Hasbudak 
Bateri : 
Mehmet Benli

Bahar Kupası nda gol yağmuru

Gemlik 
Belediyesi’nin 
düzenlediği 2012 yılı 
Bahar Kupası 
Olgunlar kategorisi 
Futbol maçları tur
nuvası bol gollü 
geçiyor. 10 takımın 
iki grupta mücadele 
ettiği turnuvanın 
ikinci gününde 
Gemlik Tayfa Öz 
Karadeniz Spor’u 5-1 
mağlup ederken, 
Gemlik Gücü’de 
Muşlular Derneği ile 
Hınıslılar Derneği 
Karmasını 5-0 ile

geçti. Karadeniz 
Spor Başkanı Alican 
Durdu’nun organiza
syonunda oynanan 
turnuva maçları 
Büyükşehir 
Belediyesi Suni Çim 
Saha Tesisleri’nde 
yapılıyor.
Turnuvanın ilk 
gününde Romanlar 
Derneği ile Arcelor 
Mittal 1-1 berabere 
kalırken, Devlet 
Hastanesi de 
Trabzonlular 
Derneği’ni 5-1 
mağlup etmişti.

Turnuva da giren takımlar yarı Turnuvanın final
gruplarında ilk ikiye finale çıkacaklar. karşılaşması ise 13

Mayıs’ta yapılacak. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Gemlik’teki 
yöresel ve kültürel 
kardeşliği, birlik ve 
beraberliği sportif 
faaliyetlerle de 
pekiştirmek için bu 
organizasyonu 
düzenlediklerini 
hatırlatarak, 
turnuvayı değişik 
sportif branşları da 
içine katarak periyo 
dik hale getirmeyi 
hedeflediklerini 
söyledi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazeteSi.com

http://www.gemlikkorfezgazeteSi.com
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HtM’de'imilik Okulu” haşlıyor
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü’n 
de Byçsa ^Valiliği 
Kad/nj^StâttHIü Biri 
mi veTGemlik Beledi 
yesi ile Işİj&Jiği ile 
“Mutlu Alfe, Mutlu 
Toplum” sloganıyla 
“Evlilik Okulu" 
başlıyor. Syf 2’de

MUTLU AİLE, MUTLU TOPLUM"

EVLİLİK OKULU BAŞLIYOR
EĞİTİNİ 074iİMAYlS2û12TARtHlERlARASI^^^

12 milyon ev sahihinin 
maaşı mercek altımla

Bu yıl 1.2 milyon ev sahibini banka bilgi
lerinden tespit eden Maliye, aynı yöntemi 
ev sahiplerinin diğer gelirlerinin tespi 
tinde de kullanacak. Maliye Bakanlığı tara 
tından hazırlanan bazı vergilerde değişik
lik öngören yasa tasarısında, kira vergilen 
dirme sistemine ince ayar yapılıyor. 
Yetkililer, bazı mükelleflerin sadece kira 
gelirlerinin 10-15 milyon lira düzeyinde 
olduğunu kaydettiler. Haberi sayfa 9’da

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
26 Nisan 2012 Perşembe www.gem likko rfezgazetes i. co m 50 Kr

Belediye başkanla» 
Bursa'da buluşuyor
Marmara Belediyeler Birliği'nin 
(MBB) 2012 yılı 1. Olağan 
Genel Kurulu'nun 26-27 Nisan 
tarihlerinde Bursa Kervansa 
ray Termal Hotel'de yapılacağı 
bildirildi. Haberi sayfa 2’de

Dörtyol üst geçiıli vapımma haşlanıyor
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi’ni ziyaret eden Belediye Başkan 

vekili Refik Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi’nin projesi olan Dörtyol kavşağın
da yapılacak üstgeçit ihalesinin yapıldığını, müteahhide yer teslim edildiğini 
belirterek, bu projenin Gemlik’in imajını güçlendireceğini söyledi. Hisartepe 
Mahallesinden Gemlik’e gelmek isteyen vatandaşlarının veya Hisartepe 
MahallesTne gitmek isteyenlerin yürüyerek yeni üst geçitten istedikleri yere 
gidebileceklerini belirten Yılmaz, “Hamile hanımlar, pazar arabası olanlar, 
bisikletliler veya motorbisikletliler üst geçidi kullana bilecekler. Borusan 
tarafından yaptırılan demir üst geçit ise yıkılacak. Yeni üst geçit Gemlik’in 
imajını kuvvetlendirecek” şeklinde konuştu. Haberi sayfa 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Dörtyol üstgeçidi start aldı..
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, yıllardır 

yeni bir hizmet binası yapmak için yer arı 
yordu.

Odanın içinden çıkmış Belediye Başkanları 
geldi geçti, başkaları geldi geçti ama hep söz 
verildiği halde, Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
yer sorunu çözülemedi.

Bu sorunu, Belediye başkanvekili Refik yıl
maz çözdü.

Ticaret ve Sanayi Odası ısrarla ilçe girişin
deki Akcan Petrol’ün yanındaki arsaya mo 
dem bir oda yaptırmak istedi.
Ama öğreniyoruz ki, bu yer kıyı kenar 

çizgisi içinde kalıyor.
İnşaat yapma imkanı yok. Devamı 4’de

Kacak 
akaryakıt 

operasyonu 
Bursa-Yalova 
karayolunda bulu
nan bir istasyon
da 60 bin litre 
kaçak akaryakıt 
ele geçirildi, 8 kişi 
hakkında yasal 
işlem yapıldı. 
Alınan bilgiye 
göre, istihbari 
çalışmaları değer
lendiren Bursa İl 
Jandarma Komu 
tanlığı ekipleri, 
Bursa-Yalova kara 
yolunda faaliyet 
gösteren bir akar 
yakıt istasyonuna 
baskın düzenlen- 
di. Sayfa 3’de

Meme Kanserinde 
erken tanının 

önemi masaya yatırıldı

Gemlik Belediyesi 2012 yılı Kültür 
Etkinlikleri kapsamında bir konferans 
düzenleyen Bursa Omena Meme-Guatr 
Cerrahi Merkezi’nden Opt. Dr. Can Başa 
ran, Mamografi ve Meme Kanseri konu 
sunda aydınlatıcı bilgiler verdi. Syf 8’de

Hisar 
Anadolu 
Lisesinin 

resmi 
açılışı 
yapıldı

Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi 
nin resmi açılışı 
yapıldı. Açılışa, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, şube 
müdürleri Ali 
Osman Cura, 
Burhan İnan ve 
Gemlik’teki okul 
müdürleri, okul 
öğretmenleri, 
idarecileri ve 
veliler katıldı.
Haberi sayfa 5’de

http://www.gem
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Gürhan ÇETİNKAYA

Kanser uzmanı iki dok
tordan biri diğerine, yana 
yakıla şunları söylüyordu:

“Bob, anlamıyorum. 
Seninle ben aynı ilaçları, 
aynı dozda, aynı düzende 
ve aynı kriterlere uygun 
biçimde kullanıyoruz. 
Fakat benim hastalarımın 
tedaviye cevap verme 
oranı yüzde 22, senin 
hastalarının ise yüzde 74. 
Ki, bu oranda bir iyileşme, 
metastaz yapmış 
kanserde duyulmamış bir 
şey. Bunu nasıl beceriyor
sun?”

Meslektaşı yanıt verir;
“İkimiz de, tedavi için 

Etoposide, Platinum, 
Oncovin ve Hydroxyurea 
kullanıyoruz.

Biliyorsun, biz doktorlar 
bu dört ilacın ismini bir

Umut...
leştirip kısaca EPOH 
demeyi âdet edinmişiz. 
Ben bu sıralamayı 
değiştirdim.

Hastalarıma, HOPE 
(ÜMİT) verdiğimi söylüyo
rum. Böylece, durumları 
kötü olsa bile, onlara yine 
de bir ümidin mevcut 
olduğunu hissettiriyo
rum.”

İnsan dünyaya geldiği 
andan itibaren hep bir 
umudun peşinde koşar...

Umut...
Bazen bir ekmek...

Bazen bir bardak su...
Bazen toprakta yetişen 

bitki...
Bazen iktidar...
Bazen barış...
Bazen savaş...
Kimi umutlarını gerçek

leştirir.

Kiminin ömrü yetmez 
umutlarım yeşertmeye... 
Kimi de umut yolunda 
koşarken tökezlenir,sonra 
da yok olur.

Bazen bir kamyon 
kasasında...

Bazen de bir balıkçı 
kayığında umutlarına 
veda eder...

Dünyada da örnek çok...
Türkiye’de de..
Çıkar...
İhtiras...
Öfke...
Kin...
Yaşamları yok ediyor... 
Ülkeleri esarete sürük

lüyor.
Doğayı katlediyor...
Kaynakları tüketiyor...
Umuda yolculuk... 
Bitmeyen bir serüven... 
İnsanoğlu yaşadıkça,

dünya durdukça, kay
naklar var oldukça...
Umut yolculuğu süre
cek...

Bir Nazım Hikmet 
Şiiri’nde...

Umutlar, hiç ölmeyecek 
gibi “0”nun yüreğinden 
yansıyor..

Güzel günler göreceğiz 
çocuklar,

Güneşli günler göre
ceğiz...

Motorları maviliklere 
süreceğiz çocuklar,

Işıklı maviliklere süre
ceğiz...

Açtık mıydı hele bir son 
vitesi,

Adedi devir.
Motorun sesi.
Uuuuuuuy!
Çocuklar kim bilir ne 

harikuladedir
160 kilometre giderken 

öpüşmesi...
Hani şimdi bize
cumaları, pazarları çiçek

li bahçeler vardır,
Yalnız cumaları, yalnız 

pazarları
Hani şimdi biz 
bir peri masalı dinler gibi 

seyrederiz

Işıklı caddelerde 
mağazaları,

Hani bunlar 
77 katlı yekpare camdan 

mağazalardır.
Hani şimdi biz 

haykırırız...
Cevap:
Açılır kara kaplı kitap: 

Zindan.
Kayış kapar kolumuzu 
Kırılan kemik, kan.
Hani şimdi bizim 

soframıza
haftada bir et gelir.
Ve Çocuklarımız işten 

eve
Sapsarı iskelet gelir 
Hani şimdi biz 
İnanın güzel günler 

göreceğiz çocuklar
Güneşli günler göre

ceğiz
Motorları maviliklere 

süreceğiz çocuklar
Işıklı maviliklere süre

ceğiz...
Sürecek miyiz motorları 

maviliklere, görecek miyiz 
güzel günler çocuklar?

Süreceğiz de... 
Göreceğiz de... 
Umut...
Asla yitirmek yok...

Hmt “lılilik Oiııln" Wil IliliWilMlin
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi 
Müdürlüğü’nde 
Bursa Valiliği 
Kadının Statüsü 
Birimi ve Gemlik 
Belediyesi ile İşbir
liği ile “Evlilik 
Okulu” başlıyor. 
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
7-11 Mayıs 2012 
tarihleri arasında 
yapılacak seminer 
ve 15 Mayıs günü 
düzenlenecek toplu 
nikah töreni ile 
tamamlanacağını ve 
katılımcılara katılım 
belgesi verileceğini 
söyledi.

PROGRAM AKIŞI VE 
KATILIMCILAR 
07.05.2012 
Pazartesi: 
Konuşmacı Emine 
YILDIZ (Bursa 
Valiliği Kadının 
Statüsü İl Koordina 
törü) Evlilik Okulu 
Konuşmacı Uzman 
Baş Psikolog 
Zeynep Şeker 
AYGÜL (Uludağ 
Üniversitesi

IO '

EVLİLİK OKULU BAŞLIYO
EĞİTİM 07-11 MAYIS

Psikiyatri) 
Ailede Mutluluk 
Konuşmacı Psikolog 
Sezai AYDIN. 
Kadın -Erkek 
İletişimi 
08.05.2012 Salı: 
Konuşmacı Suzan 
YILDIRIM il Müftü 
Yardımcısı.
İslamda Ailede 
Huzur.
Konuşmacı: 
Avukat (Baro 
Başkanlığı Kadının 
Hukuku Komisyonu 
Üyesi) Nişanlanma 
ve Hukuki Sonuçları, 
Evlenme Ehliyeti, 
Evlenmeye Engel 
Durumlar, Evlenme 
Başvurusu

09.05.2012 Çarşam
ba: Konuşmacı 
Prof. Suna TANELİ. 
Evliliğe Hazırlık 
Konuşmacı: 
Hemşire Şenay 
YALÇIN (II Sağlık 
Müd. Eğitim Şb. 
Md). 
Kişisel Temizlik 
Konuşmacı: 
Yrd . Doç.Dr Yeşim 
TANELİ (UÜ Çocuk 
Ruh Sağlığı ve Hast. 
ABD Başkanı). 
Evlilikte Çocuğa 
Hazırlık 
10.05.2012 
Perşembe: 
Konuşmacı: Dr. 
Cüneyt VURAL 
(Gökdere Sağlık

Merkezi Müdürü). 
Evlenmeden Önce 
Ortaya Çıkarılması 
Gereken Sağlık 
Sorunları 
Konuşmacı: 
Hemşire Emine 
KARADAĞ (1 Nolu 
AÇSAP).
Kadın ve Erkek 
Vücudunu 
Tanıyalım.
11.05.2012 Cuma: 
KonuşmaccPsikolog 
Canan
DEVLETKUŞU 
SAYIOĞLU.
Kök Aile İletişimi 
Konuşmacı: 
Prof. Suna TANELİ. 
Aile Bütçesi 
Doğru Alışveriş

M Mi»
Marmara 
Belediyeler 
Birliği’nin (MBB) 
2012 yılı 1. Olağan 
Genel Kurulu'nun 
26-27 Nisan tarih
lerinde Bursa 
Kervansaray Termal 
Hotel'de yapılacağı 
bildirildi.
Marmara 
Belediyeler 
Birliği'nden yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, birlik üyesi 
belediyelerin 
başkanları ve tem
silcileri 17.00-18.00 
saatleri arasında 
Marmara 
Belediyeler Birliği 
ve Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe 
başkanlığında 
meclis ihtisas 
komisyonları ortak 
kurul toplantısına 
girecek.
Belediye

Başkanlarının fikir 
alışverişinde bulu
nacağı toplantının 
ardından MBB 
encümen heyeti 
toplantısı yapıla
cak. 18: 00 -19: 00 
saatleri arasında 
düzenlenecek encü
men heyeti toplan
tısında, ertesi gün 
gerçekleştirilecek 
olan genel kurul 
öncesTdürüm 
değerlendirilmesi 
yapılarak, Birlik 
Başkanı Recep 
Altepe tarafindan 
birlik encümen 
üyelerine bil
gilendirme yapıla
cak.
27 Nisan'da yapıla
cak Genel kurul ise 
encümen, denetim, 
ihtisas komisyon
ları seçimi ve gün
demdeki diğer 
konuların oylan
masıyla son bula
cak.

il< Körfez’ www.gem I i kkorfezgazetesi .com

http://www.gem
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Otomobilce 100 metretlen öliime uçtu İhsanca
Bursa'da yaklaşık 
100 metrelik uçurum
dan otomobiliyle 
yuvarlanan sürücü 
hayatını kaybetti. 
Bursa'da yaklaşık 
100 metrelik uçurum
dan otomobiliyle 
yuvarlanan sürücü 
hayatını kaybetti.
Sürücünün cesedi 
saatler sonra 
piknikçiler tarafından 
fark edildi.
Olay, dün sabah 
saatlerinde Bursa- 
Keles Yolu 
Karaköprü 
Mevkii'nde meydana 
geldi. Keleş ilçesine 
bağlı Baraktı 
Köyü'nde bahçesi 
olduğu öğrenilen işçi 
emeklisi Mehmet 
Koşan (52) Pazartesi 
gününü köyünde 
geçirdi. Akşam 
arkadaşlarıyla birlik
te camiye giden

n ıı

■ MMIIIİIİIWI IMİl iliil ilil
Bursa'da, bir müş
terisiyle tartışırken 
açtığı ateş sonucu 
yoldan geçen bir 
kişinin ölümüne 
sebep olduğu iddia 
edilen şüphelinin 
davasında, 
mahkeme heyeti 
olayın meydana 
geldiği gazinonun 
önünde keşif yaptı. 
Bursa'da, bir müş
terisiyle tartışırken 
açtığı ateş sonucu 
yoldan geçen bir 
kişinin ölümüne 
sebep olduğu iddia 
edilen şüphelinin 
davasında, 
mahkeme heyeti 
olayın meydana 
geldiği gazinonun

Kaçalı akara akıl operasyonu
Bursa-Yalova karay
olunda bulunan bir 
istasyonda 60 bin 
litre kaçak akaryakıt 
ele geçirildi, 8 kişi 
hakkında yasal 
işlem yapıldı. 
Alınan bilgiye göre, 
istihbar! çalışmaları

Mehmet Koşan, daha 
sonra köydeki evine 
döndü. Sabah, 16 FC 
231 plakalı otomobi
line binen Mehmet 
Koşan Bursa'ya 
doğru yola çıktı.
Karaköprü Mevkii'ne 
gelen sürücü yol 
yapım çalışmasının 
devam ettiği 
bölümde direksiyon 
hakimiyetini kaybe 
derek yaklaşık 100 

önünde keşif yaptı. 
Serseri kurşunla 
ölen adamın eşi 
gözyaşlarına boğul
du. "Kasten adam 
öldürmek ve yarala
mak" suçlarından 
müebbet hapsi iste
nen gazinocu 
F.B.'nin davasına 
bakan Bursa 3. Ağır 

değerlendiren Bursa 
İl Jandarma 
Komutanlığı ekipleri, 
Bursa-Yalova kara 
yolunda faaliyet 
gösteren bir 
akaryakıt istas 
yonuna baskın 
düzenlendi. 

metrelik uçurumdan 
yuvarlandı. Kayalara 
çarpan otomobil 
büyük hasar 
görürken kaza yapan 
otomobil ve 
sürücüsünü kimse 
fark etmedi.

SAATLER 
SONRA CESEDİ 
BULUNDU
Akşam saatlerinde 
bölgeye gelen alem-

Ceza Mahkemesi 
heyeti, Altıparmak 
Caddesi'ndeki gazi
nonun önünde keşif 
yaptı. Şehrin 
göbeğinde vatan
daşların şaşkın 
bakışları arasında 
yapılan keşif sırasın
da polis ekipleri 
geniş güvenlik ted-

Baskında bir tanker 
içinde 60 bin litre 
kaçak akaryakıt ele 
geçirildi, olayla ilgi
leri oldukları belir
lenen 8 kişi hakkın
da "Petrol Piyasası 
Kanununa 
Muhalefet" suçun- 

çiler, kaza yapan oto
mobili fark ederek 
yanına gitti. İçindeki 
sürücüyü gören 
vatandaşlar durumu 
hemen 112 ambulan
sı ve jandarmaya 
bildirdi. Kaza yerine 
gelen 112 ekipleri 
yaptıkları kontrolde 
Mehmet Koşan'ın 
hayatını kaybettiğini 
tespit etti. Talihsiz 
kazanın ardından 
Bursa Cumhuriyet 
Savcısı olay yerinde 
incelemelerde bulun
du. Mehmet Koşan'ın 
yakınları ise olay 
yerinde gözyaşlarına 
hakim olamadı. 
Kazanın ardından 
hurdaya dönen oto
mobil 100 metrelik 
uçurumdan vinç 
yardımıyla çıkartıldı. 
Jandarma kazayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

birleri aldı.
Hesap yüzünden 
tartıştığı müşterisine 
sıktığı kurşunun isa
bet ettiği 2 çocuk 
babası Recep 
Ulukavak'ı (51) 
öldürmekle 
suçlanan tutuklu 
sanık F.B.'nin katıl
madığı keşifte, 
mahkeme heyeti, 
daha önce duruşma
da ifade veren 2 
kişiyi bu kez olay 
yerinde şahit olarak 
dinledi. Şahitler B.G. 
ve S.L. sanığın ateş 
etme anını 
görmediklerini, 
yaralanan maktule 
yardımcı olduklarını 
söyledi.

dan işlem yapıldı. 
Jandarma yetkilileri, 
2011 yılında toplam 
950 bin litre, 2012 
yılında ise şu ana 
kadar 202 bin litre 
kaçak akaryakıt ele 
geçirdiklerini 
bildirdiler

Gemlik Körfez www.gemlikkortezgazetesi.com

Arap turist yağsın artık!
Yirmisekiz yıllık meslek hayatımda 

çalıştığım yayın organları dahil tüm yerel 
basında onlarca kez gördüğüm bir başlık 
var: “Bursa’ya Arap turist yağacak!" Yağsın 
artık!..

Turizmin gelişmesi için mesaisinin büyük 
bölümünü bu alana harcayan bir vali varken, 
Bursa’ya Arap turist yağsın artık!..

Önümüzdeki hafta başında Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı, 
Türkiye ve Arap ülkelerindeki başta turizm 
endüstrisi olmak üzere farklı sektörlerde 
işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla düzenle
nen 1. Türk-Arap Buluşması ATCEX 2012 
organizasyonunun yapılacağı Bursa’ya Arap 
turist yağsın artık!..

★ ★ *

Bursa Valisi Şahabettin Harput, bu sabah 
düzenleyeceği basın toplantısında, hem 22 
Nisan Pazar günü Bursa’ya gelerek par
tisinin il kongresine katılacak olan Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın, hem de yine 
Başbakan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek 1. 
Türk-Arap Buluşması’nın programına ilişkin 
ayrıntılar verecek.

* * *
Bursa için çok önemli bir hafta olacak... 

Hem, sonucu aylar öncesinden belli olan 
AKP’nin il kongresi, hem de Arap buluş
ması... Birincisi, siyasi yönden Bursa’da 
yeni bir dönemin başladığını tescilleyecek... 
İkincisi de denizi, dağı, termal kaynakları, 
tarihi mirasıyla yıllardır turizm pastasından 
hak ettiği payı alamayan kent için adeta 
milat olacak...

* * *
Bursa turizminin gelişmesi için sadece 

devletten bir şeyler beklenmemeli... Bu 
bakış açısıyla hareket edenlerin sayısı azın
lıkta... Turizmin sağlık ayağındaki en yoğun 
faaliyeti, Bursa Sağlık Turizmi Derneği gös
teriyor. Başkanlığım Dr. Mustafa Esgin’in 
yürüttüğü dernek, Balkanlar’da ofis açılması 
konusunda ciddi girişimlerde bulunuyor.

Kısa adı BUSAT olan derneğin Başkanı 
Mustafa Esgin, Türkiye Sağlık Turizmi 
Geliştirme Konseyi’nde de etkinliğini göster
miş olmalı ki, konseyin geçtiğimiz günlerde 
gerçekleştirilen genel kurulunda, Marmara 
Bölgesi Yürütme Kurulu Başkanlığı’na 
seçilmiş...

Konseyin amacının, Türkiye’nin, dünyadaki 
en önemli medikal turizm destinasyonlarıh- 
dan biri hali gelmesini sağlamak olduğunu 
söylüyor Başkan Esgin...

Konsey aynı zamanda, Amerika merkezli 
olan Medical Tourism Association (Medikal 
Turizm Derneği)’nin de Türkiye’deki yetkili 
temsilcisiymiş...

Esgin başkanlığındaki BUSAT’ın, faaliyet
leriyle hem Bursa’ya, hem de Türkiye’ye 
yüksek getiri sağlayacağından kuşkumuz 
yok.

Çünkü hekimliği, sağlık alanındaki yatırım
ları, siyasi ve sosyal faaliyetleriyle dikkat 
çeken Mustafa Esgin’in bu alanda da başarılı 
olacağına inanıyoruz.

GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ
Turist geldiğinde yaptık beşi elli 
Arkasından oynadık, terelel I i 
Akıllandık mı bilmem ama

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
http://www.gemlikkortezgazetesi.com


26 Nisan 2012 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 4

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Dörtyol üstgeçidi start aldı..
Bursa Büyükşehir Belediyesi Gemlik Dörtyol 

Kavşağı’nda meydana gelen ölümlü kazalar nede 
niyle bu koNuya 2009 yılının Aralık ayında el attı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe 
teknik ekibiyle Gemlik’e gelerek 21 Aralık 2009 tari
hinde Gemlik’e geldi.

Dönemin Gemlik Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler ve Belediye Meclis üyeleri ile Dörtyol 
kavşağında incelemeler yaptı.

0 gün, teknik ekibine emir vererek, proje çalış 
malarının başlatılmasını istedi.

Sanırım, 2011 yılının ortalarında proje tamamlan- 
landı.

Dörtyol Kavşağına ve -Gemlikte Belediye yöneti
mi değiştikten sonra- Ahmet Dural Meydanı’nda bu 
projenin görüntüleri Gemliklilere tanıtılmaya baş
landı.

Hala bu projenin büyük boy fotoğraf Dörtyol’da 
ve Ahmet Dural Meydanı’nda duruyor.

Ben defalarca bu projenin fotoğrafına baktım. Bir 
türlü nasıl bir proje olduğunu çözemedim.

2012 yılı yatırım planlarına alınan Dörtyol Girişi 
Üst Geçit projesi, bir süre önce ihale edildi.

Dün, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi’nin 
aylık toplantısına gelen "Belediye "Başkanvekili 
Refik Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni yeri 
konusunda meclis üyelerini bilgilendirirken, 
Gemlik ile ilgili çalışmalar hakkında da açıklamalar 
yaptı.

Buradan öğreniyoruz ki, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin Dörtyol Girişi Üstgeçit Kavşağı pro
jesi ihalesi bitmiş, yer teslimi de yapılmış.

Büyükşehir Belediyesi Internet Sitesinde bu 
konuda yaptığım tüm aramalar karşın bir bilgiye 
ulaşamadım.

Yılmaz’ın açıklamasına göre, Hisartepe Mahalle 
si’nden Gemlik’e gelmek isteyenler, merdiven çık
madan, ister el arabasıyla, ister çocuk arabasıyla, 
isterse bisikletiyle üstgeçidi kullanarak istedikleri 
yere ulaşacaklar.

Bu projenin bir prestij projesi olduğunu söylüyor 
Refik Yılmaz.

Projeyi bittiğinde göreceğiz.
Gerçekten prestij bir proje mi?
Rahmetli Nezih Dimili’nin Borusan’a yaptırdığı 

dev üst geçit köprüsünün yanlış bir proje 
olduğunu yapıldığı yıllarda yazmıştım.

Büyük paralar harcanarak Boru san’ın yaptığı köp 
rü kullanılmadı.

Çünkü, kimse o merdivenleri tırmanarak karşıya 
geçme zahmetine katlanamazdı ve katlanmadı.

0 nedenle, birçok vatandaş araçlar altında kala 
rak can verdi.

Dilerim bu proje kullanışlı bir proje olur.
Yaşlısı da, genci de, pazardan geleni de bu üst 

geçidi kullanarak istediği yere kolaylıkla ulaşır.
Yoksa Borusan Köprüsü gibi işe yaramayan bir 

köprü olur.
Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyeleri, dünkü 

toplantıda, birçok konuda bilgi sahibi oldu. 
Herşeyden önce, Belediye Meclisi’nce kabul edilen 
yeni oda hizmet binasının yeri konusunda net bil
giyi ilk ağızdan öğrendiler.

Oda Başkanı Kemal Akıt, kullanmakta oldukları 
binanın çürük olduğunu, yeni bir binaya kavuşmak 
için yıllardır görüşmeler yaptıklarını ama sonuca 
bu meclis ile varıldığı için Başkanvekili Yılmaz’a ve 
meclis üyelerine teşekkür etti.

Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni binası, 2013 yılı 
nın başına kadar yetiştirmesi düşünülüyor.

Kemal Akıt, başkanlığının son yılında, bir eser 
bırakarak ayrılmaya kararlı.

IW İSI Mil w Mm w
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi’ni ziyaret eden Belediye 
Başkanvekili Refik Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi’nin projesi 
olan Dörtyol kavşağında yapılacak üstgeçit ihalesinin 
yapıldığını, müteahhide yer teslim edildiğini belirterek, bu pro
jenin Gemlik’in imajını güçlendireceğini söyledi

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın* 
dan projelendirilen 
Dörtyol yaya üst
geçidi yapımına 
başlanacağı öğrenil
di.
Geçtiğimiz günlerde 
ihalesi yapılan 
Gemlik Dörtyol Üst 
Geçit Kavşağı’nı 
kazanan inşaat şir
ketinin çalışmaları
na önümüzdeki 
günlerde başlaya
cağını söyleyen 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclisi 
toplantısı 
ziyaretinde bir soru 
üzerine yaptığı 
konuşmada, 
müteahhide yer tes
liminin yapıldığını 
söyledi.
Yılmaz şöyle konuş
tu: “Gemlik Meydan 
projesinin maketi 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesinde 
teşhir edilmeye 
başlandı.

Ahmet Dural Meyda 
nı’nda başlatılan 
kamulaştırmalarda 
üç malikin paraları 
ödendi ve anahtar
ları teslim etmeleri 
istendi. Bu süreç 
tamamlandı.
Kamulaştırılan yer
ler boşaltılmazsa, 
Büyükşehir 
Belediyesi bu 
yerlerin elektrikleri
ni ve doğalgazlarını 
kapattıracak.
Daha sonra diğer
leri için mahkeme 
süreci devam edi 
yor.
Akmanlar Pasajı ve

diğer yerlerde 
kamulaştırılacak.
Daha sonra 
İşbankası, ve yan
larındaki binalar 
kamulaştırılacak. 
Tibel Otel binası da 
Ticaret Odası’nın 
burasını boşaltması 
sonucu yıkılacak. 
Bu alan yeşil alan 
olarak halkın hizme
tine açılacak.
Belediye boşaltıldık
tan sonra yıkılacak. 
Belediye binasının 
bulunduğu yere 
Solaksubaşı Camii 
inşa edilecek.”

UST 
YÜRÜYEREK 
GEÇİLEBİLECEK 
Meydan projesi 
devam ederken, 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin pro
jesi olan Dörtyol 
Kavşağı’nın yapıl
masıyla, Hisartepe 
Mahallesi’nden 
Gemlik’e gelmek 
isteyen vatan
daşlarının veya 
Hisartepe 
Mahallesi’ne 
gitmek isteyenlerin 
yürüyerek yeni 
üst geçitten istedik
leri yere gidebile
ceklerini belirten 
Yılmaz, “Hamile 
hanımlar, pazar 
arabası olanlar, 
bisikletliler veya 
motorbisikletliler 
üst geçidi kullana 
bilecekler.
Borusan tarafından 
yaptırılan demir üst 
geçit ise yıkılacak. 
Yeni üst geçit 
Gemlik’in imajını 
kuvvetlendirecek ” 
şeklinde konuştu.

KAYIP Beko Casio 398SR marka ve model MF AG 80301955 seri ve 
sıra nolu ödeme kaydedici cihazımızın ruhsatnamesi kaybolmuştur.

Hükümsüzdür. ASLAN ŞAHİN

KAYIP
Firmamız adına Gemlik Gümrük Müdürlüğünce onaylı 29,02,2012 tarih 

ve EX013804 ve 10,02,2012 tarih ve EX009239 nolu G.Ç.B.'lerl zayi 
olmuştur. Hükümsüzdür.

EMAŞ PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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MARMARABİRLİK
21.04.2012 Cumartesi günü gerçekleştirmiş olduğumuz

2010-2011 İş Yılı
Olağan Genel Kurulıı'nda

üreticilerimizi ve kooperatiflerimizi temsilen hazır bulunan, kooperatif başkanlarımız ve tüm delegelerimizin 

katılım ve desteklerine teşekkür eder, Genel Kurulumuzun başta ülkemiz olmak üzere, camiamız ve üretici 

ortaklarımıza hayırlı olmasını dileriz.

Yönetim ve Denetim Kurulları Adına

Hidamet ASA
Yönetim Kurulu Başkanı

Hisar ünadolu lisesi nin resmi açılısı yapıldı
Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi’nin 
resmi açılışı yapıldı. 
Açılışa, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
şube müdürleri Ali 
Osman Cura, 
Burhan inan ve 
Gemlik’teki okul 
müdürleri, okul 
öğretmenleri, 
idarecileri ve 
veliler katıldı.
Okul açılış programı 
saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
ardından Okul

Müdürü Gökhan Mehmet Ercümen
Sezgin ardından birer konuşma
Milli Eğitim Müdürü yaptılar. İlçe Milli

Eğitim
Müdürü Mehmet
Ercümen, bir

öğrenci, bir veli ve 
bir öğretmenle bir
likte açılış kurde
lesini kesti. 23 
Nisan kapsamında

Gürcistan’dan 
gelen misafirlerinin 
de dans gösterim
inin ardından 
ikramda bulunuldu.

SAHİBİNDEN ACİL 
SATILIK DAİRE

MANASTIR BP KARŞISINDA 
3+1 (138 M2) 5. NCİ KAT 

ODALAR LAMİNAMT 
PARKELİ, SALON TAŞ 

SERAMİK KAPLI 
MASRAFSIZ TEMİZ DAİRE 

SAHİBİNDEN ACİL 
SATILIKTIR

TEL : 513 85 12

SATIUK SU BAYİİ
MÜRACAAT: 

0 507 244 72 24

T MA ... - “SUYUNU BO?A Mliy"ÇİTİM m HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” I
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın -ABM®—

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

ELEMAN ARANIYOR
GÜRLE KÖYÜ’NDE 

İKAMET EDEN YAŞLI 
ÇİFTE BAKABİLECEK 

900 LİRA MAAŞLA 
ÇALIŞABİLECEK YATILI 

BAYAN ARANIYOR
0 535 717 14 25

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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OarencilerJandarma
Komutanlığı nı devraldı

Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi 
Müdürlüğü’nde bu 
yıl ilk kez açılan ana 
sınıfında eğitim 
gören minikler, 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nın 
92. yıldönümü 
nedeniyle hazır
ladıkları gösteri

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

lerde hünerlerini 
sergiledi.
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü salonun
da düzenlenen gös
terilere minik öğren
cilerin yaptıkları 
gösterileri veliler ve 
idareciler de izledi. 
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü Rüveyde 
Kılıçlar’ın 

günün anlam ve 
önemi ile ilgili 
konuşmasının 
ardından minik 
öğrenciler şiirler 
okuduktan sonra 
hazırladıkları gös
terileri sundu. 
Minikler, veliler 
tarafından beğeni ile 
izlenirken, bol bol 
alkış aldı.

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kutlamaları 
kapsamında, 20 
Nisan 2012 tarihinde 
saat 10.00’da okulu
muz Müdür 
Yardımcısı Ali 
Deliak ve Matematik 
Öğretmeni Dursun 
Mutlu liderliğinde, 
Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 
8-A sınıfı öğrencisi 

Ezgi Nur Derin, 
7-A sınıfı öğrencisi 
Nurettin Fatih 
Akkın ve 6-B sınıfı 
öğrencisi Seda Nur 
Aldağ Gemlik 
Jandarma 
Komutanlığı 
makamını temsili 
olarak devralmak 
üzere ziyarette 
bulundu.
Gemlik Jandarma 
Komutanlığı 
makamını saat 
10.05’te okulumuz 
8-A sınıfı öğrencisi

Ezgi Nur Derin, 
Gemlik Jandarma 
Komutanı J. Yzb. 
Mustafa Özdemir’- 
den devraldı.
Temsili makam 
devralmadan sonra, 
öğrencilerimiz ile 
soru-cevap tarzında 
ve J. Yzb. Mustafa 
Özdemir’in jandar
manın ülkemiz ve

Gemlik için önemi, 
görev alanı gibi 
konularda bil
gilendirmesi şek
linde sohbet ile 
devam etti.
J. Yzb. Mustafa 
Özdemir, ziyaret 
sonunda öğrencile 
rimize hediyeler 
verdi ve kapıya 
kadar uğurladı.

elmfc sekeri
-------- - KREŞLERİ —------

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU 

fGHINDf lifli
ERKEN KfiYIT 

fiVHNTfiJLfiRIMIZDfiN 
YARARLANIN

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim çocuğunuzun hayatında önemli bir fark yaratır” 
«EŞ VE NAZIRLIK 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@eimasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com  

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

KIŞ GELDİ HALILARIMIZI 
YIKATAMIYORUZ DİYE ÜZÜLMEYİN!

1 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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@eimasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI (2)
Dünden devam...
Bir an düşünür: 

“Çıkarmanın 
sürdüğü, düşmanın 
durdurulamayıp 
yayıldığı anlaşılı 
yor. Demek ki; düş
man kalabalık. 
Yerleşmesine, 
yayılmasına izin 
verilmez, bu çok 
tehlikeli olur. Emir 
beklemek vakit 
yitirmek olacak”

İşte “Tarihin 
akışını, değiştire
cek olan kararını 
verir.... Bir alayı ve 
bir dağ bataryasıy
la Arıburnu’na 
yetişecek, bu çok 
tehlikeli hareketi 
önlemek için düş
mana taarruz ede
cekti...

Bu insiyatiften 
daha ileri bir tavır, 
ağır sorumluluğu 
olan, ancak M. 
Kemal gibi birinin 
verebileceği bir 
karardı. Ordunun 
yedeği olan birliğin 

bir alayı ile bir 
bataryasını kimse 
ye danışmadan ve 
haber vermeden 
savaşa götürecek
ti... Suçlu görülerek 
mesleğinden uzak
laştırılabilir, hatta 
idam edilebilirdi. 
Bunları düşünmedi 
ya da önemsemedi. 
57. Alay’ın başına 
geçti genç 
yarbay.... Hareket 
etti.

57. Alay Koca 
çimentepe ve 
Conkbayırı etekle 
rine ulaşmıştı. Saat 
10.oo du. Bir Anzac 
müfrezesi 
Conkbayırı’na 
doğru yaklaşmıştı, 
1 km. kadar uzak
taydı... Teğmen 
Tulloch’un 
müfrezeseydi bu. 
Hedefe en yakın 
Anzac birliğiydi, 57. 
Alay’dan kimse 
yoktu daha M. 
Kemal zaman 
kazanmak için yük

sek sesle geriye 
çekilen askerlerden 
bir gruba süngü 
taktırarak yere 
yatırdı. Anzaclarda 
yere yattılar...
Yürüseler, ateş 
açsalar, vurmayı 
başarabilseler, tari
hi değiştirebilecek
lerdi....
Öncü birliğimiz 

yetişerek, hızla 
hücuma geçti. 57. 
Alayın diğer 
taburları da yetişti 
ler....
Conkbayır’dan 
aşağıya savaşın 
kaderini değiştire
cek taarruz başladı. 
Alay Komutanı H. 
Avni Bey ve tümü 
şehit oldular. 
Kurmay Yarbay M. 
Kemal’in durduğu 
yer Conkbayırı’nın 
eteği değil, kaderin 
M. Kemal’e açtığı 
yolun “başlangıç” 
noktasıydı.
Düşman çıkartması 
durdurulmuştu.

Tarihin en eski mil
letlerinden biri, 
ateşten geçerek 
kan içinde, bir daha 
uyumamak, benliği
ni unutmamak, 
kandırılmamak, 
sömürülmemek, 
ezilmemek 
ölmemek üzere 
çığlık çığlığa dirili 
yordu. (Diriliş 
Turgut Özakman, 
Syf 244-269. 2. 
Basım)

7/8 Ağustos 1915 
de Anafartalarda 
kumanda karışıklık
ları vardır. Komuta 
sınırları birbirine 
karışmıştır. Liman 
Von Sanders’e 
şöyle der telefon
da: “-Bütün mevcut 
kuvvetlerin benim 
komutama veril 
meşinden başka 
çare yok!” “-Çok 
gelmez mi?” “-Az 
gelir!”

8/9 Ağustos 
akşamı ordu karar
gahından gelen 
emirle Anafartalar 
Grup 
Komutanhğı’na 
atanır. Ve emir gelir 
ardından : Ertesi 
sabah derhal taar
ruza geçecektir. 9 
Ağustos’ta bütün 
cephede taarruza 
geçilir. Düşman her 
tarafta hırpalan-. 
mıştır, harp düzeni 

karışıktır. Bazı yer
lerde iki taraf 20-30 
m. aralıkla siperlere 
gömülmüşlerdir. 
Cesetler, kan, koku 
(barut-ceset koku
ları) havayı doldur
muştur. Conkbayırı 
hala iki tarafında 
elindedir. Asker 
boyuna ve karşılıklı 
saldırı 
halindedirler.
Yorgunluk, uyku 
suzluktan peri 
şandırlar. O gün 
yeniden savaşa 
sokacağı alayları 
için “Akşama 
acaba hiç olmazsa 
bir sıcak çorba ve 
rilemez mi? 
isteğinde bulunur. 
Çünkü ön siper
lerde savaşan 
Mehmetçiğe ancak 
bulgur pilavı gön- 
derilebiliyordu. O 
da kap-kacak 
içinde değil, çuval
lar içinde gönde 
riliyordu. Asker 
bulguru yiyor, 
çuvalları da eski 
miş elbisesini 
yamamak ve 
ayakkabısız ayak
larını sarmak için 
kullanıyordu.

İngiliz Gazetesi 
TİMES’in 
Çanakkale cephe 
sindeki savaş 
muhabiri Aşmet 
Bertlet’in bu savaş 

için gazetesinde 
çıkan mektubunda 
şu cümler vardır: 
“Bu savaş devler 
ülkesinde bir 
devler savaşıydı”

Conkbayırı savaşı 
devler ülkesinde 
bir devler savaşı 
oldu, savaşı devler 
ülkesinin sahibi 
olanlar, yani biz 
Türkler kazandık! 
Bu devlerin başın
da da M. Kemal 
vardı...

(Tek Adam, Ş. 
Süreyya Aydemir, 
Cilt 1. Syf 232-245 
4. Baskı)

20 Ağustos 1915 
de tekrar 
saldırdılar... 
Karadan da geçe
meyeceklerini 
anladılar... İtilaf 
güçleri kıyıya çekil 
mek zorunda 
kaldılar.... 9 Ocak 
1916 ya dek siper 
savaşları biçiminde 
sürdü bu kanlı 
savaş.... Ve çekilip 
gitmek zorunda 
kaldılar... Kanımızla 
suladığımız bu 
toprakları “vatan” 
yaptık... M. Kemal’i 
yurda ve dünyaya 
tanıttık... Kurtuluş 
Savaşımızın başko
mutanı yaptık. Bir 
kez daha şu öğret
tik: “Çanakkale 
Geçilemez”

PLAKET ■ KUPA VE MAMIYA ÇEf/TlERİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

MATBAACILIK - REKLAMÇLIK - OŞSAHİZASYOb VE TAhlTIM
İstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı Flo: 3/ B GEMLİK 

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

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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Meme Kanserinde erken tanının önemi masaya yatırıldı
Gemlik Belediyesi 
2012 yılı Kültür 
Etkinlikleri kap
samında bir 
konferans 
düzenleyen Bursa 
Omena Meme-Guatr 
Cerrahi 
Merkezi’nden Opt. 
Dr. Can Başaran, 
Mamografi ve Meme 
Kanseri konusunda 
aydınlatıcı bilgiler 
verdi.
Gemlik Belediye 
Düğün Salonu’nda 
yapılan organizas 
yonda Meme 
Kanseri ve Tedavi 
yöntemleri konusun
da açıklamalarda 
bulunan Can 
Başaran, bu tür 
kanser de erken 
tanının önemine 
dikkat çekerek, 
“Erken tanı, tedavi 
kolaylığı, tedavi 
giderinin azalması, 
doku kaybının 
önlenmesi ve hayat 
kurtarması gibi 
önemli fonksiyonlara 
sahiptir. 25 yaş ve 
sonrasındaki bayan
lar mutlaka erken

tanı adına 
Mamografi çektirme- 
lidir” dedi.
Gemlikli bayan din
leyicilerin yanı sıra 
bazı erkek dinleyici
lerin de ilgi göster
diği konferansta 
slayt gösterimli 
aydınlatıcı açıkla
malarını sürdüren 
Opt. Dr. Can 
Başaran, Meme 
Kanserine yol açan 
sebebin ostrojen 
hormonu olduğunu 
vurgulayarak, bu 
hormonun yoğun
luğuna maruz kalma 
ile hastalık arasında 

büyük bağ olduğunu 
belirtti. Erken tanı 
için 25’li yaşlarda 
başlayan riskin, 4O’lı 
yaşlarda arttığını 
hatırlatan Başaran, 
“Özellikle 40 yaş ve 
sonrasında mutlaka 
Mamografi çek- 
tirmelisiniz. Büyük 
memelerde de meme 
dokusunun ufaltıl- 
ması kanser riskini 
önleyen faktörlerden 
birisidir” diye 
konuştu. Koltuk altı 
bezesiyle birlikte 
memenin alınması 
anlamına gelen 
Malifiye Radikal

Mastektomi ile ışın 
tedavisi ve onko- 
plastik gibi cerrahi 
operasyonlar 
konusunda da bil
giler sunan Can 
Başaran, hastalığın 
sadece kadınları 
ilgilendirmediğini, 
her yüz meme 
kanseri hastasından 
bir veya ikisinin de 
erkek olduğunu 
anlattı. Sadece 
silikonlu yeni meme 
tedavisinin yapıl
madığını karın ve 
sırt kaslarından 
doku oluşturularak 
da estetik yeni 

meme yapılabildiğini 
kaydeden Başaran, 
kadınların korkulu 
rüyası olan 
Mamografi konusun
da da soruları yanıt
ladı. Mamografi 
çekiminin hiçbir 
tehlikesi bulun
madığını vurgulayan 
Can Başaran, “Söz 
konusu tehlike ardı 
ardına 600 kez 
mamografi çektirir 
şeniz olur. Onun 
dışında sorun yok. 
Mamografi çek
tirmekten kork
mayın” diye konuş
tu.

Tümör yeri ve 
uygunluğunun 
meme kanseri 
safhaları için belir
leyici olduğunu, 
erken tanının da bu 
nedenle büyük önem 
taşıdığının altını 
çizen Opt. Dr. Can 
Başaran, dinleyici
lerin sorularını da 
yanıtladı. Can 
Başaran’a meme 
kanseri hastası 
Kezban Yıldız ve 
Gemlik Belediyesi 
Kültür Müdiresi 
Dilek Ağdemir 
tarafından çiçek 
sunuldu.

CBRL öğrenci ye öğretmenleri Romanya'dan gelen misafirleri ağırladı
Bir hafta boyunca 
Romanya’dan gelen 
misafirlere Gemlik’in 
dışında İznik, Bursa 
ve İstanbul ‘un tarihi 
mekanları da tanıtan 
GCBAL, kardeş okul 
öğrenci ve öğretmen
lerine Türk misafirper
verliğinin en güzel ör 
neklerinden birini 
sergilediler.
1. Gün: 19 Nisan 
Perşembe:Karşılanış 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi;
Romanya’nın Köstence 
Kentine bağlı Mecidiye 
İlçesi Nicolea Balcescu 
Medgidia Lisesi’nden 
gelen 26 kişilik ekibi 
bir hafta boyunca mi 
safir etti.
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi ile 
Romanya’nın Köstence 
şehrine bağlı Mecidiye 
İlçesi Nicolea Balcescu 
Medgidia Lisesi arasın
da kardeşlik protokolü 
çerçevesinde ilçemize 
gelen 16’sı öğrenci 7’si 
öğretmen “2 ’si Mecidi 
ye Belediye yetkilisi 
toplam 26 kişilik heyet

bir hafta boyunca 
başta ilçemiz olmak 
üzere Umurbey, İznik, 
Bursa ve İstanbul’u 
tanıma imkanı buldu
lar. Öğrenciler, GCBAL 
öğrencileriyle birlikte 
evlerde öğretmenlerin 
ise hafta boyunca bir 
otelde ağırlandı.
19 Nisan Perşembe 
günü Bulgaristan 
sınırında yaşanan 
sıkıntılar nedeniyle 
yaklaşık 8 saat gecik
meyle gece 22.00’ye 
doğru ilçemize gelen 
heyet Yalova’da karşı
landıktan sonra Gemlik 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi’ne geldi. Burada 
da öğretmenler ve 
öğrenci ve aileler 
tarafından karşılanan 
misafirler bir süre

okulda dinlendikten 
sonra ev ve otellere 
ayrıldılar.
2.GÜN : 20 Nisan 
Cuma : İznik Gezisi 
Kardeş okul ziyaretinin 
ikinci gününde önce 
okulu gezen misafirler 
daha sonra ilçe milli 
eğitim müdürü Mehmet 
Ercümen ve Gemlik 
Belediye Başkan Vekili 
Refik Yılmaz’a nezaket 
ziyaretinde bulundular, 
öğle yemeğini Kız 
Meslek Lisesi’nde 
yiyen grup öğleden 
sonra İznik ziyaretinde 
bulundu. İznik’te tarihi 
surlar, Ayasofya 
Camiini, Yeşil Camii ve 
İznik müzesi ve çini 
atölyesi gezilerek 
Gemlik’e göre dönüldü. 
3.GÜN: 21 Nisan

Cumartesi -Bursa 
Gezisi: 2.güne de okul
da toplanan Roman 
ya’dan gelin misafir ve 
misafirlere eşlik eden 
öğrenci,öğretmen ve 
okul idaresi ile birlikte 
Bursa gezisi yapıldı. 
Bursa’da ilk olarak 
Osmangazi ve Orhan 
Gazi türbeleri gezildik
ten sonra Ulu Camii 
ziyaretinde bulunuldu. 
Buradaki manevi 
atmosfere hayran 
kalan ekip öğle yeme 
ğini Büyükşehir 
Belediyesi Doburca 
tesislerinde yedi.Öğle
den sonra Karagöz 
evinden başlayan 
gezide Bursa’nın 
önemli tarihi mekanları 
zaman zaman yağan 
yağmur altında tanındı.

Misafir heyet kapalı 
çarşıda alışveriş yap
tıktan sonra Gemlik’e 
göre dönüldü. Gün 
akşam saatlerinde oku
lun İngilizce öğretmeni 
Nuran Peker’e ev 
ziyareti sonrası sona 
erdi. 4.Gün: 22 Nisan 
Pazar: İstanbul Gezisi 
Ziyaretin 4. Gününde 
İstanbul ziyareti 
gerçekleşti. Istunbul’da 
başta Ayasofya, Sultan 
Ahmet Camii ve Yere 
Batan Sarnıcı olmak 
üzere bir çok tarihi 
mekanını gezerek 
hayran kalan mi safir
lere akşam saatlerinde 
boğaz turu ile İstan
bul’un tabii güzellikleri 
de temaşa edildi.
5.Gün. 23 Nisan 
Pazartesi - Gemlik ve 
Umurbey ve Bursa 
Gemlik sahilinde 
yapılan 23 Nisan tören
lerini izleyerek 
başlanılan 5. günde 
Umurbey’e çıkıldı, öğle 
yelmeğinin Gemlik 
Özdilek’te yenildiği bu 
günün öğlenden sonra 
Koruparkta alışveriş ve 

gezi için ayrıldı. Akşam 
yemeğini paşa Restau 
rantta yiyen grup 23 
Nisan fener alayını da 
büyük bir ilgiyle takip 
etti. 6. gün 24 Nisan 
Salı -GCBAL’de 
şenlik ve çeşitli etkin
likler veAtamer’de 
Veda Yemeği Ziyaretin 
6.gününde Gemlik 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesinde bir dizi pro
gram gerçekleştirildi. 
Okuldaki program okul 
konferans salonunda 
okulu tanıtıcı sunumun 
gösterilmesiyle 
başladı.
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesinin 
tarihi geçmişi ve 
başarılarının anlatıldığı 
sunum sonrası 
misafir heyet de 
kendi okulunu tanıttı. 
6 gün boyunca 
gösterilen yakın 
ilgiye teşekkür eden 
heyet önümüzdeki yıl
larda bu dostluğun 
daha da artarak 
devam edeceklerine 
inandıklarını ifade 
ettiler.
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12 milYOn en saUiiinio maaşı mercek allınca
Bu yıl 1.2 milyon ev 
sahibini banka 
bilgilerinden tespit 

eden Maliye, aynı 
yöntemi ev sahip
lerinin diğer gelir
lerinin tespitinde de 
kullanacak.
Maliye Bakanlığı'nın, 
kira gelirlerine 
uygulayacağı 'Robin 
Hood' sisteminin 
ayrıntıları netleşti. 
Star gazetesinin 
haberine göre, 
bu yıl kira geliri elde 
eden 1.2 milyon ev 
sahibini banka bilgi
lerinden tespit eden 
Maliye, aynı yöntemi 
ev sahiplerinin diğer 
gelirleri için de kul
lanacak. Bu yöntem
le, yıllık 88 bin 
liranın üzerinde 
geliri olan ev sahip
leri tespit edilerek, 
2012 yılı için 
öngörülen 3 bin 
liralık istisna 
muafiyetinden fay
dalandırılmayacak. 
Her türlü gelir 
hesaplanacak 
Maliye Bakanlığı 
tarafından hazır

Çarklar dönmeye devam ediyor

lanan bazı 
vergilerde değişiklik 
öngören yasa 
tasarısında, kira 
vergilendirme sis
temine ince ayar 
yapılıyor. Yeni sis
temde, yıllık geliri 88 
bin liranın üzerinde 
olan ev sahipleri, 
halen tüm mükelle
flere uygulanan 
istisna hakkından 
yararlanamayacak. 
İstisna tutarı 2011 
yılı gelirleri için 2 
bin 800 lira olarak 
belirlendi. 2012 yılı 
kira gelirleri için ise 

bu tutar 3 bin liraya 
çıkarılacak. 2012 
yılında 88 bin lira 
geliri olan ev sahip
leri ise 3 bin liralık 
istisnadan yararlan
mayacak. 88 bin 
liralık gelir ise 
mükellefin tüm gelir
lerini kapsayacak. 
Maliye Bakanlığı, 
kira, maaş gibi tüm 
gelirleri toplayacak. 
Bu işlemde 88 bin 
liranın üzerinde gelir 
çıkarsa, mükellef 
zengin kabul edile
cek. Ve istisna dışın
da tutulacak.

Maliye Bakanlığı 
denetim elemanları, 
2012 yılı içinde kira 
geliri elde ettiği 
tespit edilen 1.2 
milyon kişinin, elde 
ettiği tüm gelirlerini 
bankaların ve diğer 
finans kurumlarının 
bilgilerini kullanarak 
inceleyecek. 
Elde edilen bilgiler 
ise 2013 yılında kira 
vergisi beyanları 
verilirken sisteme 
yüklenecek.
Sistem otomatik 
olarak, zengin 
mükelleflerin 
istisnalarını kaldıra
cak. Maliye 
Bakanlığı kay
nakları, ilk belir
lemelere göre kira 
vergisi mükellefleri 
arasında yıllık geliri 
88 bin lirayı geçen 
10 binlerce 
mükellefin olduğunu 
bildirdiler.
Yetkililer, bazı 
mükelleflerin sadece 
kira gelirlerinin 
10-15 milyon lira 
düzeyinde olduğunu 
kaydettiler.

Memura zam en 
erken Haziranla

Nisan'da başlaya
cak. Hakem heyetine 
gidilmezse 
görüşmeler 29 
Mayıs'ta bitecek. 
İki milyonu aşkın 
memurun gözü 
toplu görüşmelere 
çevrildi.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı
Faruk Çelik, 
memurların toplu 
sözleşme 
görüşmelerinin 30 
Nisan'da başlaya
cağını belirterek, 
hakem heyetine 
gidilmezse 
görüşmeleri 29 
Mayıs'ta sonlandır

Görüşmelerin 29 
Mayıs'ta sonuçlan
masıyla memurlar 
zamlı maaşlarını en 
erken Haziran ayın
da alabilecek. 
Kamuda toplu 
sözleşme 
görüşmelerinin 
yürütülme esasları 
ile kurulların kuru
luş esaslarını 
belirleyen 
yönetmelik 20 
Nisan'da Resmi 
Gazete'de 
yayımlanmıştı. 
Memur-Sen 2012 
için yüzde 16, 2013 
için yüzde 14 zam 
talep ediyor

imalat sanayinde 
kapasite kullanım 
oranı Nisan'da 
yüzde 74.7 olarak 
gerçekleşti.
Merkez Bankası 
imalat sanayinde 
kapasite kullanım 
oranının (KKO) 
Nisan ayında, geçen 
yılın aynı ayına göre 
0.2 puan azalarak, 
bir önceki aya göre

ise 1.6 puan artarak 
yüzde 74.7 
seviyesinde gerçek

leştiğini açıkladı. 
TCMB verilerine 
göre mevsimsel etk

ilerden arındırılmış 
kapasite kullanım 
oranı ise Nisan ayın
da, bir önceki aya 
göre 0.4 puan 
azalarak yüzde 75.6 
oldu. KKO Mart 
ayında yüzde 73.1, 
mevsimsel etkiler
den arındırılmış 
KKO yüzde 76 
seviyesinde gerçek
leşmişti.

KÜŞEDf BEKLEME YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

I f ■

j IH

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 5,3 1° 28

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

HASTANELER

U E D AŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
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
Ysnikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tas. 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
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 
mar-pet „
Tuncay Otogaz S13 te 4S
Beyza Petrol 513 01 03i

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Msr.SsÇ.OcsOı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Umanlar 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

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4255 

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)

ıııılıılatMi
VENÜS SİNEMASI 

SİYAHLI KADIN:11:45- 
14:00-16:15-18:30-20:30... 

PAMUK PRENSES 
MACERALARI: 
15:15-20:00...

MAX MACERALARI: 
11:30-13:30-17:15.... 

SEVİMLİ KAHRAMAN: 
10:30-12:15:14:15- 

16:15-18:00...
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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4 iilfced en gelen misatir çocuklarla »eda gecesi
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
tarafından Bosna 
Hersek, Kosova, 
KKTC ve 
Gürcistan’dan gelen 
Halk Dansları 
Toplulukları öğrenci
leri coşkulu bir pro
gramla İlçemizden 
ayrıldı. İlçemize 
Gürcistan’dan 44, 
Bosna Hersek’ten 
33, KKTC’den 25, 
Kosova’dan da 30 
öğrenci ve yönetici
leri konuk oldu. 
Gemlik Sosyal 
Yaşam Merkezinde 
gerçekleştirilen pro
grama Gemlik 
Belediye Başkan 
Vekili Refik YILMAZ, 
Belediye Başkan

Yardımcısı Mehmet 
ÇELİK, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet ERCÜMEN, 
Şube Müdürleri 
Burhan İNAN, Ali 
Osman CURA, Okul 
müdürleri ile 
evlerinde çocukları 
konuk eden velilerin 
katıldığı geceye 
akşam yemeği 
ikramından sonra 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
ERCÜMEN’in konuş
masıyla başladı 
“Misafir ülke çocuk
larını Gemlik’te ağır
lamaktan büyük 
mutluluk duyduğunu 
ifade ederek, bir 
sonraki yılda da bu 
coşkuyu tekrar

yaşamak istedikleri
ni belirtti ve tüm 
çocuklara, Gemlik’te 
misafirleri ağırlayan 
velilere ve konukları 
ağırlamada 
Müdürlüğümüze 
destek olanlara 
teşekkür etti.’

Belediye Başkan 
Vekili Refik YILMAZ 
da misafir ülke 
çocuklarına ve 
velilere gösterdikleri 
misafirperverlikten 
dolayı şükranlarını 
sunduğunu ifade 
etti. Daha sonra

KKTC, Gürcistan, 
Bosna Hersek ve 
Kosova ekipleri ve 
yöneticileri söz 
alarak, “Buradan 
çok memnun 
ayrıldıklarını, Çocuk 
Bayramının sevgi, 
barış ve kardeşliğe 

hizmet ettiğini belit
tiler. Konuşmaların 
ardından çocuklar, 
müzik eşliğinde 
çeşitli oyunlar 
sergiledi. Büyük bir 
coşku ve ayrılık 
hüznüyle gece sona 
erdi.

Yağmurla birlifcie 10 gol Beldi

U-13 yaş liginde alt 
7. grup maçında 
lider Gemlik 
Belediyespor rakibi 
Kumlaspor’u adeta 
gole boğdu.
Maçtan önce ve maç 
esnasında yağan 
yoğun sağanak 
yağış, top kontro 
lünü çok zorlaştırdı. 
Baştan sona, Gemlik 
Belediyespor’un 

üstünlüğü altında 
geçen maçta bir
birinden güzel 10 
gol oldu.
Çocuklarını seyret 
meye gelen aileler 
yapılan güzel 
hareketleri ayakta 
alkışladılar.
Akif Emre attığı 4 
güzel golle en çok 
alkış alan futbolcu 
oldu.

Goller Akif Emre (4), 
Onur Başaran (2), 
Murat Can (2), Fatih 
(1) ve Coşkun 
(1)’dan geldi. 
Şimdiye kadar 
yapılan maçlarda hiç 
gol yemeyen 
Mustafa amacının lig 
maçlarında gol 
yemeden sezonu 
kapatmak olduğunu 
belirtti. Bu konuda 

arkadaşlarının da 
kendisine 
güvendiğinin altını 
özellikle çizdi.

U-16 FAZLA 
SIKMADI 
Bitime yaklaştıkça 
heyecanın arttığı U- 
16 birinci grubunun 
önemli maçında 
Gemlik Belediyespor 
rakibi Umurspor’u 3-

1 yendi. Gemlik 
Belediyespor’un 
sayısız gol pozisy
onlarını cömertçe 
harcadığı maçta 
seyirciler zevkli bir 
maç izlediler. 80 
dakikalık maçın her 
dakikası heyecan 
doluydu. Gemlik 
Belediyespor gol 
kaçırdıkça moral ve 
motivasyonu da

bozuldu.
Gemlik Belediyespor 
Hakan ve Eray’ın 
golüyle ilk yarıyı 2-0 
önde kapadı. İkinci 
yarı Umurspor’un 
golüyle başladı. 
Maçın sonlarına 
doğru Mert’in attığı 
golle Gemlik 
Belediyespor 
sahadan 3-1 galip 
ayrıldı.

Unmrbeıı ana sınıfı sinemadaydı
Umurbey Abdullah 
Fehmi İlk Öğretim 
Okulu ana sınıfı 
Sinemaya gitti. 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 

münasebeti ile 
kutlamalar sonrası 
kermes de 
düzenleyen 
Abdullah Fehmi 
ana sınıfı, etkinlik
lerine olarak

öğrencilerini 
Sinemaya götürerek 
devam etti.
Umurbey Anasınıfı 
öğretmeni Fatma 
subaşı ve öğrenci 
velilerinin de

katılımı ile yapılan 
etkinlik, Çocukların 
kendi bayramlarında 
sosyalleşmenin yanı 
sıra, keyifli dakikalar 
geçirmesine de 
vesile oldu.



100. Yıl ilköğretim 
Okulu tatilde yıkılıyor
Gemlik Gübre Fabrikası alanında yapılan liman ve depolama tesisleri 
içinde kalan 100. Yıl İlköğretim Okulu, okulların tatil olmasından sonra 
yıkılma kararı alan fabrika yetkililerine velilerden tepki geldi. Fabrika 
yetkilileri ise, liman tesisleri içinde okulun bulunmasının güvenlik 
açısından sakıncalı olduğunu, Gemlik Endüstri Meslek Lisesi yapımı 
için görüşmelerin sürdüğünü söylediler. Haberi sayfa 4’de

1 1 
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MllWMIl'
SGK Başkan Yardımcısı Muşta 
fa Kuruca, yaklaşık 30 yıl sonra 
yaşlı nüfusun artmasına bağlı 
olarak sağlık giderleri ve emekli 
aylığı ödemesinin artacağını ve 
bu yükün SGK'nın sırtına bine 
ceğini bildirdi. Haberi syf9’da

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, yeni hizmet binasını yıl başına kadar yapacaklarını söyledi.

nkıt/ Hizmet hinamızın yer sorunu coziilflü’1
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başka 

nı Kemal Akıt, Oda Meclis toplantısında 
yaptığı açıklamada, 8 yıldır gündemde olan 
Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasının 
yer sorununun çözüldüğünü belirterek, 
“Yeni binamızı yılbaşına kadar yapacağız. 
Gemlik Belediye Başkanvekili ve meclis 
üyelerine teşekkür ediyorum.” dedi. 
Toplantıya katılan Başkanvekili Refik 
Yılmaz yaptığı konuşmada, iki kordonu bir
leştirerek, halka açacaklarını söyledi. Yeni 
TSO binası, Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki 
Nikah Salonunun Karsak Deresine bakan 
bölümüne yapılacak. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış

Gemlik Gübre Fabrikası’ndaki 
okul neden yıkılacak?

Dün akşam geç saatlerde tam gazeteyi bitir 
mek üzereydim, Belediye Basın Bürosu’ndan bir 
haber gönderildiğini farkettim.

Gemlik Gübre Fabrikası içinde bulunan 
ilköğretim okulunun ders yılı sonunda kapa 
tılarak yıkılacağını duyan veliler, olaya tepki 
gösteriyorlar.

Kaymakamlığa ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nü 
ziyaret ediyorlar.

Ama yeterli desteği bulamayınca, bu kez 
Belediye Başkanlığına yönelip, yıkımın durdu
rulması için destek istiyorlar.

Belediye Başkanvekili, velileri haklı buluyor.
Kimsenin velileri, öğrencileri ve öğretmenleri 

üzmeye hakkının bulunmadığını söylüyor. 4’de

3, Kaymakamlık 
Kupası Gümüş 

ftyak Basket 
Turnuvası Başlıyor
Gemlik Kaymakamlığı, Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü. 
Türkiye Basketbol Federasyonu Bursa II 
Temsilciliği işbirliği ile Gümüş Ayak 
sponsorluğunda Atatürk Kapalı Spor 
Salonu’nda yapılacak olan turnuvanın 
Türkiye Basketbol Federasyonu onaylı 
olduğu belirtilirken, karşılaşmaya BP 
Petrolleri A.Ş. , Muhasipler, Gemlik 
Yaşam Atölyesi, GEM PORT, Gemlik 
Bankalar Birliği, Ağdemir Nakliyat, Ayşe 
Ziver Karataş İlköğretim Okulu, ÇIMTAŞ, 
Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi, 
Muhasipler ve Roda Liman takımlarının 
katılacağı açıklandı. Turnuvanın açılışı 4 
Mayıs 2012’de yapılacak. Sayfa 10’da

CHP yeni yönetiminde görev bölümü yapıldı

Sertaslan ve ekifti

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İlçe 
Kongresinde, İlçe Başkanlığı’na seç len 
Mehmet Uğur Sertaslan ve Yönetim 
Kurulu üyeleri mazbatalarını alarak 
yeni görevlerine başladılar. CHP Yöne 
tim kurulu toplantılarını her Pazartesi 
günü saat 19.oo’da parti binasında 
yapacak. Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, yeni hizmet binasını yıl başına kadar yapacaklarını söyledi.

liıı, “Hizmet binamızın yer sorunu çözüldü”
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
Oda Meclis toplan
tısında yaptığı açık
lamada, 8 yıldır gün
demde olan Ticaret 
ve Sanayi Odası 
hizmet binasının yer 
sorununun çözüldü 
günü belirterek, 
“Yeni binamızı yıl
başına kadar 
yapacağız. Gemlik 
Belediye Başkanve 
kili ve meclis üyele 
rine teşekkür ediyo
rum. ” dedi.
Meclis toplantısının 
bir bölümüne 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
da katıldı.
Akıt, geçtiğimiz gün
lerde Gemlik 
Belediye Meclisi’nce 
1/1000 ölçekli şehir 
imar planında 
yapılan değişiklik ile 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’ndeki Nikah 
Salonu’nun 
bitişiğinde, Karsak 
Deresi’ne bakan 
bölümde 751 metre 
karelik alanın Gemlik 
Ticaret ve Sanayi

Odası hizmet binası
na ayrıldığına 
belirterek, şunları 
söyledi:
“Bize ayrılan alanın 
arkası havuz, güneyi 
5 dönümlük halka 
açık park yeri. Daha 
önce bize gösterilen 
yerlerden hepsinden 
bu alan uygundur. 
Ancak, içinizde bu 
yer konusunda iti
razı olan varsa, 
bugün bu toplantıda 
konuşsun. Ben, 
görevi 6 ay sonra 
bırakıyorum. Yeni 
Başkan ve yönetim 
seçeceğiz. Bu yer 
konusunda ısrarcı 

değilim. İsteğim hep 
Odamıza ve
Gemlik’e yakışır bir 
Oda binası yaptır
mak. Bizden sonra 
çocuklarımız, torun
larımız bu binada 
hizmet verecek. Ben 
en iyisinin yapıl
masının gayreti

içindeyim.
Gelecekte, Gemlik’in 
merkezi buralara 
gidecektir. Belediye, 
Hükümet Konağı 
farklı yerlerde 
hizmet verecek, 
bugünkü yerleri 
boşaltılacaktır. 
Birçok Belediye

Başkanı ile bu konu
da konuştuk, destek 
istedik. Ama hep söz 
verdiler, sonuca 
gitmediler. Bugün 
bulunduğumuz yer, 
Gemlik’in en güzel 
yeri. Belediyeden bu 
güzelliğe karşı aynı 
güzellikte bir yer 
istedik. Gemlik’e 
girerken odamızı 
oraya inşa edelim 
dedik, ama olmadı. 
Israrcı olmadık. 
Ama, şevkim kırıldı. 
Bugünkü Belediye 
Başkanvekilimiz ve 
Belediye Meclis 
üyelerimize teşekkür 
ediyorum. İsteğimizi 

sonuçlandırdılar. 
Sizler de yeri beğen
diniz. Ulaşımı kolay, 
çevresi yeşil alan. 
Artık çalışanlarımız 
güvenli ve modern 
bir binada bizlere 
hizmet versinler.” 
dedi.
Belediye Başkan 
vekili Refik 
Yılmaz’da mevcut 
binanın belediye ve 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın ortak 
mülkü olduğunu 
hatırlatarak, “Bu 
binanın kullanım 
süresi artık doldu. 
Yaptırdığınız beton 
incelemesinde çok 
düşük değerler çıktı. 
Allah korusun bir 
depremde yerle bir 
olur da birisi altında 
kalırsa ne yaparız. 
Burayı yıkıp halka- 
açacağız. İki kor
donu birleştireceğiz. 
İmar Planlarında bu 
yer yeşil alan olarak 
işlenmiş. Sizler, yeni 
yerinizde binanızı 
önce yaparsanız biz 
de burayı yıkar halka 
açarız” dedi.

CHP yeni yönetiminde görev bölümü yapıldı GCBAl öğrencilerine Terörle 
Mücadele ve Ergenlik 

Çağının Sorunları’ anlatıldı

Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin İlçe 
Kongresinde, İlçe 
Başkanlığı’na 
seçilen Mehmet 
Uğur Sertaslan ve 
Yönetim Kurulu 
üyeleri mazbatalarını 
alarak yeni görevle 
rine başladılar. 
Dün, Yönetim

Kurulu üyeleriyle ilk 
toplantısını yapan 
CHP İlçe Başkam 
Mehmet Uğur 
Sertaslan, parti 
tüzüğü gereğince 
yönetim kurulu 
üyeleri arasında 
görev bölümü yap
tılar. Mehmet Uğur 
Sertaslan açıkla

masında, parti 
Sekreterliğine Dilek 
Taşpınar’ın, Sayman 
lığa Ali Kalkan’ın, 
Eğitim Sekreterliği 
ne Ayfer Şahin’in, 
Bilişimden Sorumlu 
BaşkanYardımcılığı’ 
na Nil Avcı’nın 
getirildiği söyledi. 
Sertaslan, CHP

Yönetim Kurulu 
toplantılarının her 
hafta Pazartesi gün
leri saat 19.oo da 
parti binasında 
yapılacağını, ayrıntılı 
görev dağıtılımın 
gelecek hafta yapıla
cak toplantıda 
yapılacağını açık
ladı.

Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesinde 
dün iki ayrı seminer 
gerçekleştirildi. 
Okul konferans salo
nunda 12.sınıf 
öğrencilerine yönelik 
düzenlenen seminer 
de Terörle mücadele 
anlatılır ken, öğleden 
sonra 10 ve 11.sınıf 
öğrencilerine yönelik 
gerçekleşen semi
nerde ise ergenlik 
sorunları ele alındı. 
Terör örgütüne karşı 
çok yönlü sürdürü 
len mücadelenin 
etkinliğini artırarak, 
bu mücadeleyi 
gençlerle birlikte de 
gerçekleştirmek, 
terör örgütüne karşı 
ortak mücadele bilin
ci geliştirmek, terör 
örgütlerinin eleman 
kazanma çalışmaları 
konusunda bilinç 
lendirmek, teröre 
karşı devlet-vatan- 
daş işbirliği içeri 
sinde halkın devlete 

olan güven ve deste 
ğini güçlendirmek 
amacıyla Bursa Em 
niyeti Terörle Müca 
dele birimi uzman 
ekipleri tarafından 
öğrencilere bilgiler 
aktarıldı. 10 ve 
11.sınıf öğrencilerine 
yönelik düzenlenen 
semine rin konusu 
ergenlik dönemi 
sorunlar ve çözüm 
yolları konuşmacı 
ise Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
hekimlerinden 
Psikiyatri uzman! 
Uzman Doktor 
.Teoman Çete oldu. 
Dr Teoman Çete 
öğrencilere ergenlik 
döneminde gençler 
de görülen fiziki ve 
ruhsal değişiklikler 
hakkında açıkla
malarda bulunup bu 
dönemde rastlanan 
sorunlarla başa çıka- 
bilmenin yolları 
hakkında bilgiler 
sundu.
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OrhannazNe iacak içti operasyonu İhsanca
Orhangazi’de polis 
tarafından yapılan 
operasyonda 364 
şişe kaçak içki ele 
geçirildi.
Bir ihbarı değer
lendiren ekipler, 
Bursa Vergi 
Dairesi Müdürlüğü 
görevlileri ile 
birlikte S.Y. isimli 
şahsa ait Muradiye 
Mahallesindeki 
dükkan ve

Kapkaç kurbanı oldu
Bursa'da 45 yaşın
daki bayan alışveriş 
yapmak isterken 
kapkaççının kurbanı 
oldu. Çantası çalı
nan kadın uzun süre 
üzerindeki şoku 
atamadı.
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Doğanbey 
Mahallesi Haşim 
Işcan Caddesi 
üzerindeki bir giyim 
mağazası önünde

Emekli maaşını telunelı nasip olmadı
Bursa'da emekli 
maaşını çekmek için 
evden çıkan Ali 
Başkurt (60) cadde 
üzerinde fenalaştı. 
Hastaneye kaldırılan 
şahıs hayatını kay
betti.
Edinilen bilgiye göre

Yol ortasından! kanala düştü
Bursa'da hırsızlar, 
sabah saatlerinde 
yolun ortasından 
geçen kanalın 
üzerindeki 
mazgalları çaldı. 
Mazgalların 
olmadığını fark 
edemeyen sürücü 
otomobiliyle 
kanala düştü.
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Selimzade 
Mahallesi Beyazid 
Caddesi 15. Okul 
Sokak

meydana geldi. 
İddiaya göre 
alışveriş yapmak 
için çarşıya çıkan 45 
yaşındaki M.K. 
isimli bayan, cadde 
üzerindeki bir 
giyim mağazasında
ki elbiselere bakmak 
istedi. Ancak kadını 
takip eden kimliği 
belirsiz bir kişi, 
bayanın sağ kolun
da asılı olan çantayı 
alarak kaçtı. 
Bir anda neye 

olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Adalet Mahallesi 1. 
Deveci Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. İddiaya göre 
emekli maaşını çek
mek için evinden 
çıkan Başkurt, 

üzerinde meydana 
geldi. Sabahın 
erken saatlerinde 
sokak üzerinde 
gezen kimliği 
belirsiz şahıslar, 

uğradığını şaşıran 
M.K. çığlık atmaya 
başlayınca çevre 
esnafı kadının 
yanına geldi.
Vatandaşlar 
bayanın çantasını 
çalan zanlının peşin
den koştu ancak 
hırsızı 
yakalayamadı.
M.K., "Ben 
elbiselere 
bakıyordum. 
Tanımadığım biri bir 
anda çantamı alıp 

cadde üzerinde 
aniden fenalık geçir
di. Çevredeki vatan
daşlar yere yığılan 
Başkurt için olay 
yerine ambulans 
çağırdı. Sağlık ekip
leri, kalp krizi 
geçirdiği öğrenilen 

yolun ortasından 
geçen kanalın 
üzerindeki 
mazgalları çaldı. 
Mazgalların çaldığını 
gören mahalle

yanındaki 
ikamette arama 
yaptı.
Bulgaristan bandrol- 
lü 206 şişe 200 mİ. 
Rakı, 140 şişe 200 
mİ. viski ve 18 şişe 
70'lik kaçak 
votka ele geçirildi. 
Olayla ilgili gözaltına 
alınan şahıs 
ifadesi alındıktan 
sonra serbest 
bırakıldı.

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

kaçmaya başladı. 
Bağırınca bazı 
vatandaşlar hırsızın 
peşinden koşmaya 
başladı. Ancak 
hırsız koşarak gitti" 
dedi.
Olay yerine gelen 
polis ekipleri de 
bayanın verdiği 
eşkal doğrultusunda 
çevrede araştırma 
yaptı. Güvenlik güç
leri kapkaççıyı 
yakalamak için 
çalışma başlattı.

şahsı Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırdı. Ancak 
Başkurt, yapılan 
müdahaleye rağmen 
kurtarılamayarak 
hayatını kaybetti. 
Polis, olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

sakinleri ise yola 
lastik ve tahta 
koyarak önlem 
almaya çalıştı. 
Ancak otomobiliyle 
sokaktan geçen 
bir sürücü, yola 
koyulan lastiği 
göremedi ve 
çukura düştü. 
Çevredekiler, 
kanala düşen 
otomobili 
çıkarmaya 
çalışırken, mahalle 
sakinleri mazgalları 
çalan hırsızlara 
tepki gösterdi.

Umutsuz lise öğrencileri!
Eğitim sistemi yapboz oyununa döndü. 

Abdullah Gül ile başlayıp Recep Tayyip 
Erdoğan ile devam eden AKP hükümet
lerinde şimdiye kadar milli eğitim bakanlığı 
tam 4 kez el değiştirdi. Bu sürede SBS, LGS, 
ÖSS ve saymakta zorlandığımız pek çok 
sınavın adı, sayısı, içeriği, kısacası her şeyi 
değişti.

Sorgulamadan, yorumdan uzak sınava da 
yalı eğitim sistemi;

Çocukların, gençlerin hayatlarının bir sına
va bağlı olması;

Ülkemizde gençlerin ne sağlıklı meslek 
seçimine olanak tanıyor ne de gelecek 
kuşaklara nitelik kazandırıyor!* * *

Bundan 7-8 yıl kadar önce son sınıf öğren
cilerine gazetecilik mesleğini anlatmak üzere 
Bursa Kız Lisesi’ne davet edilmiştim. O gün 
öğrenciler, gazetecilik ve televizyonculuk 
mesleğinin daha çok magazinel yönüyle 
ilgilenmişler, soruları da yine bu doğrultuda 
seçmişlerdi.

Gazeteci olarak ünlülerle bir araya geliyor 
muyduk? Şimdiye kadar hangi ünlülerle 
röportaj yapmıştık? Gazeteci kimliği, bütün 
kapıları kolayca açıyor muydu?* * *

Bursa Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu 
üyesi olarak dün Nilüfer Ali Karasu Lisesi 
son sınıf öğrencilerine gazetecilik mesleğini 
anlattık.

Konuşmamızı kısa tutup, daha çok öğrenci
lerin sorularını yanıtlamakla geçirdik bize 
ayrılan süreyi... Hem sorulardan, hem de 
yüzlerden edindiğim izlenim şöyle:

7-8 yıl önce Bursa Kız Lisesi öğrencilerinin 
ortaya koyduğu profil ile dün Ali Karasu 
Lisesi’nde karşılaştığımız profil arasında 
dağlar kadar fark vardı. Kız erkek karma 
eğitimin verildiği Ali Karasu Lisesi son sınıf 
öğrencilerinin gözlerinde, umutsuzluğu, 
karamsarlığı gördüm. Ne yazık ki, araların
dan gazeteci olmaya hevesli bir iki gencin 
umutlarını yeşertecek sözler söyleyemedim!

Nasıl söyleyebilirdim ki?
Gazetelerin, televizyonların haber işini, bir 

muhabir maaşına taşeron ajanslara bırakmış 
olmalarını, buna rağmen iletişim fakültesi 
bitirip de mesleğe muhabirlikle başlayacak 
kişilerin asgari ücretle işe başlatıldığını 
söylemese miydim?

Gazeteciliğin özünde muhalif ruh olması 
gerektiğini, oysa Türkiye gibi demokrasisi 
gelişmemiş ülkelerde iktidarların yanlışlarını 
yazanların, eleştirenlerin mesleki anlamda 
yaşama şansları olmadığını ifade etmese 
miydim?

Hadi öğrenciler, çevrelerinde tanıdıkları bir 
gazeteci olmadığı için bu mesleğin mensu
plarının ne kadar para kazandığını bilmiyor
lardı. Fakat yazdırılmayan, yazıları nedeniyle 
işsizliğe mahkum edilen, hatta hüküm ver
ilmeden yıllarca tutuklu olarak cezaevinde 
tutulan gazetecilerden habersiz değillerdi.

Genel olarak lise son sınıf öğrencilerinin 
gözlerinde kaygı vardı. Kaygı, hastalıklı Türk 
demokrasinin nasıl iyileştirileceğine ilişkin 
değildi kanımca... iyi geliri olan doğru 
meslek seçimi, dolayısıyla ekonomikti 
kaygının nedeni...

GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ
Her gün yenmez ki kereviz 
Arada olmalı yoğurtlu semiz 
Her gün 30 gram öneriyorlar 
Eşle kavga etmemek için ceviz

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

1B0. Yıl lioğretim fliulu laMUe yıiıl^ı
Gemlik Gübre Fabrikası alanında yapılan liman ve depolama tesisleri içinde kalan 
100. Yıl İlköğretim Okulu, okulların tatil olmasından sonra yıkılma kararı alan fab
rika yetkililerine velilerden tepki geldi. Fabrika yetkilileri ise, liman tesisleri içinde 
okulun bulunmasının güvenlik açısından sakıncalı olduğunu, Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesi yapımı için görüşmelerin sürdüğünü söylediler.

Gemlik Gübre Fabrikası’ndaki 
okul neden yıkılacak?

Gemlik Gübre Fabrikası eski adayla Azot Sana 
yi bir kamu kuruluşuyken, AKP iktidarı tarafından 
özelleştirme kapsamında satışa çıkarıldı.

Yıldırım Şirketler grubu Gemlik Gübre 
Fabrikası’™ girdiği ihalede satın aldı.

Satış bedeli, Tansu Çiller döneminde yapılan 
satışın çok altında kaldığı için “Ucuza Kapatıldı” 
dendi.

Sonuçta, devlet işletmeciliğinde zarar eden bu 
kuruluş, Yıldırım Şirketler grubuna geçince, kısa 
zamanda karlı bir kurum haline geldi.

Yıldırım Şirketler grubu, Özelleştirme 
Kurulu’ndan Beykoz Kundura’yı, Eti Kromu da 
bünyesine kattı.

Yaklaşık 10 şirketti dev bir Holding haline geldi.
Azot Fabrikası kurulduğunda içine okul, sosyal 

tesisler, lojmanlar ve cami de yapılmıştı.
Yeni sahipleri Fabrikada gübre ve amonyak üre

timi yanında, bölgede gelişen limancılık ve lojis
tik faaliyetlerine de girme kararı aldığında, yap
tırdıkları projeler sonunda mevcut iskeleleri 
büyütme çalışmalarını bitirmek üzereler.

Gemlik’in Serbest Bölge civarı artık, yerleşim 
alanı olmaktan çıktı.

Bugün, Gemsaz ve civarında ikamet edenler, 
gelecekte o bölgede oturamaz hale gelecekler.

Çünkü Gemsaz gibi ilçenin en planlı bölgesi, 
gelişen liman ve sanayi tesisleri sonucu lojistik 
alan içinde kaldı.

Yazlık olarak planlanan bu bölge de giderek kış 
ayları da oturanlar olmaya başladı. Ama gelinen 
noktada, 10 yıla kalmadan bu yerleşim alanı yeri 
ne depolama tesisleri ve lojistik alanlarına terk 
edecek.

Bu kaçınılmaz görülüyor.
Parayı veren düdüğü çalıyor.
Gemlik Gübre içinde yapılan liman nedeniyle 

depolama tesislerine ihtiyaç olduğu için, yapılan 
proje gereği, mevcut lojmanlar, ilkokul, restau
rant bölümü ve bar yıkılacak.

Okul, fabrika alanı içinde mevcut planda 
görülmüyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na ait okulun, 
liman ve depolama sahasında kalacağı için yıkıl
ması gerektiği şirketçe ilgililere bildirilmiş.

Buna karşın, firma, Gemlik’e Endüstri Meslek 
Lisesi yapmak istiyor.

Görüşmeler sürüyormuş.
Belediyenin şimdi liman bölgesinde okulun 

kalmasında ısrarcı olması, velileri desteklemesi 
akıllıca bir davranış değil.

Okul sorunu, bölgenin askıya alınan imar planı 
içinde çözülmesi gerekir.

Yatırımcıya köstek göstererek bir yere varılmaz.
Bu bölgede Belediye, 18 uygulaması sonucu 

büyük alanlara sahip olacak.
Bu alanlara şimdiden bölgenin ihtiyacı okul 

konduğunda sorun çözülür.

KAYIP
Inter 361 marka LB002826 nolu ödeme 
kaydedici cihazlara ait levha ve ruhsat

namesini kaybettim. Hükümsüzdür.
BÜLENT DANIŞ - DANIŞ EKMEK 

FABRİKASI - GEMLİK

KAYIP
Adnan Menderes Üniversitesi 
Sosyal Hizmet Bölümü’nden 

aldığım 2007-2011 öğretim yılına ait 
öğrenci kimlik kartımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. SİBEL ÇANKIR

Yılfert Gübre Tesisleri 
A.Ş. fabrika sahası 
içinde bulunan 
ilkokulun kapatılması 
için Kaymakamlığa 
yazı yazdı.
1981 yılında hizmete 
giren okulu Temmuz 
ayında konteyner 
depolama alanı yap
mak için yıkacaklarını 
açıklayan Gemlik 
Gübre A.Ş. yetkilileri 
ne öğrenci velile 
rinden tepki geldi. 
Bursa Vali Yardımcısı 
Gemlik Kaymakam 
Vekili Adnan Kayık, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ve Gemlik 
Belediye Başkanvekili 
Refik Yılmaz'ı 
makamında ziyaret 
eden öğrenci velileri, 
yaklaşık 250 
öğrencinin eğitim ve 
öğretim gördüğü 8 
derslikli 31 yıllık oku
lun yıkılmak istenme
sine tepki göstererek, 
destek beklediklerini 
söylediler.
Nisan ayında açık
lanan okul yıkım 
kararının, çocuk
larının psikolojisinin 
bozulduğunu vurgu
layan öğrenci velileri, 
"Koskoca Holding, 
1000 dönümlük 
araziye sahipken, 1 
dönümlük arazi 
üzerinde bulunan 
okulumuza mı göz 
koydu?" diye sordu
lar. Gemlik Gübre'nin 
okuldan önce kaçak 
inşaatlarını ve kaçak 
dolgu alanlarını yık
ması gerektiğine 
dikkat çektiler.
Gemlik Kaymakamlığı 
ve Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nden 
"Gelişmeleri takip 
etmek" adı altında 
yeterli desteği göre 
mediğini savunan 
öğrenci velileri, 
Belediye Başkanvekili 
Refik Yılmaz'dan da 
destek istediler. 
Hükümet binası ve 
Gemlik Belediyesi 
arasında gidip gelen 
veliler, "Okulumuz 
yıkılmasın. Biz, 
çocuklarımızın 
arkadaşlarından ve 
öğretmenlerinden 
ayrılmasını istemi 
ypruz." dedi.
Öğrenci velileri, 
"Kaymakamlık ve

Milli Eğitim yetkilileri 
bize Haziran'da gelin 
diyorlar, gelişmeleri 
takip edeceklerini

talep edilmesi halinde 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nde 
okul alanı ve ibadet

denetim daha yapıl
ması bekleniyor, 
öte yandan, Gemlik 
Gübre Sanayi A.Ş.

söyleyerek, bize net 
açıklama yapmıyorlar. 
Bu nedenle eğitim ve 
öğretime büyük önem 
veren Belediye 
Başkanvekilimiz Refik 
Yılmaz'a da geldik. 
Gerekli kamuoyu 
oluşana kadar hakkı 
mızı savunacağız. Biz 
okulumuz yıkılsın 
istemiyoruz. Çünkü 
yıkım kararı sonrasın
da başka okul yapıl
mayacak. 100. Yıl 
İlköğretim Okulu diye 
bir okul olmayacak" 
dediler.
"Okul madem ki 
yıkılacaktı, bize iki üç 
yıldır neden tüm 
tefrişatını yaptırıp, 
bakım ve onarımı için 
o kadar para ödettiler. 
Bizler, okulun 
pimapenlerini bile 
yaptırdık. Gemlik 
Belediyesi de çocuk 
parkını düzenleyip, 
oyun grupları kurdur
du" diye tepkilerini 
dile getiren veliler, 
hukuki anlamda da 
mücadeleye girebile
ceklerini sözlerine 
eklediler. "Okul yıkım 
kararı sonrasında sıra 
camii de mi?" diye 
soran veliler, 
Gemliklilerin desteği
ni arkalarında görmek 
istediklerini sözlerine 
eklediler.
Öğrencileri, öğret
menleri ve velileri 
kimsenin tedirgin 
etmeye hakkı olmadı 
ğını belirten Gemlik 
Belediye Başkanvekili 
Refik Yılmaz, devletin 
elindeyken sehven 
planlara işlenmeyen 
sanayi tesislerindeki 
okul ve camii yerinin 

alanı olarak 5 binlik 
imar planlarına 
işlenebileceğini 
söyledi.
Velilerin isyanını haklı 
bulan Gemlik 
Belediye Başkanvekili 
Refik Yılmaz, "Sadece 
sizler değil, herkes, 
her kurum, kişi ve 
kuruluş, okuluna 
sahip çıkmalı" diye 
konuştu.
öte yandan, 18 Şubat 
2011 tarihli medyada 
yer alan haberler ve 
uzman görüşleri son
rasında Gemlik Gübre 
Sanayi A.Ş.'nin 
muhtemel bir afet 
anında üretimde kul
lanılan azot mad
desinin çevre ve 
insan sağlığı açısın
dan büyük bir risk 
oluşturacağı ifade 
edilmesi üzerine, İl 
Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğünün, 
kapatılan il Çevre ve 
Orman 
Müdürlüğü’nün ve 
Valilikçe oluşturulan 
Yangın Denetleme 
Heyetlerine denetim 
yaptırılan tesislerde, 
eksikler belirlendi.
Bu eksiklerin yapıl
ması ve gereken 
diğer acil önlemler 
konusunda fabrikaya 
verilen süre de doldu. 
17 Mart'tan bu yana 
bu eksikleri gider
meyen ve 12 aylık 
süreçte bir çalışma 
yapmayan fabrikaya 
yaptırım uygulanması 
bekleniyor.
Bu konuda, Çalışma 
ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğü ve Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’nca bir

Genel Müdür 
Yardımcısı Hayrettin 
Derici gazetemize 
konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, fabrika 
sahası içinde büyük 
bir liman inşaatı 
devam ettiğini, loj
manların yıkımına 
başlanacağını, okullar 
kapandıktan sonra 
liman sahasında 
kalan okulun tatilde 
kapatılacağının doğru 
olduğunu bunu 
Kaymakamlığa 
bildirdiklerini söyledi. 
Derici, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile 
Gemlik’e mevcut oku
lun 5 kat daha 
üzerinde Endüstri 
Meslek Lisesi yapımı 
için firma yetkilileri 
ile görüşmelerin 
sürdüğüne de dikkat 
çekerek, “Biz fab
rikayı devletten aldık. 
Devletin birçok eksik
likleri tamamlamaya 
çalışıyoruz. Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Müdürlüğü fabrika 
mızı bu hafta denetle
di ve memnun ayrıldı. 
200 bin lira itfaiyeye 
yatırım yaptık. Tesbit 
edilen eksikliklerimi 
zin hepsini tamam
ladık. Denetlemelerde 
bunu gördüler. 
Gelsinler yine kontrol 
etsinler. Eksiğimizi 
bulamayacaklar. Biz 
yasalara uyuyoruz. 
Ülke ekonomisine 
bölge ekonomisine 
katkı yaratıyoruz. 
Fabrikadaki okulu 
kaldıracağız ama 
yerine daha büyük bir 
proje yapacağız” 
dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Beniz martısı özgürlüğüne kavuştu
Seyfettin SEKERSÖZ

İki gün önce binanın 
baca boşluğuna 
düşen deniz martısı, 
İtfaiye ekiplerinin 
başarılı çalışması 
sonucu bulunduğu 
yerden çıkarılarak 
ölümden kurtarıldı. 
Doktor Ziya Kaya 
Mahallesi Ilıca 
Caddesi Deniz 
Sokakta bulunan 
İlknur Apartmanı 1 
nolu dairede oturan 
Safiye Aktan, tüm 
gece boyunca baca 
boşluğundan gelen 
kanat çırpmaları 
sonucu eşi Nevzat 
Aktan’la birlikte 
banyonun baca 
boşluğuna bakarak 
martının düştüğünü 
gördüler.
Sabah olunca Bursa

Büyükşehir 
Belediyesi Gemlik 
İtfaiye 
Müdürlüğü’nü 
arayan Aktan çifti 
martının kurtarıl
ması için yardım 
istediler.
Bildirilen adrese

gelen itfaiye ekipleri 
yaptıkları kontrol 
sonrasında martıyı 
kurtarma operas 
yonu başlattılar.
Bacanın havalandır
ma camını çıkaran 
itfaiye ekipleri ucun
da ağ bulunan 

kepçe ile boşlukta 
hala kanatlarını çır
parak kurtarılmasını 
bekleyen martıyı 
dışarıya aldılar. 
Çıkarılan martının 
büyük bir “Deniz 
Martısı” olduğu 
görülünce ev sahip

leri ile itfaiye 
ekipleri şaşkınlık 
yaşadı.
Adeta beyaz bir 
horoz büyük
lüğünde olan deniz 
martısının binanın 
çatısından bulunan 
bacaya konduktan 

sonra boşluğa 
düştüğü ve 
çıkamadığı 
anlaşıldı.
Deniz martısını alan 
itfaiye ekipleri daha 
sonra martıyı 
salarak hürriyetine 
kavuşturdular.

Kihns tan gelen misafirleri nam vatana uğurladılar
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
etkinlikleri 
kapsamında 
Lefkoşa’dan gelen 
öğrenci ve öğret
menlerden oluşan 
Hamitköy Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği heyetini 
memleketlerine 
uğurlandı. 
Kaldıkları süre 
boyunca Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu’nca 
ağırlanan heyet 
Gemlik halkının ve 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu’nun 
misafirperverlik
lerinden dolayı

memnuniyetlerini Heyet Başkanı veda konuşmasında; dünya çocuklarının
dile getirdiler. Muzaffer Çetinsoy “Buradan tekrar tüm bayramını kutluyor

ve bizleri en iyi 
şekilde ağırlaya 
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
öğrenci ve 
velilerine teşekkür 
ediyorum. ” dedi. 
Okul Müdürü Adnan 
Uluğ; “23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk bayramı 
etkinlikleri kap
samında folklor 
oyunlarıyla bayra
mımıza renk katan 
Hamitköy Kültür ve 
Dayanışma 
Derneği öğrenci ve 
öğretmenlerine 
teşekkürlerimi 
sunuyorum.” şek
linde konuştu.

SflHİBİNDENflCİL 
SATILIK DAİRE

MANASTIR BP KARŞISINDA 
3+1 (138 M2) 5. NCİ KAT 

ODALAR LAMİNANT 
PARKELİ, SALON TAŞ 

SERAMİK KAPLI 
MASRAFSIZ TEMİZ DAİRE 

SAHİBİNDEN ACİL 
SATILIKTIR

TEL : 513 85 12

SfiTILIK SU BAYİİ
MÜRACAAT:

O 507 244 72 24

Ti M M a “SUYUNU BOŞAIHA || HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" BK&i 7? 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın ,

‘Gemlik Körfez’ ww.gemlikkorfezgazetesi.com

ELEMAN ARANIYOR
GÜRLE KÖYÜ’NDE 

İKAMET EDEN YAŞLI 
ÇİFTE BAKABİLECEK 

900 LİRA MAAŞLA 
ÇALIŞABİLECEK YATILI 

BAYAN ARANIYOR

0 535 717 14 25

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Muharip fiazilertfen Geliiıılıı cıtarması
Bursa ve Gemlik 
Muharip Gaziler 
Derneği’nin ortak
laşa organize ettiği 
Çanakkale Şehitliği 
gezisi büyük ilgi 
gördü.
Derneğin genel 
merkezinin 
ülke çapında terti
plediği geziye 
Bursa Şube 
Başkanı Muzaffer 
Uyar, Başkan 
Yardımcıları Doğan 
Ulukardeşler ve 
Teşkilattan Sorumlu 
Başkan yardımcısı 
Çetin Dizdaroğlu ve 
50 muharip gazi 
katıldı. Gelibolu’da 
Çanakkale Kara 
Savaşı’nın 97. 
yıldönümünü 
anan Muharip 
Gaziler, Anzaklar’ın 
Şafak Ayini 
etkinliğine de 
katıldılar. Gelibolu 
Yarımadasında 
Bursa Jandarma 
Bölge Komutanı 
Tuğgeneral Ümit 
Yılmaz ile de bir

araya gelen 
Muharip Gaziler, 
BursalI şehitlerin 
mezarı başında da

dua etmeyi ihmal 
etmediler. 
Muharip Gaziler 
Çanakkale

Şehitlik gezisini 
periyodik hale 
getireceklerini 
söylediler.

Amerikalı 
öğrenciler Merinos 

AKKMyi gezdi

Bir proje çalışması 
için Türkiye’ye 
gelen Amerikalı 
öğrenciler, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan işletilen ve 
yönetilen Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi’ni (Merinos 
AKKM) gezdi. 
Merinos AKKM yetki 
lileri eşliğinde Os 
mangazi ve Orhan 
gazi salonlarını 
gezen Amerikalı 
öğrenciler, salonları 
çok beğendiklerini 
dile getirerek bol bol 
hatıra fotoğrafı

çektirdi. Daha 
sonra Kongre 
Kafe’ye uğrayan 
Amerikalı öğrenciler, 
Merinos Parkı 
içerisindeki ortama 
hayran kaldıklarını 
ifade etti.
Amerikalı öğrenci
lerin grup lideri 
olan Mehmet 
Okumuş, Ameri 
ka'da bulunan Türk 
Kültür Vakfı'nın 
ABD devlet okulu ile 
yaptığı işbirliği ile 
82 kişilik öğrenci 
grubunun Türki 
ye'ye geldiğini 
söyledi.

elm& «sekeri
KREŞLERİ —-----

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

w, , kurumu 

€GITIMD€13.VIL
ERKEN KRYIT

RVfiNTfiJLfiRIMIZDfiN 
YfiRfiRLflNIN

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim çocuğunuzun hayatında önemli bir fark yaratır" 
KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİH AYRI SINIFLARIMIZ YE 

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

DOĞAYA VE İNSAHA 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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SANATÇILAR VE ÖZGÜRLÜK
Atatürk’ün: 

“Cumhurbaşkanı 
da olabilirsiniz; 
ama bir sanatçı 
olamazsınız.” 
Sözünü unutan 
iktidarlar güçlerini 
sürdürmek için en 
büyük düşman 
olarak sanatı ve 
sanatçıyı görürler. 
Bu nedenle de 
ellerinden gelen 
baskı ve yıldırma 
hareketini uygula
maya koyarlar.

Son günlerde 
Türkiye’de 
sanatçılar, aydınlar 
iktidarın baskılarını 
hem Türk halkına 
hem de Dünya’ya 
duyurma çabasın
da.

Bunun içinde 
ülkede yaşanan 
çağ dışı uygula
maları çeşitli 

dillere çevirerek 
bütün Dünya 
aydınlarının, 
sanatçılarının ve 
halklarının öğren
mesini amaçlıyor
lar. Bu sanatçılar, 
ülkede yaşanan 
her türlü adaletsiz 
liğin ve haksızlığın 
karşısında olacak
larını, özgürlükten 
yana tavır koya
caklarını kamuoyu
na duyurmaktan 
da geri durmuyor
lar.

Son yaşananlar 
tiyatrocuları çile
den çıkarmaya 
yetti de arttı bile. 
100 yıllık Şehir 
Tiyatroları’nda 
yetkinin bürokrat
lara verilmesi 
sanatçıları isyan 
ettirdi. Binlerce 
sanatçı bu durumu 

protesto etmek 
için İstanbul’da 
düzenlenen 
eyleme katıldı.

Siyasi iktidarı her 
şey benden soru
lacak, benden 
habersiz kuş bile 
uçmayacak 
düşüncesinde. 
Oysa sanat ve 
sanatçı, kendi 
dünya görüşü ve 
anlayışı doğrul
tusunda güzelliğin, 
değişimin ve yeni 
liğin peşindedir. 
Zaman zaman ikti
darların borazan- 
I iğin ı yapmış 
sanatçılar az 
değildir. Tarih 
bunun örnekleriyle 
doludur. Oysa 
gerçek sanat ve 
sanatçı özgürlük 
ortamını arar ve bu 
ortamda gelişir

kök salar.
Tutsaklık sanata 

vurulan bir zin
cirdir. Ne 
yaparsanız yapın 
sanat bu zincirleri 
eninde sonunda 
kırar.

Ülkede sanatın 
içine tüküren 
başkanlar, sanat 
eserine ucube 
diyenler, sanat ve 
sanatçıları istedik
leri gibi yönlendi
receklerini sanı 
yorlar.

Bu bir yanılgıdır. 
Geçici bir zaman 
başarı gibi 
görünse de belli 
bir süreçten sonra 
bu uygulamanın 
sonu büyük bir 
hüsrandır.
Yıllardan beri 

Şehir tiyatrolarında 
oynanacak oyun
ları, repertuvarı 
sanatçılar ve genel 
sanat yönetmenleri 
belirliyordu.
Belediyenin uygu
lamak istediği 
yönetmelik ise 
oyunların, seçici 
bir kurul tarafın
dan belirlenmesini 
öngörüyor. Bu 
kurulda belediye 

bürokratları yer 
alıyor. İstanbul’un 
büyük sanat 
dehası Kadir 
Topbaş, yeni 
yönetmeliği savun
du.

Fakat gerçek 
nedenlerini 
söyleme gereği 
duymadı. Gerçek 
neden Şehir 
Tiyatroları’nda 
oynanacak oyun
ları sanatçılar 
değil, sanattan 
anlayan üstün 
zekâlı muhteremler 
seçecek.

Bu uygulamalar 
nedeniyle onurlu 
ve gerçek 
sanatçılar tavır
larını ortaya koy
dular ve istifalarını 
vererek bu uygula
manın yanlış 
olduğunu bütün 
kamuoyuna duyur
dular.

Sayın Topbaş, 
istifa olaylarının 
yerinde bir 
davranış 
olmadığını, yan
lışlar varsa 
düzeltilebileceğini 
söylüyor.

Temelden yanlış 
olan bir uygula

manın neresini 
düzelteceksiniz, 
Sayın Topbaş? 
Sanata ve 
sanatçıya karşı bu 
olumsuz tutu* 
munuzun başka 
nedenleri demi var 
acaba? Şu gerçeği 
niçin göz ardı edi 
yoruz:

“Yalnız, sanat 
ulusların yükselişi
ni gösterir.” 
(Grimm) Bir 
ulusun gelişmişlik 
düzeyi sanattaki 
başarısıyla ölçülür.

Biz Türk toplumu 
olarak sanatçıları
na sahip çıka
mamış bir toplu 
muz. Namık 
Kemaller, Ziya 
Paşalar, 
Sabahattin Aliler, 
Aziz Nesinler, 
Nazım Hikmetler, 
Orhan Kemaller, 
Fazıl Saylar ve 
daha niceleri...

Bir yurttaş olarak 
ülkede yaşanan 
baskılar karşısında 
sanatçımıza sahip 
çıkamıyorsak her 
türlü mutsuzluğa, 
olumsuzluğa ve 
karanlığa razıyız 
demektir.
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illi Wiı iıiıııi fflicıtt Wiiin illi resmi iıınımıı ohlıı
Bursa’nın somut 
olmayan kültürel 
mirasını yayınladığı 
kitaplarla kent 
belleğine kazandıran 
Büyükşehir 
Belediyesi, e-kitap 
uygulamasını hayata 
geçiren Türkiye’nin 
ilk resmi kurumu 
olurken, Kültür A.Ş. 
de yayınladığı kita
pları elektronik orta
ma aktaran 
Türkiye’nin 3’üncü 
yayınevi oldu. 
Tarihi ve kültürel 
mirasın ayağa 
kaldırılmasına 
yönelik olarak resto 
rasyon projelerini 
hızla sürdüren 
Büyükşehir 
Belediyesi, somut 
olmayan kültürel 
mirasın gelecek 
kuşaklara aktarıl
ması yönündeki 
çalışmalarını dijital 
ortama taşıdı. İnter
netin yaygınlaşması 
ve son yılarda tablet 
bilgisayar kul
lanıcılarının art
masıyla birlikte gün

deme gelen e-kitap 
uygulamasına ilk 
geçen kurum Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi oldu. 
Büyükşehir 
Belediyesi iştirak
lerinden Kültür A.Ş 
tarafından yürütülen 
proje kapsamında 
“Bursa’nın 100 
güzeli” adlı eser, 
fotoğraf ve videolar
da zenginleştirilerek 
dijital ortama 
taşındı.
Büyükşehir teknolo
jide de öncü

Büyükşehir 
Belediyesi’nin ilk 
dijital eseri, Başkan 
Recep Altepe, 
Yıldırım Belediye 
Başkanı ve Kültür 
A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Özgen 
Keskin ve Kültür 
A.Ş. Genel Müdürü 
Rıfat Bakan’ın da 
katıldığı toplantı ile 
kamuoyuna tanıtıldı. 
Gölpark Sosyal 
Tesisleri’nde düzen
lenen toplantıda 
konuşan Başkan 
Altepe, “Türkiye’deki 

yayınevleri tablet bil
gisayarlar için hazır
lanan elektronik 
kitap yayıncılığında 
hala alt yapı çalış
maları içindeler.
Büyükşehir 
Belediyesi Kültür 
A.Ş. yayınladığı kita
pları elektronik orta
ma aktaran 
Türkiye’nin 3. 
yayınevi olurken, 
Büyükşehir 
Belediyemiz de ilk 
kurum oldu. Sosyal 
ve fiziki alanda 
birçok yatırımla

öncü rol üstleniy
oruz. Yayınlarımızı e- 
kitap haline getir
erek bu konuda da 
örnek olduk” dedi.

‘Fatih* projesi için 
önemli bir 
kütüphane 
Bu projenin aynı 
zamanda bir sosyal 
sorumluluk projesi 
olduğunu dile 
getiren Başkan 
Altepe, kağıt kul
lanımı ve baskı 
maliyetleri olmayan 
uygulamanın aynı 
zamanda çevreci bir 
proje olduğunu kay
detti. Tablet bilgisa
yar kullanıcılarının 
bu uygulamayı mar
ketlerden kolaylıkla 
alabileceğini ifade 
eden Başkan Altepe, 
“Bu kitap, videoları, 
yol tarifleri, fotoğraf 
galeri ve slayt 
şovlarıyla, 
seslendirmeleriyle 
adeta farklı bir boyu
ta taşınmış oldu. 
Peyderpey diğer tüm 
kitaplarımızı elek

tronik ortama 
aktararak arşivimizi 
daha da zengin
leştireceğiz. Bu 
proje aynı zamanda 
“fatih” projesini 
destekleyen bir pro
jedir. Zira tüm yayın
larımızın e-kitap 
haline getirilmesiyle 
“fatih” projesi için 
bir kütüphane de 
oluşturmuş ola
cağız” diye konuştu. 
Kültür A.Ş. Genel 
Müdürü Rıfat Bakan 
da dijital ortama 
taşınan “Bursa’nın 
100 Güzeli” adlı 
eserin, yerli ve 
yabancı turistler için 
mükemmel bir 
rehber niteliği 
taşıdığını söyledi. 
E-kitap’ın video ve 
360 derece görün
tülerle destek
lendiğini dile getiren 
Bakan, “Aynı zaman
da mekanlar 8 dilde 
anlatılıyor. Böyle bir 
imkanı basılı bir 
kitapta bulmak 
mümkün değiT” 
dedi

Hana sıcaMifli 3 ila 5 ılerece azalacak X >> ■■■ m ■> >>Ozurİn memur seçme sınavı Pazar gunu
Hava sıcaklığının, 
Marmara'da 3 ila 5 
derece azalacak. Bazı 
şehirlerimizde 
sağanak ve yer yer 
gök gürültülü sağanak 
yağış bekleniyor. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü’nce 
yapılan son değer
lendirmelere göre, 
öğle saatlerinde Doğu 
Anadolu'nun doğusu 
(Erzurum, Kars, Ağrı, 
Ardahan, İğdır, Bitlis, 
Muş, Van ve Hakkari), 
Bolu, Karabük, 
Kastamonu, Çankırı, 
Niğde, Kayseri ve 
Kahramanmaraş ile 
Ankara'nın kuzeydoğu 
ilçelerinin (Çubuk, 
Akyurt, Elmadağ ve 
Kalecik) kısa süreli ve 
yerel olmak üzere 
sağanak ve yer yer 
gök gürültülü sağanak 
yağışlı geçeceği tah
min ediliyor. Sabah 
saatlerinde Doğu 
Karadeniz Kıyılarında 
sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının, 
Marmara'da 3 ila 5 
derece azalacağı, 
diğer yerlerde önemli 
bir değişiklik olmaya
cağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle 
güney ve güneybatı, 
zamanla kuzeybatı 
bölgelerde kuzey ve 
kuzeybatı yönlerden 
hafif ara sıra orta 
kuvvette esmesi bek
leniyor.
-BAZI İLLERDE HAVA 
DURUMU-
Bazı illerde bugün 
hava durumu ve 
sıcaklık değerleri 
şöyle olacak: 
İSTANBUL: Az bulutlu 
ve açık, öğle saat
lerinden sonra parçalı 
bulutlu (21) 
ANKARA: Az bulutlu 
ve açık, zamanla 
parçalı bulutlu, öğle 
saatlerinden sonra 
doğu ilçelerinin 
(Çubuk, Akyurt, 
Elmadağ ve Kalecik) 
kısa süreli ve yerel 

olmak üzere sağanak 
ve gök gürültülü 
sağanak yağışlı (27) 
İZMİR: Az bulutlu ve 
açık (27) 
ADANA: Az bulutlu ve 
açık, öğle saatlerinden 
sonra parçalı bulutlu 
(28) 
ANTALYA: Az bulutlu 
ve açık (23) 
SAMSUN: Parçalı 
bulutlu (19) 
ERZURUM: Parçalı 
bulutlu, öğle saat
lerinden sonra kısa 
süreli ve yerel olmak 
üzere sağanak ve yer 
yer gök gürültülü 
sağanak yağışlı (20) 
VAN: Parçalı bulutlu, 
akşam saatlerine 
kadar aralıklı sağanak 
ve yer yer gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı (16)

2012 Özürlü Memur 
Seçme Sınavı (2012- 
ÖMSS) 29 Nisan 2012 
Pazar günü 81 il 
merkezinde yapılacak. 
2012 özürlü Memur 
Seçme Sınavı (2012- 
ÖMSS) 29 Nisan 2012 
Pazar günü 81 il 
merkezinde yapılacak. 
Adayların özürleri 
nedeniyle yanlarında 
bulundurmaları 
gereken araç-gereç, 
ilaç, yiyecek ve içe
cekleri getirebileceği 
sınavda, adayların 
sınava girecekleri 
binanın kapısında 
sınavın başlama 
saatinden en az 1 saat 
önce hazır bulun
maları zorunlu tutuldu. 
Aile ve Sosyal 
Politikalar 
Bakanlığından yapılan 
yazılı açıklamada, 
2012 Özürlü Memur 
Seçme Sınavı’nın 
(2012-ÖMSS) 29 Nisan 
2012 Pazar günü 81 il 
merkezinde sabah 
saat 10.00’da başlaya
cağı bildirildi. 
Adaylara Sınava Giriş 
Belgesi gönderilmeye
ceği kaydedilen açık
lamada, “Adaylar sına

va girecekleri yer bil
gisini gösteren Sınava 
Giriş Belgesi’ni, T.C. 
Kimlik Numaraları ve 
aday şifreleri ile 20 
Nisan 2012 tarihinde 
saat 14.00’ten itibaren 
ÖSYM’nin http://ais. 
osym.gov.tr internet 
adresinden edinecek
lerdir” denildi.
Belgenin üzerinde 
adayın sınava gireceği 
merkez, bina, salon 
bilgileri ile adayın 
fotoğrafı bulunacağı 
belirtilen açıklamada 
şöyle devam edildi: 
“Adaylar internetten 
edinecekleri bu bel
gelerinin renkli ya da 
siyah-beyaz çıktılarını 
sınav günü yanlarında 
bulundurmak zorun

dadır. Ancak belgenin 
arka yüzünde herhan
gi bir yazı, resim, 
işaret vb. bulunma
malıdır. Sınava Giriş 
Belgesi’ni yanında 
bulundurmayan aday
lar sınava alınmaya
caktır. Adayların sına
va girecekleri binayı 
sınav gününden önce 
görmeleri yararlarına 
olacaktır. Kimlik ve 
güvenlik kontrolleri ile 
salona giriş işlem
lerinin zamanında 
yapılabilmesi için, 
adayların sınava gire
cekleri binanın 
kapısında sınavın 
başlama saatinden en 
az 1 saat önce hazır 
bulunmaları zorun
ludur.”

http://ais
osym.gov.tr
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SGK'dan karanlık tablo'
SGK Başkan 
Yardımcısı Mustafa 
Kuruca, yaklaşık 30 
yıl sonra yaşlı 
nüfusun artmasına 
bağlı olarak sağlık 
giderleri ve emekli 
aylığı ödemesinin 
artacağını ve bu yü 
kün SGK'nın sırtına 
bineceğini bildirdi 
Ankara Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği (ANKESOB) 
tarafından 
Ankara'da faaliyet 
gösteren taksi, 
minibüs, halk oto
büsü gibi araçlarda 
çalışan şoförlerin 
sosyal güvenlik 
haklarının anlatıl
ması için bil
gilendirme toplantısı 
düzenledi. 
ANKESOB toplantı 
salonunda düzenle
nen toplantının 
açılış konuşmasını 
yapan Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(SGK) Başkan 
Yardımcısı Mustafa 
Kuruca, sosyal 
güvenlik sisteminin 
çıkan yasalarla

Su faturasına ek ücret soku!
Elektrik faturaların
daki kayıp kaçak 
bedelinin faturaya 
yansıtılmasının 
ardından tepkiler 
dinmek bilmezken 
su faturalarında da

<* “katı atık yönetim 
4 sistemi ücreti”nin

yanı sıra “kanal kul- 
9 lanım ücreti”nin

yansıtılması tep
kilere neden oldu.

yeniden reforme 
edildiğini anlattı. 
10 BAKANLIK 
BÜTÇESİNDEN 
BÜYÜK 
BÜTÇE 
Türkiye'nin Sosyal 
Güvenlik Sisteminin 
bütçesinin 160 mil
yar lira civarında 
olduğunu ifade eden 
Kuruca, bu rakamın 
10 bakanlık 
bütçesinden daha 
büyük bir bütçe 
olduğunu kaydetti. 
Gelecekte sosyal 
güvenlik sisteminin 
sürdürülebilirliğinin 
sağlanması gerek

Tüketiciler tarafın
dan Şikayet Portalı 
Şikayetvar’a gönde 
rilen şikayetler fatu
ralara yansıtılan 
yeni bir ücreti daha 
gözler önüne serdi. 
Elektrik faturaların
daki yoğun tepkilere 
yol açan 9 kalemde 
alınan ücretlerin 
gizlenmesi gün
demde iken su fatu

tiğini dile getiren 
Kuruca, bu amaçla 
ülkenin sosyal 
güvenlik sisteminin 
sıkıntılarının aşıl
ması gerektiğini 
söyledi.
Dünyadaki tüm 
ülkelerin sosyal 
güvenlik sistem
lerinde açık 
olduğunu, bunun 
nedeninin sosyal 
güvenlik kurum- 
larının kar eden 
kurumlar olmadığını 
ifade eden 
Kuruca, "Sosyal 
güvenlik sisteminin 
gelir gider 

ralarına yansıtılan 
ek ücretler gözler
den kaçmadı.
Tüketiciler tarafın
dan incelemeye alı
nan faturalardan 
ortaya çıkan yeni 
ücretin adı ise 
“kanal kullanım 
ücreti." Su abonesi 
olan mesken ve iş 
yerleri sahipleri alı
nan ücretin yasal 

dengesine 
bakıldığında, 
genel bütçeden 
sosyal güvenlik 
kurumuna yapılacak 
her transfer, düşük 
gelir gruplarına 
yapıldığı için gelir 
dağılımında düzeltici 
etkisi var" dedi. 
Türkiye'nin "kara 
delik" diye 
adlandırılan sosyal 
güvenlik sisteminin, 
genel bütçeden 
yapılan tranşferlere 
bakıldığında sıkıntılı 
gibi görünse de 
sürdürülebilir 
noktada olduğunu 
belirten Kuruca, 
"Her geçen yıl 
özellikle son 
20 yıl içinde yıldan 
yıla yükselen oran
da genel bütçeden 
sosyal güvenlik 
kurumuna yardım 
yapılmış olması ve 
bu yardımların 
artarak devam 
edecek olması 

tehlike olarak 
karşımıza çıkıyor" 
diye konuştu.

dayanağının olup 
olmadığını merak 
ediyor. Gönderilen 
şikayetlerde: “Su 
faturalarında ‘kanal 
kullanım ücreti’ adı 
altında bir ücret 
tahakkuk ettirildi. Bu 
ücretin ne için alın 
dığı ve neye dayan 
dirildiği vatandaş 
tarafından bilinme 
mektedir.

Karaborsa ve sahte 
ilaçlar yüzünden 3-4 
misli fazla para öde
mek zorunda kah 
Vatandaş, kaçak 
ilaca 3-4 misli para 
ödemekle kalmıyor, 
ne olduğunu 
bilmediği ilacı kul
lanmak zorunda 
kalıyor.
TÜRKİYE’de tüm 
ilaçlar İlaç Takip 
Sistemi’yle (İTS) 
takip edilmesine 
rağmen, vatandaş 
için hayati önem 
taşıyan birtakım 
ilaçlar piyasada 
bulunamıyor 
Habere göre bazı 
ilaçlar, ithal ilaçların 
fiyatının düşürülme
si, SGK’nın ıskonto 
uygulaması gibi 
nedenlerle ithalatçı 
firmalar tarafından 
artık getirilmediği 
için bulunamıyor; 

KflŞCM B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA

OSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

kimi ilaçlar da üreti
ci firma hammadde 
sıkıntısı yaşadığı, 
ruhsatı iptal edildiği 
ya da başka bir 
gerekçe nedeniyle 
getirilmiyor.
Türkiye’de eşdeğeri 
üretilen ilaçların 
bazıları ise, ithal ilaç 
getirilmediği için 
artan talebi 
karşılayamıyor.
‘ÇANTACI’ 
DEVREDE 
Hastalar, eczane 
eczane dolaşarak 
ilacı bulmaya 
çalışırken karabor
sacının eline düşü 
yor. Bazı eczaneler, 
piyasada buluna
mayan ilaçları, “çan
tacı" olarak tabir 
ettikleri karabor
sacıya telefon 
ederek 3-5 misli 
fiyatına vatandaşa 
satıyor.

G 
E 
M 
L 
i 
K 
R 
E 
H

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 1° 28

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

HASTANELER

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUR -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
Akçen Petrol s13 1o 79
MAR-PET 5,3 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol S13 01 03

B 
E 
R 
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Devlet Hastane»! 517 34 00
Sahil Dev. Heet. 513 23 29
Mer.Sag.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 68

TAKSİLER

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

RELEDIYE

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

Gemlik Karfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI: 4256 

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)

«MiııMl
VENÜS SİNEMASI 

SİYAHLI 
KADIN:12:00-14:00- 
16:00-18:00-20:30 

HAYALET SÜRÜCÜ 
2:11:30-13:30-15:30- 

17:30-20:00 
SEVİMLİ KAHRA- 
MAN:11:45-14:15- 

16:15-18:00 
REZERVASYON 51333 21

CIUŞAVM TUTKU 
SÜPERTÜRK: 

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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3, Kaymakamlık Kupası Gümüş 
Kyak Basket Turnuvası haşlıyor
4 Mayıs 2012 
tarihinde düzen
lenecek olan 
“Geleneksel 3. 
Kaymakamlık 
Kupası Gümüş Ayak 
Basketbol Turnuva 
sı”na katılacak 
takımların 
kuraları çekildi. 
Gemlik 
Kaymakamlığı, 
Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürlüğü, 
Türkiye Basketbol 
Federasyonu Bursa 
İl Temsilciliği işbir
liği ile Gümüş Ayak 
sponsorluğunda 
Atatürk Kapalı Spor 
Salonu’nda yapıla
cak olan turnuvanın 
Türkiye Basketbol 
Federasyonu onaylı 

olduğu belirtilirken, 
karşılaşmaya BP 
Petrolleri A.Ş., 
Muhasipler, Gemlik 
Yaşam Atölyesi, 
GEMPORT, Gemlik 
Bankalar Birliği, 
Ağdemir Nakliyat, 
Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu, 
ÇİMTAŞ, Muammer 
Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesi, 
Muhasipler ve 
Roda Liman takım
larının katılacağı 
açıklandı.
İlçe Spor Müdürü 
Adil Tunç, yaptığı 
açıklamada, turnu
vanın Gemlik halkına 
basketbolü sevdire
ceğini, bu tarz orga
nizasyonları 
sürdüreceklerini

belirterek, 
“Turnuvaya katılan

takımların maçları 
Fairplay ve centil

menlik içinde 
geçmesi dileğiyle

tümüne başarılar 
diliyorum” dedi.

Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi Kız 
Futbol Takımı, antre- 
manlarına başladı. 
Deniz Tutum’un 

antrenörlüğünü yap
tığı Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi Kız 
Futbol Takımı, hafta
da 2 gün blmak 

üzere Atatürk 
Stadyumunun yanın
da bulunan yeni çim 
sahada çalışmalarını 
sürdürüyor.

Hisar Anadolu Lisesi 
Kız Futbol 
Takımı’nda şu isim
ler yer alıyor: 
Elif Aslı Karasu

(Kaptan), Deniz 
Yıldız, Ceren 
Değirmenci, 
Sümeyye Tiryaki, 
Gizem Yavuz, Özlem 

Kolik, Pınar Bahşi, 
Ecem nurkaya, 
Begüm Er, Aleyna 
Aydemir, Selenay 
Çetin, Beyza İnce.

KAŞCDC B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

‘Gemlik Körfez’ www.gem I i kkorfezgazetes i .com

http://www.gem


Trafiğe 1 Mayıs ayarı
Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 1 Mayıs'ta bazı yollar kapalı olacak. Kent Meydanında düzenlenecek 1 Mayıs İşçi 
Bayramı kutlamaları sebebiyle, 1 Mayıs'ta saat 08.00 - 19.00 saatleri arasında Stadyum Kavşağı'ndan Stadyum Caddesi iniş, İpekiş Kavşağı ve 
Darmstad Caddelerinin geliş ve gidiş istikametleri, Gençosman Kavşağından - Kent Meydanı - Uluyol Kavşağı - Hakimiyet Kavşağının geliş ve 
gidiş istikameti, Fevzi Çakmak Caddesi çıkış istikameti düzenlenecek yürüyüş ve miting sürecisince araç trafiğine kapalı olacak.
Kapalı olan sürücülerin kullanabilecekleri yol güzergahları ise şöyle: Gençosman Kavşağından ve Uluyol Kavşağı ile Fomara Meydanı istikame
tine geçmek isteyen araç sürücüleri, Ankara Yolu - Gökdere Bulvarı - Gökdere Kavşağı - Haşim İşcan Caddesini kullanarak Fomara Meydanı 
istikametini, Gençosman Kavşağından Darmstadt Caddesine geçmek isteyen araç sürücüleri, Gençosman Kavşağı - İzmir Yolu - Merinos 
Kavşağı - Stad Caddesi ■ İpekiş Kavşağı - Darmstadt Caddesi istikametini, Altıparmak Caddesi ve Stad Kavşağından İzmir - Ankara yoluna çık
mak isteyen araç sürücüleri, Çekirge Caddesi Çelik Palas Lambalar - Cumulcul Kavşağı - Sıcak Sular istikametini kullanabilecek.

Esrar tartışması 
ölümle bitti

Bursa'da, iki kişi arasındaki esrar 
alışverişi yüzünden çıktığı iddia 
edilen kavgada bir kişi bıçakla
narak öldürüldü. Haberi syf3’de

Sacılonlııciıaiieiiıeaiırlasiınlıııısıııiebbetisıeıli
2011 yılının Ekim ayında yeni Kordonda yürüyüşe çıkan 
Yasemin Özdemir (36) adlı bayan, cinayet suçundan ceza
evinden çıkan Mehmet Yorulmaz tarafından hiç yoktan 
yere 36 bıçak darbesiyle öldürülmüştü. Bursa 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen davada, “Canavarca hislerle veya 
eziyet çektirerek öldürmü” suçundan ağırlaştırılmış 
müebbet hapis istemiyle hakkında dava açılan Yorulmaz, 
mahkemede “Cinayeti işlediğim doğrudur. Neden yap
tığımı bilmiyorum" dedi. Yasemin Özdemir’in yakınları ise, 
sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını iste
diklerini söylediler. Mahkeme heyeti, eksik evrakların 
tamamlanması için duruşmayı erteledi. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

28 Nisan...
Bugün 28 Nisan e-muhtırasının 5. yıldönü 

mü..
Türk Silahlı Kuvvetleri 27 Nisan gecesi 

yayınladıkları internet duyurusuyla, siyasi lite 
ratürde post modern darbe olarak ad 
landınlan bir girişim sergilediler.

2007 yılında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet 
Sezer'in görev süresi dolmuştu.

AKP Cumhurbaşkanlığı’na Abdullah Gül’ü 
aday göstereceğini açıklayınca, köşke türban
lı bir Cumhurbaşkanı eşinin geleceği endişesi
ni taşıyan ve laiklik konusunda hassas olan 
asker, gidişatı önlemek için doğrudan müda
hale yerine, internet üzerinden yayınladığı 
bildiri ile sorunun tarafı olduğunu açıklamıştı.

Devamı sayfa 4’de

Yerleşke Sahil 
Yolu düzenlemesi

devam edivor

Gemlik Belediyesi tarafından düzenleme 
çalışmaları devam eden Uludağ Üniver
sitesi Sunğipek Asım Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu ve Hukuk Fakültesi Sahil 
Yolu’nda parke döşeme çalışmaları devam 
ediyor. Haberi sayfa 4’de

Kalp ameliyatları 
konulu seminer 

ilgi gördü

Gemlik Muammer Ağım Devlet Hasta 
nesi ile Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi 
arasında sağlanan işbirliği ile başlatılan 
aylık sağlık seminerlerinin bu ayki 
konusu “Kalp Ameliyatları” oldu, gele
cek ayda yeni bir konuda seminer 
düzenleneceğini, seminerlerin yararlı 
olduğu belirtildi. Haberi sayfa 5’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
ÇETİNKAYAGürhan

Dün... Bugün... Ya yarın?
Geçmişte kurulan “karanlık ilişkiler” 

ve “sahtekârlıklar” Türkiye’ye bugün
leri armağan etti. Sağ da sol da ciddi 
bir yozlaşma geçiriyor. Toplumsal 
değerler bir yana bırakıldı.

Yurtseverlik ya da milliyetçilik gibi 
kavramlar dönüşüme uğradı.

İdeolojik ve politik zayıflık, tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
önemli bir zaafı beraberinde getirdi.

Siyaset “paranın saltanatı”na teslim 
oldu.

Bugün...
Seçmen ya da yurttaşlar topluluğu 

giderek “kıskaç”a giriyor.
Dinsel ve ayrılıkçı ideolojiler sağ ve 

soldaki işbirlikçilerin “yumuşat
malarıyla” ulus bilincini yok ediyor.
Zayıf ve temelsiz siyasal yapı 

‘‘cumhuriyet” kazanımlarına sistemli 
ve inatçı saldırılarda bulunuyor.

Yargı...
Eğitim...
Sosyal güvenlik...
Sağlık...
Bilinçli müdahalelerle “siyasal 

iradenin” yörüngesine giriyor.
Karanlıklara bürünen “kafalar” gele

ceğin fidanlarının kökünü kurutuyor.
Az düşünen, öngöremeyen, sorgula

mayan, sağlıksız ve eğitimsiz insanlar 
dünden günümüze başkalaşım geçir
di.

Dün: Göğsümüz tunç siperiydi... 
Bugün: Göğüslerimiz artık silikonlu.

Dün: Canımızı vermiştik bu vatan 
için... Bugün: Naylon fatura verir 
olduk vatanı soymak için.

Dün: Elimizde üretkenliğin nasırı 
vardı... Bugün: Elimizde tembelliğin 
cep telefonu...

Dün: Karanlığın üzerine bir güneş 
gibi doğuyorduk... Bugün: Yeni 
zenginlerimiz çocuklarını Amerika'da 
doğuruyor artık.

Dün: İstikbal göklerdeydi... Bugün: 
İstikbal Gök kafeslerde...

Dün: Yüreğimiz coşkulu, gönlümüz 
zengindi. Bugün: Yüreğimiz organ 
tacirinde.

Dün: Çıkmıştık acık alınla 10 yılda 
her savaştan... Bugün: Çetelerle 
savaşmayı bile beceremiyoruz.

Dün: Her şeyi onurumuza bırak
mıştık... Bugün: Her şeyi oluruna 
bıraktık.

Bu saptamalara hak vermemek 
olanaklı mı?

Yine de...
Umut ve gelecek...
Her türlü “saldırıya” rağmen yurt

taşın beyninde...
Yüreğinde...
Cumhuriyet, demokrasi, laiklik, 

hukuk, devrimcilik, yurtseverlik önem
li değerler.

Kaybedildi mi kazanılması zorlaşıyor 
hatta olanaksızlaşıyor.

İnadına ve ısrarla Ne mutlu Türküm 
diyene...

Savcı, Kordon cinayetine 
ağırlaştırılmış müebbet istedi
2011 yılının Ekim ayında yeni Kordonda yürüyüşe çıkan Yasemin 
Özdemir (36) adlı bayan, cinayet suçundan cezaevinden çıkan 
Mehmet Yorulmaz tarafından hiç yoktan yere 36 bıçak darbesiyle 
öldürülmüştü. Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün başlayan 
davada Savcı, Yorulmaz için ağırlaştırılmış müebbet cezası istedi.
Gemlik'te çocuğunu 
kreşe bıraktıktan 
sonra kordonda 
bulunan parka spor 
yapmaya giden 
kadının bıçaklanarak 
öldürülmesiyle ilgili 
hakkında ağırlaş 
tırılmış müebbet 
hapis istemiyle dava 
açılan sanığın 
yargılanmasına baş
landı.
Bursa 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
görülen davada, 
"canavarca hislerle 
veya eziyet çekti re 
rek öldürme" suçun
dan ağırlaştırılmış 
müebbet hapis 
istemiyle hakkında 
dava açılan tutuklu 
sanık Mehmet 
Yorulmaz, ilk kez 
hakim karşısına 
çıktı.
Duruşmaya, müşteki 
olarak, bıçaklanarak 
öldürülen 3 çocuk 
annesi Yasemin 
Özdemir'in (36) eşi 
Murat Özdemir (43), 
babası Mehmet Ali 
Kayaoğlu (59), 
annesi Habibe 
Kayaoğlu (55), kız 
kardeşi Yeşim Er 
(32) ile tarafların 
avukatları katıldı. 
Adam öldürmek 
suçundan uzun süre 
hapis yatan ve olay
dan 5 ay önce 
tahliye olan tutuklu 
sanık Mehmet 
Yorulmaz, 
mahkemede 
"Cinayeti işlediğim 
doğrudur. Neden 
yaptığımı bilmiyo
rum" dedi.
Mahkeme başkanı, 
yakalandıktan sonra 
emniyette verdiği 
ifadesinde suçunu 
kabul etmediğini 
hatırlatması üzerine 
sanık, "Ben soruş

turma kapsamında 
cinayeti işlediğimi 
kabul etmiştim" diye 
konuştu.
Duruşmaya müşteki 
olarak katılan Murat 
Özdemir, Yeşim Er, 
Mehmet Ali ve 
Habibe Kayaoğlu 
olayı görmediklerini 
ifade ederek, sanık
tan şikayetçi olduk
larını ve cezalandırıl 
masını istediklerini 
söylediler.
Müştekilerin avukatı 
Tuğba Karaca ise 
"Sanık soruşturma 
sırasında olayı 
ayrıntılarıyla anlat
mıştır. Daha önce de 
adam öldürme 
suçundan cezaevin
de yatmıştır. Bu 
sebeple sanığın akıl 
hastası olmadığı 
kanaatindeyiz" dedi. 
Mahkeme heyeti, 
eksik evrakların 
giderilmesi için 
duruşmayı erteledi.

AİLE TEPKİ 
GÖSTERDİ 
Duruşma çıkışı 
gazetecilerin soru
larını cevaplayan 
öldürülen kadının 
kız kardeşi Yeşim 
Er, "Zevkten adam 
öldürmek, bu kadar

kolay işte. Biz, bu 
adamın cezaevinde 
bizim vergimizle 
beslenmesini 
istemiyoruz.
Bizim canımız yandı. 
Başkalarının da mı 
canı yansın. Bunu 
mu bekliyorlar." 
dedi.
Sanığın daha önce 
iki kişiyi öldürdüğü 
için cezaevinde yat
tığını söyleyen anne 
Habibe Kayaoğlu da 
"2 kişiyi öldürmüş, 
içerde yatmış. 3 ay 
olmuş hapisten 
çıkalı. Kendini niye 
öldürmemiş de 
benim yavrumu 
öldürmüş. Benim 
yüreğim yandı.
Canavar bu canavar, 
insan olamaz." diye 
konuştu.
Bu sırada Yasemin 
Özdemir'in yakınları 
sinir krizi geçirdi. 
Anne Habibe 
Kayaoğlu, 112 Acil 
Servis ekipleri 
tarafından hastane 
ye kaldırıldı.

CİNAYET 
NASIL 
İŞLENMİŞTİ 
Gemlik'te Ekim 
2011'de Cumhuriyet 
Mahallesi'ndeki 3

numaralı kordonda 
vatandaşlar tarafın
dan vücudunda çok 
sayıda bıçak darbesi 
tespit edilen bir 
kadın cesedi bulun
muş, kadına ait cep 
telefonundaki bir 
numarayı arayan 
polis ekipleri, bıçak
lanan kadının 
Yasemin Özdemir 
(36) olduğunu belir
lemişti.
Olay yerine 200 
metre uzaklıktaki 
zeytinlikte kanlı bir 
erkek yeleği bul
masının üzerine 
MOBESE kayıtlarını 
inceleyen polis ekip
leri, olay yerinden 
cinayetin işlendiği 
saatte aynı yelekle 
geçen bisikletlinin 
Mehmet Yorulmaz 
olduğunu belirlemiş, 
katil zanlısı Mehmet 
Yorulmaz ilçeye 
bağlı Karacaali 
köyünde bir balıkçı 
barınağında 
yakalanmıştı.
Hunharca işlenen 
cinayetin Gemlik’te 
duyulması büyük 
infale neden olmuş. 
Katilin kısa sürede 
yakalanması ise 
sevinçle karşılan
mıştı.

para?! ABONE OLDUNUZ MU?
ctııii'iı lu (lıılı ılnıl »tınıl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T yon ■ , “SUYUNU BOŞAfclBA A HARCAMA" 
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Esrar tartışması ölümle bini
Bursa'da, iki kişi 
arasındaki esrar 
alışverişi yüzünden 
çıktığı iddia edilen 
kavgada bir kişi 
bıçaklanarak 
öldürüldü.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
cinayetin katil 
zanlısı olduğu ileri 
sürülen bir kişiyi

Havaya rastgele ateş eden
gene gözaltına alındı

Bursa'nın 
Osmangazi 
ilçesinde ruhsatsız 
tabanca ile havaya 
ateş eden bir kişi 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Santral Garaj 
Mahallesi 8. Çelik

MMII tilaveti tavasınla. esti 
Bakan Asık talimatla ifade rerdi

Bursa'da geçen yıl 
nisan ayında, 
Mudanya İlçesi'nde 
ki bir restoranda 
Anap eski 
Milletvekili 58 yaşın
daki Mehmet Gedik'i 
tabancayla 
öldürdüğü iddiasıyla 
yargılanan 44 yaşın
daki Mehmet Akif 
Şahin'in davasında, 
eski Devlet Bakanı 
Eyüp Aşık'ın talimat
la alınan ifadesi 
okundu.
Bursa'da Anap'tan 
iki dönem mil
letvekilliği yapan 
evli 2 çocuk babası 
Mehmet Gedik, 
Mudanya ilçesinde, 
geçen yıl Nisan 
ayında bir restoran
da Trabzonspor- 
Eskişehirspor 
maçını izlerken, 
çıkan kavgada 
tabancayla vuru
larak öldürüldü. 
Cinayet sonrası 
yakalanan 

gözaltına aldı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Beyazıt Mahallesi 
Yapraklı Sokak'ta 
meydana geldi. İddi
aya göre esrar mad
desi almak isteyen 
ve 7 ayrı suçtan 
kaydı bulunan Cihan 
Y.(39) ile ismi henüz

Caddesi'nde taban
cayla havaya ateş 
edildiği yönündeki 
ihbar üzerine 
harekete geçen 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
Ceyhan D. (30) isimli 
genci gözaltına aldı.

Gedik'in arkadaşı 
Mehmet Akif Şahin, 
emniyetteki 
sorgusunun ardın
dan çıkartıldığı 
nöbetçi mahkeme 
tarafından tutuk
landı.
Hakkında Bursa 
5'inci Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
'Kasten adam 
öldürmek' suçundan 
ömür boyu hapis 
cezası istemiyle 
dava açılan Mehmet 
Akif Şahin'in 
yargılanmasına 
devam edildi.
Duruşmaya, tutuklu 
sanık Mehmet Akif 
Şahin ile öldürülen 
Mehmet Gedik'in 
oğlu 25 yaşındaki 
Ali Orkun Gedik 
katıldı. Avukatların 
da hazır bulunduğu 
duşmada polis 
adliye dışında ve 
içinde geniş güven
lik önlemleri aldı. 

öğrenilemeyen bir 
kişi, esrar pazarlığına 
yaptı. Anlaşmazlık 
üzerine ikili arasında 
çıkan tartışma kısa 
sürede kavgaya 
dönüştü. Cihan Y. 
göğsüne aldığı bıçak 
darbesiyle ağır yara
landı. Olayı gören 
vatandaşlar yaralı 
için olay yerine

Yapılan incelemede 
Ceyhan D.'in taban
casının üzerinde bir 
adet şarjör ve bu 
şarjör içerisinde 6 
adet MKE yapımı 
mermiye de el 
konuldu. Olayla ilgili 
soruşturma

EYÜP AŞIK 
TALİMATLA 
İFADE VERDİ 
Sanık avukatının 
talebi üzerine ifade
sine başvurulan eski 
Devlet Bakanı Eyüp 
Aşık'ın, Ankara 
1'inci Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde tali
matla veridği ifade 
mahkemede okun
du. İfadesinde, 
arkadaşı olan 
Gedik'in 
öldürüldüğünü tele
vizyondan duyduk
tan sonra Bursa'ya 
geldiğini söyleyen 
Eyüp Aşık şöyle 
dedi:
"İki gün süre ile 
Gedik'in evinde 
bulundum. Eve 
gelenler, birkaç 
seneden beri 
Mehmet Akif 
Şahin'in sürekli 
olarak Mehmet 
Gedik'i vuracağını 
söylediğinden söz 
ediyorlardı. Hatta 

ambulans 
çağırdı. Cihan Y. 
yolda hayatını 
kaybetti.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
olaya karıştığı ileri 
sürülen bir kişiyi 
gözaltına aldı. 
Olayla ilgili çok 

soruşturma 
başlatıldı.

başlatıldı.
Ceyhan D. hakkında 
*6136 Sayılı Ateşli 
Silahlar ve Bıçaklar 
ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanun'a 
muhalefet' suçun
dan işlem yapıldığı 
açıklandı

Gedik ile Mehmet 
Akif Şahin arasında 
alacak- verecek 
meselesi olduğunu 
da söylediler. Ama 
ben sanıktan böyle 
bir şey duymadım. 
Çünkü kendisini hiç 
tanımam" dedi.
Sanık avukatı Kenan 
Aşık, Eyüp Aşık'ın 
mahkemeye gelerek 
ifade vermesini 
talep ederken, tutuk
lu sanık Mehmet 
Akif Şahin ise 
Mehmet Gedik ile 
aralarında herhangi 
bir alacak- verecek 
meselesinin bulun
madığını söyledi. 
Mahkeme heyeti, 
eski Devlet Bakanı 
Eyüp Aşık'ın, sanık 
avukatı Kenan 
Aşık'ın da hazır 
bulunacağı bir 
mahkemede tekrar 
talimatla ifadesinin 
alınmasına karar 
vererek duruşmayı 
erteledi.

Be hey gafil...

Gemlik Körfez wvııw.gemiikkortezgazetesi.com

Muğla’da rahmetli Mevhibe 
İnönü’nün büstüne saldırmışlar.
Boyamışlar, kaidesinin mermerini 

sökmüşler, hakaret içeren yazı 
yazmışlar.

Bunlar müslüman ha... Sözde dindar. 
Yok efendim yok, kindar!

Beyinleri yıkanmış, kalpleri kararmış, 
gözleri görmez olmuş yaratıklar.
Görevleri nifak yaratıp, toplum 

barışını bozmak, bölüp, parçalamak 
düşmanlık yaratmak.

Gerçek müslüman, ölmüşleri iyilikleri 
ile anar, değil kirletmek, kırıp dökmek 
hakaret etmek ruhuna bir fatiha 
armağan eder, affını diler. Sevgi 
bağlarının pekişmesine çalışır 
toplumun.

O, öyle inandırılmış, vicdani 
karatılmış ki; kendinden olmayan, ken
disi gibi düşünmeyen, kendisi gibi 
yaşamayan herkes gavur, kafirdir. 
Allahın birliğine ve varlığına inanmış 
başka dinlerden olsa da.
Gönlündeki kötü düşünceler, tekrar 

edile edile kine dönüşmüştür. 
Kararmıştır kalbi.
Kindardır, kinini içinde bir zaman 

tutar.
Ne zaman ki; arkasını sıvazlayacak, 

kendini koruyup kollayacak binlerinin 
olduğunu görüp, anladığında kusar 
kinini.
Kinini içine ata ata, içinde tuta tuta o 

birikmiş kin, kalbini ve gözünü 
karartır, yakar özbenliğini.
Özbenliğini, yakıp, yitirince, saldırır 

otel odalarında yakar cayır cayır 
insanları.
Aklınca, bu dünyada kafirleri yak

tığından cehennem de yanmayacağına 
inanır.
Öyle ya, Allah yolunda savaşmış, 

dinsizi imansızı yakmış, putları kırmış, 
islamın gücünü kanıtlamıştır.

Bilmez ki; merhametten yoksun
laşmış kararıp küllenen kalbindeki o 
kin ateşinin koru kendisi için cehen
nem ateşini körükleyecek, cehennemin 
müdavimi kılacak canavarlaşan ruhun
dan ötürü.

Cehennemin ateşi hiç sönmeyecek, 
kulların boynuna dolanmış hakları 
cehennem ateşinin kütüğü olacak ona 
oysa...
Zavallı, sanıyor ki; işlediği amelle 

çevresini kandırdığı gibi Allahımızı 
kandıracak. Aç kulhüvallahi, bir 
Elhamla, kafada sarık, göbeğe kadar 
sakal, cübbe ve şalvarla.
Yaratılan sevilmedikçe, yaradanın 

affını, ummak, sevgisini kazanmak ne 
mümkün.

Be hey gafil!
Büstüne saldırdığın, örnek bir türk 

kadım, inancını ömrü boyunca 
yaşayan bir mümine, insanlığı 
tevazu’u ile gönüllerde yaşayan, 
yaşatılan gerçek insan.

Ruhun şad olsun, Allah’ın rahmeti 
üzerine olsun Mevhibe Ana...

wv%25c4%25b1%25c4%25b1w.gemiikkortezgazetesi.com
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Güne Bakış »ısaiıiümiMtei»
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

28 Nisan...
Asker, 28 Şubat’ta Anayasanın kendine 

verdiği, Cumhuriyeti koruma ve kollama 
görevini kullandığını, laik Cumhuriyete 
karşı laiklik karşıtı eylemlerin artığını 
öne sürüyordu.

Askerin e-muhtıra açıklamasında, "Son 
günlerde Cumhurbaşkanlığı seçimi 
sürecinde öne çıkan sorun, laikliğin tar 
tışılması konusuna odaklanmış durum
dadır. Bu durum, Türk Silahlı Kuvvetleri 
tarafından endişeyle izlenmektedir. 
Unutulmamalıdır ki, TSK bu tartışmalar
da taraftır ve laikliğin kesin savunucusu 
dur" ifadesi kullanıldı.

AKP iktidarı bu açıklama karşısında 
suskun kalmayarak, bu bildiriyi sert bir 
şekilde kınadı.

e-muhtıra basında askerin demokrasi 
ye balans ayarı olarak yorumlandı.

12 Mart ve 12 Eylül darbelerinde ve 
muhtıralarında o günün iktidarları ya 
şapkasını alıp gittiler, ya da sessiz 
kalmayı tercih ettiler.

AKP e-muhtıra açıklamasına sessiz 
kalmadı.

Bir kere AKP seçimlerde tek başına 
iktidar olmuştu.

Arkasında halkın çoğunluğu olduğuna 
inanıyordu.

Gül’ün Cumhurbaşkanlığı adayı olması 
gündeme geldiğinde, bu kez Anayasa’ya 
göre bir adayın Cumhurbaşkanı seçilebil 
mesi çin 367 oy alması gerektiği günde 
me geldi.

Seçimlere geçildiğinde CHP, DYP ve 
ANAP meclise girmedi.

Gül 357 oy aldı.
Toplantı yeter sayısı 361 de kalınca 

CHP Anayasa Mahkemesine başvurdu.
Aynı gece, saat 23.17 de Genel Kurmay 

Başkanhğı’nın internet sitesinde e- 
muhtıra yayınlandı.

Asker, "Cumhurbaşkanlığı seçim süre 
cinde laiklik karşıtı etkinliklerin vahim 
derecede arttığı"nı savunuldu.

"TSK’nın yasalarla kendisine düşen yet 
kileri kullanmaktan çekinmeyeceğini" 
belirtti.

Yani asker, siyasilere aba altından sopa 
gösterdi.

‘Gül’ü geri çekin, köşke türbanlı bir eşi 
olan kişiyi getirmeye çalışmayın’ dedi.

Bu apaçık bir müdaheleydi.
Bu bildiriyi ordu içinde oluşturulan ‘Batı 

Çalışma Grubu’ adı verilen grup hazırla 
m işti.

28 Nisan 2007’den bugüne 5 yıl geçti.
Bugün e-muhtıra verenler yargı karşısın

da, Abdullah Gül ise türbanlı eşiyle Cum 
hurbaşkanlığı köşkünde!..

Yaşanan süreçte yapılan seçimlerde 
askere kafa tutan AKP sandıktan 
güçlenerek çıktı.

e-niuhtırayı verenler ise, AKP iktidarının 
Anayasa’da yaptığı değişiklik ile 
muhtıranın yıldönümüne birkaç gün kala 
tutuklanarak cezaevine kondu.

Darbeler ve muhtıralar Türkiye’de hep 
sağ iktidarlara yaradı.

27 Nisan gecesi Genel Kurmay’ın yayınla 
dığı e-muhtıra laikliği korumadı, AKP’nin 
iktidarını güçlendirdi.

Bir de olayı bu gözle inceleyin.

Gemlik Belediyesi 
tarafından düzen
leme çalışmaları 
devam eden Uludağ 
Üniversitesi 
Sunğipek Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu ve 
Hukuk Fakültesi 
Sahil Yolu’nda parke 
döşeme çalışmaları 
devam ediyor. 
Emin Dalkıran 
Kordonu ile Karsak 
Deresi’nin üzerinde 
yapılacağı belirtilen 
köprü ile Yerleşke’yi 
birleştirecek olan 
yolun bir süredir 
devam eden çalış
maları hız kazandı. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
döneminde proje
lendirilen Balıkçı 
Barınağı ve Üniver
site önü Çevre 
Düzenlemesi ihale 
edilmiş ancak, 
Belediye’de yaşanan

Mılıı imim Mı lisesi C e bil inci e Mgi
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip 
Lisesi’nde yürütülen 
değerler eğitimi pro
jesi kapsamında 
işlenen Çevre 
Bilinci etkinlikleri 
hız kesmeden 
devam ediyor. 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
AND. 12/A sınıfı 
öğrencilerinin 
yazdığı “Bu Dünya 
Bizim” adlı tiyatro 
eseri, Müdür 
Yardımcısı Sergül 
Temir, matematik 
öğretmeni Ayşin 
Taştekin rehber
liğinde gösterime 
hazırlandı.
Oldukça keyifle 
hazırlanılan oyun 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
öğrencileri tarafın
dan okulun 
konferans salonun
da ilçedeki 
anasınıflarından

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğümden aldığım nüfus cüzdanımı 
21 Nisan 2012 tarihinde kaybettim. Hükümsüzdür. SEFER AYDIN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

yönetim değişik
liğinden sonra, proje 
askıya alınarak, pro
jenin ihalesi ve 
içinde bulunan İlçe 
Tarım Müdürlüğü’ne 
ait temeli atılarak 
inşaata başlanan 
bina hakkında 
Savcılığa suç duyu
rusunda bulunularak 
soruşturma 
başlatılmış, projenin 

davet edilen 270 
minik öğrenciye 
sergilendi.
Piknik yapan bir 
ailenin yaptığı hata
ların anlatıldığı tiyat 
ro oyununda bir 
süre sonra minik 
öğrenciler de dahil 
oldu.
Hep birlikte piknik 
yaptıktan sonra 
çevreyi nasıl 
bırakalım sorusunun 

ihalesini hazırlayan 
teknik heyet ve 
Belediye Başkanı 
Tatih Mehmet Güler 
hakkında Bursa Ağır 
Ceza 
Mahkemesi’nde 
dava açılmıştı.
Yaklaşık 1 yıldır 
başlanmayan Balıkçı 
Barınağı yapımı 
askıya alınarak, 
çevre düzenlemesi 

cevabını yaşayarak 
öğrenme imkanı 
sağlanmaya gayret 
edildi.
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Burhan İnan, 
anasınıfı yöneticileri 
ve öğretmenlerinin 
katılımıyla gerçek
leştirilen programın 
çocuk şarkılarıyla ve 
şiirlerle süslenmesi 
oldukça ilgi çekiciy

çalışmalarına 
başlanmıştı. 
Emin Dalkıran
Kordonu ile 
Yerleşke’nin 
birleştirilmesi 
düşünülerek 
ihaleye çıkartılan 
proje dışında yeni 
bir proje ile 
başlayan 
çalışmalar 
sürdürülüyor.

di. İlçedeki okulların 
öğrencileriyle 
gerçekleştirilen, 
“Yeryüzünde Senin 
de Bir Ağacın 
Olsun” kampanya 
sının sunumuyla 
süslenen programda 
palyaço kıyafet
leriyle çevre temiz 
liğini anlatan 12. 
sınıf öğrencileri ilgi 
odağı oldu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Girişimcilik 
Kursu tamamlanın

Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nde 
açılan Girişimcilik 
Kursu yapılan 
sınav ile tamam
landı.
40 saat olarak 
gerçekleşen 
kursta katılımcılar 
iş hayatı ile ilgili

önemli kazanımlara 
sahip oldular.
Yapılan sınavda 
katılımcıların 
hayli heyecanlı 
oldukları gözlem* 
lendi.
Kursun öğreticiliği* 
ni gazetemiz köşe 
yazarı Yelda Baykız 
yaptı.

MİM abone oldunuz mu?
. . . . . . . . . .. . . ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ıı II

Kain amelhaılatı konulu seminer ilgi Birtii
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi ile 
Bursa Yüksek 
İhtisas Hastanesi 
arasında sağlanan 
işbirliği ile 
başlatılan aylık 
sağlık seminer
lerinin bu ayki 
konusu “Kalp 
Ameliyatları” idi. 
Bursa Yüksek İhti
sas Hastanesi Kalp 
Cerrahı Operatör 
Doktor Cüneyt 
Eriş’in sunduğu 
seminere 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
Doktorları ve 
Sağlık ekibi de 
katıldı.
Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nde 
yapılan ve 
büyük ilgi gören 
“Kalp Ameliyatlyarı” 
Seminerinden

sonra gelecek da seminer düzen- seminerlerin yararlı
ayda yeni bir konu- leneceğini, olduğu belirtildi

lale Kemal Kılıç ilköğretim Okulunda gurur tan
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu’nda 
Hep Birlikte Başarılı 
Olalım Projesi 
kapsamında gurur 
çayı etkinliği 
düzenlendi.
Etkinliğe Belediye 
başkan yardımcısı 
Muharrem SARI, 
Meclis Üyesi Aydın 
Bayraktar, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Şube Müdürleri 
Burhan İnan ve 
Ali Osman Cura, 
Okulun Hayırseveri 
Lale Kılıç ile 
birlikte okulun 

öğretmenleri veliler 
ve ortak sınavlarda 
başarı gösteren 
öğrenciler katıldılar. 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
Konferans 
Salonunda gerçek
leşen etkinliğin 
açılış konuşmasını 
yapan Okul Müdürü 
Can Olgun, eğitimin 
önemine değinip 
insana yapılan 
yatırımın önemini 
vurguladı.
Ortak sınavlarda 
başarı gös teren 
öğrenci ve aile lerine 
teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ise katılım
dan ve gördüğü 
tablodan gurur duy
duğunu ifade 

ederek, çocuk 
yetiştirmenin 
önemi ve ailenin en 
önemli görevinin 
çocuklarına sahip 
çıkmak olduğunu 

söyledi.
Tören proje çerçeve 
sinde başarılı olan 
öğrencilerin aileleri
ni plaketle ödül
lendirme Hep

Birlikte Başarılı 
Olalım Pastasının 
kesimi, ikram ve 
topluca hatıra 
fotoğrafı çektirmeyle 
son buldu.

SAHİBİNDEN ACİL 
SATILIK DAİRE

MANASTIR BP KARŞISINDA 
3+1 (138 M2) 5. NCİ KAT 

ODALAR LAMİNANT 
PARKELİ, SALON TAŞ 

SERAMİK KAPLI 
MASRAFSIZ TEMİZ DAİRE 

SAHİBİNDEN ACİL 
SATILIKTIR

TEL : 513 85 12

SATILIK SU BAYİİ
MÜRACAAT: 

0 507 244 72 24

TU A A “SUYUNU BOŞA IHA İİ HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

‘Gemlik Körfez’ mgemlikkorfezgazetesixom

ELEMAN ARANIYOR
GÜRLE KÖYÜ’NDE 

İKAMET EDEN YAŞLI 
ÇİFTE BAKABİLECEK 

900 LİRA MAAŞLA 
ÇALIŞABİLECEK YATILI 

BAYAN ARANIYOR

0 535 717 14 25
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Kutlu Doğum 
Haftası nedeniyle 
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen, İl Müfettişi 
Recep Aygün ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, İlçe Müftüsü 
Muammer Turan'ı 
makamında ziyaret 
etti.
Ziyarette, İlçe 
Başkanı Özmen, 
kutlu doğum haftası 
nedeniyle Müftülük 
tarafından organize 
edilen programlar

dan duydukları 
memnuniyeti dile 
getirdi.
Özmen, İlçemizin 
cami yoksunu 
olduğunu, Cumhu 
riyet Mahallesi’nde 
bulunan caminin 
yetersiz olduğunu, 
odun depoları böl
gesinde 1 mescitin 
bölge insanına 
yetmediğini ve yıl
lardan beri konuşu
lan fakat bir türlü 
yapılamayan Merkez 
Camii ihtiyacını 

çözülmesini istedi. 
Yeni camilerin 
yapımında 
teferruatlı 
düşünülüp Kur'an 
kursu-misafirhanesi 
ve konferans salon
larının da önemli bir 
ihtiyaç olduğunu 
söyledi.
İlçe Müftüsü Turan, 
bu konuların gün
demlerinde olduğu 
nu belirterek, 
çalışmalara 
başlatıldığının 
müjdesini verdi.

Uludağ Hazır Giyim 
ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği 
(UHKİB) Başkan 
Vekili Mehmet Arif 
Özer, Bursa'ya 
"Moda Akademisi" 
kuracaklarını açık
ladı.
Uludağ İhracatçı 
Birlikleri (UİB) 
bünyesinde yer 
alan Uludağ Tekstil 
İhracatçıları Birliği 
(UTİB) ve Uludağ 
Hazır Giyim ve 
Konfeksiyon İhra
catçıları Birliği 
(UHKİB), başarılı 
üyelerini ödüllendir
di. UTİB ve 
UHKİB tarafından 
düzenlenen ortak 
organizasyonda, 
2011 yılında başarılı 
performans 
sergileyen ihra
catçılara "ihracatın 
yıldızlan" 
ödülleri yerildi. 
Uludağ İhracatçı 
Birlikleri'nde düzen
lenen ödül 
töreninde, UİB'e

bağlı olarak tekstil 
ve hazır giyim sek
töründe yaptıkları 
ihracatla, sağladık
ları katma değerden 
ötürü altın, Gümüş 
ve bronz kategori
lerinde toplam 103 
firma ödüllendirildi. 
UTİB Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Burkay, Ar- 
Ge Proje Pazarına 
bu sene 235 proje 
geldiğini ve 45 pro
jenin ön anlaşma 
aşamasında 
olduğunu kaydetti. 
Tekstil sektörünün 
geleceği konusunda 
ise şunları dile 

getirdi: 
"Artık tekstil sek
töründe klasik yön
temlerle üretim 
yapamayız, teknik 
ve fonksiyonel tek
stil üretimine 
geçmeliyiz. Bununla 
ilgili çok ciddi çalış
malarımız var.
Lütfen sizlerde bu 
çalışmaların içinde 
olun. Makine parkı 
olarak, alt yapı 
olarak şirketler 
buna hazır aslında. 
Çok fazla yatırım 
yapmadan üretim
lerimizi teknik ve 
fonksiyonel üretime 
geçebiliriz."

■■■ KREŞLERİ ——

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU

EĞİTİMDE lî. fil
ERKEN KAYIT

fiVfiNTfiJLHRIMIZDfiN
YRRHRUİNIN

CANSU HÂLİ YIKAMA
KIŞ GELDİ HALILARIMIZI 

YIKATAMIYORUZ DİYE ÜZÜLMEYİN!

m2 3 TL BİZ, SİZE HİZMET 
İÇİN VARIZ!

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

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim çocuğunuzun hayatımla önemli bir fark yaratır” 
KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARINIZ 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 

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

S
İlgi

■‘lik-iâ jfiıi'lİiife

Kredi kartı geçerlidir 

■ Siteler Mah. Hizmet Cad.
Aygün Sitesi 68/B

105358155711
KÜÇÜK KUMLA

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Vatandaş Dankalara çalışıyor Balın nazarilin liizıle
BDDK verilerine 
göre yaklaşık 50 
milyon tüketici, aylık 
ortalama 1200 liralık 
kredi ödemesi 
yapıyor.
Vatandaş bankalara 
çalışıyor Türkiye'de 
vatandaşın kul
landığı kredi miktarı 
Nisan 2011'e göre 
yüzde 23.5 artarak, 
710 milyar liraya 
ulaştı. Buna göre, 
kredi kullanabilen 
18 yaş üstü her 
vatandaş ortalama 
olarak her ay 1200 
lira kredi borcu 
ödüyor. Bu oranın 
yıllık ortalaması ise 
14 bin 200 liraya 
yükseldi.

FIRSAT BULDUKÇA 
HARCAYAN ÜLKE 
Son 10 yılda 
ekonomik kriz son
rası alınan önlemler 
faizleri aşağı çekti. 
Faizlerin düşüşü yıl
larca ertelenen 
konut, otomobil, 
beyaz eşya talebini 
arttırırken, enflas 
yon nedeniyle çok 
uzun yıllar boyunca 
refahın uğramadığı 
Türkiye de dönüş 
meye başladı. 
Bankacılık sektörün
deki çeşitli uygula
malar, farklı kampa
nya ve taksit imkan
ları vatandaşın bu 
harcama iştahıyla 
birleşince, fırsat bul
dukça harcamayı 
tercih eden bir ülke 
ortaya çıktı.
50 MİLYON KİŞİ 
KREDİ KULANICISI 
BDDK'nın 
(Bankacılık 
Düzenleme ve

Denetleme Kurumu) 
bankaların verdiği 
kredilerin miktar
larını açıkladığı haf
talık veriler ince
lendiğinde ortaya 
ilginç tespitler çıkı 
yor. Türkiye halkının 
13 Nisan 2012 
itibariyle bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre kullandığı kredi 
miktarı yüzde 23.5 
artışla 710 milyar 
lirayı aştı.
Türkiye'nin 18 yaş 
üstü, yani kredi kul
lanabilecek kişi 
sayısı yaklaşık 50 
milyon kişi. Bir yılda 
kullanılan kredi mik
tarı kredi kullan
abilecek nüfusa 
oranlandığında, 
Türk halkının kişi 
başına 14 bin 200 
lira kredi borcu 
olduğu ortaya çıkı 
yor. Türkiye çapında 
bakıldığında, 18 yaş 
üzerindeki her bir 
Türkiye vatan
daşının aylık ortala
ma 1200 lira kredi 
ödemesi bulunuyor. 
Bu rakam asgari 
ücretin yaklaşık iki 
katına denk geliyor. 
1160 LİRALIK KREDİ 
BORCU

Yine 13 Nisan 
itibariyle yıllık ver
ilere bakıldığında, 
Türkiye'de kredi 
kartı kullanım 
tutarının 58.4 milyar 
liraya geldiği 
görülüyor. Bu rakam 
da bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 29.7 artış 
göstermiş durumda. 
Bu veriyi de farklı 
bir gözle değer
lendirdiğimizde, 
kredi kartının 
Türkiye halkının 
gözünde ne kadar 
büyük bir yer tut
tuğu bir kez daha 
ortaya çıkıyor. 18 
yaşın üzerindeki her 
bir vatandaşın orta
lama 1160 liralık 
kredi kartı borcu 
var. Veriler değer
lendirildiğinde, alı
nan kredilerin içinde 
en çok tüketici 
kredilerinin öne çık
tığı görülüyor. 
Türkiye halkı son bir 
yılda 173 milyar 
liralık tüketici kre
disi kullanmış. 
TÜKETİCİ 
KREDİLERİ BAŞI 
ÇEKİYOR 
Bu rakamın önemli 
bir miktarı, kredi

kartı borcunu daha 
düşük faizle kapat
mak isteyen vatan
daşların talebinden 
kaynaklanıyor. 
Merkez Bankası ve 
BDDK verilerine 
göre, Türk 
bankalarının 
kredi/mevduat oranı 
yüzde 100*e ulaşmış 
durumda. Yani 740 
milyar lira mevduat 
birikimi yapan Türk 
halkı, aynı dönemde 
710 milyar liralık 
kredi kullanmış. Bir 
başka deyişle, birik
tirdiği paranın 
neredeyse tamamı 
kadar borçlanmış. 
Biriktirilen mevduat
taki paranın çok 
önemli bir 
bölümünün 1 milyon 
lira ve üzerindeki 
mevduata sahip 
kişilere ait olduğu 
düşünüldüğünde, 
kredi/mevduat den
gesi ortalama vatan
daşlar için oldukça 
bozulmuş oluyor. 
Zaten hükümetin 
geçtiğimiz günlerde 
açıkladığı tasarruf 
teşvik paketinin 
perde arkasında 
yatan gerekçe de 
bu. Hanehalkı 
borçluluğu açısın
dan Türkiye bir çok 
Avrupa ülkesinin 
altında. Ancak, buna 
rağmen bu borçlu
luğun artmaması 
için gerek hükümet, 
gerek Merkez 
Bankası, harcamayı 
biriktirmekten daha 
çok tercih eden Türk 
halkını biraz daha 
uzun vadeli tasarru
fa yönlendirmeye 
çalışıyor.

25 Türiiıtîıiı alin

Brüksel’de düzenle
nen dünyanın en 
büyük su ürünleri 
fuarında Türk balığı, 
kurbağası, salyan
gozu en gözde ürün
ler arasına girdi. 
Pazarın yüzde 25'i 
Türkiye'nin oldu. 
İstanbul Su Ürünleri 
ve Hayvansal 
Mamuller İhra
catçıları Birliği 
Başkanı Tunscay 
Sagun, “Yunanis 
tan’da krizle birlikte 
balıkçılara verilen 
sübvansiyonlar son 
buldu.
Bizim için de haksız 
rekabet bitmiş oldu. 
İhracatımız yüzde 43 
artarken Avrupa 
pazarının yüzde 25’i 
de bizim oldu” dedi. 
DÜNYA su ürünleri 
pazarındaki en 
önemli satıcı ve 
alıcıların buluştuğu 
Brüksel’deki 
European Seafood 
Exposition (Avrupa 
Deniz Ürünleri 
Fuarı-ESE) Türk 
balıkçılarının 
yüzünü güldürdü.

İstanbul Su Ürünleri 
ve Hayvansal 
Mamüller İhra
catçıları Birliği 
Başkanı Tuncay 
Sagun, bu yıl 
20’ncisi düzenlenen 
ve 70 ülkeden 1600 
firmanın katıldığı 
fuarla ilgili olarak, 
“Yunanistan’da kri
zle birlikte 
balıkçılara verilen 
sübvansiyonlar son 
buldu.
Bizim için de haksız 
rekabet bitmiş oldu. 
İhracatımız yüzde 43 
artarken Avrupa 
pazarının yüzde 25’i 
de bizim oldu. 
Elbette biz Yunanlı 
balıkçıların sıkıntıya 
girmesine üzülürüz 
ama şunu da söyle
mek gerekir ki önce
ki haliyle ciddi bir 
haksız rekabet 
vardı. Bu fuarda da 
bizim firmalarımız 
ciddi şekilde öne 
çıktılar ve geçen 
seneye göre çok 
daha iyi siparişler 
aldılar” dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

HASTANELER

TAKSİLER

34 00
23 29
10 68
65 29 
80 88

Devlet Hastanesi 517
Sahil Dev. Hast. 513
Mer. Sağ. Ocağı 513
Tomokay Tomografi 513
Uzmanlar Tıp Mrk. 5,4

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
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

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim MüdI. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66.

BELEDİYE

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

Gemlik Körfez IHIİISİIH1Mİ

OTOBÜS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

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

513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Patrol 513 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4257 

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 
SİYAHLI 

KADIN:12:00-14:00- 
16:00-18:00-20:30 

HAYALET SÜRÜCÜ 
2:11:30-13:30-15:30- 

17:30-20:00 
SEVİMLİ KAHRA- 
MAN:11:45-14:15- 

16:15-18:00 
REZERVASYON 513 33 21

CIUŞAVM TUTKU 
SÜPERTÜRK: 

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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Bursa Serbest 
Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odasının 
bu yıl ilk kez düzen
lediği Voleybol 
turnuvasında 
ilçemizi temsil eden 
Mali Müşavirler 
İbrahim Tokgöz, 
İhsan Acar Emir Es, 
Fatih Uzun, Hasan 
Okumuş, Fatih 
Gür ve Ömer Köse 
ile stajyer Erdal 
Karataş‘tan oluşan 
takımımız grupta 
maçlarının sonun
cusunda YÖNETİM 
DD takımını 2-0 
yenerek çeyrek 
finale çıktı.
Çekirge spor salo
nunda oynanan 
müsabakada ilk 
setti rahat bir 
oyun sonucunda 
25-14 kazanan 
takımımız İkinci 
sette de aynı

oyununu 
sürdürünce 25-17 
galip geldi. Böylece 
maçı 2-0 kazanan 
Gemlikli MALİ 
MÜŞAVİRLER 
çeyrek finalde 
İHTİSAS takımıyla 
mücadele edecek. 1 
Mayıs Salı günü 
Çekirge spor salo
nun da oynanacak 
çeyrek final mü 
sabakalarında galip 
gelen takımlar yarı 
finale yükselecekler. 
Takım kaptanı 
İbrahim Tokgöz, 
“Rahat bir maç 
sonrası çeyrek 
finale çıkmak 
bizleri mutlu etti. 
Çeyrek finaldeki 
rakibimiz turnuvanın 
iddialı ve favorisi 
bir takım. İşimiz zor 
olmasına rağmen 
asıl hedefimiz 
turnuvaya renk

katmak ve sport
mence mücadele

sonucu keyif almak- olarak bunu gerçek- inanıyoruz, 
tı. Bizde takım leştirdiğimize dedi.

Sağlam: “Kupada Finaldeyiz Ama Heıleflerimiz Bitmedi"
Bursaspor Teknik 
Direktörü Ertuğrul 
Sağlam, Ziraat 
Türkiye Kupası'nda 
uzun yıllar sonra 
finale kalmanın mut
luluğunu yaşadık
larını söyledi. 
Kupayı müzelerine 
götürme şansı yaka 
ladıklarını dile geti 
ren başarılı hoca, 
"Son 3 senede 

ortaya koyduğumuz 
performans ve 
başarılara yenisini 
ekleyecek olmanın, 
bu şansı yakalamış 
olmanın mutluluğu 
tüm camiaya hakim. 
Son maçta camianın 
bütünleşmesi bizleri 
çok mutlu etti. Bu 
bütünlükle beraber 
ortaya çok üst düzey 
de büyüklüğünü her 

yönden rakiplerine 
kabul ettiren görün
tü ortaya çıktı.
Sahada oyuncu
larımız güvenle 
kendilerine yakışan 
mücadeleyi ortaya 
koydular. Finale yük
selmenin onurunu 
hepimize yaşattılar." 
dedi.
Teknik Direktör 
Sağlam, Fenerbah 

çe'nin kupa finalinde 
rakip olmasını 
değerlendirirken 
şöyle konuştu: 
"Oynanan karşılaş
madan sonra 
Fenerbahçe'nin 
finale çıkıp rakibimiz 
olması, Avrupa 
kupasıyla alakalı 
ortaya güzel bir şey 
çıkardı. Üçüncü 
sene üst üste Avru 

pa kupalarına katıl
ma şansı yakalamak 
kulübü müz adına 
önemli bir başarıdır. 
Ortaya çıkan duru
mu, final karşılaş
masını kazanarak 
müzemize 26 yıl 
sonra Türkiye Kupa 
sı'm tekrar koyma 
mn mücadelesini 
vereceğiz. Bizimle 
alakalı da, ilk sene 

yarıda başlayan 
sezonda son maçta 
Avrupa Ligi'ni 
kaçırıp, sonraki 
sezonda şampiyon
luk, ondan sonraki 
sene üçün cülük ve 
bu sene de 
Türkiye Kupası'nda 
finale yükselmenin 
başarısı küçümsen
meyecek bir 
durumdur."



Ülkü Ocakları ve Halk Eğitim 
Merkezi destekli Kan Toplama

Kampanyası ilgi gördü
Bursa Kan Merkezi 
ile Bursa Ülkü Ocak 
lan Derneği’nin 
ortaklaşa düzen
ledikleri kan bağış 
kampanyasında, 
Gemlik’ten iki gün 
de 150 ünite kan 
toplandı. Syf 2’de

»■İMhiMiııliııMıısıai
İlkokul öğretmenleri 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı 
İLK-SEN Gemlik 
Temsilciliği için 
ilkokul öğretmenleri 
sandık başına gitti. 
4 kişinin aday olduğu 
seçimlerde Mine 
Arslan Gemlik Temsil 
ciliğine seçildi. 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Sigara vermediği 
için üıcaklandı

Bursa'da bir kişi işyerinden evi 
ne giderken kimliği bilinmeyen 
kişiler tarafından sigara ver
mediği için bıçaklandı. Syf 3’de

Has Parti İlçe yönetimi, MHP Gemlik İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti.

Durdu, “MHP’nin kırmızı çizgileri var” 
Kantur, “Şeffaf Pir Anayasa istiyoruz”

Has Parti İlçe 
Başkanı Emin Kantur 
ve Yönetim Kurulu
üyeleri, Milliyetçi Hare 
ket Partisi’ni ziyaret etti. 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu, “Anaya 
sanın değişmez ilk 3 
maddesi ve bunun teklif
dahi edilememesi de 
kırmızı çizgilerimize 
dahildir. ” dedi. Syf 4’de

CBAl öğrencileri 
finalde yarışacak

Gemlik Birincisi olarak Bursa’da yapılan 
yarı final yarışmalarına katılan Gemlik 
Celal Bayar Anadolu Lisesi yarı finaldede 
bütün soruları doğru cevaplandırarak 30 
saniye gecikmeli olarak 2.olarak, finallere 
katılmaya hak kazandı. Haberi sayfa 5’de

Güne Bakış Bizim Fırın ın köprüsü yıkılacak
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Deniz...
Baharın en güzel günlerini yaşıyoruz.
Bir süre sonra yaz gelecek.
Bu mevsim deniz keyfinin çıkarıldığı 

zamandır.
Yıllardır denizin keyfini yaşayamayanlar

danım.
Çocukluğumuz hep deniz kenarında ve 

denizin içinde geçti.
Balıkpazarının çakıl taşlı kıyılarında, evdeki 

lerin haberi olmadan az mı kaçak yüzdük.
Kısa pantalonlarımızla, az mı yılan balığı 

yakaladık.
Tenekeden yapılan tekneleri az mı yüzdür 

dük.
Deniz bir tutkudur. Devamı sayfa 4 'de

Manastır’da bulu
nan Bizim Fırın’a 
anayoldan kolay 
giriş yapılması için 
işyeri sahipleri özel 
köprü yaptırdılar. 
Cumhuriyet 
Mahallesi’nin Unlu 
Mamulleri üreten 
tek fırını olan Bizim 
Fırın, Küçük Kumla 
asfaltından denize 
doğru alt yolda 
kalması nedeniyle 
ana yoldan gelip 
geçenlerin fırına 
girmesi için özel 
asma köprü yap
tırdılar.
Böylece Gemlik’in 
ilk özel asma 
köprüsüne kavuşul
muş oldu.

İzinsiz olarak 
yapılan asma 
köprünün müşteri
lerin fırına kolay 
girebilmesi için 
yapılması üzerine 
Belediye Zabıtaları 

ve İmar İşleri 
Müdürlüğü yetki 
tileri köprüyü yap
tıran fırın sahipleri 
ne tutanak tutarak 
Belediye Encüme 
nine sevk ettiler.

Belediye Encümeni 
Kaçak Yapı 
nedeniyle işyeri 
sahibine para ceza
sı uygularken, 
köprünün de yıkıl
masına karar verdi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ülkü Ocakları ve Halk Eğitim 
Merkezi destekli Kan Toplama 

Kampanyası ilgi gördü

Ilk-Sen Temsilciliğine 
Mine ftrslan seçildi

Bursa Kan Merkezi 
ile Bursa Ülkü 
Ocakları Derneği’nin 
ortaklaşa düzen
ledikleri kan bağış 
kampanyasında, 
Gemlik’ten iki günde 
150 ünite kan top
landı.
Cumartesi günü 
İskele Meydanı 
Festival Alanına 
gelen Bursa Kan 
Merkezi bağış aracı 
ve kurulan çadıra 
Gemlikliler ilgi 
gösterdi.
Cumartesi günü 80 
ünite kan toplan 
dığını söyleyen 
Kan Merkezi ilgili 
leri, Ülkü Ocakları 
Bursa Şubesi ile 
yapılan protokol 
gereği, Bursa 
Merkez ve

ilçelerinde kan 
toplama kampa
nyası düzenlendiği
ni söyledi.
Gemlik’e periyodik 
olarak her ay kan 
toplamak için 
geldiklerini söyle 
yen ilgililer, 
Gemlik’in kan bağışı 
konusunda Kan 
Merkezi’ne önemli 

destek sağladığını 
bildirdiler.
Öte yandan, Gemlik 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nde de 
Cuma günü Bursa 
Kan Merkezi tarafın
dan kan bağış 
kampanyasına 
çevrede oturanların 
ilgi gösterdiği 
belirtildi.

İlköğretim Okulu temsil edecek olan

İlkokul öğretmenleri 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı 
İLK-SEN Gemlik 
Temsilciliği için 
ilkokul öğretmenleri 
sandık başına gitti. 
Cumartesi günü 
saat O8.oo’de 
başlayan oy verme 
işlemi saat 17.oo’de 
sona erdi. 
259 üyesi olan 
İlkokul Öğretmenleri 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Vakfı’nın seçimleri 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim
Okulu’nda yapıldı. 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Ali
Osman Cura gözeti
minde yapılan 
seçimlerde, divan 
üyeliklerine Mustafa 
Pusmaz, Mehmet 
Erik ve 
Abdurrahman 
Özkan seçildiler. 
Mehmet Duran Ayşe
Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu 
Müdürü, Nihat 
Aydın Şehit Cemal

Müdürü, Mine 
Arslan Atatürk 
İlköğretim Okulu ve
Mahmut Gedikbaş 
(Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nde 
görevli) aday 
olduğu seçimler için 
öğretmen 
sendikaları yoğun 
kulis faaliyetinde 
bulundular.
Yapılan seçimlerde, 
Gemlikli ilkokul 
öğretmenlerini 
Bursa’da 4 yıllığına

Atatü rk İI köğ reti m 
Okulu Öğretmeni 
Mine Arslan Gemlik
Temsilciliğine 
seçildi.
İlçelerde yapılan 
seçimlerde belir
lenen temsilciler, 
Bursa’da yapılan 
ortak toplantıda 
aralarında 
Ankara’da bulunan
Genel Merkezin 
yapacağı genel 
kurul üyelerini 
belirleyecekler.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Bursa Airlines geliyor
Başbakan Erdoğan'ın 
da katılımıyla 
gerçekleştirilen 
Türk-Arap Buluşması 
ilk meyvesini verdi, 
Büyükşehir

Belediyesi'nin 
katkısıyla 'Bursa 
Airlines* kuruluyor. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe kamu ve 

özel sektör ortak
lığıyla kurmayı plan
ladığı Bursa'ya özel 
havayolu şirketi için 
ilk adımı attı.
Yenişehir Havaalanı

merkezli menzilli 
uçuşlarda kullanıla
cak 180 koltuklu 
Airbus A320 tipi 
uçakların alınması 
kararlaştırıldı.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sigara «ermediği İçin bıçaklandı MM
Bursa'da bir kişi 
sigara vermediği 
kişiler tarafından 
bıçaklandı.
Olay, öncekigece 
gece 03.15 sıraların* 
da Değirmenlikızık

te lıiHııiı depoyu sniııiı msıimnı
Bursa'da gece 
evinin önüne park 
ettiği aracından 
sabah kalktığında 50 
litre mazot 
çalındığını fark eden 
sürücü polise 
başvurarak şikayetçi

Minibüste 650 Tl parası calindi
Bursa'da minibüste 
ayakta yolculuk 
eden şahsın 650 
TL'si yankesicilik 
suretiyle çalındı. 
Edinilen bilgiye

Dengesini Miiliw aim sıMı
Bursa'da bir vatan
daş metro durağına 
inerken dengesini 
kaybedip kafasını 
merdivenlerdeki 
tırabzanlara 
sıkıştırdı. Olay, 
önceki gece 23:00 
sıralarında Merkez 
Osmangazi İlçesin
deki Osmangazi 
Metro istasyonunda 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, eve gitmek 
için Osmangazi 
Metro İstasyonu'na 
giren Ali G. (35) 
alkolün etkisi ile 
dengesi kaybetti.

Mahallesinde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, 
gece iş yerinden 
evine gitmek için 
Demir Caddesi'ni 
kullanan Sezai 

oldu. Olay, Merkez 
Eğitim Mahallesi 
Emek Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, akşam 
evine gelen Vural 
Yüksel, sabah işe 

göre, Yiğitler 
Mahallesi Ankara
Yolu Kamyon garajı 
girişinde minibüsten 
inen Sezai Turhan, 
(53)cebinde

Merdivenlerden 
aşağı yuvarlanmaya 
başladı. Etraftaki 
insanların bakışlar 
arasında merdiven
lerin sonuna kadar 
yuvarlandıktan

Sevinç'ten (43) kim
liği belirsiz kişiler 
sigara istedi.
Sigarasından vermek 
istemeyen Sevinç, 
ısrarla sigara isteyen 
şahıslar tarafından 

gitmek için 16 S 
0001 plakalı servis 
aracının başına 
geldiğinde mazot 
kapağının açık 
olduğunu gördü. 
Polis ekiplerine 
haber veren Yüksel, 

bulunan 650 TL 
sinin olmadığını fark 
etti. Olay yerine 
gelen polis ekipleri, 
Turhan'ın parasının 
minibüste yolculuk 

sonra durdu. Ali G. 
kalkmak için 
hareketlendiğinde 
kafasının merdiven 
ile tırabzanlar arası
na sıkıştığını fark 
etti. Etrafındakilerin 

bıçaklandı.
Şahıslar, olay 
yerinden uzak
laşırken kayıplara 
karışırken, polis 
olayla ilgili soruştur
ma başlattı.

dün gece depoyu 
doldurduğunu belir
tirken, sabah kalk
tığında bununla 
karşılaştığını belitti. 
Polis ekipleri olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

ettiği esnada 
yankesicilik 
suretiyle çalındığını 
belirledi.
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

yardımı ile sıkıştığı 
yerden çıkarıla- 
mayınca 112 Acil 
Servis ve itfaiye 
ekiplerine haber 
verildi. Olay yerine 
gelen ekiplerin 
yardımı ile sıkıştığı 
yerden çıkartılan 
Ali G. Muradiye 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Durumu 
nun iyi olduğu 
öğrenilen Ali G.'nin 
kafasında ve 
vücudunda düş
menin etkisi ile 
ezikler meydana 
geldiği belirtildi.

iddia edilen şahıs, 
Bakırköy Ruh ve 
Sinir Hastalıkları 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne sevk 
edilmesini gururuna 
yedirmeyince der
eye atlayarak intihar 
etti.
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez 
Yıldırım ilçesinde 
Fidyekızık köprüsü 
yakınlarında mey
dana geldi. İddiaya 
göre, psikolojik 
problemleri olan 
Harun Y. (64), eşiyle 
birlikte Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesi'ne gitti. 
Doktorlar, tedavi 
olmak için gelen 
Harun Y'nin İstanbul 
Bakırköy Ruh ve 
Sinir Hastalıkları 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'nde 
tedavilerine devam 
etmesi gerektiğini 
söyledi.
Daha sonra eve 
giden şahıs eşine 
Bakırköy'e gitmeye
ceğini söyledi. 
Ertuğrulgazi 
Mahallesi'nde otu
ran şahıs, dün 
akşam saatlerinde 
habersiz bir şekilde 

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Ti A “SUYUNU BOŞA
Wifi ® HARCAMA”

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

Y'nin evde 
olmadığını gören 
eşi, sabah saat
lerinde Ertuğrulgazi 
Polis Karakolu'na 
giderek kayıp müra
caatında bulundu. 
Gece saatlerinde 
Fidyekızık deresinin 
yanına giden Harun 
Y, kendisini dereye 
attı. Derenin azgın 
sularına kapılan 
şahıs boğularak 
hayatını kaybetti. 
Derede ceset 
olduğunu gören 
vatandaşlar ise 155 
polis merkezini 
aradı. Ö’lay yerine 
gelen ekipler, dere 
kenarına toplanan 
meraklı vatandaşları 
uzaklaştırmaya 
çalıştı.
Derenin ortasında 
kayaların arasına 
sıkışan cesedi sivil 
savunma ve arama 
kurtarma ekipleri 
kayıkla kıyıya 
çıkardı. Bursa 
Cumhuriyet Savcısı 
şahsın ölümünü 
şüpheli bularak 
cesedin Bursa Adli 
Tıp Kurumu'na 
kaldırılmasını istedi. 
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

Otomolıilîyle dereye uçtu, burnu hile kanamadı
Bursa'da, başka bir 
aracın çarpması 
sonucu kontrolden 
çıkan otomobil dere 
ye uçtu. Sürücü, ters 
dönen araçtan burnu 
bile kanamadan 
çıktı. İddiaya göre 16 

ER 206 plakalı oto
mobiliyle çevre yol
unda seyir halinde 
bulunan M.Ö., İzmir 
yönüne giden ilhan 
Zor (53) idaresindeki 
06 BE 082 plakalı 
otomobile yandan 

çarptı. Zor yöneti
mindeki otomobil, 
çarpmanın etkisiyle 
kontrolden çıkıp 
bariyerleri kırarak 
yaklaşık 5 metrelik 
köprüden Nilüfer 
Deresi'ne uçtu. Ters 

dönen aracın sürücü 
sü arka kapıyı aça 
rak dışarı çıktı.
Kazayı gören diğer 
sürücüler İlhan Zor'a 
yardım etmek için 
koştu. Vatandaşlar, 
itfaiye ekiplerine 

haber verirken, 
sürücü kendi imkan
larıyla dereden çık
mayı başarıp kazayı 
haber vermek için 
yakınlarını aradı. 
Olay yerine gelen 
itfaiye ve polis ekip

leri başka kaza olma 
ması için yolda ted
bir alırken, bazı 
meraklı sürücüler de 
uçan otomobili gör 
mek için araçlarını 
yol kenarına park 
etti.

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

Deniz...
Gemlik bölgenin en güzel Körfezine sahip bir kıyı 

kasabası..
Kasabalıktan da çıktı ket oldu aslında..
Çakıl taşlı kıyılarımıza 1976’h yıllarda veda ettik.
Dalgaları evlere vurduğu denizimizin önünü 

betonla doldurduk.
Şimdi o denize giremiyoruz.
Oysa Kafoğlu Fabrikası’nın önünden, kayık 

hanedeki tek kayadan, Manastır sahilinden veya 
bindiğiniz kayığın içinden açılarak ufka doğru 
atardık kendimizi serin sulara...

Dalgalarla toprağın birleştiği yere çekilen sandal
lar bir başkaydı.

Fiber teknelerin icad olmadığı o günlerde birbirin 
den güzel ahşap kayıklar, akşam gün batımında 
Iskele’den Kayıkhanedeki dalyan yerine kadar 
gider gelirlerdi.

Kimi kürekli, kimi içten takma pancar motorlu, 
kimi arkadan motorlu çatanalıydı.

Sanki Lale Devrinin Göksu Deresindeki kayıklar 
gibi bizimkilerde süzülürdü deniz içinde..

Bilhassa akşam üzerleri, gün batımı öncesi 
evlerinden gelenler, kıyılarda güneşin batışını izler 
ken, birbirleriyle yarışırcasına geçen sandalları 
izlerlerdi..

Önce kıyıları betonla kapadık.
Sonra, Gemlik Gübre, Borusan, Marmara Kimya, 

Gemport, Borusan Lojistik, Borçelik gibi birçok 
fabrikalarla doldurduk kıyılarımızı..

Sonra denizimiz kirlendi.
Ne uskumru kaldı, ne karagöz, ne kırlangıç...
Kala kala bir hamsi, bir de istavrit uğrar oldu 

Körfez’e...
5 metre uzunluğunda ahşap bir kayığımız vardı.
Arkasına 6’lık bir küçük arkadan takma motor 

koymuştuk.
Hafta sonlarında üç beş arkadaş, iş sonu Kumla 

ya doğru yol alırdık.
Kayığın önü, her batış çıkışta yakamozlar saçardı 

etrafa..
Deniz içindeki küreğin etrafından fosforlar saçı 

lirdi çevreye..
Karşıdan gelen yolcu motorlarının dalgalarıyla 

sallanırdı teknemiz.
Küpeştesi alçaktı, biraz da dengesizdi o yüzden 

zaman zaman deniz suyu ile banyo yapardık.
Bahkpazarını katlettikten sonra, Kafoğlu 

Fabrikası’na doğru alanı da doldurduk.
Sonra nüfus arttı.
iç göç başladı.
15-20 bin olan sayımız bugünlerde 100 bini aştı.
Denizimizi kaybettik.
Ahşap kayığın yerini, bakımı kolay ahşap tekneler 

aldı.
Ama kayık çekecek, onarım yapacak yer yok 

Gemlik’te..
Bölgenin en güzel Körfezi’nde denizin tadını 

çıkaramıyoruz.
Denize ancak uzaktan bakmakla yetiniyoruz.
Kıyıları betonlaştırdık, denizin içini de kirlettik.
Ne balık kaldı, ne yüzecek deniz..
Geçtiğimiz günlerde fecebook’ta arkadaşlarla 

paylaştığım bir fotoğrafı sizlerle de paylaşarak 
pazar yazımı tamamlayayım.

CHS Otoparkı el değiştirdi
Gemlik 
Belediyesi’nin 
mülkü olan CIUS 
Alışveriş Merkezi 
altında bulunan 
otopark işletmeci 
firma tarafından 
kiraya verildi. 
Bir süre önce yeni 
işletmecisi tarafın
dan çalıştırılmaya 
başlayan CIUS 
otoparkında küçük 
araçların iç ve dış 
yıkamasının da 
yapıldığı belirtiliyor. 
Otopark işletmeci
leri, kent 
merkezinde güve
nilir tek otoparkı 
işlettiklerini 
belirterek, 
“Arabalarını park 
etmek isteyenler 
CIUS Alışveriş 
Merkezi’nin altında 
araçlarını

Has Parti İlçe yönetimi, MHP Gemlik İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti.

Durdu, “MHP’nin kırmızı çizgileri war” 
Kantur, Şeffaf bir Anayasa istiyoruz"
Has Parti İlçe 
Başkanı Emin 
Kantur ve Yönetim 
Kurulu üyeleri, 
Milliyetçi Hareket 
Partisi’ni ziyaret etti. 
Ziyarette konuşan 
Has Parti İlçe 
Başkanı Emin 
Kantur; “MHP 
tabanın da aldığı 
sesi yukarıya 
taşıyan bir partidir. 
Bizler sonu “cilik” 
ile biten tüm ideolo
jilere karşıyız.
Parti olarak bir 
anayasa metni hazır
ladık. İlçe bazında 
da AKP’yi ziyaret 
ettik. İlk olarak, bu 
gün MHP’deyiz 
daha sonra da CHP 
İlçe teşkilatını 
ziyaret edeceğiz. 
Halkımızın beklediği 
şeffaf ve demokratik 
anayasa için çabalı 
yoruz. Şırnak’ın 
dağındaki çobanla, 
Ankara’nın 
göbeğinde yaşayan 
bir olsun istiyoruz. 
Gemlik’te siyaset

bırakarak, güvenli 
bir şekilde işlerini 
görebilirler. İster
lerse araçları ucuz 
olarak iç ve dış 
yıkamasını da 

ayaklar altında, 
bunu sağlayanlar da 
bellidir. Bizler, farklı 
görüşler de olsak da 
önceliğimiz Gemlik 
olmalı” şeklinde 
konuştu.
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu ise 
konuşmasında, 
egemenliğimizi 
kimse ile paylaş
mayacaklarını, 
belirterek şunları 
söyledi: 
“Ülkemiz ve Gem 
lik’te ‘bana dokun
mayan yılan bin 
yaşasın’ diyen siya 
si mecralar bulun
makta. Bizim 
ecdadımız binlerce 
yıldır Anadolu 

yapılabilir. 
Otoparkımızdan 
ayrılırken pırıl pırıl 
araçlarıyla çıkabilir
ler" dediler.
Otoparkın girişinin 

coğrafyasında var
lığını sürdürdü.
30 yıldır adı konul
mayan bir ihanet 
hareketi ile karşı 
karşıyayız. Bölücü 
lük demokrasi 
sayıhyorsa bu bize 
uymaz. MHP 
olarak kırmızı 
çizgilerimiz var. 
Egemenliğimizi 
kimse ile paylaşma 
yız. Anayasanın 
değişmez ilk 
3 maddesi ve bunun 
teklif dahi edile
memesi de kırmızı 
çizgilerimize 
dahildir. Her türlü 
statükonun karşısın
dayız. Bunun askeri 
veya siyasi olması 

alçak olması 
nedeniyle yalnız 
küçük araçlara 
otopark hizmeti 
verildiği 
bildirildi.

nın bizler için farkı 
yoktur. Ülkemiz 
parti devleti olmaya 
doğ ru gidiyor. AKP 
dev leti oluşturu 
luyor. Bunun 
örneği de Bursa 
ve Gemlik’te 
yaşanıyor. 
Büyükşehir il 
sınırlarını genişleye
cek ve tüm ilçeleri 
kontrol altına 
alacak. Gemlik’in 
‘’Meydan Projesi’nin 
Bursa’da maketi 
var. Gemlik’te 
kim ile bunu görüş 
tünüz? Gemlik 
neden Bursa’dan 
yönetilsin. Biz, 
buna karşıyız.” 
dedi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Celal Banar Anadolu lisesi öğrencileri limine meat
Gemlik Birincisi 
olarak Bursa Almira 
Hotel’de yapılan yarı 
final yarışmalarına 
katılan Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi yarı finaldede 
bütün soruları doğru 
cevaplandırarak 30 
saniye gecikmeli 
olarak 2.oldu. Özlem 
Bülbül, Bekir Talha 
Doğan ve Veysel 
Aydınla yarışmaya 
katılan GCBAL eki 
bine Coğrafya Öğret
meni Nihal Ülker 
danışmanlık yaptı. 
Bursagaz, 7 merkez 
ilçede gerçekleştin 
len ön elemeler 
sonucunda yarı 
finale katılmaya hak 
kazanan 21 okulu 
tek seferde yarıştıra 
rak bir ilke daha 
imza attı.
Almira Hotel’de 
düzenlenen yarış
maya Malalar Lisesi, 
BTSO Ali Osman 
Sönmez Sosyal 
Bilimler Lisesi, Gazi 
Anadolu Lisesi, 
Emirsultan Lisesi,

İpekçilik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Yıldırım Beyazıt 
İMKB Teknik ve 
Endüstri Meslek 
Lisesi (EML), İMKB 
Nilüfer Fen Lisesi, 
M. Kemal Coşkunöz 
EML, Hüseyin 
Özdilek Teknik ve 
EML, Gürsu Anadolu 
Sağlık Meslek Lisesi, 
Gürsu Yıldız Tekstil 
Lisesi, TSO Gürsu 
Teknik ve EML, Özel 
Nilüfer Fen Lisesi, 
Ahmet Rüştü Lisesi, 
Özel Nilüfer Anadolu 
Lisesi, Celal Bayar 
Anadolu Lisesi, 
Gemlik Anadolu

İmam Hatip Lisesi, 
Gemlik Lisesi, Bursa 
Çimento Fabrikası 
EML, Hasan Coşkun 
Lisesi, Kestel Kız 
Meslek Lisesi öğren
cileri katıldı.
Çevre Konulu 
Liselerarası Bilgi 
Yarışması yarı finali 
63 öğrencinin 
kıyasıya mücadele
sine sahne oldu.

Sırasıyla, Özel 
Nilüfer Fen Lisesi, 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi, Çimento 
Fabrikası Anadolu 
Lisesi, Gazi Anadolu 
Lisesi, M.K. 
Coşkunöz EML, 
İpekçilik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi ve 
TSO Gürsu Teknik 
ve Endüstri Meslek 
Lisesi ilk 7’ye gi 

rerek Mayıs ayı 
içerisinde yapılacak 
finale katılmaya hak 
kazandı.
Bursagaz Genel 
Müdür Danışmanı ve 
Bursagaz Eğitim 
Gönüllüleri Derneği 
Başkanı Mehmet 
Yaşar Çerçi, 
Bursagaz’ın kuru
luşundan itibaren 
bilinçli olduğu çevre 
konusunda çeşitli 
çalışmalar gerçek
leştirdiğini ve düzen
lenen bilgi yarışma 
sıyla öncelikle öğren 
çilerin çevre duyar 
lılığını artırmayı he 
deflediklerini belirtti.

Yarı final sonucunda 
finale kalan 7 okul 
ile de Mayıs ayı 
içerisinde yarışma 
finalinin yapılacağı 
bilgisini veren Çerçi, 
yarışma hakkında şu 
bilgileri de aktardı:
İlçelerde yapılan 

ara elemelerin ardın
dan ilk üçe giren 
okullar 26 Nisan 
Cuma günü gerçek
leşen yarı finale katıl 
maya hak kazandılar. 
Yarı finalde ilk 
yediye giren okullar 
31 M ay ıs’ta yapıla
cak finalde de 
yarışıp birincilik 
yarışına girecekler. 
Final Yarışması 
sonucunda 1’nci 
olan okulun öğrenci
lerine 3 bin TL, 2’nci 
okulun öğrencilerine 
bin 500 TL, üçüncü 
okulun öğrencilerine 
ise 750 TL para 
ödülü verilecek.” 
Çerçi son olarak, 
yarışmaya katılan 
tüm öğrencilere 
teşekkür ederek, 
başarılar diledi.

Halil CeleM tursa Hıliiğltr Birliği nöneiiıııiııılB
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Uzun yıllat Bursa’da 
kurulması için 
mücadele verilen 
Kulüpler Birliği 
nihayet hayata geçi 
rılirken, ilk yönetim 
kurulu üyeleri arası
na Umurspor 
Yöneticisi Halil 
Çelebi’de girdi. 
Bursa AMATÖR 
Spor Kulüpleri 
Birliği Derneği adı 

altında kurulan ve 
kısa sürede 
Bursa’da tüm kulüp
lerin sesi olması 
beklenen dernek 
yönetimine giren 
Halil Çelebi, 
derneğin “Gelin 
Birlikte olalım” slo
ganıyla Bursa’da 
kısa zamanda ses 
getireceklerini söyle
di. Bazı kulüplere 
yapılan ayrımcılık
ların yok edilebilme

si amacıyla yola 
çıkıldığının altını 
çizen Çelebi, “Birçok 
kulübümüzün çeşitli 
dertleri ve sıkıntıları
na çözüm aramak ve 
bulmak amacıyla 
yola çıkarak 
derneğimizi kurduk. 
Kulüplerimizin birlik
teliği ile sesimizi 
duyurmak istiyoruz. 
Kulüp ayırt etmeden 
çıktığımız bu yolda 
Bursa’da ses getire

ceğimizi umuyoruz” 
dedi. Uzun yıllar fut
bol oynadıktan 
sonra Umurspor 
kulübünde yönetici
lik yapan Halil 
Çelebi’nin de bulun
duğu Bursa Amatör 
Spor Kulüpleri 
Birliği Derneği’nin 
başkanlığını Naci 
Doğan yapıyor. 
Kısa süre sonra 
Osmangazi ilçesi 
Kükürtlü Mahallesi

Mudanya caddesi 
89/A ^adresinde çalış
malarına başlayacak 
olan derneğin yöne
tim kurulu üyelikler
ine ise Vedat 
Vermez, Osman

Uçar, Bekir Şahin, 
Mustafa Sevi, Fatih 
Yüce, Zafer Akman, 
Mehmet Biçer, Halil 
Çelebi, Hasan İncili, 
Vedat Fidan, Sinan 
Cankut getirildi.

SAHİBİNDEN ACİL 
SATILIK DAİRE

MANASTIR BP KARŞISINDA 
3+1 (138 M2) 5. NCİ KAT 

ODALAR LAMİNANT 
PARKELİ, SALON TAŞ 

SERAMİK KAPLI 
MASRAFSIZ TEMİZ DAİRE 

SAHİBİNDEN ACİL 
SATILIKTIR

TEL : 513 85 12

SATILIK Sil BAYİİ
MÜRACAAT: 

0 507 244 72 24

Tlfl A A “SUYUNU BOŞA : ili A HARCAMA”

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

‘Gemlik Körfez’ ww.gemlikkorfezgazetesi.com

ELEMAN BRANIYOR
GÜRLE KÖYÜ’NDE 

İKAMET EDEN YAŞLI 
ÇİFTE BAKABİLECEK 

900 LİRA MAAŞLA 
ÇALIŞABİLECEK YATILI 

BAYAN ARANIYOR

0 535 717 14 25

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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ilHıiılnıllıımılM

Gemlik Belediye 
si’nin organize ettiği 
2. Çanakkale Gezisi 
bir kez daha büyük 
ilgi gördü. 12 
Nisan’da 500 kişilik 
Gençlik kafilesini 
Şehitler Diyarına 
götüren Belediye, 
bu kez Sivil Toplum 
Örgütleri, Siyasi 
Partiler ve Belediye 
Meclis üyelerine 
onur ve gurur dolu 
toprakları ziyaret 
ettirdi. Gelibolu, 
Eceabat, Alçı Tepe 
Köyü, Şehitlik Anıtı 
ve çevresi ile 42

Şehitti ğin bulun
duğu bölgedeki çok 
sayıdaki şehitlik 
anıtlarını gezen 
Gemlik liler, 18 Mart 
Çanak kale 
Zaferi’nin yanı sıra, 
25 Nisan tarihli kara 
savaşlarının 
başlangıç tarihini de 
yâd edip, dualarını 
esirgemediler.
Geziye Gemlik Şehit 
Aileleri Derneği, 
Gemlik Muharip 
Gaziler Derneği, 
Erzurumlular Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği, Kars

Ardahan ve. İğdırlılar 
Kültür ve Dayanış 
ma Derneği, Çota 
nak Sporlular, MAG 
Vakfı ve Ak Parti 
Kadın Kolları ile 
DSP’lilerin yanı sıra 
çok sayıda da vetli 
katıldı. 26 Nisan 
akşamı başlayan 
geziye katılanları 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
yolcu etti. 2 Otobüs, 
2 Midibüs ile yola 
çıkan yaklaşık 150 
kişilik kafile sabahın 
erken saatlerinde 
Gelibolu’ya ayak

bastı. Gemlikli 
kafilenin ilk durağı 
Gelibolu’dan sonra 
Eceabat ilçesi ve 
Seyit Onbaşı 
Şehitliği ve Mecidiye 
Tabyası oldu. 16 
Silah arkadaşını 
gemiden yapılan 
bombardıman sonu
cu kaybeden Seyit 
Çavuş’un 276 kilo
luk topu sırtına 
alarak Ocean isimli 
İngiliz gemisini 
batırdığı bölge 
kafilenin duygusal 
anlar yaşamasına 
neden oldu

İpek Yolu 
Uluslararası Öğrenci 
Derneği'nin düzen
lendiği 1.
Uluslararası Öğrenci 
Buluşması, 
Şehreküstü 
Meydam'nda yapıldı. 
Dünyanın çeşitli 
ülkelerinden 
Bursa'ya gelen mis
afir çocuklar 
yörelerine ait 
Oyunları ile dikkat 
çekti. Kuran-ı Kerim 
okuyan öğrenciler 
vatandaşları mest 
etti. Açılışa Ak Parti 
il Başkanvekiii 
Cemalettin Torun da 
katıldı. Bu tür 
faaliyetlerin ülkeler 
arasındaki dostluk 

ilişkilerini 
güçlendirdiğini 
belirten İpek Yolu 
Uluslararası Öğrenci 
Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ebubekir Armağan, 
"Böyle faaliyetler 
ülkeler için önemli. 
Ülkeler arasında 
dostluğu pekiştiriy
or. Öğrencilerimiz 
birbiriyle kaynaşıy
or. Böyle organiza
syonların devam 
etmesi lazım.
Vatandaşlarımızı 
sergilerimize davet 
ediyoruz" dedi. 
Vatandaşlar açılışa 
büyük ilgi göste 
rerek, stantlari tek 
tek gezdi

elm& sekeri
KREŞLERİ —

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

w KURUMU 

«GİTİMD613. İlil
ERKEN KfiYIT 

fîVfiNTflJLflRİMIZDflN 
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 BİNANIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP.

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

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

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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Anne »e haftalarına tüm hünerlerini gösterdiler
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
1/B sınıfı öğrenci
lerinin anne 
babalarına ve 
davetlilere sunduk
ları okuma bayra
mı programı renkli 
görüntülere sahne 
oldu.
Aralık ayının 
başlarından 
itibaren okumaya 
başlayan birinci 
sınıf öğrencileri, 
daha büyük bir 
hazırlık yapa
bilmek için bu tari
hte yapmadıkları 
okuma bayram
larını yılsonu gös
terisi olarak anne 
babalarına sundu 
Belediye Kültür 
Merkezi'nde 
yapılan gecede 
hünerlerini 
sergileyen 1B 
sınıfı öğrencileri 
izleyicilere keyifli 
anlar yaşattı.
Okulun 6.sınıf 
öğrencisi Hilal 
Arslan’ın sunucu

luğunu yaptığı pro
grama Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Muharrem Sarı, 
okulu yaptıran 
Hayırsever Lale 
Kılıç, idareciler, 
öğretmenler ve 
çok sayıda veli 
izleyici olarak 
katıldı. Kendi 
çocuklarını 
sahnede görmenin 
gurur ve mutlu
luğunu yaşayan 
bazı veliler, 
gözyaşlarına

hakim olamadı. 
Okuma bayramın
da öğrenciler dans 
gösterileri, şiirler, 
Hacivat-Karagöz 
oyunu ve çeşitli 
rontlar sundular. 
Ayrıca öğrenciler 
şiirlerinin hemen 
ardından geceye 
katılan Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Muharrem Sarı, 
Hayırsever Lale 
Kılıç ve Okul 
Müdürü Can 
Olgun’u sürpriz bir 

şekilde sahneye 
davet ettiler. 
Sahneye geldik
lerinde daha önce
den hazırlamış 
oldukları çiçekleri 
takdim ettiler ve 
izleyenlerden 
büyük alkış aldılar. 
Gecede güne dair 
bir konuşma 
yapan Okul 
Müdürü Can Olgun 
öğrencilerinin 
eğitim- öğretimin 
birinci basamağı 
olan okumayı kısa 

sürede en güzel 
şekilde öğrendik
lerini söyledi. 
Olgun, okumayan 
toplumların başka 
milletlerin kültür 
ve teknolojileri 
altında kalmaya 
mahkum olduğunu 
bu zamanda 
öğrencilerinin oku
mayı yüzeysel 
olarak değil de 
severek, anla
yarak, hissederek 
ve en önemlisi de 
kendini bilerek

okuması olduğunu 
belirtti.
Olgun, bu 
başarıyı sağlayan 
ve programın 
hazırlanmasında 
emeği geçen 
Sınıf Öğretmeni 
Özlem Tütüncü’ye 
ve minik öğren
cilere teşekkür 
ederek çiçek 
takdim etti.
Program sonunda 
öğrencilere 
okuma belgeleri 
verildi.

hm® - m i'f iıi miNizm

MATBAACILIK - REKLAMCILIK ■ OBfiALilZASYOn VE TAtlITIM

İstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı flo: 5/ 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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Mikrokredi ile işyeri sahibi oldu
İl Özel İdaresi Genel 

Sekreteri Bilal Çelik 
Mikrokredi 
sayesinde iş yeri 
sahibi olan Nefise 
Demir Yurdakul'u 
Reyhan 
mahallesinde açtığı 
işyerinde ziyaret 
ederek çalışmaları 
hakkında bilgi aldı. 
Mikrokredi ile işleri
ni büyüten ve iş yeri 
sahibi olan Nefise 
Demir Yurdakul 2008 
'de 700 TL ile 
Boncuk işleme işi ile 
çalışma hayatına 
başladığı, 2009'da 
1000 TL mikrokredi 
ile kazak-şal örme- 
atkı vb örme2010'da 
1500 TL ile İç 
çamaşırı ticareti 
2011'de 1500 TL 
mikrokredi ile sün
net yatağı dizaynı ve 
nikah şekeri 
yapımı2012'de 1000 
TL EK Girişimcilik 
kredisi alarak iş yeri 
sahibi oldu. 
Mikro Kredi kullanan 
Nefise Demir

Mm it Balkanların Misli ji miiüını
Amerika, Avrupa ve 
Balkan ülkelerinde 
11 şubesi bulunan 
Boşnak Kültür 
Birliği (BKB) ile 
Rumeli Dernekleri 
Federasyonu 
(RUDEF) arasında 
çalışma, dostluk ve 
kardeşlik protokolü 
imzalandı.
Balkanlar ile Türkiye 
arasındaki ekono 
mik, kültürel, sosyal 
iş birliğini artırmak 
için BKB ve RUDEF 
birlikte çalışma 
kararı aldı. RUDEF 
genel merkezinde 
düzenlenen protokol 
töre ninde konuşan 
RUDEF Genel

Yurdakul dört yıl 
önce arkadaşlarım
dan duymam ile bir
likte önce 700TL 
kredi aldım, boncuk 
işlemeye başladım 
daha sonraki yıllar
da aldığım kredilerle 
el işinde şallar-kaza- 
klar-hırkalar örerek 
ilerledim sonrasında 
bebek şekerleme 
işine girdim ve son 
kredimi de alarak bu 
dükkanımı açtım 
daha güzel günler 
için uğraşıyorum ve 
başarılı olacağıma 
inanıyorum dedi. 
İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Bilal Çelik 
açıklamasında

Başkanı Şuayip 
Toprak, "İki sivil 
toplum kuruluşunun 
ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanlarda iş

birliğini artırmayı 
hedefliyoruz.
Balkanlar ile Türkiye 
arasındaki bağların 
güçlendirilmesini

Türkiye İsrafı 
Önleme Vakfı ve İl 
Özel İdaresi arasın
da yapılan protokol 
çerçevesinde Bursa 
Valiliğimizin 
himayesi ve destek
leriyle İlimizdeki bir 
çok kredi uygula
masının güzel bir 
meyvesini yerinde 
görmek amacıyla 
geldik. Burada 
gerçekten çok hoş 
ve güzel bir faaliyet 
görüyoruz, bizden 
kullandıkları krediyi 
üçe katlamış hem iş 
yapıp ailesini 
geçindiren hem de 
bir sermaye oluştu
rarak işini daha

ileriye taşımaya 
gayret eden bir 
kahramanımızı 
görüyoruz ve ken
disini kutluyoruz. 
Becerisi bilgisi 
kendine güveni olan 
insanlarımıza çam 
sakızı çoban 
armağanı bir miktar 
mikro krediyle 
destekliyoruz 
asıl amacımız onları 
bu şekilde iş 
yapmış kendi ayak
ları üstünde dura
bilir şeklinde 
görmek bizim için 
çok büyük mutluluk 
ben kendisini 
yürekten kutluyorum 
bence kendisi 
bir kahramanlık 
destanı yazmış bir 
başarı öyküsü 
ortaya koymuş ve 
diğer vermiş 
olduğumuz mikro 
kredilerin bu şekilde 
ekonomiye kazan 
dırılabilirse bizler 
için çok büyük bir 
kazanç olacaktır 
dedi.

istiyoruz. Bir 
dostluk köprüsü 
kuracağız" dedi. 
BKB Başkanı Yahya 
Fetahovic ise bu iş 
birliğinin kalıcı 
olmasını istedikleri
ni belirterek, "Derne 
ğimizin merkezi 
Sırbistan Novi 
Pazarda şehrindedir. 
Bu iş birliği Türki 
ye'deki kardeşleri 
miz ile birlikte 
kardeş liğimizi 
pekiştireceğiz" diye 
konuştu.
Konuşmaların ardın
dan Toprak ve 
Fetahovic, kardeşlik 
protokolünü imza 
ladı.

Tramvayda yaz 
tarifesi başlıyor

Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Bursa’ya 
kazandırılan ve 
yolcu taşımaya 
başladığı ilk günden 
beri vatandaşlardan 
yoğun ilgi gören 
tramvayda, 30 Nisan 
Pazartesi gününden 
itibaren yaz tarife
sine geçiliyor. 
‘Nostaljik’ bir kent 
aksesuarı olarak 
faaliyetlerine 
başlayan, zaman 
içerisinde gerek hat
tının uzaması 
gerekse yeni 
araçların eklen
mesiyle önemli bir 
toplu taşıma aracına 
dönüşen tramvayda 
hareket saatleri 
değişiyor.
Günde ortalama 5 
bin kişinin yarar
landığı tramvayın 
seferleri, 30 Nisan 
Pazartesi gününden 
itibaren yaz tarife
sine göre; 07.00 ile 
23.00 saatleri 

KRŞCDC BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
OJSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

arasında hizmet 
verecek. Buna göre; 
vatandaşların yoğun 
olarak kullandığı, 
sabah 07.00 ile 
10.00 saatleri 
arasında Çancılar - 
Çınarönü arası sefer 
yapacak olan tram
vay, saat 10.00’dan 
23.00’e kadar da 
Zafer - Çınarönü 
hattında çalışacak. 
Güvenli, ucuz ve 
rahat oluşundan 
dolayı kısa sürede 
vatandaşlardan 
yoğun ilgi gören 
tramvayın yolcu 
sayısı ise her geçen 
gün artıyor.
BursaRay’da Kestel 
hattını devreye 
girmesi ile kent içi 
ulaşımda demiryolu 
taşımacılığının çok 
daha önem 
kazanacağına deği
nen yetkililer, 
yakın zamanda 
tramvay hatlarının 
da uzayacağını 
belirtti.

Engelliler Devlet Memurluğu için ter döktü
Bursa'da ösym 
tarafından hazırlanan 
özürlü Seçme 
Sınavı'na (ÖMSS) 
girecek olan adaylar, 
memur olmak için 
alilelerinin yardımıyla 
okullara geldi. 
Bursa'da Demirtaş 
Endüstri Meslek

Lisesi'nde ailelerinin 
yardımı ile sınava 
gelen engelli vatan
daşlar, sınava teker
lekli sandalyeler ile 
girdi. Adaylar, ailele 
rinin yardımlarıyla 
sınav merkezlerine 
gelirken, tedirgin ve 
heyecanlı oldukları 

gözlendi. Türkiye'de 
bu yıl ilk kez düzenle
nen ÖMSS'ye, yüksek 
öğretim program
larından mezun olan 
veya ÖMSS'nin 
yapıldığı yıl itibari ile 
mezun olabilecek 
olan engelli adaylar 
katıldı. Sınav başvu

ruları her ilde Aile ve 
Sosyal Politikalar 
Bakanlığı İl Müdür 
lükleri tarafından 
alındı. Sınava engelli 
vatandaşların ulaşa- 
bilirliğinin sağlan
ması adına her ilde 
Aile ve Sosyal 
Politikalar İl

Müdürlükleri, yerel 
yönetimler ve sivil 
toplum kuruluşlarının 
imkanları kullanılarak 
engellilerin sınav yer
lerine ulaşmaları sağ
landı. Sınav esnasın
da gerekli yardımları 
yapmak üzere 
refakatçi personel 

kullanıldı. Sınava 
giren yakınlarını okul 
bahçesinde bekleyen 
bazı aileler 
memurluğa sınavsız 
alınmasını isterken 
bazı alileler ise sınav 
ile alınmasının onlara 
bir güven verdiğini 
belirtti.
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Çekirdek ailenin acht sının 939 lira SİMİ MIMtlİ Mİ
Türk-İş'in araştır
masında, Nisan 
ayında 4 kişilik 
ailenin açlık sınırı 
939 lira 64 kuruş, 
yoksulluk sınırı da 3 
bin 60 lira 72 kuruş 
olarak hesapladı. 
Türk-İş'ten yapılan 
yazılı açıklamada, 
Nisan ayında 
4 kişilik bir ailenin 
sağlıklı, dengeli 
ve yeterli 
beslenebilmesi 
için yapması 
gereken gıda 
harcaması tutarı 
939 lira 64 kuruş, 
gıda harcaması ile 
birlikte giyim, konut

Termal otellerde neni dönem
“Su akar Türk 
bakar” sözü tarih 
oluyor. Şifalı kaplıca 
sularımız termal tur
izmle yeniden can 
buluyor. Ankara’dan 
Yalova’ya, 
Balıkesir’den 
Yozgat’a kaplıca 
zengini şehirlerim
izde yeni tesisler 
kuruluyor. 
Devremülk ve devre 
tatil sistemiyle 
pazarlanan yeni 
tesisler devreye 
girdiğinde 
Türkiye’nin termal 
yatak kapasitesi iki 
katına çıkacak... 
Yeraltındaki birçok 
zenginliğimizden 
yeterince yarar
lanamıyoruz. Buna 
termal kaynaklar da 
dahil. Ne enerji ne 
de ısınmada jeoter-

(kira, elektrik, su, 
yakıt), ulaşım, 
eğitim, sağlık ve 
benzeri ihtiyaçlar 
için yapılması 
zorunlu diğer harca 

mal kaynaklardan 
yeterince yarar
landığımızı söyle
mek mümkün.
En acı tarafı ise tur
izm ülkesi olmakla 
övünen Türkiye’nin 
bugüne kadar termal 
turizmi adeta ‘es’ 
geçmesi. Geçen yıl 
23 milyar 20 milyon 
dolar turizm geliri 
elde ettik. Bunda 
termal turizmin payı 
ne kadar dersiniz? 
Hepi topu 20 milyon 
dolar... Evet, tablo 
vahim. Oysa Türk 
insanı şifalı sular 
konusuna duyarsız 
değil. Büyük küçük 
hemen hepimizin bir 
kaplıca hikayesi 
vardır. Ama kaplı
calarımızın, termal 
tesislerimizin kalite 
ve standart 

maların toplam 
tutarı ise 3 bin 60 
lira 72 kuruş olarak 
hesaplandı.
Araştırmaya göre, 
mutfak enflasyonu

konusunda sınıfı 
geçebildiği söylene
mez. Ama zararın 
neresinden dön
ersek kardır değil 
mi?.. ,
Nihayet termal tur
izmden hak ettiğimiz 
payı alamadığımızı 
gören Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, 
2007 yılında düğm
eye bastı ve “Sağlık 
ve Termal Turizm 
Projesi”ni hayata 
geçirmeye karar 
verdi. Bu proje kap
samında bir “Termal 
Turizm Master 
Planı” hazırlandı. Bu 
plana göre dört ter
mal turizm bölgesi 
ilan edildi: Güney 
Ege (Afrodisya) 
Termal Turizm 
Bölgesi (İzmir, 
Manisa, Aydın, 

aylık 1,55 oranında 
gerilerken, 
bir önceki yılın aynı 
ayına göre değişim 
oranı yüzde 8,02 
olarak hesaplandı. 
Son bir yılda sadece 
mutfağa gelen ek 
yük 70 lira olarak 
hesaplanırken, 
ailenin yaşama 
maliyeti bir önceki 
yıla göre 227 lira 
arttı.
Önceki yılın aynı 
döneminde açlık 
sınırı 869 lira 87 
kuruş ve yoksulluk 
sınırı 2 bin 833 lira 
44 kuruş olarak 
hesaplanmıştı.

Denizli), Güney 
Marmara (Troya) 
Termal Turizm 
Bölgesi (Çanakkale, 
Balıkesir, Yalova), 
Frigya Termal 
Turizm Bölgesi 
(Afyon kara hi sar, 
Kütahya, Uşak, 
Eskişehir, Ankara) 
ve Orta Anadolu 
Termal Turizm 
Bölgesi (Yozgat, 
Kırşehir, Nevşehir, 
Niğde, Aksaray). 
17 ili içine alan bu 
dört bölgede 70 ter
mal turizm merkezi 
oluşturulması için 
planlama çalışmaları 
sürdürülüyor. Bu 
merkezlerin 50’sinde 
1/25 binlik çevre 
düzeni planları 
tamamlandı ve tu 
rizm yatırımcılarının 
ilgisine sunuldu.

Hükümetin, bireysel 
emekliliği teşvik 
etmek, tasarrufları 
artırmak, amacıyla 
hazırladığı yasa 
tasarısından iki 
büyük sürpriz çıktı. 
Tiryakinin içtiği 
sigaradan alınan 
vergi, enflasyona 
endekslenecek ve 
yılda iki kez 
otomatik olarak 
zamlanacak.
Mevcut ibade
thanelerin faaliyet
lerini sürdüre
bilmeleri için 
yapılan her türlü 
bağış ve yardım 
vergiden indirilebile
cek.
Haberine göre 
TBMM’ye gönderilen 
Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun ile 
Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Kanun 
Tasarısının 26 ve 27. 
maddeleri tütün ve 
tütün ürünleri 
üzerinden alınan 
verginin hesaplan
masında yöntem 
değişikliğine gidi 
yor. En büyük 
değişiklik ise 
sigaradan alınan 
verginin, otomatiğe 
bağlanması.
TİRYAKİ ÜFE’YE 
ENDEKSLENECEK

Mevcut durumda 
Maliye Bakanlığı’nın 
önerisiyle Bakanlar 
Kurulu’nca yapılan 
vergi artışı yeni 
dönemde enflasy
ona bağlı olarak 6 
ayda bir otomatik 
yapılacak. Yani 
sigaradan alınan 
vergi Ocak ve 
Temmuz ayında, 
enflasyonun açık
landığı gün otomatik 
olarak yansıtılacak. 
Üretici Fiyat 
Endeksindeki (ÜFE) 
6 aylık artış, tiryaki 
vergisinin artış 
oranı olacak.
Tasarının 9. madde
si ise Gelir Vergisi 
Kanunu’nda değişik
lik öngörüyor. Buna 
göre okul, sağlık 
tesisi, yurt, huzure
vi, rehabilitasyon 
merkezi yaptıranlar 
gibi cami, kilise, 
havra gibi ibade
thane yaptıranlar ya 
da buralara ayni ve 
nakdi bağışta bulu
nanlar da, bağışları 
miktarında gelir ver
gisinden indirebile
cekler. Yine aynı 
madde ile Kızılay’da 
olduğu gibi 
Yeşilay’a makbuz 
karşılığı yapılan 
nakdi yardımlar da 
vergi indiriminden 
yararlanabilecek.

GEREKLİ TELEFONLAR

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

KAYMAKAMLIK ~

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

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

ULAŞIM__________
METRO 51312 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm ’ 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

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

TAKSİLER

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

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı <212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 51323 94

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

_________ OTOBÜS_______ _
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4258 

FİYATI : 50 Kr. (KDV Dahil)1
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)

HMHIIİIIİİI
VENÜS SİNEMASI 

SİYAHLI 
KADIN:12:00-14:00- 
16:00-18:00-20:30 

HAYALET SÜRÜCÜ 
2:11:30-13:30-15:30- 

17:30-20:00 
SEVİMLİ KAHRA- 
MAN:11:45-14:15- 

16:15-18:00 
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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Ktirfezspor düşüşe geçti M
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci Amatör küme 
4. gurup lideri 
Arabayatağıspor, 
konuk ettiği takipçisi 
Gemlik Körfezspor’u 
7-1 gibi farklı bir 
skorla mağlup etti. 
Son 3 haftada 7 
puan kaybederek 
süper amatör’e 
çıkma hedefinden 
uzaklaşan 
Körfezspor, liderlik
ten gurupta üçüncü 
sıraya geriledi. 
Karşılaşmaya hızlı 
başlayan 
Arabayatağıspor, 7. 
dakikada Bahadır’ın 
attığı golle 1-0 öne 
geçti. 16. dakikada 
kazanılan penaltı

atışını gole çeviren 
Ahmet 
Körfezspor’un 
beraberlik sayısını

kaydetti.
Beraberliğin ardın
dan oyun hakimiyeti
ni ele geçiren

Arabayatağıspor, 36. 
ve 37. dakikalarda 
yine Bahadır’ın üst 
üste attığı gollerle

skoru 3-1 yaptı ve 
devre bu sonuçla 
kapandı.
İkinci yarıda adeta 
fırtına gibi esen 
Arabayatağıspor, 
62’de Hakan ve 66. 
dakikada İdris’in gol
leriyle farkı iyice 
açarak durumu 5-1 
yaptı.
73. ve 78. dakikalar
da bir kez daha sah
neye çıkan sahanın 
yıldızı Bahadır, attığı 
gollerle maçın sko
runu tayin etti.

SAHA : Arabayatağı 
HAKEMLER : 
Özgür Uçak 7, 
Cihan Doğanay 7, 
Melih Göstericiler 7,

ARABAYATAĞISPOR 
Tamer 7, Recep 7, 
(Hazım 4) Ali 7, 
Cengiz 7,.Aykut 7, 
Hakan 7, İdris 8, 
Okan 7, Uğur 7, 
(Fatih 4) Bahadır 9, 
Melih 7, (Ekrem 5)

KÖRFEZSPOR : 
Murat 4, Özcan 3, 
(İbrahim 4) Taner 4, 
Anıl 4, Cihangir 5, 
Serkan 5, Talat 5, 
Halil 4, Ahmet 6, 
(Onur 4) Orhan 4, 
Eren 4, Volkan 5,

GOLLER : Dk. 7-36- 
37-73-88 Bahadır, 
Dk. 62. Hakan, Dk.
66. İdris, (Arabayata 
ğıspor) Dk. 16. Pen. 
Ahmet, (Körfezspor)

Giiciimspor: 31MKP Belediyespor: 29
Bursa minik erkekler 
basketbol liginde 
ilçemizi temsil eden 
Gücümspor Erkek 
Basketbol Takımı 
play-out mü 
sabakasında 
Mustafa Kemal Paşa 
Belediyespor’u 31-29 
yenerek galibiyet 
serisine devam etti. 
Karşılaşmada, 1. 
periyot: 7-5 2. peri 
yot: 14-13 3. Periyot: 
22-20 4. periyot: 31- 
29 sonuçlandı. 
Karşılaşmada, 
Gücümspor kadro
sundan
Cavit Samanlı:7 sayı 
Seyfi Yaman:6 sayı 
Sezgin Dikman:5 

sayı Arda Berk 
Bulgurcu: 4 sayı, 
Kemal Dursun: 3 
sayı Burak Çelik: 2 
sayı Yiğit İli: 4 sayı 
attı.
Gücümspor Kulüp 
Başkanı Tuğan 
Büyükbaşaran bu 
takımın oluşmasında 
emeği geçen takım 
antrenörü Serkan 
Sezgin’e maddi 
desteklerini esirge
meyen Aktaş 1 
sahibi Fahrettin 
Aktaş’a teşekkür 
ederek, spor 
okullarının 
Cumartesi - Pazar 
günleri devam ettiği
ni söyledi.
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