
h Mayıs Emekçilerin Bayramı kutlanıyorL 1 Mayıs Dünya Emekçilerinin Dayanışma Günü, bugün tüm dünya emekçilerince kutlanacak. 1 
■ Mayıs kutlamaları büyük şehirlerde görkemli törenlerle kutlama programları hazırlanırken, en 
■ büyük kutlama İstanbul’da yapılacak. Bursa’da yapılacak kutlama törenleri saat 10.oo daI Altıparmak Stadyumu önünde toplanılarak buradan Kent Meydam’na yürüyüşe geçilecek. Bursa E Kent Meydanındaki törenler saat 12.oo de başlayacak. Burada yapılacak konuşmalardan sonra 
^emekçiler bayramlarını coşku ile kutlayacak. Türkiye Kamu-Sen Sendikası’nca dün yapılan açıkla- 

■ mada “itibarsızlaştırılmaya çalışan Türk memurunun onuru için, güvenceli iş ve gelecek için, İnsan I Ticareti olan taşeronlaştırmaya ‘hayır’ demek için, 1 Mayıs’da alanlarda herkesi çalışanların bayra- |y vını kutlamaya çağırdılar. Öte yandan, işçi bayramı nedeniyle resmi daireler tatil edilecek.
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“Sancıyım" diyerek 
2 kişiyi dolandırdı
Bursa'da, polise müracaat eden 
bir kişi, cep telefonundan 
arayan ve kendilerini 'savcı' ve 
polis olarak tanıtan kimliği iki 
kişi tarafından dolandırıldık
larını söyledi. Haberi sayfa 3’de

Yapılan dayanıklılık incelemesinde değerler düşük çıktı 

j flmiye ftinası ye lojmanlaıınııı hosaliılnıası istendi E Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda yapılan daya 
anıklılık incelemesinde, Gemlik Adliye binası ile Kayıkhane 
\ semtinde bulunan Adliye Lojmanlarında beton değerleri çürük 
[çıkınca Bakanlık binaların boşaltılmasını istedi. Adalet

Bakanlığı Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği yazı
mda, Adliye hizmetlerinin yapılacağı uygun bir binanın bulunması I halinde, binanın ve lojmanların boşaltılması istendi. Cumhuriyet I Başsavcısı Zekeriya Bayazıt, gazetemize yaptığı açıklamada, I uygun bir bina ara yışına başladıklarını, buldukları takdirde I Adliye Sarayı’nı boşaltacaklarını söyledi. Haberi sayfa 2’de

Aracını 
hurdaya 
çıkarana 
müjde
22 yaşındaki araç 
lara hurda kolay 
lığı getiriliyor.
Buna göre, bu 
araçların birikmiş 
vergi borçlarının 
ana paralarının 
yüzde 25'i ödenir 
se tüm borçları 
silinecek. 9’da

Güne Bakış

1 MAYIS
Bugün 1 Mayıs, emekçilerin dayanışma günü 

emekçilerin bayramı...
Dünya emekçileri 1 Mayısları büyük alanlarda 

mitinglerle, gösterilerle, şenliklerle kutluyor.
Türkiye’de ise devlet ve sermaye, 1 Mayısları 

sermaye düşmanlığı, koministlikle suçladı yıl-
I larca.

Yıllarca, bu ülkede 1 Mayıslar kana bulandı. 
Ij İşçilerin biraraya gelerek bayramlarının kut- 
İli lamasına izin verilmedi.
* Erilse de işçilerin istediği meydanlarda değil, 
wral^/et/n istediği yerlerde bayramlann kutlan-
I masına izin verildi,
J 1 Mayıslar hep gerginlik, hep kavga ve 
l bölücülük olarak gösterilmek istendi halka. 4’de

CHP'liler İşçi Bayramı nı kutladı
1 Mayıs İşçi 
Bayramı nedeniyle, 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanlığı ’ndan 
yazılı açıklama 
yapıldı. Açıklamada, 
şu görüşlere yer 
verildi: “Küresel 
emperyalizmin bit
mek tükenmek bil 
meyen sömürü hırsı 
karşısında, çalışma 
koşullarının giderek 
ağırlaştığı, taşeron- 
laşmanın yaygın
laştığı, emekçilerin 
yarıya yakınının 
kayıt dışı çalışmaya 
zorlandığı bir ortam
da, işçi sınıfının 
örgütlenerek 
hakkını aradığı bir 
gündür 1 Mayıs. O

yüzden İşçi Bay ra 
mı'dır. 1 Mayıs'ı 
gerçek anlamda 
bayram olarak kut
layabilmek için 
emeğin hak ettiği 
değere kavuştuğu, 
demokrasinin bütün 
kurallarıyla işlediği, 
herkesin işe, aşa 

ve güvenli bir gele
ceğe sahip olduğu 
bir Türkiye’yi bek
lemekteyiz. Ülke 
mizin dört bir yanın
da çalışan, üreten, 
geliştiren ve hizmet 
sunan tüm emekçi
lerin, emeklerinin 
karşılığını alabilme 

sini dileyerek 1 
Mayıs Emek ve 
Dayanışma Günü’nü 
kutluyor ve bu kut
sal ve onurlu 
mücadelelerinde, 
her zaman olduğu 
gibi, yanlarında 
olduğumuzu bir kez 
daha tekrarlıyoruz”

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma
Yapılan dayanıklılık incelemesinde değerler düşük çıktı

Adliye binası ve lojmanlarının 
boşaltılması istemli

Gürhan ÇETİNKAYA 
İleri demokrasi!

Milli Eğitim Bakanlığı fetva verdi. 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı 
sadece Ankara’da stadyumda kutlana...

Diğer illerde ise okullarda...
Anlaşılması güç...
Danıştay da anlamamış olacak ki...
Türk genci Alper Ayhan ‘ın açtığı dava 

sonucunda yürütmeyi durdurma kararı 
verdi.

Ne var ki;
Milli eğitimin kariyerlerine intihalle 

(*)ulaşmış bakanı kararı “garabet” olarak 
niteledi.

Şimdi hukukun arkasından dolanarak 
“dediğini yapmanın” yollarını arayacak.

Başaracağından hiç kuşkunuz olmasın.*****
Diyarbakır'dan Bağımsız Milletvekili 

seçilen Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin 
düşürülmesinin ardından meclise giren AKP 
Milletvekili Oya Eronat TBMM İnsan Hakları 
Komisyonu’nda Sivas katliamında yaşamını 
yitiren Metin Altıok’un kızı Zeynep Altıok’a 
sordu;

“Keşke Aziz Nesin konuşmasaydı da 
babam ölmeseydi dediniz mi”?

Güruhun yanında yer almak çocuğunu 
teröre kurban vermiş olan bir anneye hiç 
yakışmadı...

Neresinden tutsan elinde kalacak bir yak
laşım.

*****
İsmail Erez Endüstri Meslek Lisesi Öğren

cisi sınıf arkadaşlarıyla yiyecekler pahalı ve 
bayat gerekçesiyle kantin boykotu yaptı diye 
okuldan 5 gün üreyle uzaklaştırıldı.

Ne yapmış genç öğrenci;
Arkadaşlarıyla ortaklaşa kurdukları masa

da simit peynir ve meyve suyu yerken ense
lenmiş.

Hem de arkalarında 3 sivil polisle birlikte 
okul müdürü ve müdür yardımcıları tarafın
dan...

öğrenci...
Sormasın, sorgulamasın, itiraz etmesin ne 

yapsın kayıtsız koşulsuz biat etsin 
anlayışının en açık biçimde göstergesi...*****

Afyon Valisi “kamu esenliği” için sanki 
kapalı alanlarda serbestmiş gibi...

gar, otogar, durak, meydan, cadde, sokak, 
tarihi yerler, inşaat, mezarlık, şantiyelerde 
içki içmeyi yasakladı...

Gerekli önlemi alama...
Sonra da yasakla...
Ama;
Yolsuzluk, sahtekarlık, kalpazanlık, 

dolandırıcılık, din sömürüsü, yobazlık, 
rüşvet, rant, talan, bölücülük, vatana ihanet, 
taciz, tecavüz, şiddet serbest...

Onları da yasaklasanıza...*****
Demek ki ileri demokrasi dedikleri böyle 

bir şey...
Türkiye hızla geriye doğru ilerliyor.
(*)lntihal: (Türk Dil kurumu: Aşırma), bir 

kişinin eserinde bâşka kişilerin ifade, buluş 
veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin 
kendisine aitmiş gibi kullanması. İntihal bir 
tür sahtekârlık ve hırsızlıktır.

Başlıca türleri:
Alıntı ifadeler ve fikirler için kaynak göster

memek
ödünç alınan ifadeleri tırnak içinde yazma

mak ve kaynak göstermemek

Kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait 
binalarda yapılan 
dayanıklılık 
incelemesinde, 
Gemlik Adliye 
binası ile Kayıkhane 
semtinde bulunan 
Adliye 
Lojmanlarında 
beton değerleri 
çürük çıkınca 
Bakanlık binaların 
boşaltılmasını 
istedi.
İlçemizdeki 
okullarda yapılan 
incelemelerde 
bazı okulların 
yapılan depremsel
lik testlerinde 
binaların değer
lerinin bozuk çık
ması üzerine 
güçlendirme kararı 
alınmıştı. 
En son olarak 
Gemlik Lisesi’nin 
güçlendirilmesi 
ihale aşamasında 
GEMPORT A.Ş. nin 
sponsor olması 
nedeniyle eski 
binanın yıkılarak 
yeniden yapılmasına 
karar verilmişti. 
Emin Dalkıran 
Kordonu’nda bulu
nan 5 katlı Adliye 
Sarayı’nda da 
yapılan beton test

MeıliB meMftn »arııc larsısınla
Gemlik 
Belediyesinde 
çalışan memurlar, 
Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
başlatılan soruştur
mada doğrudan 
ahmlar sonucu 
Devleti zarara 
uğrattıkları 
gerekçesiyle dün 
yargıç karşısına 
çıktı.
Gemlik 
Belediyesinde 
çalışan, Başkan 
sekreterlik hizmet
leri, mali hizmetler, 
satın alma, temizlik 
işleri, Ruhsat ve 
Kürşat 
Müdürlüğünde

lerinde değerler 
düşük çıktı.
Durum, Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
Adalet Bakanlığı’na 
bildirildi.
Adalet Bakanlığı 
Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na gön
derdiği yazıda, 
Adliye hizmetlerinin 
yapılacağı uygun bir 

görevli yaklaşık 40 
belediye personeli 
dün Asliye Ceza 
Mahkemesinde 
Belediyeye alınan 
matbaa ve reklam 
tabela hizmetlerin 
den dolayı yargıç 
karşısına çıktılar. 
Savunmalarını 
yapan memurlardan 
bazıları, belirtilen 
hizmetlerin teklif 
usulü ile alındığını 
ve en düşük fiyat 
veren firmada 
kaldığını, bu konuda 
iddia makamının 
bilirkişi incelemesi 
yapamadığını, 
hizmetlerin gerçek
leştiğini, buna kar 

binanın bulunması 
halinde, binanın ve 
lojmanların boşaltıl
ması istendi.
Cumhuriyet Başsav 
cısı Zekeriya 
Bayazıt, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
uygun bir bina ara 
yışına başladıklarını, 
buldukları takdirde 
Adliye Sarayı’nı 

şın kamu zararı doğ 
duğunun iddia 
edildiğini ileri 
sürdüler.
Belediye personeli 
nin büyük çoğun
luğu ise savun
masını yazılı 
yapacağını bildirdi. 
Suçlamaları kabul 
etmeyen belediye 
memurları, 
kendilerine bir ceza 
verilecekse bunun 
ertelenmesi ile 
ilgili yasadan 
yararlanılmasını 
istediler.
Duruşma, 
10 Eylül 2012 tari
hine ertelendi.
Öte yandan, 

boşaltacaklarını 
söyledi.
Öte yandan, 
Gemlik’e 8 bin 
metrekarelik bir 
alanda yapılacak 
olan yeni Adliye 
Sarayi’mn projele 
rinin hazırlandığı 
inşaatın 2014 
yılında tamam
lanacağı öğrenildi.

CHP eski İlçe 
Başkanı Cem 
Güler’in Cumhuriyet 
Savcılığına ve 
İçişleri Bakanlığı’na 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Mimar 
Seher Mirasyedi 
hakkında yaptığı 
suç duyurusu 
üzerine geçtiğimiz 
hafta İçişleri 
Bakanhğı’ndan 
bir başmüfettişin 
ilçemize gelerek, 
Kaymakamlıkta 
yolsuzluk iddiala 
rıyla ilgili soruştur
ma başlattığı ve 
ilgililerin ifadelerini 
alındığı öğrenildi.
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Bursa'da, polise 
müracaat eden bir 
kişi, cep telefonun
dan arayan ve 
kendilerini 'savcı' ve 
polis olarak tanıtan 
kimliği iki kişi 
tarafından 
dolandırıldıklarını 
söyledi.
Bursa'da, polise 
müracaat eden bir 
kişi, cep telefonun

dan arayan ve 
kendilerini 'savcı' ve 
polis olarak tanıtan 
kimliği iki kişi 
tarafından 
dolandırıldıklarını 
söyledi. Bursa 
Emniyet Müdürlüğü, 
vatandaşların 
19 bin lirasını çalan 
dolandırıcıların 
yakalanması için 
soruşturma 

başlatıldığını 
duyurdu.
Osmangazi ilçesi 
Tahtakale Mahallesi 
Atatürk Caddesi'nde 
meydana gelen 
olayda, Mehmet 
Y.(66)’yi cep telefo
nundan farklı 
numaralardan 
arayan kimliği 
belirsiz iki kişi, 
kendilerini 'savcı' ve

’başkomiser' 
olarak tanıttı. Sözde 
savcı ve başkomis- 
erin verdiği kredi 
kartı hesabına 19 
bin lira para yatıran 
Mehmet Y., 
dolandırıldığını 
belirterek Çarşı 
Polis Merkezi'ne 
müracaat etti. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Esrar lanışması clnaııeti 
zanlıları yakalandı

V

Piknik dönüşü facia
Bursa'nın İznik 
ilçesinde, piknik 
dönüşü meydana 
gelen kazada 2 
yaşındaki bir kız 
çocuğu ölürken, 3 
kişi de yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bilecikli 
Kocakır ailesi, pazar 
günü piknik yapmak 
için iznik'e geldi. 
Kocabakır ailesi, 
pikniğin ardından 
Bilecik'e dönmek 
isteyen için yola 
çıktı. Yunus Kocakır 
(32) idaresindeki 11 
DP 314 plakalı oto-

mobili, Kaynarca 
köyü çıkışında 
önünde seyreden 
Emin Akbaş'ın kul

landığı 34 KD 59 
plakalı tın sollamak 
istedi. Direksiyon 
hakimiyetini kaybe-

den otomobil 
ağaçlık araziye uçtu. 
Kazada 2 yaşındaki 
Hatice Rana Kocakır 
ölürken, yaralanan 
otomobil sürücüsü 
Yunus Kocakır, eşi 
Pembe ve 5 yaşın
daki çocukları Miraç 
Kocakır ise 112 
ekiplerince Bursa 
Şevket Yılmaz 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. 5 yaşında
ki Miraç Kocakır'ın 
durumunun ciddi 
olduğu öğrenildi. 
Kazayla ilgili soruş
turma sürüyor.

Bursa'da, iki kişi 
arasındaki esrar 
alışverişi yüzünden 
çıktığı iddia edilen 
kavgada bir kişi 
bıçaklanarak 
öldürüldü.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
cinayetin katil zan
lısı olduğu ileri 
sürülen iki kişi 
gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Beyazıt Mahallesi 
Yapraklı Sokak'ta 
esrar maddesi 
almak isteyen ve 7 
ayrı suçtan kaydı 
bulunan Cihan 
Y.(39) ile ismi henüz 
öğrenilemeyen iki 

kişiyle, esrar 
pazarlığına yaptı. 
Anlaşmazlık üzerine 
taraflar arasında 
çıkan tartışma kısa 
sürede kavgaya 
dönüştü. Cihan Y. 
göğsüne aldığı 
bıçak darbesiyle 
ağır yaralandı. Olayı 
gören vatandaşlar 
yaralı için olay 
yerine ambulans 
çağırdı. Cihan Y. 
yolda hayatını kay
betti.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
olaya karıştığı ileri 
sürülen Ö.Ü. ve E.Ç. 
gözaltına alındı. 
Zanlılar, emniyetteki 
ifadelerinin ardından 
adliyeye sevk edildi.

Hataıias Mim ıtolaniırana 8 gündür kayıp
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nün SMS 
yoluyla tüm 
uyarılarına rağmen 
kontör dolandın 
cilan vatandaşları 
mağdur ediyor.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nün 
SMS yoluyla tüm 
uyarılarına rağmen 
kontör 
dolandırıcıları vatan
daşları mağdur 
ediyor.

Bursa'da, cep telefo
nundan aradığı 
vatandaşa kendisini 
'polis' olarak tanıtan 
bir kişi, 7 bin 500 
lirayı alarak 
kalıplara karıştı. 
Osmangazi ilçesi 
Nalbantoğlu 
Mahallesi Atatürk 
Caddesi'nde mey
dana gelen olayda 
Naciye G. (45) isimli 
kadını cep telefo
nundan arayan bir 

kişi, kendisini polis 
olarak tanıttı. Naciye 
G.'na, hesabını terör 
olaylarına karışan 
bazı kişilerin 
karıştırdıklarını 
söyleyen şüpheli, 
bunun için verilen 
hesaplara para 
yatırmasını, 
paranın işlemlerin 
ardından yeniden 
alabileceğini 
söyledi.
Bunun üzerine

Naciye G., verilen 
hesaba 5 kez üst 
üste bin 500 TL, 
toplamda
7 bin 500 TL para 
yatırdı.
Naciye G.'nun müra
caatını değer
lendiren polis, 
şüphelinin kimliğini 
F.Ö. olarak belirledi.
Dolandırıcının 
yakalanması için 
soruşturma 
başlatıldı.

Orhaneli'ye bağlı 
Şükriye köyünde 
ikamet eden 78 
yaşındaki Kemal 
Açar'dan 8 gündür 
haber alınamıyor. 20 
Nisan 2012 tarihinde 
sabah saatlerinden 
Şükriye köyünde 
bulunan evinden 
Büyükorhan'ın Pınar 
köyüne gitmek için 
ayrılan Açar sırra 
kadem bastı. En son 
Orhaneli ilçesi 
merkezinde bulunan 
Yıldız Parkı civarın
da elinde ekmek tor
basıyla görülen 

yaşlı adamın ailesi 
polis ve jandarmaya 
haber verdi.
Kemal Açar'ın oğlu 
Umut Açar, 
"Babamın hayatın
dan endişe ediyo
rum. Bir an önce 
bulunması için 
Allah'a dua ediyor, 
yetkililerin bize 
yardımcı olmalarını 
istiyorum" dedi. 
Orhaneli 
Kaymakamı M. 
Serdar Bakır ise, 
emniyet güçlerinin 
kayıp yaşlı adamı 
aradığını belirtti.

Evi kumarhane yaptılar
Bursa'da bir apart
man dairesini 
kumarhane haline 
getirip oyun oynat
tıkları iddia edilen 2 
kişi gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez

Osmangazi ilçesi 
Çekirge 
Mahallesi'nde bir 
apartman dairesinde 
kumar oynatıldığı 
ihbarını alan Bursa 
polisi apartman 
dairesine operasyon 

düzenledi. Kumar 
oynatan iki kişi ile 
birlikte oynayan 5 
kişi gözaltına 
alınırken, apartman 
dairesindeki rulet ve 
poker masası ile 760 
oyun puluna el

konuldu. Polisin 
gözaltına aldığı iki 
kişinin İstanbul'dan 
Bursa'ya geldikleri 
öğrenilirken, kumar 
oynayan 5 kişiye 
274'er lira para ceza
sı uygulandı.
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Güne Bakış Öğretmenlere $iadet kınantiî
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

1 MAYIS
Biz de, 1 Mayısları kutlamak hep işkence ve ezi 

yet oldu.
1970’li yıllar sol uyanış ve emekçilerin örgütlen

mesi, 1 Mayıs Bayramlarının daha görkemli kut
lanmasına neden oldu.

Bu, belirli kesimleri ürküttü.
1976 yılında İstanbul Taksim Meydanındaki 

görkemli 1 Mayıs kutlamalarını, basın bölümünde 
izlemiştim.

Emekçilerin disiplin içinde Taksim Meydanı’na 
gelişini, konuşmaları ve eğlencelerine tanık 
olmuştum.

Ama bir yıl sonra, Taksim Meydanı kana bulan 
dı.

Aynı kalabalıklar ellerinde pankart ve flamalarıy
la Taksim Meydanı’nı doldurduğunda, Sular 
İdaresi tarafından başlayan yayılım ateş ile, o 
koca meydan savaş alanına döndü.

Pravakatörler planlı bir şekilde, kutlamaları ka 
na buladılar, bir çok emekçi kaçışırken sokak 
aralarında ezilerek can verdi.

Sonra Taksim Meydanı kutlamaları yasaklandı.
1 Mayıs kutlamaları sürekli kötülendi.
0 yıllar kuzey komşumuzun dünyada güç den

gesi olduğu yıllardı.
Kapitalist blok, sosyalist bloku dağıtamamıştı.
12 Eylül 2009’da yapılan 12 Eylül ihtilali önce 

emekçilerin örgütlerini dağıttı.
Sol sendikalırın liderleri zindanlara tıkıldı.
Sendikalar yasası kuşa çevrildi, toplu sözleşme 

haklarında geriye gidildi.
Ya ülkücü, ya da İslamcı sarı sendikalar türetil

di.
1980’li, 9O’lı ve 2 binli yılarda değişen olmadı. 
İşçilerin dayanışmasından hep korkuldu.
Geçtiğimiz yıl Taksim’de toplanmak isteyen 

emekçiler coplandı, biber gazı ve tazyikli su ile 
devletten şiddet gördü.

Emekçi kadınlar saçlarından sürüklendiler.
Ne yapmışlardı bu insanlar devletine karşı?
1 Mayıs’ı bir sembol haline gelen Taksim’de kut

lamak istemişlerdi.
Ama karşılarında AKP iktidarının tokadını gör 

düler.
Özgürlükçülükten, demokrasiden yana oldu 

ğunu iddia eden iktidarın yumruğunu yemişlerdi.
Bu yıl ne değişti de 1 Mayıs’ın Taksim de kutlan 

masına izin çıktı?
Bütün dünyada barış ve kardeşlik içinde kut

lanan emekçilerin bayramı, biz de neden hep 
emekçiler halka karşı düşman gibi gösterilmek 
istendi.

Halkımız artık, iletişim çağında, bütün dünya 
emekçilerinin görkemli törenlerle kutladığı 1 
Mayısları televizyonlarından rahatlıkla izleyebili 
yortar.

1 Mayısların farklı birşeylerin provası olmadı 
ğını görüyorlar.

Dünyanın yakından gözlemlendiği bir Türkiye 
de, 1 Mayıs, 2009 yılında resmi tatil günü yapıldı.

1 Mayısları mücadele ve kavgaya dönüştürenler 
artık gerçekleri gizleyemiyorlar.

1 Mayıs’a, Bahar Bayramı diyen sarı sendika 
cılar bile 1 Mayıs’ın emekçinin dayanışma günü 
olduğu gerçeğini kabullendi.

1 Mayıs kutlamalarına katılıyorlar.
1 Mayıs, işçinin, emekçinin birlik, beraberlik ve 

dayanışma günü kutlu olsun.

Son günlerde öğret
menlere yönelik şid
detin artması üze 
rine dün toplanan 
Eğitim Bir Sen üyesi 
öğretmenler, olayları 
kınadı ve 1 saat 
derse girmeme 
kararı aldı.
Eğitim Birsen 
Sendikası Gemlik 
Temsilcisi Halil 
Gemici, dün 
Endüstri Meslek 
Lisesi önünde yap
tığı basın toplan
tısında yaptığı 
konuşmada şunları 
söyledi: "Eğitimciler 
olarak, şimdiye 
kadar birçok konuda 
eylem, etkinlik yap
tık ve sesimizi yük
selttik. Bazen 
ekonomik, bazen 
toplumsal bazen de 
sosyal sorunlara 
dikkat çektik. Fakat 
bugün burada son 
derece önemli bir 
sorunu gündeme 
taşımak, genelde 
eğitim çalışanlarını 
özelde öğretmenleri 
değersizleş tiren, 
hedef tahtasına otur 
tan uygulamalara 
dur demek, meslek
taşlarımızın hayatına 
kasteden saldırıları 
kınamak ve protesto 
etmek için top
landık. Geride bırak
tığımız iki hafta 
içerisinde basına 
yansıyanları dikkate 
alırsak 8 öğretmeni
miz saldırıya 
uğramış ve bazıları 
ölümden dönmüştür. 
Üzülerek ifade 
etmeliyiz ki, şiddet 
toplumsal bir sorun 
haline gelmiştir. Her 
tarafı cennet olan 
ülkede neredeyse 
cinnet toplumuna 
doğru yol alıyoruz. 
Aklını ve duygularını 
yönetemeyenler şid
deti seçiyor, gerekli 
tepki verilmediği, 
failler bedelini öde 
mediği için şiddet 
sıradan bir olaymış 
gibi toplum tarafın
dan kanıksanıyor. 
Masum bir hak 
arama yöntemi gibi 
yaygınlaşıyor. Hâlbu 
ki şiddetin masumu 
değil mağduru var

dır. Mağdur bazen 
doktor, bazen öğret
men, bazen kadın, 
bazen çocuktur.” 
Bütün bu yaşanan
lar öğretmenlerin 
saygınlığını 
zedeleyen ve öğret
menlik mesleğini 
sıradanlaştıran 
uygulamalar 
olduğunu söyleyen 
Gemici, yetkilileri 
uyararak, 
"Toplumda öğret
menin itibarı aşınır
sa, herkesin itibarı 
aşınır. Öğretmene 
saygısızlık olursa 
anneye de babaya 
da saygısızlık olur. 
Öğretmenin felake 
tinden topluma asla 
saadet çıkmaz. 
Başta Milli Eğitim 
Bakanı olmak üzere 
bu konuda herkesi 
duyarlı davranmaya 
davet ediyoruz. 
Şiddet öğretmene 
kadar uzandıysa 
"toplumun ayağının 
altındaki halı kay
mak üzeredir” 
demek için burada 
toplandık. Milli 
Eğitim Bakanı sus
tuğu için toplandık. ” 
dedi. Eğitim Birsen 
li öğretmenler ilk 
derse girmeyerek 
olayı kınadı.

TÜRK EĞİTİM SEN 
SALDIRILARI 
KINADI
Öte yandan, Türk 
Eğitim-Sen Gemlik 
İlçe Temsilcisi 
Cemal Eser de yap
tığı açıklamad öğret
menlere yönelik 
saldırıların son gün
lerde hız kazandığı 
m, her gün öğret
menlere yönelik şid
det ile ilgili haberler 
basına yansıdığını 
belirterek şunları 

söyledi: "Öğrenci
lerin, velilerin fiziki 
ve sözlü saldırılarına 
uğrayan öğretmen
lerimiz can güven
liğinden yoksun 
olarak görevlerini 
yapmaktadır. Eli 
bıçaklı öğrenciler, eli 
sopalı veliler okullar 
da terör estirmekte, 
öğretmenlerimizin 
can güvenliğini 
tehdit etmektedir. 
Kütahya’da bir 
öğretmenimizin 
öğrencisi tarafından 
bıçakla yaralanması, 
İstanbul Esenyurt’ta 
bir öğretmenimizin 
öğrencisi tarafından 
diğer öğrencilerin 
gözü önünde bıçaklı 
saldırıya uğraması, 
Sakarya’da bir veli 
nin öğretmeni tekme 
ve yumruklarla 
dövmesi öğretmen
lere yönelik saldırı 
ların hız kazandığını 
gözler önüne ser
mektedir.
Öğrenci ve velilerin 
öğretmenlere uygu
ladığı şiddete karşı 
Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın üç 
maymunu oynaması 
biz eğitimcilerde 
büyük hayal kırıklığı 
yaratmıştır. Öğret
menler Milli Eğitim 
Bakanı Ömer 
Dinçer’den kendile 
rine sahip çıkmasını 
ve öğretmenlere 
yönelik şiddete karşı 
önlem almasını bek
lemektedir. Ancak 
Bakan Dinçer’in 
öğretmenlere yapı 
lan saldırılar karşı 
sında sessiz kalma 
sı, ’Bakan Dinçer 
kimin Bakanı?’ 
sorusu akıllara 
getirmektedir. ” 
Milli Eğitim Bakanı 
Ömer Dinçer öğret

menlere yönelik şid
dete karşı ne zaman 
harekete geçeceğini 
belirten Eser, 
"Öğrenci ve velilerin 
öğretmenlere yöne
lik uyguladığı şiddet 
dalga dalga 
yayılırken, Bakan 
daha ne kadar 
seyredecek? Sayın 
Dinçer eğitim 
çalışanlarına sahip 
çıktığını, onları 
önemsediğini ne 
zaman gösterecek? 
Öğretmenlere yöne
lik şiddetin sorumlu
ları Milli Eğitim 
Bakanlığı’nı 
yönetenlerdir. O 
koltukları işgal 
edenler öğretmenleri 
etkisizleştirerek, 
yetkisizleştirerek, 
değersizleştirerek 
bugünkü tablonun 
ortaya çıkmasına 
zemin hazırlamıştır. 
Öğretmenlerin 
öğrenci üzerindeki 
etkisi çok 
azaltılmıştır. 
Öğretmenler 
okulda neredeyse 
etkisiz ve yetkisiz 
hale getiril miştir. 
Okullarda disiplin 
yönetmelikleri çok 
yetersizdir. Milli 
Eğitim Bakanlığı 
ödenek ayırmadığım^ 
dan okullarda 
alınan güvenlik 
önlemleri 
yetersizdir.
Unutulmamalıdır ki; 
öğretmenlerimiz 
şiddete maruz 
kaldıkça, itibarsı
zlaştırıldıkça, hor 
görüldükçe, öğret
menlerimizin maddi 
ve özlük hakları tır
panlandıkça, bu 
ülkenin aydınlık 
yarınlara yürümesi 
mümkün olmaya 
çaktır.” dedi.

m Konya Ereğli Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı 22 
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Belediyeciliği öğrendiler
Gemlik Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 4- 
A Sınıfı öğrencileri 
Belediyeciliği 
yerinde öğrendiler. 
Sosyal Bilgiler Dersi 
için Belediyecilik 
Hizmetleri konusun
da ödevlerini hazır
layan Ezgi Emir, 
Sedanur Canbil, 
Feyza Onsekiz, 
Nurcan Karasu ve 
Sude Karakaya 
isimli öğrenciler 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Aslan 
Özaydın ve Nazmi 
Koçak’ın yanı sıra 
Belediye Meclis 
Üyesi Fikret 
Çolakoğlu’ndan da 
bilgiler aldılar.
Belediye Başkanlığı 
makamında röportaj 

biçiminde yapılan 
ödev çalışmasında, 
belediyecilik hizmet 
leri, belediye 
başkanlarının 
görevleri, alt yapı 
çalışmaları, yatırım
lar, Gemlik 
Belediyesi’nin 
devam eden çalış
maları ile

önümüzdeki dönem 
de yapılacak 
faaliyetler konusun
da sorular sorup, 
bilgi alan öğrenciler, 
belediye meclis 
üyeliğinin ne demek 
olduğu ve görevleri 
konusunda da 
detaylı çalışma yap
tılar.

MAG’a telsiz jesti
Gemlik Belediyesi 
Mahalle Afet 
Gönüllüleri Vakfı 
(MAG) Gemlik 
Temsilciliği’ne 25 
Adet El Telsizi 
hediye etti. 
MAG Vakfı Gemlik 
Şubesi’nin talebi 
doğrultusunda alı
nan ve belediye 
frekansıyla işbirliği 
halinde çalışacağı 
açıklanan telsizler 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Aslan 
Özaydın tarafından 
MAG Gemlik 
^Temsilcisi Yusuf 
'Yumru ve koordi
natörlere teslim 
edildi.
Belediye Başkanlığı 
makamında orga 
nize edilen ve 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak’ın da 
yer aldığı törende 
konuşan Aslan

Özaydın, tatbikatlar
da veya doğal afet 
ânında zaman kay
bının önlenmesi ve 
haberleşmenih daha 
sağlıklı yapılabilme
si için telsiz talebini 
olumlu bulduklarını 
kaydederek, hayırlı 
uğurlu olması 
temennisinde 
bulundu.
MAG Gemlik 
Sorumlusu Yusuf 
Yumru ile birlikte A 
Konteyneri sorum

SflHİBİHDENflCİL 
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

luları Dilek Yılmaz 
ve Özgür Aslan, B 
Konteynırı 
Sorumlusu Canan 
Aydınlı ve C 
Konteynırı sorumlu
ları Dursun Ali 
Saraç ile Belgin 
Özden’in de 
katıldığı telsiz tes
lim töreninde 25 
adet el telsizi kuru
ntuyla birlikte teslim 
edildi.
Gemlik 
Belediyesi’ne 
Başkan Yardımcıları 
Aslan Özaydın ve 
Nazmi Koçak 
nezdinde teşekkür 
eden MAG Gemlik 
Sorumlusu Yusuf 
Yumru, telsizlerin 
doğal afet ve tat
bikatların yanı sıra 
kamunun ihtiyaç 
duyduğu her alanda 
kullanılabileceğini 
söyledi.
Yumru, telsizlerin 
ayrıca MAG Vakfı 
Gemlik Şubesi 
bünyesinde 
oluşturulan 3 ekip 
tarafından kullanıla
cağını sözlerine 
ekledi.

Yazı Yorum
Necati KARTALI ■ ■

iyi birşey yapmak istiyorsanız, 
insanlara iş olanağı yaratın !„

Gemlik Körfez Gazetesi'nden 
başlayarak, Sönmez Medya 
Grubu'nda çalıştığım 20 yıllık 
görev sürem içerisinde 
Gemlikli hemşehrilerimden 
çok telefon aldım. Bunların 
yüzde 80'i destek arayışı için
di. Destek talebi iki noktada 
yoğunlaşmıştı. Yüzde 25'i 
belediye icraatlarında zaman 
zaman yaşadıkları adaletsizlik 
ve Gemlik'in unutulmuş 
olması, yüzde 75'i ise, çocuk
larına veya yakınlarına iş 
bulma talebiydi. Yani işsizlik 
birinci sorun olararak 
gözüküyordu.

Ben de bir köşe yazarı 
olarak, bu önemli konunun sık 
sık gündeme taşınmasının, 
ülke için yapılacak en büyük 
hizmet olduğunu düşünenler
denim.

İnsanların birçok özlemi 
vardır. Ama iki tanesi var ki, 
belki Hz. Adem'den beri 
devam etmekte. Bunun biri 
'eşitlik', diğeri 'özgürlük' tür.

Yaş, cins, meslek, gelir ve 
statü olarak ne kadar farklı 
olursa olsun tüm insanlar, 
varolduğundan daha özgür ve 
ulaşamadıkları noktalara 
ulaşarak onlarla eşit olma 
talebini hep yaşamışlardır.

Bu iki özleme ulaşabilmenin 
tek yolu; insanların siyasi, 
sosyal, ekonomik veya 
kültürel herhangi 'bir alanda 
üretime katılma'sıyla 
mümkündür.

Katılmak demek aslında 
"iş "tir.
Bu anlamda işsizlik, 

insanoğlunun bu özlemlerine 
ulaşmasını engelleyen en 
önemli ve birinci faktördür.

İşsizlik kabustur
Ekonomik verilere bak

tığımızda Hükümet cari açığı 
düşürme anlamında büyümü 
hızı yavaşlatmak istiyor, bu da 
işsizliğin artması demektir.

Ben bu yazımda veriler 
üzerinde bir tartışma yapmak 
istemiyorum.

Amacım işsizliğin sosyolojik 
olarak nelere yol açabileceğini 
anlatmak.

İşsizlik; gelişmekte olan ve 
oturmamış ekonomilerde 
çalışma hayatının üzerine 
çöken bir kabustur. Çalışma 
hayatı için çok önemli olan 
huzur ve güven duygusunu 
ciddi olarak zedeler.

Çalışmayı, iş sahibi olmayı, 
sadece gelir elde etmenin bir 
yolu olarak düşünmemek 
gerekir. Çalışmak, bir şahsın 
kendine güven ve saygı hissi
ni geliştiren, ona değer yarat
manın gururunu veren, 
topluma, çevresine olan 
aidiyeti güçlendiren bir 
duygudur.

İstihdamın iyi olduğu toplum- 
larda, moral değerler yükselir, 
üretim ve insanların üretimden 
aldıkları paylar artar, ekonomi 
canlanır, toplum ilişkileri 
yumuşar.

İşsizlik insanların 
onurunu zedeler 
İster mal, isterse hizmet üre

timi olsun, üretime katılama- 
mak, bireylerde veya toplum
da sadece bazı özlemlere 
ulaşamamayı ifade etmiyor. 
Üretime katılamamak, iki 
büyük felaketi körüklüyor; 
Bunlardan biri yaşamda veya 
o sistemde gereksiz, faydasız 
bir olduğun duygusunu 
yaratıyor;

İkincisi; sisteme olan nefreti 
körüklüyor!..

Yani istihdam, insanları işe 
yerleştirme, yalnız ekonominin 
değil, bir toplumun gerçek 
anlamda yaşayabilmesinin ve 
geleceğini kurabilmesinin en 
önemli öğesidir.

Bugün işveren olsam, beni 
mutlu edecek en önemli şey; * 
insanları üretime ve bölüşüme 
dahil etmek olurdu.

Çünkü onları, toplumun ve 
ailelerinin karşısında başı dik, 
onurlu, güvenli insan olmaları 
için kapı açmış olmanın mutlu
luğu bana yeterdi.

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

ASAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
matbaacilik - yayincilik - reklamcilik Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Deniz kirliliğine mavi selerherlik
Marmara Belediyeler 
Birliği ve Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, sahillerinde 
bin 257 belediye 
bulunduğunu ancak 
bunların 3’te 1’inde 
kanalizasyon bulun
madığını söyledi.
Marmara Belediyeler 
Birliği işbirliğiyle 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde Deniz 
Temiz Derneği 
(TURMEPA) tarafın
dan düzenlenen ‘I. 
Marmara ve 
Karadeniz 
Konferansı’, İstanbul 
Lütfi Kırdar Kongre 
Merkezi’nde yapıldı. 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanı Binali 
Yıldırım’ın da 
katıldığı toplantıda 
konuşan Marmara 
Belediyeler Birliği ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Marmara Denizi’nde

yaşanan kirlilik ve 
bu kirliliğin ortaya 
çıkardığı sorunlar 
hakkında bilgi verdi. 
Kirliliğin yüzde 80’i 
karasal kaynaklı 
Marmara Belediyeler 
Birliği’nin 1975 yılın
da Marmara 
Denizi’ne kıyısı olan 
45 ayrı belediyenin 
bir araya gelerek 
kıyılarda yaşanan 
kirlilik sorununa 
çözüm üretmek 
amacıyla oluştur
duğu bir birlik 
olduğunu belirten 
Başkan Altepe, 25 
milyona ulaşan 
nüfus ve ülke 

ekonomisinin yüzde 
60’ına ev sahipliği 
yapan Marmara’da 
deniz kirliliğinin 
önemli bir sorun 
olduğuna değindi. 
Deniz kirliliklerinin 
yüzde 80’inin 
karasal aktiviteler- 
den kaynaklandığına 
dikkat çeken Başkan 
Altepe, “Atıksuları 
arıtılmadan deşarj 
edilen sular deni
zlerde önemli bir 
kirliliğe yol açıyor. 
Bunun sonucunda 
40-50 yıl öncesinde 
Karadeniz’de olan 
balık sayısı bugün 
yarıya, Marmara’da 

ise 10’da birlere 
kadar düştü. Sadece 
kendi sınırlarımızdan 
kaynaklanan kirlilik 
değil, uluslararası 
kirlilik de Marmara 
Denizi’ni tehdit ediy
or. 10 ülke ve 80 
kenti dolaşan Tuna 
Irmağı, tüm bu kent
lerin atığını 
Karadeniz’e oradan 
da Marmara’ya taşı 
yor. Bu kirliliğin 
önlenmesi amacıyla 
alınacak kararlar ve 
izlenecek stratejik 
çok önemli” diye 
konuştu.
Herkes taşın altına 
elini koymalı

Özellikle arıtma 
tesisi gibi yüksek 
maliyetlerin yatırım
ların hayata 
geçirilmesinde 
Büyükşehir sınırının 
İstanbul ve 
Kocaeli’nde olduğu 
gibi il sınırı haline 
getirilmesinin büyük 
önem taşıdığını 
veren Başkan 
Altepe, aksi halde 
arıtma tesislerinin 
kurulmasının çok 
zor olduğunu vurgu
ladı.
Konuşmasına 
Bursa’dan örnek 
vererek devam eden 
Başkan Altepe, 
“Bugün Orhangazi 
ilçesinin kanalizas 
yonu hiçbir arıtmaya 
tabi tutulmadan 
Gemlik Körfezi’ne 
akıyor. Bunların 
arıtılması için gerekli 
tesisi kurmaya 
Orhangazi 
Belediyesi’nin gücü 
yetmiyor. Buranın 
mutlaka Büyükşehir 
sınırlarında olması 

gerekir. Bunun 
yanında arıtmasız 
çalışan işletmeler de 
önemli bir kirlilik 
kaynağı oluyor. Bu 
konuda Bursa’da 
kararlı bir tutum 
izliyoruz ve atıklarını 
arıtmadan doğaya 
bırakan işletmelere 
kapatma cezaları 
uyguluyoruz.
Bugüne kadar 50’nin 
üzerindeki işletmeyi 
kapattık. Ancak bu 
konuda tüm kurum
lar üzerine düşeni 
yapmalı ve herkes 
elini taşın altına koy
malı” diye konuştu. 
Ekolojik kıyamet 
sürecine girdik 
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş ise şu 
anda insanların 
yaşadığı kentlerin 
dünyanın yüzde 
2,5’unu oluştur
duğunu, 7 milyar 
nüfusun gezegende 
küresel kirliliğe 
sebep olduğunu 
kaydetti.

elm& «sekeri
- KREŞLERİ

ERKEN KAYIT 
fiVfiNTfiJWRIMIZDfiN 

YARARLANIN

CEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

w KURUMU 

(Gİ»( 13. VII

“Udi bir okul öncesi eğilim çocuğunuzun hayatında önemli bir fark yaratır” 
KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARIMIZ VE 

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

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

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

Kredi kartı geçerlidir 

Siteler Mah. Hizmet Cad.
Aygün Sitesi 68/B

053581557 11
KÜÇÜK KUMLA

KIŞ GELDİ HALILARIMIZI 
Yİ KAYAM İYORUZ DİYE ÜZÜLMEYİN!

BİZ, SİZE HİZMET
UUKU9 İÇİN VARIZ!

Halılarınızı evinizden alıp, 
aynı gün içinde teslim ediyoruz 

LAF DEĞİL; İŞ ÜRETİYORUZ

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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SPORDAN 
UZAK İLÇEYİZ...

İlçe sahasında maç 
izliyorum. Bir kulübün 
taraftarı olduğunu 
bildiğim bir kişi yanıma 
gelerek soruyor.
“Bugün Gemlikspor’un 

maçı var mı?.” diye.
Gemlikspor’un BAL li 

gine çıkma play-off 
maçlarında başarısız 
olduğunu söylüyorum.

Bana cevabı “İyi olmuş” 
oluyor.

Gemlikspor’un başarılı 
olması ilçede yaşayan 
çok az kişiyi ilgilendiriy
or.

Gemlikspor’un başarısı
zlığı ise aksine insanları 
sevindiriyor gibi.

İlçenin tek takımı olması 
demek ki sporseverleri 
ilgilendirmiyor.

Futbolun dışında kalan 
ama halen salonlarda 
aktif olarak sporla ilgile
nen kişiler 
Gemlikspor’un 
maçlarının bittiğinden 
haberleri bile yok.

Gemlik’ten dışarı giden 
ve başarılı olmaya 
çalışan kulüplerimiz ise 
kendi imkanlarıyla hazır
ladıkları bilgileri ilçedeki 
gazetelere vererek 
tanıtımlarını yapmaya 
çalışıyorlar.

İlçede faaliyet gösteren 
kulüplerimizin hangi 
branşlarda nasıl sporcu 
yetiştirdiklerini sadece 
kendileri biliyor.

Külüpler el değiştiriyor 
ve hemen futbol takımları 
kuruluyor.

Yeni kurulan kulüpler
imiz içinde ilk amaç genç 
sporcu yetiştirerek 
onlara sporu sevdirip 
kötü alışkanlıklardan uza
klaşmalarını sağlamak 
oluyor.

Peki başarılı olmaya 
aday kızlarımız için hangi 
spor branşları var.

Basketbol, Voleybol ve 
minder sporları olan 
judo, tekvando gibi.

Ertesi yıl ise kapatılıyor. 
Büyük zevkle kurulan 

Körfezspor’un kız voley
bol takımı umut oldu ama 
yandı ve söndü.

Bazı kulüplerimiz ise 
sadece kurulmakla kalı 
yorlar.

Gemlik dışında başarı 
peşinde koşmadan.

Bu durum da Gemlik’in 
ne kadar spora uzak 
olduğunu açıkça gös
teriyor.

KÖRFEZDE NELER 
OLUYOR?

Körfezspor beklenenin 

aksine zirveden uzak
laşarak hayal kırıklığı 
yaşıyor.

Üç haftada kaybedilen 7 
puan sonrasında gurupta 
liderlikten üçüncü sıraya 
indi.

Ben şahsen bu sezon 
Körfezspor’un ilk hafta 
maçlarından sonda 
Süper Amatör’e çık
masını bekliyordum.

Ama son haftalarda alı
nan başarısız sonuçlar 
takımın içinde kırgınlık
ların olduğunu gösteriy
or.

Yıllardır sporda kabuk 
kırmaya çalışan Gemlikli 
gençlerin başarılı 
olmasını acaba kendimiz 
mi istemiyoruz?

Yoksa yönetim içinden 
mi engel olanlar var?

Çünkü futbolcular aynı 
gençler.

Geçen sezon harçlıkla 
idare ederek çıkılan birin
ci kümede biraz olsun 
para istemeleri gayet 
normal.

Eğer maddi olanak 
sağlanmıyorsa takım 
yukarıya çıkmaz.

Onların çıkmaması alt
tan gelecek gençleri de 
etkiler.

Her şeyin dışında 

amatör kulüplerde idare
cilik yapmak ise çok zor.

Eğer elini cebine 
atamıyorsan idarecilik 
hiç olmuyor.

Maddi olanağın varsa 
eğer sporla birlikte yaşa
mak güzeldir.

Maç sonrası futbolcu
lara verilen yemek bile 
nerden bakılırsa 300-500 
lira.

Birde futbolcuya prim 
vereceksin, masraf ikiye 
katlanıyor.

Bu masrafı her hafta 
aynı kişi verirse ve de 
durumu iyi değilse ipler 
kopuyor.

AMAÇ KAVGA ETMEK 
OLMAMALI

Yeni gençler yetiştire- 
meyen bazı kulüplerimiz 
çareyi eski topçularda 
buluyor.

Onlarla sezona başlayıp 
başarı beklemeden işi 
götürmek.

İzlenen futbol ise 
sadece galip gelmek 
olmamalı.

Topu kalenin içine 
sokamadığın zaman 
agresifleşmek puan getir
miyor.

İkinci amatör kümeyi 
bilenler oynayan topçu
ların nasıl toplandığını da 
iyi bilirler.

Amaç sadece bir takım 
kurup oynamak.

Eğer geçmişi başarılı 
olan eski topçular varsa 
onlar zaten futbollarını 
şimdi de kavgaya 
dönüştürmeden oynuyor
lar.

Ama kavgacı futbolcu
lar için böyle değil.

Genç rakibin karşısında 
iyi olamıyorsan başlıyor
sun çirkefliğe.

O zamanda sahadaki iyi 
futbol kayboluyor ve 
rakip senden istediğini 
alıp gidiyor.

Neticede Gemlik sürekli 
kaybedenler sınıfında 
kalıyor.

ÇOTANAKLARIN 
HEDEFİ BİRİNCİ KÜME

Sekiz takımlı İkinci 
Amatör Küme 7. gurupta 
5 adet Gemlik takımı var. 
3’ü ise Mudanya takımı.

Bu gurupta en kuvvetli 
adaylardan biri de 
Mudanya temsilcisi 
Bordospor.

Takımımız Çotanakspor 
gitti onları Burgaz 
sahasında 2-0 yenerek 3 
puan üstünde liderliği 
aldı.

Şimdi düşünecek olur
sak sekiz takımlı bir 
guruptan neden bir 
Gemlik takımı daha birin
ci kümeye çıkmasın.

Ama hep yaptığımız gibi 
önde giden takıma çelme 
atarsak çıkan takım 
başka olur.

3 takım arasından 
muhakkak sıyrılıp bir 
takımımız daha birinci 
kümeye çıkmalıdır.

Bu Gemlikli gençler için 
çok önemli.

İnşallah başarılı olurlar 
ve gençlerimizin hep alt 
kümelerde oynamaları 
yerine Bursa takımlarıyla 
oynayarak kendilerine 
transfer teklifi gelmesini 
sağlarlar.
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Ceureci tesisler ödüllendiriliyor
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin 
başkanı olduğu 
Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliği 
tarafından verilecek 
olan ‘Çevreci Tesis 
Ödülleri’ töreni, 2 
Mayıs Çarşamba 
günü, saat 11.00’da 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) 
Hüdavendigar 
Salonu’nda yapıla
cak.
Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliği, 
Bursa’da faaliyet 
gösteren çevreye 
duyarlı sanayi böl
geleri ile firmaları, 
bu konudaki çalış
maları paylaşmak ve

Fetı-H t bhat Fa küt si öi re ıcil et iı e miiil e
Uludağ Üniversitesi 
Fen-Edebiyat 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. İsmail Naci 
Cangül, YÖK 3 
Mayıs'taki toplantıda 
fen-edebiyat, dil 
tarih coğrafya ve 
ilahiyat fakül
telerinde pedagojik 
formasyonu kaldıran 
düzenlemeyi 
değiştireceğini 
söyledi.
YÖK'ün 5 Nisan'da 
aldığı kararla fen 
edebiyat fakültesi 
öğrencilerinin 
pedagojik formas 
yon programını 
kaldırmasına öğren
ciler tepki gös
terirken, öğrenci
lerin içini rahatlata
cak açıklama Uludağ 
Üniversitesi Fen- 
Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
İsmail Naci 
Cangül'den geldi.
Basın mensuplarının 
sorularını cevap
layan Cangül, 3 
Mayıs'ta yapılacak 
YÖK toplantısında 
bu konunun gün
deme alınacağını ve 
pedagojik formasy
onu kaldıran düzen
lemenin değiştirile
ceğini söyledi. 
Cangül, "Eğitim 
fakültelerinden 
mezun olan öğren
ciler zaten öğretmen 
olamıyor. KPSS'ye 
giriyorlar, ancak 
açıkta kalıyorlar. Biz 
bu işi sadece fen- 

teşvik etmek 
amacıyla ‘Çevreci 
Tesis Ödülü’ ile 
ödüllendiriyor. 
Sağlıklı Kentler 
Birliği yönetim ve 
danışma kurulu 
üyelerinin belirlediği 
kriterlere uygun 
bulunan ve Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi sınırların
da faaliyet gösteren 
Özdilek Tekstil, 
Saydam Tekstil, 
Delphi Otomotiv 
Sistemleri ve Karsan 
Otomotiv ile Bursa 
Organize, Nilüfer 
Organize ve 
Demirtaş Organize 
sanayi bölgeleri, 
‘Çevreci Tesis 
Ödülü’nü almaya 
hak kazandı.

edebiyat fakülteleri 
yapsın demiyoruz. 
Eğitim fakültelerinin 
de desteği ve ilgili 
alanların fakül
telerinin bir araya 
gelmesiyle bu işin 
çözülmesini istiy
oruz. Mesela engelli 
öğrencilerin eğitimi
ni fen-edebiyat 
fakülteleri yapamaz. 
Ama bizim kimya 
analizi, organik 
kimya, fiziko kimya 
gibi laboratuar
larımız varken, 
eğitim fakültelerinde 
tek bir laboratuar 
mevcut" dedi. 
Geçtiğimiz günlerde 
yapılan 2012 YGS'yi 
de değerlendiren 
Cangül, 1,8 milyon 
öğrenciden 1 milyon 
260 bininin 795'i fen 
bilimleri testinde, 
870 bin 80'inin 
matematik testinde, 
253 bin 918'inin

Ödüller, 2 Mayıs 
Çarşamba günü saat 
11.00’da Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi (Merinos 
AKKM) 
Hüdavendigar 
Salonu’nda yapıla
cak törenle sahip
lerini bulacak. 
Diğer illerde de 
ödüller verilecek 
Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliği ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
“Sağlıklı Kentler 
Birliği olarak 
Türkiye’deki üye 
sayımız 42’ye ulaştı. 
Çevreye duyarlı 
şehirler oluşturmak 
amacıyla üye 
belediyelerimizle 

sosyal bilimler 
testinde, 31 bin 
249'unun da Türkçe 
testinde sıfır çektiği
ni hatırlattı. Fen bil
imleri testinde sıfır 
çekilmesini normal 
karşılayan Cangül, 
ancak ana dilimiz 
olan Türkçe'de bile 
yaklaşık 32 bin 
öğrencinin sıfır 
almasının son 
derece üzücü 
olduğunu kaydetti. 
Cangül, "Bu insan
lar 10 yıl sonra 
Türkiye'de bir yer
lerin başına gelecek 
ler. Bizim bu kişileri 
kazanmamız gerekir. 
Onlar da öğretmen 
olup Türkiye'ye 
hizmet verebilir. 
Bizim derdimiz bu 
öğrenciler kazan
mak" diye konuştu.

"FESLEFE 
ÖĞRENCİSİ MEZUN 

paylaştığımız bu 
teşvik ödülü için 
özellikle sanayi böl
gelerimizde bulunan 
belediyelerimizden 
çok önemli katkılar 
aldık. Bursa’da 
başlattığımız bu 
teşviğin diğer üye 
belediyelerimizde de 
uygulanmasını 
hedefliyoruz.
Sağlıklı bir gelecek 
oluşturmak için 
Türkiye’nin her 
yerinde adımlarımızı 
atmaya devam ede
ceğiz” diye konuştu. 
Başkan Altepe, 
sağlıklı kentler 
hareketinin 
gelişerek uygulan
abilmesi için çalış
maların sürdüğünü 
de sözlerine ekledi.

OLDUKTAN SONRA 
SOKRAT MI 
OLACAK" 
Fen-edebiyat fakül
telerinden mezun 
olan öğrencilerin 
öğretmen olmaları 
için pedagojik for
masyon pro
gramının kaldırıl
masına anlam 
veremediklerini 
söyleyen Cangül, 
her yıl matematik 
dalında 13 bin 
adayın sınava 
girdiğini ve bunların 
10 bininin fakül
telere yerleştiğini 
söyledi. Sosyoloji 
bölümünü okuyan
lardan örnek veren 
Cangül, "Mesela 
sosyoloji mezunu 
olan bir öğrenci 
sosyolog olamaya
cak, öğretmen 
olmayıp da ne 
yapacak? Felsefe 
öğrencisi mezun 
olduktan sonra 
Sokrates mi olacak? 
Biz bu konuda 
sadece YÖK'ün 
biraz daha çaba 
göstermesini isti 
yoruz. Eğitim fakül
teleri ve fen-edebi 
yat fakültelerinin 
ortak çalışmasıyla 
bu sıkıntılar ortadan 
kalkacaktır. Önünde 
sadece 'eğitim' 
ibaresi olmayan fen- 
edebiyat fakül
telerinin bu işin 
dışında bırakılması
na karşıyız" dedi.

Öğretmenler 
şiddete isyan etti!

Türkiye genelindeki 
okullarda son iki 
hafta içerisinde 8 
öğretmenin saldırıya 
uğramasının ardın
dan öğretmenlerin 
sesi yükseliyor. 
Bursa’da Eğitim Bir 
Sen üyesi öğretmen
ler, haftanın ilk 
gününde ders bırak
ma eylemi yaparak 
okullardaki şiddet 
olaylarına tepki gös
terdi.
Öğretmenlere yöne
lik artan şiddet olay
ları protesto eden 
eğitimciler, haftanın 
ilk günü okullarda 
yapılan törenlerin 
ardından ilk derse 
girmedi. Son iki haf
tada 8 öğretmene 
yönelik gerçekleşti 
rilen saldıları 
kınayan Eğitim Bir 
Sen üyesi öğretmen
ler Bursa Erkek 
Lisesi önünde bir 
araya geldi.
Eğitim Bir Sen adına 
açıklama yapan 
Numan Şeken 
öğrencilerini şikayet 
etmek için toplan
madıklarını belirte 
rek, "Eğitimciler 
olarak, şimdiye 
kadar bir çok konu
da eylem, etkinlik 
yaptık ve sesimizi 
yükselttik. Bazen 
ekonomik, bazen 
toplumsal bazen de 
sosyal sorunlara 
dikkat çektik. Fakat 
bu gün burada son 
derece önemli bir 
sorunu gündeme 
taşımak, genelde 
eğitim çalışanlarını 
özelde öğretmenleri
ni değersizleştiren, 
"hedef tahtasına 
oturan uygulamalara 
dur" demek, meslek
taşlarımızın hayatına 
kasteden saldırıları 
kınamak ve protesto 
etmek için toplandık. 
Geride bıraktığımız 2 
hafta içerisinde 
basına yansıyanları 
dikkate alırsak 8 

tane öğretmenimiz 
saldırıya uğramış ve 
bazıları ölümden 
dönmüştür" dedi. 
Şiddetin toplumsal 
bir sorun haline 
geldiğini ifade eden 
Şeker, "Her tarafı 
cennet olan ülkede 
nerdeyse cinnet 
toplumuna doğru 
yol alıyoruz. Aklını 
ve duygularını 
yönetemeyenler şid
deti seçiyor, gerekli 
tepki verilmediği, 
failler bedelini 
ödemediği için şid
det sıradan bir 
olaymış gibi toplum 
tarafından kanık
sanıyor. Masum bir 
hak arama yöntemi 
gibi yaygınlaşıyor. 
Halbuki, şiddetin 
masum değil, mağ
duru vardır. Mağdur 
bazen, doktor, bazen 
öğretmen, bazen 
çocuktur. Buradan 
bütün yetkilileri 
uyarıyoruz. 
Toplumda öğret
menin itibarı aşınır
sa herkesin itibarı 
aşınır, öğretmene 
saygısızlık olursa 
anneye de, babaya 
da saygısızlık olur, 
öğretmenin 
felaketinden 
topluma asla saadet 
çıkmaz. Başta milli 
eğitim bakanı olmak 
üzeri bu konuda 
herkesi duyarlı 
davranmaya davet 
ediyoruz" diye 
konuştu. 
Haftanın ilk günü, 
bütün okullarda 
törenlerden sonra ilk 
derse girmediklerini 
kaydeden Başkan 
Şeker, "Susması 
gereken yerde 
konuşan ama 
konuşması gereken 
yerde susanları 
uyarıyoruz, öğret
menler olarak 
meslektaşlarımıza 
uygulanan şiddeti 
kınıyoruz" diyerek 
sözlerini tamamladı.
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aracını hurdaya çıkarana müjde
22 yaşındaki 
araçlara hurda 
kolaylığı getiriliyor. 
Buna göre, bu 
araçların birikmiş 
vergi borçlarının 
ana paralarının 
yüzde 25'i ödenirse 
tüm borçları 
silinecek.
Böylece aracın hur
daya çıkarılması 
sağlanacak.
Düzenlemeye göre 
model yılı 1985 ve 
daha eski olan taşıt
ların düzenlemenin 
yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren

Memura zam pazarlığı başladı
Hükümet ve memur 
lar 2012-2013 maaş 
artışını belirleyecek 
toplu sözleşme 
görüşmeleri için bir 
araya geldi.
Kamu görevlileri 
sendikaları ile 
hükümet arasındaki 
toplu sözleşme 
görüşmelerinin ilk 
oturumu Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı'ndaki 
Eşref Morali Toplantı 
Salonu'nda başladı. 
Toplantının açılışın
da konuşan Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik, 
toplu sözleşme 
görüşmelerinin ilk 
toplantısını yaptık
larını belirterek, 
"Bugün kamu 
görevlileri 
sendikacılığı ve 
çalışma hayatı 
açısından tarihi bir 
gün yaşamaktayız.

bedelsiz olarak il 
özel idarelerine veya 
Makine ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu

(MKEK) Hurda 
İşletmesi 
Müdürlüğü'ne ait 
hurda müdürlükle

Çünkü kamu 
görevlileri sendika 
alığında ilk kez 
toplu sözleşme gö 
rüşmesi yapılmak
tadır. Bu tarihi gün 
2009 yılında hükü 
metimiz tarafından 
Emek ve Dayanışma 
Günü ilan edilen 1 
Mayıs'ın hemen 
arefesinde gelmesi 
de ayrıca sevindiri
cidir" dedi.
Çelik, bütün emekçi
lerin 1 Mayıs Emek 
ve Dayanışma 
Günü'nü de kutladı. 
Bugün, 2 milyon 600 
bin kamu çalışanı ile 
1 milyon 900 bin 
emekliyi doğrudan 
ilgilendiren önemli 
bir adım atıldığını 
ifade eden Çelik, 
"Atılan bu adımın 
ülkemize, mil
letimize ve tüm 
kamu çalışanlarımı 
za hayırlı olmasını 

temenni ediyorum" 
diye konuştu.
Toplantının açılışın
da konuşan Bakan 
Çelik, 12 Eylül'de 
yapılan referandu
mun en önemli 
sonuçları arasında 
kamu görevlilerine 
toplu sözleşme 
hakkı tanınmasının 
da yer aldığını belirt
ti. Toplu sözleşme 
sistemini mümkün 
kılan kanunun hazır
lık sürecinin sosyal 
tarafların katılımıyla 
yürütüldüğünü ifade 
eden Çelik, tasarının 
Başbakanlığa ve 
TBMM'ye intikal 
etmesine ilişkin 
bütün süreçlerde 
sosyal tarafların 
katkıları alındığını 
anlattı. Son 10 yılda 
gerçekleştirilen 
toplu görüşmelerde 
Hükümet adına ve 
rilen sözlerin tama 

rine teslim edilerek 
hurdaya ayrılmak 
suretiyle tescil 
kaydının silinmesi 
durumunda 
bu taşıtlar için taşıt 
sahipleri adına 2011 
sonuna kadar 
tahakkuk etmiş ama 
ödenmemiş MTV ile 
bu vergiye ilişkin 
gecikme zammı, 
gecikme faizi, 
vergi cezaları ve 28 
Şubat 2009'a kadar 
tescil plakasına 
kesilen idari para 
cezaları 
silinecek.

minin gerçekleştir
ildiğine işaret eden 
Çelik, kamu person
el sistemini ilgilen 
diren 65 konuda 
önemli düzenleme 
lerin yapıldığını vur
guladı. Çelik, dün 
yapılan özürlü 
memur sınavına 
yaklaşık 60 bin 
adayı katıldığını dile 
getirerek, bunlardan 
yaklaşık 5 bininin 
atamasının kısa 
sürede gerçekleşti 
rileceği müjdesini 
verdi.Kamu perso 
nelinin özlük hak
larını düzenleyen bir 
çok mevzuatta kamu 
çalışanlarının bek
lentilerine uygun 
düzenlemeler 
yapıldığını söyleyen 
Çelik, yapılanların 
toplu görüşmelerin 
de kazanımlar) 
olduğuna dikkati 
çekti.

Eşi vefat eden, 
sosyal güvenlik 
kuruluşlarından 
aylık almayan 100 
bin kadına ayda 250 
liralık ödeme mayıs
ta başlıyor.
Uygulamanın maliye 
ti aylık 25 milyonu 
bulacak.Hükümet 
dul kadınlara maaş 
ödemesine başlıyor. 
Muhtaç durumda 
olan, sosyal güven
lik kuruluşlarından 
aylık almayan 100 
bin kadına bu ay 
250 lira ödeme 
yapılacak. AK Parti 
Diyarbakır 
Milletvekili Oya 
Eronat, kadınlara 
ayda 250 TL olmak 
üzere, iki ayda 500 
TL ödeme yapıla
cağını belirterek, 
"Bu ay, 100 bin kadı
na yapılacak ödeme 
25 milyon TL yapıy
or. Toplamda yak
laşık 250 bin başvu
ru bekliyoruz. 
Başvuru yapanın 
ikamet ettiği yerdeki 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı 
Mütevelli Heyeti 
kimin yardım ala
cağına karar vere
cek" dedi. Oya 
Eronat, kocası ölen 
bir kadının hiçbir 
geliri yoksa ne 
kadar perişan 

olduğunun bilindiği
ni ifade ederek, bu 
kadınların belli bir 
yaştan sonra iş 
bulma imkanı da 
bulamadıklarını kay
detti.
"Ekonomik bağım 
sizliğim kazan
mamışsa, yeterli 
eğitimi yoksa;
kadınlarımızın duru
munu düşünmek 
bile korkutuyordu 
açıkçası" diyen 
Eronat, bu yardımın 
erkekleri de rahatla 
tacağını söyledi. 
Eronat, "Bir erkek, 
eşinin sosyal 
güvencesi yoksa 
veya eşi o sosyal 
güvenceyi hak 
etmemişse, 'ben 
ölürsem eşime ne 
olacak' diye aklı hep 
eşinde kalır. Bu 
yardımla kadın
larımız gelecek 
korkusunu, erkekler 
de 'ölürsem eşim ne 
yapacak?' 
korkusunu yüreğin
den atacak" dedi. 
Eronat, AK Parti 
olarak bu tip sosyal 
politikalara parmak 
basan bir parti 
olduklarını 
belirterek, bu 
ödemelerin toplum
da büyük rahatlama 
sağlayacağını kay
detti.

fi GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜG
ı:

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

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

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

HASTANELER

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
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
Yonikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tos. 513 23 94M 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 51375 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 00EI

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
M er. Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 554 fco 88

TAKSİLER

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

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185[ Akcan Petrol 513 10 79

MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4259 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

anıtlıS
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 

CIUŞ AVM 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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Zeytin Dalı Derneğinden kermes

Gemlik’te faaliyette 
bulunan Gemlik 
Zeytin Dalı Eğitim 
-Kültür Ve 
Yardımlaşma 
Derneği “Orhangazi 
Cad., No:6/C, 
(İstikbal Mağazası 
Yanı), Gemlik” 
adresinde kermes 
düzenledi. Kermes

açılışı Gemlik 
Kaymakam Vekili 
Adnan Kayık, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Nazmi 
Koçak, Gemlik 
Müftüsü Muammer 
Turan, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
ve Gemlikli vatan

daşların katılımıyla 
yapıldı. Açılışta 
Gemlik Zeytin Dalı 
Eğitim -Kültür Ve 
Yardımlaşma 
Derneği Başkanı 
Kamil Beki, katılım
cılara teşekkür etti 
ve kermesin 30 
Nisan ile 8 Mayıs 
2012 tarihleri

arasında devam ede
ceğini, kermes 
gelirlerinin derneğin 
amaçları 
çerçevesinde ihtiyaç 
sahiplerine yardım
da, gençlerimizin 
milli ve manevi 
değerlerine bağlı, 
vatanını, milletini, 
devletini seven

hoşgörülü 
insanlar olarak 
yetişmeleri 
yönünde yapacakları 
çalışmalarda kul
lanılacağını; hali
hazırda Gemlik 
Belediyesi hizmet 
binasının 
alt katındaki aş 
evinde yüzlerce

vatandaşımıza 
Pazar günleri hariç 
her gün sıcak 
çorba verdiklerini 
söyledi.
Aş evinde verilmek 
te olan çorbaya 
Gemlikli hayır 
severleri katkıda 
bulunmaya davet 
etti.

Borusan İlköğretim Okulu ndan CBflL na ziyaret
Borusan İlköğretim 
Okulu 8.sınıf 
öğrencileri 
Rehberlik Öğret
meni Pınar 
Şarısoy ve İngilizce 
Öğretmeni Elifcan 
Demirhan 
nezaretinde 
Gemlik Gemlik 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesine 
tanıtım ve yön
lendirme amaçlı 
gezi düzenlediler. 
Okul bahçesinde 
Müdür Yardımcısı 
Şuayb Serdaroğlu 
tarafından 
karşılanan öğren
cilere konfe 
rans salonunda

okulu tanıtıcı 
sunum izlettirildi 
Öğrenciler, daha 
sonra Selma

Koçer'in Kimya ve 
Ahmet Aknıcı'nın 
Biyoloji derslerini 
takip ettiler.

Okulun birimlerini 
de gezen öğrenciler 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesini

çok beğendiklerini 
ifade eden 
Borusan İlköğretim 
Okulu öğrencileri

seneye bu 
okulda okumayı 
hedeflediklerini 
sözlerine eklediler.

KUTLAMA
DÜNYANIN EN GÜZEL VE 

EN TATLISI OLAN 
DERYA TÜMENİN 

DOĞUM GÜNÜNÜ 
KUTLAR, NİCE SAĞLIKLI 
MUTLU YILLAR DİLERİM

SATILIK SU BAYİİ
MÜRACAAT: 

0 507 244 72 24

TM > A “SUYUNU BOŞA 
K-İİİM HARCAMA”

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

ELEMAN ARANIYOR
GÜRLE KÖYÜ’NDE 

İKAMET EDEN YAŞLI 
ÇİFTE BAKABİLECEK 

900 LİRA MAAŞLA 
ÇALIŞABİLECEK YATILI 

BAYAN ARANIYOR

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


lana geçitlerini ihlal tim tâ 12 lira ceza yemeyin"
MOBESE kameralarının ülke genelinde yaygınlaşmasıyla 
kural ihlali yapan sürücüler 24 saat boyunca izleniyor. 
Genellikle hız limiti ve kırmızı ışık ihlalinden ceza yiyen 
sürücüler trafik lambalarındaki yaya geçitlerini ihlal ettik
lerinde 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/1/C 
maddesi uyarınca 72 liralık sürpriz para cezasıyla karşı 
laşıyor. Bursa genelinde sadece MOBESE kameralarının 
tespitlerine göre günlük ortalama bin 300 ceza-i işlem uygu
ladıklarını anlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik De 
netleme Şube Müdürü Mustafa Altunsu, yaya geçitlerini ihlal 
eden sürücülere de ceza uygulandığını söyledi. Sayfa 6’da
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Kansınıngözü önünde 
kendini yurdu

Bursa'da 44 yaşındaki M ah 
mut Akman, tartıştığı eşinin 
gözleri önünde kafasına silahı 
dayayıp bir el atış ederek inti
har etti. Haberi sayfa 3’de

İşçilerin Birlik ve Dayanışma günü bütün dünyada olduğu gibi yurdumuzda da kutlandı

1 MAYIS A GÖRKEMLİ KUTLAMA
XT 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'n de 

kutlamaların merkezi İstanbul Taksim Meydanı 
oldu. Bursa'dada Kamu Emekçileri Sendikaları 
Konfede rasyonu (KESK) ve Türkiye Mimar 
Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB), 1 Mayıs İşçi 
Bayramı nedeniyle Kent Meydam'nda miting 
düzenlendi. "Rock'ın Lazz + Bertin" adlı müzik 
gurubunun konser verdiği mitingde Kent Meydanı 
doldu. Bin 500 polisin hazır bulunduğu mitingde 
KESK Bursa Şubeler Platformu adına Eğitim-Sen 
Bursa Şube Başkanı Hasan Özaydın ve TMMOB İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Fikri Düşünceli, 
birer konuşma yaptı. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış

Ölümler...
Dün, Belediye anonsu sürekli ölüm duyuruları 

yaptı.
Belediye İnternet Sitesine girerek, kimlerin 

vefat ettiklerini merak edince, 7 tane ölüm duyu
rusu gördüm.

Alt sıralarda bir ay önce aracından inerken 
tüfek patlaması sonucu ölen Abdurrahman 
Tumba’nın da adını görünce üzüldüm.

Rahmetli ile uzun süren bir arkadaşlığımız 
vardı.

Bir süre sonra ise ortaokuldan arkadaşım 
Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı Abdullah 
Güleç’in ölüm haberi geldi.

Abdullah, Gemlik’in yetiştirdiği üst düzey 
bürokratlarımızdandı. Devamı sayfa 4’de

Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel 
Başkanı Kemal 
Kıhçdaroğlu, dün 
İstanbul’daki evin
de geçirdiği rahat
sızlık sonucu 
vefat eden İş -Kur 
eski Genel Müdür 
Yardımcılarından 
Maliye Bakanlığı 
Baş Hesap 
Uzmanlarından 
Abdullah Güleç’in 
cenazesine katıl
mak için bugün 
ilçemize geliyor. 
Gemlik 1951 
doğumlu olan 
Halit Abdullah 
Güleç (61) Gemlik 
Ortaokulu ve 
Bursa Erkek 
Lisesi’nden

Abdullah Güleç Kemal Kıhçdaroğlu
mezun olduktan 
sonra, Ankara 
Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’ni bitir
di. Maliye Bakanlı 
ğı’nda göreve 
başlayan Güleç, 
Iş-Kur eski Genel 
Müdürlüğü 
Yardımcılığı göre 

vinde bulundu. 
Cidde eski Çalış
ma Ateş iliği ve 
Ankarh Hesap 
Uzmanlhğı Gurup 
Başkanlığı yapan 
Abdullah Güleç, 
İstanbul Bölge 
Baş Hesap 
Uzmanlığından 

emekli oldu. 
Kıhçdaroğlu ile 
birlikte Hesap 
Uzmanlığında 
çalışan Abdullah 
Güleç’in cenazesi 
bugün Merkez 
Solaksubaşı 
Camiinde öğle 
namazından 
sonra kılınacak 
cenaze namazı 
ardından 
Gemlik’te 
toprağa verilecek. 
Kemal Kıhçdar 
oğlu, meslekdaşı 
ve eski arkadaşı 
nın cenazesine 
katılmak için 
bugün ilçemize 
gelecek. Güleç, 
evli ve bir çocuk 
babası idi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


2 Mayıs 2012 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 2

İşçilerin Birlik ve Dayanışma günü bütün dünyada olduğu gibi yurdumuzda da kutlandı

1 MAYIS A GÖRKEMLİ KUTLAMA

1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma 
Günü’nde kutla
maların merkezi 
İstanbul Taksim 
Meydanı oldu. 
Binlerce polis de 
alandaki yerini aldı. 
1977 yılındaki 1 
Mayıs'ta da açılan 
800 metrekarelik dev 
pankart sabahın ilk 
ışıklarıyla meydana 
asıldı. Meydana 
çıkan yollar bariyer
lerle araç trafiğine 
kapatıldı. Meydan 
çevresindeki direkler 
de tırmanmayı 
engellemek amacıyla 
yağlandı. Otobüs 
duraklarının camları 
zarar görmemeleri 
amacıyla söküldü. 
Saat 14.oo'te ise 
Tüm Türkiye'de 
"Faşizme karşı omuz 
omuza" sloganı 
atıldı.
Çıkan ortak ses 
desibel rekoru kırdı. 
İstanbul’daki 1 
Mayıs kutlamaların
da renkler önemini 
yitirdi, G.Saraylılar, 
F.Bahçeliler ve 
Beşiktaşlılar birlikte 
kutlamalara katıldı. 
Mecidiyeköy’de 
toplanan gruplar işçi 
bayramında tek 
yürek oldu. 
Galatasaray’ın 
taraftar grubu Tek 
Yumruk, 1 Mayıs’a 
aralarında kadın ve 
çocukların da bulun
duğu coşkulu bir 
grupla kalabalıkla 
katıldı.
Gruptakiler, ünlü 
devrimci Che 
Guavara’nın "Hasta 
La Victoria Siempre 
(Kurtuluşa Kadar 
Savaş)" sözünün 
yazılı olduğu dev 
pankart ile

"Endüstriel Futbola 
Karşı Yaşasın 1 
Mayıs" yazılı döviz 
taşıdı ve zaman 
zaman "Zıpla zıpla 
zıpla... Zıplamayan 
faşisttir" diye 
bağırdı.
Fenerbahçe’nin 
taraftar grubu da 
"Fenerbahçe halktır 
yenilmez" diye slo
gan attı.
DISK, KESK, 
TMMOB ve TTB'nin 
öncülüğünde Taksim 
Meydanı'nda düzen
lenen 1 Mayıs Emek 
ve Dayanışma Günü 
kutlamaları başladı. 
The Marmara Oteli 
önüne, konuşmala 
rın yapılabilmesi ve 
etkinliklerin gerçek
leştirilmesi için 
kurulan platformun 
üst kısmında "Birlik, 
Mücadele, Dayanış 
ma 1 Mayıs, İşçiyiz, 
Emekçiyiz, Haklıyız” 
yazısı yer alırken, iki 
yanına Türkçe ve 
Kürtçe “Yaşasın 1 
Mayıs” yazılı 
pankartlar asildi. 
Platforma kurulan 
dev ekranlardan da 
önceki 1 Mayıslara 
ilişkin görüntüler 
yansıtıldı.
1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma Günü 
etkinliklerini, oyun
cular Aslı Öngören 
ve Levent Üzümcü 
sundu. Sanatçı 
Mustafa Alabora, 
etkinlikte Nazım 
Hikmetin “Taranta 
Babu'ya mektup” 
şiirinden bir bölüm 
okudu.
Çeşitli pankartların 
açıldığı kutlamada, 
7 dilde "1 Mayıs” 
yazılı pankart dikkati 
çekerken, katılım
cılar “Biz emekçiyiz,

savaşa geçiş ver
meyeceğiz", "fşçfyiz 
haklıyız kazanaca 
ğız” şeklinde slo
ganlar attı.
1 Mayıs nedeniyle 
İstanbul’a polis 
doldu. Türk Hava 
Yolları'na (THY) ait 
uçaklarla sabaha 
karşı Atatürk 
Havalimanı'na iniş 
yapan polisler, 
Devlet Konukevi 
önünde toplandı. 
Polislerin Trabzon, 
Giresun, Antalya, 
Ordu, Erzurum, 
Malatya, Bursa, 
İzmir, Kocaeli ve 
Konya'dan kafileler 
halinde geldikleri 
belirtildi.
Taksim Meydanında 
yapılan konuşmalar
dan sonra kitileler 
saatlerce meydanda 
halaylar çeketiler. 
müzik toplulukları 
konserler verdi.
Marjinal gruplar bazı 
banka ve işyerlerinin 
camlarını kırdılar.
1 Mayıs kutlamaları 
yurtta olaysız bir 
şekilde kutlandı.

ÜÇ KOLDAN 
TAKSİM’E 
Şişli Kolu: Devrimci 
İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu 
(DİSK), Sendikal 
Güçbirliği Platformu, 
Devrimci 1 Mayıs

Platformu, 
Demokratik Haklar 
Federasyonu (DHF), 
Ezilenlerin Sosyalist 
Partisi (ESP), 
Sosyalist Demokrasi 
Partisi (SDP), 
Dolmabahçe Kolu: 
Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB), Türk 
Tabipler Birliği 
(TTB), İstanbul 
Eczacılar Odası, 
İstanbul Veterinerler 
Odası, İstanbul Diş 
Hekimleri Odası, 
Halkevleri, Türkiye 
Komünist Partisi 
(TKP), Suyun 
Ticarileştirilmesine 
Hayır Platformu, 
Emek Kolektifi, 
Türkiye Sosyalist 
İşçi Partisi (TSİP), 
Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP), Halkın 
Kurtuluş Partisi 
(HKP)
Tarlabaşı Kolu: 
Kamu Emekçileri 
Sendikaları 
Konfederasyonu 
(KESK), Özgürlük ve 
Dayanışma Partisi 
(ÖDP), Halkların 
Demokratik 
Kongresi bileşenleri, 
LGBTT'ler, Feminist 
ler, Devrimci Sosya 
list İşçi Partisi 
(DSİP).

BURSA’DA 
KUTLAMA

Bursa'da Kamu 
Emekçileri Sendika 
lan Konfederasyonu 
(KESK) ve Türkiye 
Mimar Mühendisler 
Odaları Birliği 
(TMMOB), 1 Mayıs 
İşçi Bayramı 
nedeniyle Kent 
Meydanı'nda miting 
düzenlendi. 
"Rock'ın Lazz + 
Bertin" adlı müzik 
grubunun konser 
verdiği mitingde 
Kent Meydanı doldu. 
Bin 500 polisin hazır 
bulunduğu mitingde 
KESK Bursa Şubeler 
Platformu adına 
Eğitim-Sen Bursa 
Şube Başkanı Hasan 
Özaydın ve TMMOB 
İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri 
Fikri Düşünceli, birer 
konuşma yaptı. 
Eğitim-Sen Bursa 
Şube Başkanı Hasan 
Özaydın, milliyetçi, 
ırkçı, nesillerin 
yetiştirildiği bir ülke 
istemediklerini 
söyledi. Özaydın, 
sokaklarında kardeş
lik türküleri söyle
nen, emeğin hakkın 
ın, insanlık onuru
nun en temel 
değerler olarak 
görüldüğü demok 
ratik hayat istedik
lerini belirtti.
Özaydın, "Özgür 
ülke hedefimize mut
laka ama mutlaka 
ulaşacağız.
Demokratik bir ülke 
ve insanca yaşama 
mücadelesi verenler, 
halkları birbirine 
düşürmeyi planlayan 
ırkçı şoven güçlerin 
Oyununu bozacak. 
Halklar arasında 
yüzyıllardır süren 
kardeşliği engelle
mek isteyenlerin biz- 

leri birbirimize 
düşürme girişimleri 
ne asla izin ver
meyeceğiz" dedi. 
Sendikaların farklı 
mitingler düzen
lemesinden de 
bahseden Özaydın, 
ayrılığın sorumlusu
nun kendileri olma 
dığını ifade ederek, 
"Tüm çalarımıza rağ
men bu birliktelik 
gerçekleşmemiş tir. 
Bu ayrılığın sorum
lusunun biz olmadı 
ğımızı, bizlerin her 
zaman emeğin ve 
emekçilerin birliğin
den ve dayanış
masından yana 
olduğumuzu bir 
daha hatırlatmak 
isteriz" diye konuş
tu. Ardından 
konuşan Fikri 
Düşünceli ise, işçi 
hakları ve ülkenin 
geleceği için mey
danlara indiklerini 
dile getirdi. 
Konuşmaların ardın
dan sahne alan 
"Roc'ın Lazz + 
Bertin" adlı müzik 
grubu seslendirdiği 
türkülerle kalabalığı 
coşturdu. Mitingde 
"İşte 1 Mayıs, alan
lardayız", "Yaşasın 
halkların kardeşliği", 
"Yaşasın iş, emek ve 
özgürlük", "Herkese 
eşit, ücretsiz sağlık 
hizmeti", "Yaşasın 
onurlu mücadele 
miz" sloganları 
atıldı. Konserin ardın 
dan alanı sendika 
üyeleri halaylar çek
erek 1 Mayıs işçi 
Bayramını kutladı. 
Programa siyasi 
parti temsilcileri de 
destek verdi.
1 Mayıs gösterileri 
Bursa da olaysız 
sona erdi.
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OSZOHi

Karısının giizii önümle Mini umdu
Bursa'da 44 yaşın
daki Mahmut 
Akman, tartıştığı 
eşinin gözleri 
önünde kafasına 
silahı dayayıp bir el 
atış ederek intihar 
etti. Ağır yaralanan 
Mahmut Akman, 
112 Acil Servis 
Ambulansı ile 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
getirilerek tedavi 
altına alındı. Merkez 
Yıldırım ilçesi Millet 
Mahallesi Merve 
Sokak'ta saat 21.30

30 bin liralık kuzu çaldılar
Bursa'nın merkez 
Nilüfer İlçesi'nde 
arkadaşlarıyla çay 
içmeye giden 
çiftçinin ahırındaki 
65 kuzusu çalındı. 
Merkez Nilüfer ilçesi 
Görükle 
Mahallesi'nde dün 
65 kuzusunu otlatan 
Faik Tokmak, hay
vanları ahıra kapat
tıktan sonra 
kahveye gidip 
arkadaşlarıyla soh

Fart halindeki araclatılaıı caltlıkları

sıralarında meydana 
gelen olayda lokan
tada aşçılık yapan 
iki çocuk babası 
Mahmut Akman, 
iddiaya göre 
karısıyla tartıştı. 
Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
yatak odasında 
bulunan ruhsatsız 
tabancasını alan 
Mahmut Akman 
eşinin gözleri 
önünde tabancayı 
kafasına dayayıp 
bir el ateş etti. 
Kanlar içinde 

bet etmeye başladı. 
Yaklaşık iki saat 
sonra evine gitmek

isteyen Tokmak 
kapısını açık 
gördüğü ahıra

yere yığılan Mahmut 
Aslan'ın eşi cama 
çıkıp bağırarak 
çevredeki vatan
daşlardan yardım . 
istedi. Komşularının 
haber vermesiyle 
olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ekipleri tarafından 
ilk müdahalesi 
yapılan Mahmut 
Akman sağlık ekip
leri tarafından 
ambulans ile Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesi'ne getiril
di. Yoğun Bakım

Ünitesinde tedavi 
altına alınan ve 
mermi çekirdeği 
kafasına saplanan 
Mahmut Akman'ı 
durumu ciddiyetini 
koruduğu öğrenildi. 
Olayla ilgili soruş
turmaya Bursa 
Cumhuriyet 
Savcıhğı'nca 
başlanırken kocası 
gözleri önünde inti
hara teşebbüs ettiği 
için olayın şokun
dan kurtulamayan 
eşinin ifadesi alına
madı 

bakınca piyasa 
değeri 30 bin TL 
olan kuzularının 
çalındığını anladı. 
Haber vermesi 
sonucu olay yerine 
gelen polisler, 
çevrede yaptıkları 
aramada çalınan 
koyunları bulamadı. 
Olayla ilgili soruş
turmaya Bursa 
Cumhuriyet 
Savcıhğı'nca baş
landı

Su sayacındaki 
esrara hingo!

Bursa'da uyuşturu
cuya göz açtır
mayan narkotik 
polisinin bir hafta 
içinde 5 ayrı 
mahallede düzen
lediği operasyonlar
da 17 kişi gözaltına 
alındı.
Operasyonlarda, 
narkotik köpeği bir 
evin su sayacında 
gizlenmiş halde 
esrar maddesi 
buldu.
Bursa'da adeta 
uyuşturucuya karşı 
savaş açan 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü Narkotik 
Büro Amirliği ekip
leri, merkez Yıldırım 
ilçesi Hacivat, 
Beyazıt, Panayır, 
Mollafenari ve 
Karaağaç mahal
lelerinde 7 adrese 
operasyon yaptı.

Yaklaşık bir hafta 
süren baskınlarda 
piyasaya uyuşturu
cu sürdükleri öne 
sürülen 5'i kadın 17 
kişi gözaltına alındı. 
Ev ve iş yerlerinde 
yapılan aramalarda 
24 kilogram 
esrar, 3 bin adet 
uyuşturucu hap ile 
30 paket bonzai adlı 
uyuşturucu ele 
geçirildi.
Ote yandan 'Alfa' 
adlı Narkotik 
köpeği, Panayır 
Mahallesi'nde bir 
eve düzenlenen 
baskında bina gir
işindeki su say
acının içine gizlen
miş haldeki esrarı 
buldu.
Emniyet Müdürlü 
ğündeki sorgula
malarının ardından 
adliyeye sevk edilen 
zanlılardan 15'1 
tutuklandı.

aküleri satan 2 kişi tutuklandı
Bursa'da, park 
halindeki araçların 
akülerini çalarak 
sattıkları iddiasıyla 
gözaltına alınan 2 
kişi çıkarıldıkları 
nöbetçi mahkemece 
tutuklanarak ceza
evine konuldu.
Yıldırım ilçesinde 
bazı kişilerin park 
halindeki araçların 
kurcaladıkları ihbarı 
üzerine Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi 
ekipleri harekete 
geçti. Durumu 
şüpheli görülen 3 
kişinin cadde 
üzerindeki araçların 
akülerini çaldıklarını 
fark eden polisler, 
kaçan zanlıları 
kovalamaya başladı.

Yaşanılan kovalama 
sonucunda zanlılar
dan 2'si 
yakalanırken bir 
zanlı kaçtı.
Ahmet S. ve Murat 
A.'nın kullandığı 

otomobilde yapılan 
aramada 4 adet akü 
ele geçirildi. Bursa 
Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
götürülen zanlılar, 
çaldıkları aküleri 

başka birine sattık
larını itiraf etti.
Polis, aküleri satın 
alan kişinin işyerine 
düzenlediği baskın
da çalıntı olduğu 
tespit edilen 16 
aküye el koydu.
Zanlılar Ahmet 
S. ve Murat A.'nın 
daha önce de 
Bursa'da 5 ayrı 
hırsızlık suçuna 
karıştıkları ortaya 
çıktı. Emniyetteki 
sorgulamalarının 
ardından 'Otodan 
akü hırsızlığı, akü 
hırsızlığına teşeb
büs ve görevli 
memura mukave 
met' iddiasıyla adli 
yeye sevk edilen 2 
zanlı, tutuklanarak 
cezaevine konuldu
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Güne Bakış Ulltii Ocaklarından 1 Mayıs kutlaması
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Ölümler..
Bizim yaşımızda, Gemlikli devletin üst kade 

melerinde görev yapan az sayıda hemşehrimiz 
var.

Böylelerinin kaç tanesini tanıyorsunuz.
Genç kuşaktan birçok çocuğumuzun önemli 

görevleri olduğunu duyuyoruz.
Ama bunlar kimlerdir, nerelerde görevleri var bir 

bilen yok.
Aslında bunların yerel yönetimce araştırılıp bilin 

meşinde yarar vardır.
Abdullah Güleç, hatır sever, sevecen bir kişili 

ğe sahipti.
Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten 

sonra, hep devlet kademelerinde çalıştı.
Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı’nda önemli 

görevler üstlendi.
Sık olmasa da, Gemlik’e geldiğinde, eski okul 

ve mahalle arkadaşlarını bulur, onlarla sohbet 
ederdi.

Kendisini okul arkadaşı Eczacı Ferruh Erçek’in 
eczanesinde görürdüm.

Son karşılaşmamız ise 2009 yılında oldu.
Belediye Meclis üyesi Mahir Gencer’in oğlunun 

Bursa’da yapılan düğün töreninde aynı masayı 
paylaşmıştık.

Yanımızda ortak arkadaşımız Mehmet Yaşar 
vardı.

0 gün düğünde fenalaştı.
Bir daha kendisini göremedim.
Ama emekli olduktan sonra rahatsızlığı hep 

sürdü.
Tedavi oluyordu.
Gemlik’te doğan ve GemlikTseven bir 

arkadaşımızda
Gemlik sevdalılarındandı.
Allah rahmet eylesin, toprağından ışık saçsın.
Abdullah’ın CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu ile arkadaşlığını bilmiyordum.
Ama her ikisi de Maliye Bakanlığında hesap 

uzmanlığı yaptıkları için uzun süre birlikte 
çalışmışlar.

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün arkadaşımızın 
cenaze törenine katılacak.

Bu haberi aldığımda CHP’lilerin çoğunun bun
dan haberi yoktu.

Kılıçdaroğlu, cenazeye katılacağı için, bunun 
fazla yayılmamasını istemiş.

Cenazenin bir siyasi şova dönüşmemesini 
istemiş.

Kılıçdaroğlu da bizim gibi bir insan.
Ölen ise yıllarca birlikte çalıştığı bir arkadaşı.
Herkes gibi ölen birine son görevini yapmaya 

geliyor.
Bu, bir kişinin önemli bir kurumun başına gel 

sede arkadaşını, dostunu, yakını unutmamasıdır.
Kısacası vefa duygusudur.
Bu duygunun unutulduğunu sandığım bir sıra 

da, unutulmadığını görmek, gerçekten sevindiri
ci..

Siyasilerin halk adamlığı, biraz da bu gibi konu
larda belli oluyor.

Kılıçdaroğlu siyasete atılmadan önce sade bir 
kamu görevlisiydi.

Bu hareketiyle, CHP Genel Başkanı da olsa 
sadeliğini ve kadir şinaslığını gösteriyor.

Siyasi liderlerimizi Gemlikle cenazede de olsa 
görmek güzel.

Gemlik Ülkü 
Ocakları Derneği 1 
Mayıs İşçi Bayramı 
nedeniyle yazılı bir 
açıklamada yaptı. 
Gemlik Ülkü 
Ocakları Başkan 
Yardımcısı Önder 
Andaş, yaptığı açık
lamada
1 Mayıs’ın emekçi
lerin uzun süren 
mücadeleleri sonu
cu resmi olarak kut
lanmaya başlan 
dığını belirtilerek, şu 
görüşlere yer veril
di: “Ülke ekonomi 
sinde çok büyük 
önem arz eden işçi
lerin üretim anlamın
daki katma değeri 
azımsanamayacak 
ölçüde büyüktür. 
Tarım toplumundan

f Mm Mh Mi Mili
Engürücük 
Köyü’nde kullandığı 
aracından indikten 
sonra kapıyı sert 
şekilde kapattığı 
sırada araçta bulu
nan tüfeğin patla
ması sonucu ağır 
yaralanan 
Abdurrahman 
Tumba (51) girdiği 
komadan çıkarma
yarak vefat etti. 
Gençali Köyü’nde

Kültür Vergisi kaldırılıyor
Maliye Bakanı 
Şimşek, benzinden 
alınan Avrupa Kültür 
Vergisi'ni kaldıra
caklarını, hazırlanan 
kararnameyi 
Başbakanlığa gön
derdiklerini belirtti. 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
Avrupa Kültür 
Vergisi'ni kaldıra
caklarını belirterek, 
"Meclis'te gündeme 
getirilen talepleri de 
dikkate alarak hazır
ladığımız karar
nameyi, 
Başbakanlığa gön
derdik" dedi.
Şimşek, son kararı 

şehirleşme sürecin 
de ve yapılan ağır 
sanayi hamlesin de 
işçi ve emekçilerin 
önemi bir kez daha 
ön plana çıkmıştır. 
Tüm bunların yanı 
sıra bizce dünya 
üzerinde sınıfsal bir 
mücadele değil, 
milletler arası bir 
mücadele söz 
konusudur.
Sınıfsal mücadele 
anlamında ayrıştır
ma yerine, üreterek 
gelişme, gelişerek 
de kazanma ve 
somut olarak milli 
ekonomiye geçiş 
aşamaları hem işçi 
kardeşlerimizin hak
larının azami ölçüler 
de korunmasını 
sağlayarak aidiyet 

zeytin fidancılığı 
yaptfFı Abdurrahman 
Tumba, bir ay önce 
bir arkadaşı ile git
tikleri Engürücük 
Köyü’nde, araçtan 
indikten sonra 
kapıyı sert şekilde 
kapatınca, koltuk 
arasında bulunan 
otomatik tüfek ateş 
alarak Tumba’nın 
ağır yaralanmasına 
neden olmuştu.

Bakanlar Kurulu'nun 
vereceğini belirtti. 
İstanbul 2010 
Avrupa Kültür 
Başkenti Ajansı'nın

giderlerini karşıla
mak için 2008 yılın' 
da litre başına ben' 
zinde 1.5 kuruş, 
mazotta da 1

bilincinin güçlen
mesini sağlayacak
tır. Emperyalizmin 
karşınında dünden 
bugüne tavrını hiç 
değiştirmemiş olan 
tek yerli ideoloji 
olan ülkücü 
hareketin bugün de 
tıpkı dün olduğu gibi 
emeğin sömürülme
sine karşı takındığı 
tutum katidir.
Milli karma ekonomi 
model örneğimizde 
olduğu gibi işçilerin 
üretim araçlarına 
eşit ortaklığı yıllar
dan beri süregelen 
bir irade beyanımı 
zın açık ifadesidir. 
Bölgesinde lider 
ülke olmayı hedef 
leyen ülkemizin 
içinde bulunmuş

Bursa Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılan 
Abdurrahman 
Tumba geçirdiği 
ameliyatlara karşın 
aldığı ağır yaralar 
nedeniyle yoğun 
bakıma alındı.
1 aydır Bursa Devlet 
Hastanesi’nin yoğun 
bakım bölümünde 
gözetim altında tutu
lan Abdurrahman 

olduğu jeopolitik ve 
stratejik konumu 
gereği toplumun her 
kademesinin el ele 
vererek çalışması 
ürettiklerini hakça 
paylaşması gereği 
su götürmez bir 
gerçektir.
Bugünün vesilesi ile 
her gün rızıklarını 
toz toprak içinde 
birçok zorluğa 
göğüs gererek 
ve bir o kadarda 
şanlı bir şekilde alın 
terlerini dökerek 
harama el uzat
madan kazanan nice 
işçi ve emekçi 
kardeşlerimizin 
bayramını kutlar 
Cenabı Allah’ dan 
hepsinin yardımcısı 
olmasını dilerim. ”

Tumba dün sabah 
hayata gözlerini 
yumdu.
Dün, merkez 
Solaksubaşı 
Camiinde ikindi 
namazından sonra 
kılınan cenaze 
namazı ardından 
Abdurrahman 
Tumba’nın cenazesi 
ilçe mezarlığında 
sevenlerince 
toprağa verildi.

kuruşluk 'Kültür 
Vergisi' 
konulmuştu. ÖTV 
artışı neticesinde 
tahsil edilen toplam 
tutar 22.4 milyon TL 
oldu.
Bu arada Şimşek, 
Twitter hesabından 
1 Mayıs'a yönelik 
mesajlar verdi. 
Şimşek, "Kötü 
niyetli odakların yıl
larca emelleri 
uğruna sömürdük
leri 1 Mayıs'ı 
artık gerçek manada 
bayram olarak kut
luyor olmamız ne 
güzel" dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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GEMLİK OTOBÜS 
ÇİLEHANESİNDEKİ ÇİLEKEŞLER

■ II V

Özgür bir memlekette yaşadığımız gayet 
açık. Ancak söz konusu uygulamaya 
gelince eliniz kolunuz bağlanıyor bir şe 
kilde.

Örneğin en önemli bireysel özgürlükler
den olan seyahat özgürlüğümüz kısıt
lanıyor bence.

Bir kere otobüse bindiğiniz zaman ola ki 
kartınızda limit yok ve yolculardan kimse 
de size kartını vermediyse (parasıyla da 
olsa), başlıyorsunuz şoförle gereksiz 
diyaloğa.

Hele ki bir de kart dolum yeri olmayan 
bir yerde iseniz daha da çaresizsiniz. 
Paranızla rezil oluyorsunuz.

Bir diğeri Manastır’da (özellikle 
Belde’de) otobüs bekliyorsunuz. Ağzına 
kadar dolu araç, şoför de haklı olarak ‘bir 
sonraki araca’ diye işaret yapıyor. Omuz 
silkerek ya da öfekeyle mırıldanıyor
sunuz: “Eee işim var aşağıda, mecburum 
bu otobüse binmeye”. Hayır binemezsin. 
O senin sorunun dercesine otobüs uzak
laşıyor yanınızdan... Kimin umurunda ki 
zamanınızın çalındığının.. Hadiii bekle bir 
15 dakika daha...

Devam edelim; araçların içi tıklım tıklım. 
Kadın erkek mahremiyeti kesinlikle yok. 
Herkes sırt sırta, diz dize...

Bu arada densizleri de unutmayalım.... 
Dokunma tacizi de cabası.
İşte bu durumda da nerede kaldı benim 

mahremiyet özgürlüğüm?
Hele insanların temizliklerine dikkat 

etmemelerinden dolayı havadaki koku da 
zaten bitiriyor insanı.

Bunu saymakla bitiremeyiz.
Sözün kısası otobüslerimiz çilehane yol

cularımız çilekeş demekle her şeyi 
özetlemiş oluruz.

Sadece Manastır otobüslerideğil, 
Gemlik-Bursa otobüslerinde de benzer 
görüntüler mevcut. Yazın da buna Kumla 
otobüslerini de eklersek tam olur diye 
düşünüyorum.

Bir türlü istenilen modernize çalışmaları 
yapılamadı.

Gemlik her şekilde gelişiyor, nüfusu 
artıyor, ancak belirli konulardaki moderni 
zeiik, ulaşımla paralellik göstermiyor.

Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi, 28 
Nisan Cumartesi 
Günü Okul Müdür 
Yardımcısı Yasin 
Emaktar, Tarih 
Öğretmeni Osman 
Cebeci, Matematik 
Öğretmeni Zeki 
Güner, Edebiyat 
Öğretmeni Hatun 
Türkmen, Bjyoloji 
Öğretmeni Özge 
Kozan sorumlu
luğunda 38 öğrenci 
ile Çanakkale 
Şehitliklerine gezi 
düzenledi.
Gece saat 01.oo de 
İskele Meydam’ndan 
hareket eden heyet 
saat 06:00 da 
Çanakkale'ye vardı. 
253.000 vatan 
evladının kefensiz

yattığı kutsal toprak 
lar karış karış gezil
di ve şehitlerimiz

ziyaret edildi. Saat 
19.oo da gezi 
tamamlandı ve

Çanakkale'den çıkış 
yapılarak, Gemlik’e 
geri dönüldü.

Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 
Uygulama Anasınıfı 
Gemlik Belediye 
Kültür Merkezi’nde 
yıl sonu etkinliğini 
gerçekleştirdi.
Etkinlik, Uygulama 
Anasınıfının 
sabahçı-öğlenci ve

tüm gün grupları 
yaptıkları gösteriler
le büyüklerin gönül
lerini fethetti.
Gece, Okul Müdürü 
Nazım Hikmet 
Seren'in konuş
masıyla başladı. 
Dans gösterileri, 
halk oyunları,

skeçler ve şiirlerle 
süslü gece tüm 
öğrencilerin katıldığı 
koro ile son buldu. 
Elli minik öğrenci ve 
onları geceye hazır
layan öğretmenleri; 
Seray Canay Önsu, 
Ebru Altınmakas, 
Emine Güler ve

Emine Yıldız 
başarılı bir geceye 
imza atmanın haklı 
gururunu yaşadılar. 
Küçüklerin coşku ve 
heyecanına ortak 
olan velileri ise gec
eye katılımları ile 
tam bir aile oldukları 
izlenimini verdiler

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

flykentliler, TBMM'yi gezdi

Özel Aykent llköğre 
tim Okulu öğrenci
leri öğretmenleri ile 
birlikte Ankara’ya 
gitti. Ankara’da

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ni 
gezen Aykentliler, 
meclis ve vekiller 
hakkında bilgi

aldılar.;
Daha sonra, 
Anıtkabir'e giderek 
Atalarına saygı 
duruşunda bulundu

lar. Ankara’nın 
parklarını da gezen 
Aykentliler, daha 
sonra ilçemize 
döndüler.
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lan milini llılııl etmedin, 12 lira ceza yemeyin"
Mobese karne 
ralarının ülke 
genelinde 
yaygınlaşmasıyla 
kural ihlali yapan 
sürücüler 24 saat 
boyunca izleniyor. 
Genellikle hız limiti 
ve kırmızı ışık 
ihlalinden ceza yiyen 
sürücüler trafik lam
balarındaki yaya 
geçitlerini ihlal ettik
lerinde 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik 
Kanunu'nun 
47/1/C maddesi 
uyarınca 72 liralık 
sürpriz para 
cezasıyla 
karşılaşıyor.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Trafik 
Denetleme Şube 
Müdürü Mustafa 
Altunsu, mobese 
kameralarına takılan 
sürücü ihlallerinin 
yakından takip 
ettiklerini söyledi. 
Bursa genelinde 
sadece mobese 
kameralarının 
tespitlerine göre

günlük ortalama bin 
300 ceza-i işlem 
uyguladıklarını 
anlatan Altunsu, 
yaya geçitlerini ihlal 
eden sürücülere de 
ceza uygulandığını 
söyledi. Araç 
sürücülerinin 
kırmızı ışıkta dur
masına rağmen 
zaman zaman beyaz 
çizgilerle ayrılmış 
yaya geçitlerini 

ihlal ettiklerini 
kaydeden Şube 
Müdürü Altunsu, 
"Sürücülerimiz, 
yaya geçitlerini 
ihlal durumunda da 
72 TL ceza 
yazıldığını 
bilmiyor. 'İşaret 
ve tabelalara uyma
ma' maddesi kap
samında aracının 
tekerinin beyaz 
çizgiler üzerinde 

duran sürücülere 
para cezası 
uyguluyoruz." dedi 
Bu sene emniyetin 
emniyet kemeri 
uygulamasına ayrı 
bir önem verdiğine 
dikkat çeken 
Altunsu, kemer 
takmamanın 
cezasının da 
Karayolları Trafik 
Kanunu'nun 78. 
maddesi kapsamın

da 72 lira olduğunu 
söyledi. Cep tele
fonu 
kullanmanın da 
cezasının 72 lira 
olduğunu hatırlatan 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Trafik 
Denetleme Şube 
Müdürü Mustafa 
Altunsu, mobese 
karne ralarının kural 
ihlali yapan sürücü
leri 24 saat boyunca 
izlediğini ve 
otomatik olarak ceza 
yazıldığını kaydetti. 
Altunsu, Bursa 
genelinde 6 aynı 
nokta ve kavşaktaki 
MOBESE karne 
ralarının sadece 
kırmızı ışık ihlali 
yapan sürücüleri, 
9 noktada ise hız 
ihlali yapan 
sürücüleri ve 13 
noktada da plaka 
tamına sistemiyle 
çalıntı araçların 
tespit edildiğini dile 
getirdi. Şube 
Müdürü Altunsu, 
özellikle gece 

saatlerinde 'nasılsa 
kimse yok, 
kimse görmez' 
diyerek kırmızı ışıkta 
geçen, hız limitini 
aşan sürücülere 
para cezasının 
kural ihlalinin 
gerçekleştiği anın 
fotoğrafıyla birlikte 
adreslere gönde 
rildiğini söyledi. 
Trafik Denetleme 
Şube Müdürü 
Mustafa Altunsu, 
amaçlarının ceza 
yazarak vatandaşı 
bıktırmak 
olmadığını söyledi. 
Altunsu, 
“Amacımız; vatan
daşımıza ceza yaz
mak değil algılan
abilir yakalanma 
riski duygusunu 
oluşturmaktır. Belki 
her nokta ve 
kavşağa polis 
koyamayız; ama 
gelişen teknolojiyle 
birlikte denetimler
imizin etkinliği ve 
aktifliği de artıyor." 
diye konuştu.

elm^ sekeri

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU 

fGİTİMDf 13. VII
ERKEN KflYIT

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

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

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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HUKUKÎ GARABET
Hükümeti temsil 

eden muhteremler 
sürekli yeni inciler 
de döktürüyorlar. 
Bir zaman etkili ve 
yetkili bir zat 
siyaset başka poli
tika başka demişti. 
Oysa ikisi de aynı 
anlamı ifade edi 
yordu. Biri Arapça 
diğeri de Italyan- 
caydı.

Son döktürülen 
incilerden biri de 
hukukî garabet! 
Sayın Ömer Dincer 

Efendi, 19 Mayıs 
Gençlik ve spor 
Bayramlarının 
okullarda kutlan
masını emir buyur
muşlardı. Aydın bir 
yurttaş Danıştay’a 
dava açarak yürüt
menin durdurul
masını istemişti. 
Danıştay vatan
daşın istemi 
doğrultusunda 
karar verince, 
Sayın Dincer esti, 
gürledi. Bu karar 
hukukî bir garabet

tir deyip inciyi 
çıkarıverdi ağzın
dan
Türkiye’de öyle

sine garabet 
örnekleri varken 
sayın muhterem 
acaba niçin 
Danıştay’ın 
kararını böyle 
yorumlamış ola
bilir?
Şimdi biz soralım 

bir başkasının 
yazıya dökülmüş 
düşüncelerini 
kendine mal eden 

ve bu bana aittir 
deyip altına imza 
atan muhterem 
Ömer Dincer değil 
mi? Yapmış 
olduğu intihalden 
dolayı unvanı geri 
alınmadı mı? Bu 
durum bir bilim 
insanı için garabet 
değil de nedir?

Dünyada eşi ben
zeri olmayan bir 
soygun pardon iyi
lik hareketi “Deniz 
Feneri” davası 
dururken niçin 
başka yerlere 
bakıyoruz? 
Almanya, bu 
davayla ilgili 
sanıkları mahkûm 
etti. Asıl suçlular 
Türkiye’dedir 
deyip davayla ilgili 
dosyayı Türk 
savcılarına verdi. 
Üç savcı işe 
başladı. O da ne ?

Savcılar görevden 
alındı, yetmedi 
haklarında dava 
açıldı.
“Deniz Feneri” 

davası bekleyedur- 
sun; ama savcılar
la ilgili dava 
başladı bile. Hukuk 
adına bundan 
daha büyük bir 
garabet örneği ola
bilir mi? Görevini 
yapan savcıları, 
görevden uzak
laştır, toplumda 
olmadık sözler 
söyleyip onları 
itibarsızlaştır, 
sonra da yargının 
işine kimse karış
masın, de. Bundan 
daha büyük gara
bet olur mu?

Usta şair Yahya 
Kemal’in dizeleri 
geliyor aklıma:
Bir gün, bir uzak 

hatıra özlersen o

yazdan
Körfezdeki dalgın 

suya bir bak / 
Geçmiş geceler
den biri durmakta 
derinde

Mehtap, iri güller 
ve senin en güzel 
aksin / Velhasıl o 
rüya duruyor yerli 
yerinde

Bu şiirden esin
lenerek biz de şun
ları söyleyebiliriz:
Bir gün bir gara

bet istersen 
yaşadıklarından / 
Ülkedeki uygula
malarına bir bak /

Göreceksin inti
hal ve “Deniz 
Feneri” durmakta 
karşında / Sonuç 
olarak değişen bir 
şey yok/

Boşuna uzaklar
da arama / Her 
türlü garabet yerli 
yerinde.

Sürücü kurslarına “Modül Sistem” tanıtılıyor
Ehliyet almak 
isteyen sürücü 
adaylarını zorlu bir 
dönem bekliyor. 
Son zamanlarda 
sürücü kurslarını 
iyileştirmek ve 
hizmet kalitesini art
tırmak için çeşitli 
yenilikler yapan Milli 
Eğitim Bakanlığı, 
"Modül Sistemi"ni 
kursların kullanımı
na sunuyor. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından 

yürürlüğe konulan 
"Modül Sistemle 
sürücü kursları, 
aday ve kurslarıyla 
ilgili bütün işlemleri 
internet üzerinden 
yapacak. Bu sistem
le birlikte kayıt yap
tıracağı gün bütün 
evraklarını getirmek 
zorunda bırakılan 
kursiyer, banka har
cını yatırmış olsa 
dahi evraklarından 
biri eksik olduğu 
takdirde sistem 

otomatik kapandığı 
için kaydı onaylan
mayacak.
Murat Bozkuş, 
"Yapılan yenilik her 
ne kadar kurslara 
rahat bir nefes 
aldıracak gibi 
görünse de sürücü 
adaylarını zor 
durumda bırakıyor. 
Çünkü eski düzenle
meye göre adaylar 
banka harcını yatırıp 
daha sonra evrak
larını tamamlaya

biliyordu. Fakat 
aday bu düzenle
meyle bütün işlem
leri aym gün tamam
lamak zorunda 
bırakılıyor. Sürücü 
kursları olarak, sis
tem yeni olduğu için 
kullanma aşamasın
da bir takım aksak
lıklar olabileceğini 
ve adayların mağdur 
edilmemesi için sis
temin ilk aşamasın
da biraz esnetilmesi 
gerektiğini düşünüy

oruz." dedi.
1 Mayıs 2012 tari
hinde yürürlüğe 
girecek olan sistem
le birlikte sürücü 
kurslarının iş yükü 
hafifletilmesi plan
lanıyor. Ancak bu 
düzenlemeyle birlik
te adayların zor bir 
maratona tabi tutula
cağını söyleyen 
Murat Bozkuş, 
"Modül Sistem'de 
adayların kayıtları, 
sınavdan 2 ay 

önce yapılması 
gerekiyor, 
ancak adaylar 
kayıt yaptırmak için 
son günü bek
lediğinden kaydını 
yaptıramayan aday
lar bir dönem sonra
ki sınava girmek 
zorunda kalacak. 
Bu da kursların 
dönemi adaysız kap
atmasına ve Mali 
yönden sıkıntılar 
yaşamasına sebep 
olacak" dedi.

PLAKET - KUPA VE MADALYA ÇEŞİTLEPİ İLE Hİ2MEÎİHİ29EYİ2

MATBAACILIK - REKLAMCILIK #0RGANİZA5Y0tİ VE TAHITIM
İstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı Ho: 3/ B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0 224) 515 35 95

ajans
Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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WİI M, M MlİMMt
Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi, İçiş
leri Bakanlığı, AB 
Bakanlığı ve Gençlik 
ve Spor Bakanlığı 
tarafından 
Ankara’da düzenle
nen ‘AB Sürecinde 
Yerel Gençlik 
Politikaları 
Zirvesi’ne katıldı. 
Bursa Gençlik 
Meclisi’nin da yer 
aldığı Marmara 
Bölge standını 
gezen Avrupa Birliği 
(AB) Bakanı Egemen 
Bağış, gençlerden 
çalışmaları hakkında 
bilgi aldı.
Gençlerin aktif 
olarak yerel politika 
yapım sürecine 
katılımlarını sağlaya
cak bir model oluş
turulmasını 
amaçlayan ve Bursa 
Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi’nin 
bölgesel ortağı 
olduğu ‘Eylem 5,1 
Yerel Gençlik 
Politikaları’ Projesi 
kapsamındaki ‘AB 
Sürecinde Yerel

Gençlik Politikaları 
Zirvesi’ Ankara 
Kızılcahamam’da 
başladı. İçişleri 
Bakanlığı, AB 
Bakanlığı ve Gençlik 
ve Spor 
Bakanlığı’nın ortağı 
olduğu, İzmit 
Belediyesi koordi
natörlüğünde 
yürütülen projenin 
ulusal toplantısına, 
AB Bakanı Egemen 
Bağış katıldı.
Zirveye, Bursa adına 
Bursa Kent Konseyi 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Ayşe 
Hacıoğlu, Gençlik 
Meclisi Sekreteri 
Seyhan Merkit ve

Gençlik Meclisi 
üyeleri Burak 
Fırtına, Yasin 
Taşkum, Fikret 
Alkan, Necati 
Mehmet Eriş ile İznik 
Gençlik Meclisi, 
BurSanat Eğitim ve 
Gençlik Derneği, E- 
Gençlik Derneği ve 
Uludağ Üniversitesi 
Öğrenci Konseyi 
üyeleri katıldı.
Zirvenin açılışında 
konuşan Bakan 
Egemen Bağış, ken
disinin de çok küçük 
yaşlarda gençlik 
çalışmalarına 
başladığını söyledi. 
Her gencin 
Türkiye’nin gele

ceğiyle ilgili fikir 
sahibi olması gerek
tiğini anlatan Bağış, 
“Çalışkan gençleri 
gördükçe 2023 
hedeflerini yakala
manın hayal değil, 
gerçeğin ta kendisi 
olduğunun farkına 
varıyoruz” dedi. 
Konuşmaların ardın
dan bölge stand- 
larını gezen Bakan 
Bağış, Marmara 
Bölge standında 
gençlerden çalış
maları hakkında 
bilgi aldı. Bursa 
.Gençlik Meclisi 
üyeleri ise Bakan 
Bağış’a kestane şek
eri hediye ederek, 
gençlere verdiği 
destekten ötürü 
teşekkür etti. Bursa 
gençler, Bakan 
Bağış’a Bursa Kent 
Konseyi’nin faaliyet
lerini anlatan Idtap 
seti de sundu.
Toplantı kapsamında 
bölgelerde yapılan 
çalışmalar da 
sunumlar eşliğinde 
anlatıldı.

IGMIıe Kilit

Sona gelinen tasarı
da Bursa il sınır
larının tamamı 
Büyükşehir 
hizmet alanına 
giriyor, il genel 
meclisi de 
önümüzdeki dönem 
lağvediliyor.

YETKİ 
BÜYÜKŞEHİR’E 
İçişleri Bakanlığı'nca 
hazırlanan 
yerel yönetimlerdeki 
yeni yapılanmaya 
dair yasa tasarısı 
taslağının hatları 
netleşmeye 
başladı.
Yeni ilçeler kurul
ması ve bazı illerin 
de büyükşehir 
statüsüne alınmasını 

öngören 
çalışmada il genel 
meclislerinin 
kapatılması da yer 
alıyor.

YASAL ÇALIŞMA 
TAMAM 
İşlevini yitireceği 
için kadro ve 
ekipmanlarıyla birlik
te Büyükşehir 
Belediyesi'ne 
bağlanacak olan 
İGM'ler böylece tari
he karışmış 
olacak. Ana hatları 
belirlenen yasanın 
haziranda çıkması 
ve 2014'teki 
seçimler öncesi de 
uygulamaya 
geçmesi 
bekleniyor

littMreimKBiiiahnYinamiKiaslMi
Başarılı öğrenci 
erken mezun olacak, 
beden ve müzikten 
sınıfta kalma 
kaldırılacak, teknik 
ve meslek lisesi 
mezunlarına “ustalık 
belgesi” verilecek. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı liselerdeki 
işleyişi düzenleyen 
Ortaöğretim 
Kurumlan 
Yönetmelik taslağını 
hazırladı. Taslağa 
göre; liselerde ders 
saatleri 45 dakika 
dan 40'a iniyor. 
Ders yılı 180 iş 
gününden az olmay
acak. Bir ders yılın
da toplam iş 
gününün dörtte 
üçünden daha az 
okula dâvam eden 
Öğrenciler, notları ne 
olursa olsun 
başarısız sayılacak. 
Bu sayede 20 gün 
olan devamsızlık 
süresi 45'e çıkacak. 
Okula zamanında 
gelmeyen öğrenci de 
derse alınacak.

VELİYE E-POSTA: 
Özürsüz olarak 
devamsızlık yapan 
öğrencilerin durum
ları, aynı gün içinde 
velisine kısa mesaj 
veya e-posta yoluyla 
bildirilecek. 
Devamsızlığı 
alışkanlık haline 
getiren öğrencinin 
durumu, devamsı
zlığın her onuncu 
günü bitiminde veli
sine yazılı olarak 
iletilecek.
ERKEN MEZUNİYET: 
Taslağa göre isteyen 
ve belirlenen şartları 
yerine getiren öğren
cilere de bir yıl 
erken mezuniyet 
imkânı getiriliyor. 
Buna göre 10. sınıf 
sonunda bütün der
slerden başarılı olup 
yılsonu başarı puanı 
en az 90 ve üzeri 
olan 11. sınıf öğren
cileri erken mezu
niyet hakkından 
yararlanabilecek.

MÜZİKTEN KALMA

YOK: Taslağa göre 
güzel sanatlar ve 
spor liseleri hariç 
beden eğitimi, müzik 
ve görsel sanatlar 
derslerinde puanla 
değerlendirme yapıl
mayacak. Böylelikle 
bu tür yetenek ders
lerinde kalma veya 
geçme durumu söz 
konusu olmayacak. 
HER OKULDA 
HEMŞİRE: Okullarda 
sağlık hizmetlerini 
yürütmek üzere 
hemşire 
görevlendirilebile
cek. Hemşire, revirin 
düzenlenmesinde, 
okulda temizlik 
ortamın sağlanması
na katkıda bulu
nacak.
İMAM HATİP'E 
MESCİD: Yeni sis
temle birlikte varlık
larının önemi bir 
defa daha ortaya 
çıkan İmam Hatip 
Liselerinde, meslek 
dersleri uygula
malarının yapılması 
için uygun alanlar 

veya uygulama 
mescitleri oluşturu
lacak.
NAKİL KOLAY
LAŞIYOR: Genel 
liselere nakil ve 
geçişlerde resmî ve 
özel Anadolu lisesi, 
Anadolu öğretmen 
lisesi, fen lisesi, 
sosyal bilimler lis
esi, polis koleji ve 
askeri liselerden 
aynı sınıf 
seviyesinde zamana 
bağlı olmaksızın 
geçiş yapılabilecek. 
İŞ YERİ AÇMA 
BELGESİ: Teknik 
lise veya meslekî ve 
teknik ortaöğretim 
okullarından mezun 
olanlardan isteyen
lere, ustalık bel
gesinin yetki ve 
sorumluluklarını 
taşıyan, meslek
lerinde bağımsız İş 
Yeri Açma Belgesi 
verilecek.
GECE STAJ İMKÂNI 
İşletmelerdeki 
meslekî eğitimin 
gündüz yapılması

4*4*47» SONRA BİR KÖKlORtEORM HARA

USE DEVRİM
Başarılı öğrenci erisen mezun olacak, 

beden ve müzikten sınıfla kalma 
kaldırılacak, teknik ve meslek lisesi , 

mezunlarına “ustalık belgesi** verilecek

esas olacak. Ancak 
bu eğitim, sektörün 
türü ile iklim 
koşulları ve yılın 
belli zamanlarında 
çalışan işletmeler 
dikkate alınarak, il . 
istihdam ve meslekî 
eğitim kurulunun 
kararı ile saat 24.00 
ü geçmemek 
üzere gece de 
yapılabilecek. 
Sınıf başarısız ise 
bir sınav hakkı daha 
geliyor.
Yazılı sınav sonun
da, öğrencilerin 
çoğunluğunun 
başarısız olması 
hâlinde öğretmen, 
başarısız öğrenciler 
için bir sınav daha 
yapacak. Öğrencinin 

bir dersten başarılı 
sayılabilmesi için; 
birinci dönem ile 
ikinci dönem puan
larının aritmetik orta
lamasının en az 45, 
bir dönem puanının 
en az 35, diğer 
dönem puanının ise 
en az 45, birinci 
dönem puanı ne 
olursa olsun ikinci 
dönem puanının en 
az 70 olması gereke
cek. Başarısız ders 
sayısı en fazla 4 
ders olanlar sorumlu 
olarak sınıflarını 
geçecekler. Ancak 
alt sınıflar da dâhil 
toplam 6 dersten 
fazla başarısız dersi 
bulunanlar sınıf 
tekrar edecek.
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Kıdem tazminatımla enüselemliren ihtimal
'Tasarrufu Teşvik', 
'Konut Edindirme' 
ve 'İşsizlik' fonların
dan sonra 'Kıdem 
Tazminatı Fonu da 
gün sayıyor.
Üstelik Meclis'e 
sunulan bir tasarıyla 
başta İşsizlik Fonu 
olmak üzere kurulan 
ve kurulacak tüm 
fonlardan vergi tah
sil edilecek.
Ekonomi yöneti
minin mevcut kıdem 
tazminatı sisteminde 
değişiklik yaparak, 
çalışanların kıdem 
hakkını oluşturula
cak yeni bir fonda 
biriktirmeyi planla
ması, fon endişesini 
yeniden gündeme 
getirdi. Üstelik 
Maliye Bakanlığı, 
kurulan ya da bun
dan sonra kurulacak 
tüm fonlardan vergi 
tahsil edilmesini 
garantiye alan bir 
düzenlemeyi 
Meclis'e sevk 
etti.
Fonların 
akıbeti aynı 
Türkiye'de bugüne 
kadar çıkarılan 
Tasarrufu Teşvik 
Fonu, Konut 
Edindirme Fonu 
(KEY) ve İşsizlik 
Fonu başta olmak 
üzere hemen hemen 
tüm fonlar çıkış 
amaçlarına ulaşa
madı. Tasarrufu 
Teşvik Fonu ile 
KEY'de biriken 
tasarruflar adeta 
buhar oldu.
Çalışanlardan 
kesilen ve işsizlik 
döneminde 
kullanılmak amacıy
la oluşturulan

milyar lira ödeme 
yapıldı.

İşsizlik Sigortası 
Fonu ise bir anlam
da devletin finans
man açığını kapatan 
mekanizmaya 
dönüştü.
İşsizlik Sigortası 
Fonu'nda bugüne 
kadar 39,8 milyar 
lirası faiz olmak 
üzere toplam 73,5 
milyar lira birikti. 
Fondan bugüne 
kadar 18,3 milyar 
lira harcandı, 
halen kasada 55,2 
milyar lira bulunu 
yor. 18,3 milyarlık 
fon ödeneğinin 10,6 
milyar lirasını 
Hazine GAP 
yatırımlarına har
cadı. Maliye fon 
gelirlerinden son 6 
yıldan bu yana her 
yıl yaklaşık 600 
milyon lira vergi 
kesti. Fon'da 
işsizlik maaşı almak 
için bugüne kadar 
3,2 milyon kişi 
başvuruda 
bulundu. 2,5 milyon 
işsize toplam 4,8

Özerk yönetim 
olmalı 
Kıdem tazminatı 
için de şimdi yeni 
bir fon kurulması 
planlanıyor. 
Bu fon,»İşsizlik 
Sigortası'ndan farklı 
olarak 'kişisel 
hesap'larda 
toplanacak.
Dolayısıyla her 
çalışanın kıdem ala
cağı kendi hesabın
da görünecek. 
Ancak bu fonda 
biriken tüm tazmi
natlar ortak hesapta 
değerlendirilerek 
enflasyona karşı 
korunacak.
Bunun için de 
birikimler başta 
Hazine kağıtları 
olmak üzere yatırım 
araçlarında değer
lendirilecek.
Fon'un gelirlerinin 
diğer fonlar gibi bir 
süre sonra buhar 
olmasından 

endişe ediliyor. 
Bunu önlemek için 
de fonun devlet yer
ine özerk bir kurum 
tarafından 
yönetilmesi 
isteniyor.

Faiz gelirleri 
vergiye tabi 
Meclis'e gönderilen 
Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun ile 
Bazı Kanunlarda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile 
İşsizlik Sigortası 
Fonu'ndan vergi 
alınması garanti altı
na aldı. Bu düzen
leme kurulmuş ve 
kurulacak tüm fon
ların faiz gelirlerinin 
vergiye tabi 
olduğunu hükme 
bağladı.
Tasarı Gelir Vergisi 
Kanunu'na eklenen 
geçici 67'nci madd
eye atıf yaparak 
hiçbir ayrım yapıl
maksızın, istisna 
bile konsa fonlardan 
vergi alınacağını 
düzenliyor.
Buna göre Kıdem 
Tazminatı Fonu 
kurulduğu 
takdirde, çalışan
ların bu fonda 
biriken kıdem tazmi
natlarındaki gelir 
artışı üzerinden 
vergi alınmaya 
başlanacak. İşçi, 
işten atılmadıkça 
kıdem tazminatına 
10 yıl boyunca 
ulaşamazken 
Maliye, bu paralar
dan her yıl düzenli 
olarak faiz vergisi 
tahsil edecek.

Ihracaiiferileri acıManılı

Türkiye İhracatçılar 
Meclisi 
(TİM) verilerine göre, 
Türkiye'nin Nisan 
ayında ihracatı, 
yüzde 2,9 azalışla 11 
milyar 407 milyon 
106 bin Dolar 
seviyesinde gerçek
leşti.
TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, 
Güney Marmara 
Kalkınma Ajansı'nda 
(GMK) düzenlediği 
basın toplantısıyla 
Nisan ayı ihracat 
rakamlarını açıkladı. 
Buna göre, 
Türkiye'nin Nisan 
ayında ihracatı, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 2,9 azalışla 11 
milyar 407 milyon 
106 bin Dolar 
seviyesinde gerçek
leşti.
Türkiye'nin son 12 

KfiŞCM ft€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK • REKLAMCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak No : Ş/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 F<a?ç : 513 35 95

aylık ihracatı, yüzde 
13,62 artarak, 138 
milyar 395 milyon 
Dolar seviyesinde 
oldu.
Nisan ayında en 
fazla ihracatı, 1 mil
yar 636 milyon Dolar 
ile otomotiv sektörü 
yaparken, kimyevi 
maddeler sektörü 1 
milyar 498 milyon 
Dolar ile ikinci, Çelik 
sektörü ise 1 milyar 
332 milyon Dolar ile 
üçüncü sırada yer 
aldı.
TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, 
Nisan ayında Afrika 
ülkelerine ihracatın 
yüzde 43, Ortadoğu 
bölgesine yüzde 17 
arttığını belirterek, 
"Nisan ayında en 
yüksek artış hızı, 
Libya'ya yaşandı. 
Libya'ya ihracatımız 
50 kat arttı" dedi.

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. 513 12 06

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 513 45 03
Ştatyum 514 00 95
Örm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53

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

KAYMAKAMLIK Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. ' 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 5İ3 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR ' 513 71 66

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

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 913 1° 28 OTORÜS

K 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

H DAĞITICILAR

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

HASTANELER

B 
E*

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

RELEDİYE

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

R
TAKSİLER

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

I Akcan Petrol 513
MAR-PET s-ld 30 33
Tuncay Otogaz S13 16 45
Beyza Petrol 513 Ol 03

Gemlik Karfez
OEKLİK’İN İLK OÛKLÛK SİYASİ SAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4260 

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-ReklamcıUk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ye Pazar günleri yayınlanmaz)

ııiNiııutiıiii
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
MANCI :45-14:15- 

16:15-18:00 
REZERVASYON 513 3321

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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Mayıs ayında kültür ve sanala doyacağız
Bursa Tayyare 
Kültür Merkezi’nde 
Mayıs ayında bir
birinden güzel kültür 
ve sanat etkinlik
lerinin olduğu belir
tilerek, vatandaşların 
sanat etkinliklikler- 
ine davet edildi. 
MAYIS AYI KÜLTÜR 
VE SANAT 
ETKİNLİĞİ PROGRA
MI İSE ŞÖYLE: 
1 Mayıs - Sinema 
Gösterimi, saat 
10.30 ve 13.30- 
“Fetih 1453” 
2 Mayıs - Şehir 
Tiyatrosu “Güliver 
Devler Ülkesinde” - 
11:00 ve 14:00 
3 Mayıs - Sinema 
Gösterimi saat 10.30 
ve 13.30 - “Fetih 
1453”
Şehir Tiyatrosu 
“Kaynanam Nasıl 
Kudurdu” 20:30 
4 Mayıs - Sinema 
Gösterimi saat 10.30 
ve 13.30 - “Fetih 
1453”
Şehir Tiyatrosu 
“Kaynanam Nasıl 
Kudurdu”, 20:30 
5 Mayıs - Sinema 
Gösterimi, saat 
13.30 - “Fetih 1453” 
6 Mayıs - Sinema 
Gösterimi saat 13.30 
- “Fetih 1453” 
6 Nokta Körler 
Derneği “Stand-Up” 
Gösterisi, saat 19.00 
Sinema Atölyesi,

saat 10:00 - 18:00 
(Küçük Salon) 
7 Mayıs - Sinema 
Gösterimi saat 10:30 
- 13:30- 17:00- 
20:30-“Fetih 1453” 
8 Mayıs - Sinema 
Gösterimi saat 10:30 
ve 13:30 seansı - 
“Fetih 1453” 
Bursa Barosu Türk 
Halk Müziği Konseri. 
20:30
9 Mayıs - Şehir 
Tiyatrosu, “Güliver 
Devler Ülkesinde” 
saat 11:00 ve 14:00 
10 Mayıs - Sinema 
Gösterimi saat 10:30 
ve 13:30 - “Fetih 
1453”
Şehir Tiyatrosu, 
“Ölüm Tuzağı” saat 
20:30
11 Mayıs - 
“Uluslararası Emir 
Abdülkadir El 
Cezairi 
Sempozyumu”, saat 
14:30-18:00 
Şehir Tiyatrosu, 
“Ölüm Tuzağı”, saat 
20:30
12 Mayıs - 
“Uluslararası Emir 
Abdülkadir El 
Cezairi 
Sempozyumu” saat 
11:30-16:00 
Sinema Gösterimi, 
saat 18:30 ve 21:00 
seansı “Şahane 
Misafir”
13 Mayıs - Sinema 
Gösterimi saat 13:30

- “Max’ in 
Maceraları” 
15:00 - Şahane 
Misafir”
14 Mayıs - Sinema 
Gösterimi saat 11:00 
- 13:30- 16:00 - 
“Şahane Misafir” 
“Engelliler Haftası” 
Tiyatro Gösterisi. 
20:30
15 Mayıs - Sinema 
Gösterimi saat 10:30 
- 13:30 - “Max’ in 
Maceraları” 
15:00 - “Şahane 
Misafir” 
“Gençlik Şenliği” 
Türk Halk Müziği. 
Saat 20:30
16 Mayıs - Şehir 
Tiyatrosu “Güliver 
Devler Ülkesinde” 
saat 11:00 ve 14:00 
Bursa Sosyal 
Güvenlik İl 
Müdürlüğü - Toplantı 
ve Konser. Saat 
20:00
17 Mayıs - Sinema 
Gösterimi saat 10:30 
-13:30 “Max’ m 
Maceraları” 
15:00 seansı 
“Şahane Misafir”
18 Mayıs - Sinema 
Gösterimi 10:30 - 
13:30 “Max’ in 
Maceraları” 
15:00 seansı “Açlık 
Oyunları”
19 Mayıs - Sinema 
Gösterimi 13:30 
“Max’ in Maceraları” 
15:00 seansı “Açlık

Oyunları” 
20 Mayıs - Sinema 
Gösterimi 13:30 
“Max’ m Maceraları” 
15:00 seansı “Açlık 
Oyunları”
Tiyatro - 
“Türkiye’nin Yerlisi” 
Komedi. Saat 20:00 
21 Mayıs - Sinema 
Gösterimi saat 11:00 
- 13:30- 16:00, 
“Açlık Oyunları” 
“Aile İçi İletişim” 
konferans. Saat 
20:00
22 Mayıs - Sinema 
Gösterimi 10:30 - 
13:30 “Max’ in 
Maceraları”
15:00 seansı “Açlık 
Oyunları”
23 Mayıs - Şehir 
Tiyatrosu “Güliver 
Devler Ülkesinde” 
saat 11:00 ve 14:00 
“Gençlik Şenliği Çok 
Sesli Koro Konseri” 
saat 20:30
24 Mayıs - Sinema 
Gösterimi saat 10:30 
-13:30 “Max’ m 
Maceraları” 
16:00-18:30- 
21:00-“Açlık 
Oyunları”
25 Mayıs - Sinema 
Gösterimi saat 10:30 
- 13:30 “Max’ m 
Maceraları”
Saat 1Ş:00- 18:30- 
21:00 “Yeraltı” 
26 Mayıs - Orkestra 
Şube Müdürlüğü 
“Türk Sanat Müziği” 

konseri. Saat 14:00 
Türkiye Yazarlar 
Birliği Bursa Şubesi 
konferans, saat 
20:30
27 Mayıs - Sinema 
Gösterimi, saat 
13:30 “Max’ ın 
Maceraları” 
Saat 15:00 “Yeraltı” 
BAL-GÖÇ 
“Geleneksel Bahar 
Konseri” saat 20:00 
28 Mayıs - Sinema 
Gösterimi saat 11:00 
- 13:30-16:00- 
18:30-21:00 
“Yeraltı”
29 Mayıs - Sinema 
Gösterimi saat 10:30 
-13:30 “Max’ m 
Maceraları” 
Saat 15:00 “Yeraltı” 
“Gençlik Şöleni” 
saat 20:30 
30 Mayıs - Şehir 
Tiyatrosu “Güliver 
Devler Ülkesinde” 
saat 11:00 ve 14:00 
Orkestra Şube 
Müdürlüğü Çalgıcı 
Mektebi Konseri. 
Saat 20:30 
31 Mayıs - Sinema 
Gösterimi saat 10:30 
-13:30 “Max’ ın 
Maceraları” 
Saat 15:00- 
“Yeraltı” 
Türk Sanat Müziği 
Sevenler Derneği 
“Türk Sanat Müziği 
Konseri” saat 20:30

SANAT GALERİLERİ

TKM Sami Güner 
Sanat Galerisi 
30 Nisan - 5 Mayıs - 
Aynur Akalın Resim 
Sergisi 
7-12 Mayıs - Ayten 
Mungan Resim 
Sergisi 
26 Mayıs - 2 Haziran 
- Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi Çini 
Sergisi

TKM Cemal Nadir 
Güler Sanat Galerisi 
10 - 12 Mayıs - 
“Uluslararası Emir 
Abdülkadir El 
Cezairi 
Sempozyumu” 
Sergisi 
14 - 19 Mayıs - 
Bursa Olgunlaşma 
Enstitüsü Karma 
Resim sergisi 
21 - 26 Mayıs - 
Yağcı Bedir El 
Dokuma Minyatür 
Hah Sergisi 
28 Mayıs - 2 Haziran 
- Bursa Kent 
Konseyi Plastik 
Sanatlar Çalışma 
Grubu Resim Sergisi 
Ressam Şefik 
BursalI Sanat 
Galerisi
2-12 Mayıs - Öztan- 
er Gıda Fotoğraf 
Yarışması Sergisi 
14-18 Mayıs - 
Bursa Kent Konseyi 
- “Uluslararası Aile 
Günü” Resim 
Sergisi

SaTİUK SU BAYİİ
MÜRACAAT: 

0 507 244 72 24

ELEMAN ARANIYOR
GÜRLE KÖYÜ’NDE 

İKAMET EDEN YAŞLI 
ÇİFTE BAKABİLECEK 

900 LİRA MAAŞLA 
ÇALIŞABİLECEK YATILI 

BAYAN ARANIYOR

0 535 717 14 25
için maça gelmeleri- "Sahada yenelim, muzla ezelim”
ni isteyen taraftarlar, tribünde de coşku- dediler.

Bursaspor laraltarınılan maça çağrı
Bursasporlu 
taraftarlar, perşem
be günü Bursa'da 
oynanacak 
Eskişehirspor maçı 
için çağrıda bulun
du. 
Ziraat Türkiye 
Kupası'nda elediği 
Eskişehirspor'u 
konuk edecek olan 
Bursaspor, rövanş 
maçını kendi evinde 
almayı hedeflerken 
taraftarlar, yeşil 
beyazhları maça 
davet etti. 
Yapılan açıklamada 
tüm taraftarların 
takımı desteklemek

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


İstiklal Caddesi'nde bomba paniği
Dün, İstiklal Caddesi Akbank 
önündeki çöp kutusuna konan 
bir paket ve paketin önünde yere 
bırakılan palto, bomba paniğine 
neden oldu. Saat 16.oo sıraların
da meydana gelen olayda, çöp 
kutusunun önüne bırakılan 
paltonun üzerine konan bir 
bilezik ve bileziğin içindeki 
yüzük, yoldan geçen bir vatan
daşın dikkatine neden oldu.

Tuzak olduğu sanılan paltonun 
hemen üzerinde beyaz bir 
poşetin içindeki kutuların bulun
ması ise bomba olabileceği 
hissini uyandırınca polise haber 
verildi. Olay yerine gelen polis 
ekipleri palto ve poşetin bulun
duğu bölgeyi hemen güvenlik 
bandıyla çevirdi. Bomba ekibine 
de haber verilirken, olay yerine 
gelen bir sivil polis paketi yakın

dan inceleyince içine atılmış 
büfe kutuları gördü. Poşeti 
yerinden alarak bir kenara 
koyunca, bir başka görevli de 
paltoyu kaldırdı. Kısa bir süre 
yaşanan bomba paniği böylece 
giderildi. Güvenlik bandı da 
kaldırılarak, İstiklal Caddesi’nde 
hayat normale döndü. Polis 
güvenlik kameralarından palto 
yu ve bileziği bırakanı arıyor.

rfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Belde belediyeleri 
tarihe karışıyor!

Bursa genelinde, T ilçede 20 
belde belediyesi yakın zamanda 
tarihe karışacak. 20 belde, yasal 
düzenleme ile mahalle statüsüne 
dönüştürülecek. Haberi syf 3’de3 Mayıs 2012 Perşembe 50 Kr.www.gemlikkorfezgazetesi.com

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Marmarabirlik’te
başkan değişti

Kılıçdaroğlu’na sıcak ilgi..
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu, dün eski çalışma arkadaşı Abdullah 
Güleç’in cenaze töreni için Gemlik’e geldi.

Kılıçdaroğlu, saat 12.15 gibi Gemlik’teydi.
CHP İlçe örgütü, Genel Başkanlarını ilçe girişin 

de karşıladılar.
Doğrudan cenaze evine gidilerek, Güleç ailesine 

başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, partililer tarafın
dan İskele Meydam’ndaki Mert Aile Gazinosu’nda 
konuk edildi.

Kılıçdaroğlu’nun Gemlik’e gelme haberini 
Gemlikliler Gemlik Körfez’den duydular.

CHP İlçe Başkanı Uğur Sertaslan, Genel 
Başkanlan’nın cenaze töreninin siyasi şova 
dönüştürülmemesini istediğini söylemişti bana.

Dediği de oldu. Devamı sayfa 4’de 

72 Nolu Gemlik 
Marmarabirlik 
Tarım Satış 
Kooperatifi 
Başkanı Hüseyin 
Peker’in Birlik 
Genel Kurulunda, 
yönetim kurulu 
üyeliğine seçil 
mesi üzerine, 
yerine seçim 
yapıldı.
5 kişilik 72 Nolu 
Gemlik Marmara 
birlik Tarım Satış 
Kooperatifi yöne
tim kurulunda 
yapılan seçimde, 
yönetim kurulu 
başkanlığına

Bahattin Malap

Dürdane Köyü 
Temsilcisi ve 
muhtarı Bahattin 
Malap seçildi. 
Malap görevine 
başladı.

KemalAkıtlilISEB 
yönetimine yeniden seçildi
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Baş 
kamKemal Akıt, 
BUSEB yönetim 
kurulu üyeliğine 
yeniğen seçildi. 
İlçemiz sınırları 
içinde bulunan 
Bursah işadamları 
nın kurduğu Bursa 
Serbest Bölge 
Kurucu ve İşletici 
A.Ş. nin yapılan 
genel kurulunda, 
Genilik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt, yeniden 
yönetim kurulu 
üyeliğine seçildi. 
Kurucu üye olan 
Kemal Akıt ile

birlikte yönetim 
kurulu şu kişiler
den oluşuyor: 
Celal Sönmez, 
Mahmut Yılmaz, 
Tahir Yılmaz, Ali 
Hazır, Özkan 
Özipekliler, 
Mustafa Taşdelen, 
Turhan Gençoğlu, 
Celal Gökçen, 
Hasan Kırcı, 
Sami Bilge.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Abdullah Güleç’in cenazesi için ilçemize gelen CHP Genel 
Başkanı Kılıçdaroğlu, basının sorularını yanıtladı.

“BELEDİYEDE YARGI 
SONUCUNU BEKLEYECEĞİZ'

Maliye Bakanlığı’ndan emekli Hesap Uzmanı 
Abdullah Güleç toprağa verildi

Kılıçdaroğlu arkaılaşının 
cenazesi için Gemlik’teydi

CHP Genel Başkanı 
Kemal 
Kılıçdaroğlu’na 
Gemlik Belediyesi 
Başkanvekilliği 
seçimlerini soran 
bir gazeteciye 
“Gemlik’te Belediye 
Başkanvekilliği etik 
dışı davranışlarla 
AKP’ye geçti. 
Arkadaşlarımız olayı 
yargıya taşıdı.
Milletvekillerimiz 
yargı sürecini takip 
ediyor” dedi. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel 
Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, yeni 
ortaöğretim yönet
meliğindeki evlilik 
tartışması ile ilgili 
olarak, “Ben, bu 
konuda ihtimal 
vermiyorum, Sayın 
Bakanın bu konuda
ki tavrı önemli, o da 
sahip çıkmadı, 
demek ki böyle bir 
uygulama söz 
konusu değil” dedi. 
Gemlik- CHP Lideri 
Kemal Kılıçdaroğlu, 
hayatını kaybeden 
yakın dostu olan 
emekli uzman vergi 
denetmeni Abdullah 
Güleç’in (61) 
cenazesine katılmak 
için Gemlik’e geldi. 
Çarşı Camii’nde kılı
nacak öğle 
namazından önce 
Kılıçdaroğlu, ilk 
önce Abdullah 
Güleç’in ailesine 
taziyede bulundu. 
Ardından gazeteci
lerin sorularını 
cevaplayan 
Kılıçdaroğlu, Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın 
yeni ortaöğretim 
yönetmeliği ile ilgili 
olarak, "Öncelikle 
Sayın Bakanın tavrı 
ne? Onu görmemiz 
lazım. Sayın Bakan 
böyle bir uygula

mayı uygun görüyor 
mu görmüyor mu? 
Ona bakmamız 
lazım. Kendisinin bir 
görüşü olmadan 
bizim yorum yap
mamız uygun 
olmaz. Ben, ihtimal 
vermiyorum.
Madem Sayın Bakan 
sahip çıkmadı.
Demek ki böyle bir 
uygulama söz 
konusu değil. Böyle 
bir düzenlemeye 
hazırlık söz konusu 
değil" değerlendir 
meşinde bulundu. 
GENELKURMAY 
BAŞKANI İLE 
GÖRÜŞME 
NORMALDİR 
Başbakan Erdoğan 
ile Genel Kurmay 
Başkanı Necdet 
Özel arasındaki 
görüşme hakkında 
bir açıklama yapıl
mamasına ilişkin 
soru üzerine de 
Kılıçdaroğlu, "Böyle 
yorumlanmamalı. 
Sayın Genel Kurmay 
Başkanı Başbakan 
ile her zaman 
görüşebilir. Bu 
görüşmelerden biri 
si gerçekleşmiştir. 
Sürenin uzunluğu 
biraz dikkat çekici. 
Onun dışında nor
mal bir görüşme 
dir" diye cevapladı.

CASUS YORUMU

Gençlik ve Spor 
Bakanı Suat Kılıç ile 
uzun süre çalışan 
Namık Yalman’ı 
makam şoförü 
yapan Kıhçdaroğ 
lu’nun bu tercihi 
CHP kulislerinde 
"casus" tartışması
na ilişkin 
Kılıçdaroğlu, "Bu 
bir dedikodudur. 
Dedikodu ile ilgili ne 
yapılabilir. Dedikodu 
üzerine yorum yap
mak yanlış. Böyle 
bir haberin bir 
gazetede manşet 
olması yanlış" dedi. 
"GEMLİK’TE YARGI 
SONUCUNU 
BEKLEYECEĞİZ" 
Gemlik Belediye 
Başkanvekilliği 
seçimlerinde 
yaşanan olaylar ile 
ilgili de yorumda 
bulunan Kıhçdaroğ 
lu, "Gemlik’te 
belediye, etik dışı 
davranışlar sonucu 
AKP’ye geçti. 
Arkadaşlarımız olayı 
yargıya taşıdı. 
Milletvekillerimiz 
yargıda takip edi 
yorlar. Belli kişilere 
çıkar sağlandığı 
yönünde ciddi bazı 
bulgular var.
Onlar yargıya intikal 
ettirildi. Hep beraber 
yargı sonucunu 
bekleyeceğiz" şek
linde konuştu.

sine katıldı. 
Saat 12.15’de 
Ankara’dan 
Gemlik’e gelen CHP 
Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, 
CHP İlçe Başkanı 
Uğur Sertaslan, 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
yönetim kurulu 
üyeleri ve Meclis 
üyeleri tarafından 
karşılandı.
Merhum yakın 
arkadaşı Abdullah 
Güleç’in evine 
taziye ziyareti yapan 
Kılıçdaroğlu, 
Güleç’in ablası, 
eşi ve kızına 
başsağlığı diledi. 
Kemal Kılıçdaroğlu 
buradan öğle 
namazını beklemek 
için Mert Aile Çay 
Bahçesi’ne 
götürüldü.
Burada Gemliklilerin 
ve CHP’lilerin sevgi 
gösterisiyle 
karşılanan Kemal 
Kılıçdaroğlu’na 
“Hoşgeldiniz Genel 
Başkanım” dediler. 
Burada gazetecilerin 

sorularını cevapla 
yan Kemal 
Kılıçdaroğlu, parti 
lilerle sohbet etti. 
Daha sonra, 
Merkez Solaksubaşı 
Camii ne yürüyerek 
giden Kemal 
Kılıçdaroğlu, yol 
boyunca vatan
daşlardan da sevgi 
gösterileriyle 
karşılanırken, 
herkes ile tokalaştı. 
Arkadaşının 
cenazesinin bulun
duğu Solaksubaşı 
Camiindeki tabutu 
başında toplanan 
Güleç Ailesine de 
taziyede bulunan 
Kemal Kılıçdaroğlu 
yanında CHP İl 
Başkanı Gürhan

Akdoğan, Bursa 
Milletvekili Turhan 
Ta^ah, CHP ilçe 
Başkanı Uğur 
Sertaslan, Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ve 
Güleç ailesi fert
leriyle cenaze 
namazı için saf 
tuttu.
Cenaze namazının 
kılınmasından sonra 
arkadaşının tabu
tunu bir süre 
taşıyan Kemal 
Kılıçdaroğlu, 
cenazenin ilçe 
mezarlığında 
toprağa verilme 
törenine katlama
yarak, Bursa 
üzerinden Ankara’ya 
döndü.
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Bursa'da, doktor, 
eczacı, hastane 
yöneticileri ve labo
rantlara yönelik 
operasyonun ikinci 
ayağında 10 kişi 
daha gözaltına alı
narak adliyeye sevk 
edildi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, diyaliz 
hastaları üzerinden 
sahte evrak düzen
ledikleri iddia edilen 
17 kişiyi 12 Nisan'da

0 polisin cezai ehliyeti yokmuş
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde 2 yıl önce 
karakolda bayram 
mesaisi yüzünden 
cinnet geçirerek bir 
meslektaşını 
öldürüp, 2'sini de 
yaralayan tutuklu 
polis memurunun 
yargılanmasına baş
landı.
Adli Tıp 
Kurumu'ndan cezai 
ehliyetinin olmadığı 
yönünde rapor 
gelen polis memuru, 
"Kulağıma kahkaha 
sesleri geldi ve göz
lerimi hastanede 
açtım” dedi.
I.Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
"kasten adam 
öldürmek ve yarala
mak" suçlarından 
ağırlaştırılmış müeb
bet hapsi istenen 
S.K. (31) ilk kez

düzenlenen 
operasyonda 
gözaltına almış, 
adliyeye çıkarılan 
şahıslardan 2'si 
tutuklanmıştı. 
Güvenlik güçleri, 

hakim karşısına 
çıktı. Daha önceki 
ifadelerini kabul 
etmediğini söyleyen 
S.K., olay günü ağır 
hasta olduğunu ve 
kulağına kahkaha 
sesleri geldiğini 
ifade ederek, "Daha 
sonra ne olduğunu 
hatırlamıyorum. 
Hastanede kendime 
geldim. Olay sırasın
da bilincim yerinde 

soruşturmayı derin
leştirerek aralarında 
özel bir hastane 
yöneticisi, sağlık 
çalışanları ve dok
torların da bulun
duğu 10 kişiyi daha 

değildi. Başka bir 
şey hatırlamıyorum” 
dedi.
İstanbul Adli Tıp 
Kurumu Gözlem İhti
sas Dairesi'nden 
gelen raporda ise, 
sanık S.K.'nın cezai 
ehliyetinin bulun
madığı ifade edildi. 
Duruşmaya müşteki 
olarak katılması 
beklenen şehit polis 
Halil Kazan'ın yakın

gözaltına aldı. 
Ote yandan yapılan 
araştırmada, yurt 
dışında görevli bir 
doktorun Bursa'da 
250 ameliyata 
girdiği, anjiyo hasta
larında tek kullanım
lık olan bazı sağlık 
malzemelerinin bird
en çok hastada kul
lanıldığı iddia edildi. 
Emniyette ifadeleri 
alınan şahıslar adli 
yeye sevk edilirken, 
soruşturma kap
samında tam 4 kasa 
evrak minibüsle 
adliyeye getirildi.

ları ile mağdur 
polisler Selahattin 
Arslan ve Murat 
Solak ise bu celseye 
katılmadı. Dava 
eksikliklerin gide 
rilmesi için ertelen
di.
14 Kasım 2010'da 
İnegöl Önleyici 
Hizmetler Büro 
Amirliği'nde mey
dana gelen olayda, 
10 yıllık polis memu
ru S.K. bayram izni 
sebebiyle amir
lerinden izin ala
mayınca cinnet 
geçirmiş, beylik 
tabancasıyla etrafa 
ateş ederek meslek
taşları Halil Kazan'ın 
ölümüne, Selahattin 
Arslan ve Murat 
Solak'ın da yaralan
masına sebep 
olmuştu.

Belde
belediyeleri 

tarihe karışıyor»

olması gündemde.Bursa genelinde, 7 
ilçede 20 belde 
belediyesi yakın 
zamanda tarihe 
karışacak. 20 belde, 
yasal düzenleme ile 
mahalle statüsüne 
dönüştürülecek. 
YENİ YASAL 
DÜZENLEME 
Hükümet, yerel 
yönetimlerde köklü 
değişiklikler için 
yeniden düğmeye 
bastı. Daha önce 
Nilüfer, Osmangazi, 
Gemlik, Kestel ve 
Mudanya'da bazı 
beldelere kilit 
vurulup mahalle 
statüsüne 
dönüştürülmesi 
tartışmalara neden 
olurken, yeni yasal 
düzenlemede de 20 
beldenin mahalle

KRŞGDE B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

İŞTE 
KAPANACAK 
BELDELER 
Mudanya'da Tirilye, 
Büyükprhan'da 
Kınık, İnegöl'de 
Cerrah, Kurşunlu, 
Yeniceköy ve 
Tahtaköprü, İznik'te 
Boyalıca ve Eibeyli, 
Mustafakemalpa 
şa'da Çeltikçi, 
Tatkavakiı, Tepecik, 
Yalıntaş ve Yeşilova, 
Orhaneli'de 
Göynükbelen ve 
Karıncalı ile 
Orhangazi'de Çakırlı, 
Narlıca, Sölöz, 
Yeniköy ve 
Yenisölöz belde 
belediyeleri tasfiye 
kapsamında 
bulunuyor.

Maniwa hoşluğumla yakalanıl ı
Bursa'da bir eve 
giren şahıs ev 
sahibi tarafından 
fark edilince, polis 
ekipleri tarafından 
havalandırma 
boşluğunda yaka
landı.
Edinilen bilgiye 
göre, saat 22.00 
sıralarında 
Ortabağlar Mahallesi 
Bereket Caddesi 
üzerinde bulunan 
bir eve mutfak

kapısının sert bir 
cisimle açarak 
giren şahıs, ev

sahibi Ali Özer 
tarafından (40) 
tarafından fark

edildi.
Olay yerine gelen 
polis ekipleri M. Ö 
'yü (21) havalandır
ma boşluğunda sak
lanırken buldu. 
Şahsın eve ne 
amaçla girdiği belir- 
lenemezken, "Konut 
dokunulmazlığını 
ihlal ve mala zarar 
vermek" suçların
dan gözaltına alındı. 
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

Kılıçdaroğlu’na sıcak ilgi..
Kemal Kılıçdaroğlu’nun 

Gemlik’e gelişi belli bile 
olmadı.

Oysa, örneğin Başbakan 
veya bir bakan gelmiş olsay
dı, ilçemizde yer yerinden 
oynardı.
Anormal güvenlik önlemi 

alınır, belediye bir gün önce
den yolları yıkar, ertesi gün 
birkaç defa sular..
“Hoşgeldiniz Başbakanım”, 

“Hoş geldiniz bakanım” 
pankartları caddelerde, 
gelenle rin göreceği yerlere 
asılarak yağcılık ya pıhrdı.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun o 

televizyonlarda gördüğümüz 
çelimsiz yapısı ve mütevazi 
kimliğinden farklı bir kişilik

le karşılaşmadık.
Çay bahçesine gelişiyle 

birlikte, etrafı bir yandan 
vatandaşlar ve partililerle, 
diğer yandan medya 
ordusuyla sarıldı.
Gemlikliler Kılıçdaroğlu’nu 

yakınen görmenin heyecanı 
ve elini sıkmanın yarışına 
girerken, o her biriyle 
tokalaştı, gerekti ğinde 
öpüştü.
Medyanın kameraları ve 

patlayan flaşları arasında 
günlük sorularını da yanıt
ladı.

Genel Kurmay Başkanı’nın 
Başbakanla görüşmesinin 
normal olduğunu belirtirken, 
şoförünün AKP’li bakanın 

eski şoförü olduğunun orta 
ya çıkması üzerine “casus
luk” sorularına verdiği yanıt, 
gayet mütevaziydi.

Son olarak Olay Tv. 
muhabirinin Gemlik 
Belediye başkanvekilliği 
seçimlerinde yaşananlarla 
ilgili soruya verdiği cevapta 
aynı mütevazilikte oldu.

"Gemlik’te belediye, etik 
dışı davranışlar sonucu 
AKP’ye geçti.
Arkadaşlarımız olayı 

yargıya taşıdı.
Milletvekillerimiz yargıda 

takip ediyorlar. Belli kişilere 
çıkar sağlandığı yönünde 
ciddi bazı bulgular var.
Onlar yargıya intikal ettiril

di. Hep beraber yargı sonu
cunu bekleyeceğiz"
Kıhçdaroğlu, çay bahçesin

den yürüyerek Merkez 
Solaksubaşı Camiine doğru 
giderken, halkın sevgi gös
terileriyle karşı laştı.

Camide herkesle tokalaştı.. 
Aile yakınlarına başsağlığı 

dileklerini bildirdi.

Arkadaşının Maliyeci dost
larıyla konuştu.
Sonra cenaze namazı için 

tabutun önünde saf tuttu»
Kılıçdaroğlu’nun Gemlik’e 

gelişinden gidesiye kadar 
yanında İl Başkanı Gürhan 
Akdoğan, Gemlik İlçe 
Başkanı Uğur Sertaslan ve 
Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler vardı.
DP’den CHP ye geçen 

Turhan Tayan da 
Kılıçdaroğlu’nun yanından 
hiç ayrılmadı.
Milletvekillerinden Sena 

Kaleli ve Aykan Erdemir’i 
cenazede göremedim.
Kıhçdaroğlu, okunan 

duanın ardından arkadaşının 
tabutunun ilk omuzlayarak 
o’nu son yolculuğuna 
uğurlarken, kendisi de 
Ankara’nın yolunu tuttu.
Biz rahmetli AbdUlah’ın 

eski dostları Gemlik’ten ve 
uzaklardan gelenler de cami 
avlusunda buluştuk.

Tıpkı eski günlerde olduğu 
gibi..

BAŞSAĞLIĞI
Gemlik’imizin yetiştirdiği değerli insan, 

Maliye Bakanlığı ’ndan emekli 
Hesap Uzmanı, eski İş-Kur Genel Müdür Yardımcısı 

Cidde Ateşesi, hemşehrimiz

HALİT ABDULLAH GİİLEÇ'in
ölümü nedeniyle üzüntülüyüz.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli eşi Ayşe Güleç ve 
kızları Gülçin Güleç ile yakınlarına 

sabır ve başsağlığı dileriz.

CHP Gemlik İlçe Yönetim Kurulu 
adına İlçe Başkanı 

Mehmet Uğur Sertaslan

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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I Serbest Kürsü
Necdet ZAMBAK

TAHSİSAT-I MAHSUS-A

Meslek Yiiltselı Okullaıı Oınizcilik 
Programları 2. öğrenci calısiayı Semlilı'ie

Oktay KUBAN * Nöbetçi 12. 
Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi.

Balyoz davasında aralarında 
emekli generaller Çetin Doğan ve 
Engin Alan’ın da bulunduğu 21 
asker hakkında tahliye kararı 
verdi.

Adı “tahliyeci hakim”e çıktı, 
yancı dinci gazetelerin boy hede
fi haline geldi.

HSYK’nın güz kararnamesi ile 
Eskişehir’e sürüldü!

Zafer BAŞKURT -10. Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkanı.

Balyoz Davasının başlamasına 
2 gün kala düz hakim olarak 
Gebze’ye sürüldü!

Erhan ÇANAK -14. Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkanı.

Islak imza davasında Albay 
Dursun ÇİÇEK.

Ergenekon davasında Mehmet 
HABERAL için tahliye kararı iste
di.

Özel yetkileri kaldırılarak 
Sakarya’ya sürüldü!

Koksal ŞENGÜN -13. Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkanı.

Ergenekon davasında yasal bir 
seçim sonucu milletvekili seçilen 
Mustafa BALBAY ve Mehmet 
HABERAL için “kazanmış olduk
ları nitelik sebebiyle kaçma, sak
lanma, delilleri karartma ihtimal
leri kalmamıştır” diyerek tahliye 
talebinde bulundu.

Özel yetkileri alınarak Bolu’ya 
sürüldü!

Bilal BAYRAKTAR - Özel Yetkili 
Savcı.

Mehmet BERK - Özel Yetkili 
Savcı.

Balyoz soruşturmasında, 
Başsavcı’nın yazılı talimatına 
rağmen Başsavcı’dan emir 
almadan 70 i aşkın muvazzaf 
asker için gözaltı kararı verdik
leri ortaya çıktı.

HSYK’ya gerek duyulmadan 
Başsavcı tarafından görev
lerinden alındılar!

Nuri YİĞİT - Ankara Başsavcı 
Vekili.

Nadi TÜRKAŞLAN - Savcı. 
Mehmet TÜMÖZ - Savcı. 
Abdülvahap YAREN - Savcı. 
Almanya bağlantılı Deniz Feneri 

e.V soruşturması sırasında 
aralarında Zahit AKMAN ve 
Kanal 7 yöneticilerinin de bulun
duğu 9 kişiye gözaltı karan 
verdiler. Davanın başlamasına az 
bir süre kala Ankara Başsavcılığı 
tarafından görevden alındılar. 
Yerlerine başka savcılar atandı 
ve böylelikle, istendiği gibi, 
atanan savcılar davanın bütün 
tutuklularını tahliye etti.

Görevden alınan savcılar 
hakkında 12 şer yıl hapis isteni 
yor!

Sadrettin SARIKAYA - Özel 
Yetkili Savcı.

MİT Müsteşarı Hakan FİDAN ve 
eski MİT’çileri şüpheli olarak 
ifadeye çağırdı.

Başbakan MİT Müsteşarı için 
“O benim sır küpümdür O’nu 

bağımsız yargıya yedirmem!” 
dedi.

Jet yasa ile özel korumaya 
alındı.

Sarıkaya, Başsavcı tarafından 
azledildi.

Hepimiz biliyoruz ki; 
Ergenekon, Balyoz, İnternet 
Andıcı, 2. Ergenekon, Islak İmza, 
Deniz Feneri, MİT ve KCK 
davaları, toplumu, basını, 
siyaseti ikiye bölen davalardır.

Şimdi de 28 Şubat sürecini 
yargılama davası başladı.

Bu da şimdiden kamuoyunu 
ikiye bölen bir dava.

Başbakan yine grup toplan
tısında “Alma mazlumun ahım” 
diyerek konuyu damardan anlat
tı. •

Biz de anlamış olduk.
Böylece ilk seçimlere kadar 

asta sonuçlanmayacak,
Oya tahvil edilmiş, rövanşist, 

bol mağdur edebiyatlı bir 
davamız daha olmuş oldu.

Tebrikler, gündem oluşturma 
açısından başarılı bir müdahale 
idi.

Korkmayın! Bu halkın sorgula
ma gibi bir huyu olmadığından 
kimse size “14 yıldır nerelerdey
diniz?” diye sormaz.

Hem sonra kimbilir açılan bu 
davaların belki kronolojik bir 
sıralaması vardır!!!

Yukarıda adını ve akibetlerini 
yazdığım hakim ve savcıların 
ortak özellikleri rüzgara karşı 
işemiş olmalarıdır.

Bu devirde iktidara höt zöt 
etmenin gereği var mı?

Sizlerin hakim savcı oluncaya 
kadar bu memlekete kaça mal- 
olduğunuzu soran oldu mu?

Sizi onlara sayarak mı verdiler? 
Mollaların sınıflara ders ver 

meye girdiği bu günlerde,
Yarın öbür gün mahkemelere 

sizlerin yerine,
Kadıların girmeyeceğini kim 

garanti etti?
Anlatmam odur ki;
Özel yetkilendirilmiş savcı ve 

hakimlerden oluşmuş bu 
mahkemeler, baktıkları davaların 
sanıklarına ceza vermek için 
yetkilendirilmişlerdir.

Kendilerinden beklenen bu 
kararları vermediklerinde; yetki
leri ellerinden alınmış, hapsi 
istenmiş ve sürülmüşlerdir.

Yok bu karışık oldu biraz daha 
açalım.

Bu ülkede Aile, Sulh Hukuk, 
Asliye Ceza, Asliye Hukuk ve 
Ağır Ceza Mahkemeleri vardır.

Bunlar yargı erkinin rutini olan 
mahkemelerdir.

Bir de Devlet Güvenlik, Sıkı 
Yönetim, Olağanüstü Hal ve özel 
Yetkili Mahkemeler vardır.

Bunlar da rejimin ve iktidarların 
mahkemeleridir.

Bu mahkemelerden adil yargıla
ma beklemek;

Ayıptır söylemesi “Ölüden ... 
beklemek” değil midir?

Meslek Yüksek 
Okulları Denizcilik 
Programları 
2. Öğrenci Çalıştayı 
Gemlik’te 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Aşım 
Kocabıyık MYO 
Deniz ve Liman 
İşletmeciliği 
Programı Öğr. Gör. 
E.Murat Tacar ve 
Denizcilik Topluluğu 
üyesi öğrencilerinin 
katıldığı Meslek 
Yüksekokulları 
Denizcilik Program 
lan 1. Öğrenci Çalış 
tayı, 27 - 28 Nisan 
tarihlerinde İstanbul 
Galatasaray Üniver- 
sitesi'nin ev sahipli 
ğinde gerçekleştiril
di. Atölye çalış
malarında, öğrenci 
ler, eğitim ve sek
töre ilişkin sorun
larını tartıştılar ve 
çözüm önerilerinde 
bulundular.
28 Nisan Cumartesi 
akşamı düzenlenen 
kapanış toplantısın
da, gerçekleştirilen 
çalışmaların 
sonuçlarını bildiren

sunumlar yapıldı. 
Toplantıya, meslek 
yüksekokulları 
denizcilik program
larından öğretim 
elemanlarının yanı 
sıra T.C. Ulaştırma, 
Denizcilik ve 
Haberleşme 
Bakanlığı, İstanbul 
Bölge Müdürü 
Cemalettin Şevli de 
katıldı.
Katılımcı okulların 
öğrencileri, katılım 
belge ve plaketleri
ni, Galatasaray 
Üniversitesi Meslek 
Yüksekokulu 
Müdürü Yrd. Doç. 
Dr. Erden Tuğcu ve 
Cemalettin Şevli'nin 
elinden aldılar.
Toplantıda söz alan 
katılımcılar, ilki 
düzenlenen bu 
çalıştayın başarılı 
geçtiğini ve öğren

cilerimizin birlikte 
çalışmak ve üret
mek suretiyle kay
naşmalarına vesile 
olarak önemli bir 
işlevi yerine 
getirdiğini vurgu
ladılar.
Toplantı sonuç 
bildirileri bir kitap 
çık halinde yayımla
narak dağıtılacak. 
Meslek Yüksek 
Okulları Denizcilik 
Programları 2.
Öğrenci Çalıştayı 
Nisan 2013 yılında 
düzenlemek üzere 
Gemlik Denizcilik 
Topluluğu aldı. 
“Çalıştay, Gemlik 
Asım Kocabıyık 
MYO ev sahipliğin 
de Deniz ve Liman 
İşletmeciliği öğren
cileri organizaşyo 
nunda Gemlik’te 
yapılacak.

llııılisiısıtMiıIt'ıiiirtlı»
Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulu Okul 
Meclisinin sosyal 
etkinlikleri kap
samında 28 Nisan 
Cumartesi günü 
Aydın Afrodisias ve 
Denizli Pamukkale 
gezisi düzenlendi 
Geziye 38 öğrenci 5 
öğretmen ve 3 veli 
katıldı. 27 Nisan 
gecesi saat 24.00'da 
İskele Meydanından 
hareket eden kafile, 
Cumartesi sabahı 
saat 09.00'da Aydın 
ili Karacasu ilçesi 
Geyre Beldesinde 
bulunan Afrodisias 
Antik kentini ziyaret 
ettiler. Andından 
Denizli iline bağlı

Kaklık Beldesinde 
yer alan Kaklık 
Mağarasına 
gidildi.
Gezinin son etabın
da Pamukkale böl
gesine gidildi.
Burada Hieraopolis 
Antik Kenti ve 
trâvertenler gezildi.

Kafile özellikle 
burada geçirdiği 
zamandan çok 
memnun kaldı ve 
ülkemizin güzellik
lerine bir kez daha 
hayran kaldılar. 
Geziden sonra, 
öğrenciler Gemlik’e 
döndüler.
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Eski Pazar CaHJesi KesllleııJi

Gemlik Osmaniye 
Mahallesi Eski 
Pazar Caddesi 
yeşillendirildi. 
Tarihinde ilk defa 
ağaçlandırılan 
bölgeye Alev Ağacı, 
Pirnal Meşe ve 
Ligustrum 
ağaçlarından 
oluşan 108 fidan 
dikildi.
Gemlik Belediyesi 
Park Bahçeler 
Müdürlüğü tarafın* 
dan yapılan 
ağaçlandırmada

her mevsim yeşil 
kalan ağaçların 
tercih edilmesi 
dikkat çekti.
Gemlik Belediyesi 
Park Bahçeler 
Sorumlusu Hasan 
Erdem, Alev Ağacı 
Yaprağının yeşil ve 
kızarık renklerle 
bölgeye renk 
katacağını, Pirnal 
Meşe ve Ligustrum 
ağaçlarının da 
mevsimsel çiçekleri 
olan ve her mevsim 
yeşil kalabilen

ağaçlardan 
olduğunu 
söyledi.
Ağaçların bakım 
ve sulamasının 
büyük bir titizlikle 
yerine getirildiğini 
belirten Hasan 
Erdem, ağaçların 
büyüdüğünde 
bölge esnafı ve 
vatandaşına 
gölgelik görevinin 
yanı sıra, güzel bir 
görsel yeşil alan 
hizmeti de vereceği
ni sözlerine ekledi.

sekeri
----- - - KREŞLERİ —-----

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU 

(GİİDEIMII
ERKEN KfiYIT 

AVANTAJLARIMIZDAN 
YARARLANIN

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

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

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

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

lıliiiiııilnııııMııiııli
Bursa'nın 
Orhangazi ilçesine 
bağlı Çakırlı 
beldesinde İl Özel 
İdaresi tarafından 
yapılan gölet 
tamamlandı.
1 milyon lirayala 
mal olan ve 70 bin 
metreküp su tutma 
kapasitesine sahip 
göletten bu yaz 
arazilere su veril 
meye başlanacak. 
Yapımına geçen yaz 
başlanan ve kışın 
tamamlandıktan 
sonra su tutmaya 
başlanan gölet 
doldu. Göleti 
besleyen boru hat
larının da tamam
landığı kaydedildi. 
Bölgede binlerce

dönüm tarım 
arazisini suya 
kavuşturacak olan 
göletin bu yaz sula
ma mevsimi ile bir
likte bölgeye su 
vermeye başlaya

cağı kaydedildi. 
Göletin hizmete 
girmesi ile birlikte 
bölgede sulana- 
mayan çok sayıdaki 
zeytin ağacı suya 
kavuşmuş olacak

O SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS

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

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.22«) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

cansü HALI 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

Kredi kartı geçerlidir

Siteler Mah. Hizmet Cad.
Aygün Sitesi 68/B

053581557 11 
KÜÇÜK KUMLA

mailto:jnfo@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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VAN VE AKDAMAR KİLİSESİ (1)
Ülkemiz kültürel 

ve tarihsel yönden 
alabildiğine zengin 
bir coğrafyada yer 
almaktadır. 
Doğusuyla batısıyla 
çeşitli uygarlıkların 
kaynaştığı bir yer 
Anadolu.

Van, ülkemizin 
Doğu Anadolu böl
gesinde yer alan 
doğal güzellikleri ve 
tarihsel zenginlik
leriyle geçmişten 
geleceğe köprü 
olan güzel bir ken
timiz. “Gölünün 
deniz, kedilerinin 
sağır, peynirinin 
otlu” oluşu ile 
anılan bir ilimiz.

Van deyince aklı
ma ilk gelen gözleri 
farklı renkte, ala
bildiğine güzel 
kediler... Belki de 
Van’ı Dünyaya bu 
kediler tanıttı. 
Sanıyorum kalesi 
sonra gelir.

Bu kentimizin 
adıyla anılan bir de 
gölünden söz ede
biliriz. Bu büyük su 
kütlesine (3.173km 
kare) yöre halkı 
deniz diyor, Van’ı bu 

nedenle bir sahil 
kenti diye tanımla
mak da mümkün. 
Çünkü Göl’ün kıyı 
şeridi 430 km’yi bul
maktadır.

Çıplak gözle 
bakıldığında karşı 
kıyıları ufuk 
çizgisiyle görebili 
yoruz. Bu gölün 
üzerinde vapurlar, 
feribotlar çalışıyor. 
Birçok bölgede 
kumsallardan ve 
çok güzel plajlardan 
söz edebiliriz. Bu 
gölde balıkçılık da 
yapılmaktadır. Nefis 
tatlı su balıklarını 
balık lokantalarında 
yemek de mümkün.

Van, geçmişin 
büyük uygarlıkları
na tanıklık etmiş bir 
kent. Yıllar önce 
Urartuların başkenti 
Tuşba adıyla var
lığını sürdürmüş, 
günümüzde de 
Doğu Anadolu’nun 
turizm kenti olma 
özelliğini kazanmış. 
Urartular önce 
Biane kalesini yap
mışlar. Zaman 
içinde kent kalenin 
etrafında gelişmiş 

ve adına Viane den
miş. Sonra da Van 
diye anılmaya baş 
lamış. Van’ın arazisi 
tarım için çok 
uygun, bu nedenle 
halk geçimini büyük 
Ölçüde tarımdan 
sağlamış sonraları 
ticaret ve turizm de 
adından söz ettir
miş.

Van deyince 
aklımıza öncelikle 
neler gelir?

Van Kedisi:
Van’ın simgesi 

kedisi diye söz 
etmiştik. Bir gözü 
mavi bir gözü 
kehribar... Elbette 
farklı olanları da 
var. İki gözü mavi, 
tüyleri pamuk gibi 
yumuşacık. Gözleri 
bu kadar mı güzel 
olur? Baktığınız 
zaman pırıl pırıl o 
gözlerde kendinizi 
kaybedersiniz. 
Bembeyaz renkleri 
sizi bir anda çarpar, 
büyüler. Bir kedinin 
böylesine güzel ola
bileceğini aklınız
dan bile 
geçirmemişsinizdir.

Van Kalesi:

Van başka nesi ile 
anılır? Olsa olsa 
kalesiyledir her
halde. Kale ovaya 
hâkim bir tepe 
üzerinde kurulmuş
tur. Çeşitli uygarlık
lara ev sahipliği 
yapmış en eski 
yapılardan olmasına 
karşın yine de 
özgün yapısını 
büyük ölçüde koru
muştur. Zaman 
içinde bazı onarım- 
lar ve eklemelerle 
günümüze 
ulaşmıştır.

Kalenin, Urartu 
Kralı Sarduri döne
minde yapıldığı 
bilinmektedir. Uzun 
bir zaman Urartu’la 
rın hükümet 
merkezi olmuştur. 
Bu dönemden sonra 
yöreye Asurlular 
hâkim olmuştur. 
Sonraları başka 
topluluklar kaleyi 
kullanmış, bu 
durum OsmanlI’ya 
kadar devam 
etmiştir. OsmanlIlar 
döneminde de 
kalenin surları 
onarım görmüş ve 
bazı eklemeler de 
yapılmıştır. Cami, 
medrese, su kulesi, 
kışla eklenenler 
arasındadır.

Otlu Peynir:
Van iline özgü 

otlu peynir, insan 
sağlığına da çok 
yararlıymış. Bu 
peynir koyun sütün
den yapılmak

taymış. İçine altmış 
çeşit otun katıldığı 
söylenmektedir. Bu 
peynire Van böl
gesinde yetişen 
otların yoğun 
biçimde katılması, 
bu peynire özel bir 
lezzet kattığı gibi 
peynirin besin 
değerini de arttır
maktaymış. Bu 
peynire otların kon
masının bir başka 
nedeni de sindirimi 
kolaylaştırmış 
olması.
Anlatılanlara göre 
otlu peynir derde 
deva.
Tüketilmesinde 
büyük yarar var.

Van Gölü:
Van’da yaşayanlar 

için Van gölü bir 
deniz olarak 
adlandırılıyor.
Van’ın denizi demek 
daha doğru sanırım. 
Çünkü uçsuz 
bucaksız bir su 
kütlesi. Ucu bucağı 
görünmeyen volka
nik bir göl. Üzerinde 
feribotlar çalışıyor. 
Yöre halkının 
sosyal yaşamında 
önemli bir yere 
sahip. Eğlenmek ve 
dinlenmek isteyen
ler de gölü tercih 
ediyor. Çünkü gölün 
çevresinde pek çok 
tesis yapılmış. 
Bunun bir nedeni 
de Van gölünde 
Akdamar adasının 
bulunması.

Halkın ve turist

lerin buraya sıkça 
gittiği söylenebilir.

EDREMİT:
Van Gölü kıyısında 

yer alan Edremit bu 
kentin en güzel 
ilçelerinden biri. 
Konumu gereği 
buraya sahil kenti 
demek mümkün. 
Merkeze uzaklığı 18 
km.
Yeşillikler içinde 

yer alan şirin bir 
ilçe. Suyu bol 
olduğu için 
ağaçların arasına 
gizlenmiş gibi 
görünüyor. Göl 
kıyısı boyunca pek 
çok tesis hizmeti 
sürdürüyor.

Çay bahçesi gibi 
bir yere daha 
doğrusu parka 
giriyoruz. Güneş 
etkisini pek fazla 
gösteremiyor bura
da ağaçların 
yapraklarından. 
Burası püfür püfür 
esiyor.

Uygun bir yere 
yerleşip çaylarımızı 
söylüyoruz. Bir 
taraftan da çevreyi 
ve insanları gözlüy
orum. Koyu bir 
sohbete dalıyoruz 
Van’la ilgili.

Biraz oturunca 
yorulduğumuzu 
hissediyoruz. Çay
lar geliyor, bir süre 
sonra onları yudum
larken yorgunluğu
muzu da gidermiş 
oluyoruz.

Devamı yarın...

PLAKET ■ KUPA VE AMWLM ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - ORGANİZABYOil VE TAHITIM
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı Mo: 3/ B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (O 224) 513 35 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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U-13'e yan bakılmıyor
U-13 yaş ligine ait 7. 
Grup maçında 
Gemlik Belediyespor 
şampiyonluk hede
fine emin adımlarla 
yaklaşıyor. Bunu 
yapmaya çalışırken 
de tribünleri doldu
ran anne ve babaları 
da mest ediyorlar. 
Konuk ettiğimiz 
Mudanya 
Müterakespor da 
yanılmaktan kurtula
madı. Golleri Onur 
Başaran (3), Tarık (1) 
ve Muratcan (1) 
attılar. Kaleci 
Mustafa hala gol 
yemedi. Sonuçlar 
hep sıfıra karşı 
gerçekleşiyor.
Mustafa’nın kaledeki 
duruşu Fatih’in 
defanstan top çıkar
maları, Tarık’ın top 
kesişleri, Efe’nin 
gerçek bir efe gibi 
oynayışı, Akif’in sol
dan Adem’in sağdan 
yaptığı akınlar 
Muratcan ve 
Onur’un rakip 
sahaya top sürüşleri 
adeta profesyonel

■Si

futbolcuları anım
satıyor. Sonuç 
olarak ortaya çıkan 
şablon izleyenlere 
keyif veren futbol 
güzelliklerini açığa 
çıkarıyor.
Sporcular; bizi izle
meye devam edin, 
bizde hayat var ve 
biz gelecekte 
Gemlikspor’u oluş
turacağız diyorlar.

U-16’DA BÜYÜK 
ÜZÜNTÜ
U-16 yaş ligine ait 1.

Grup maçında 
takımlar maç sonun
da gol atmaya 
muvaffak olamadılar. 
Statü gereği Gem 
lik’te oynanması 
gereken Gemlik 
Belediyespor - 
Componentaspor 
maçı türlü oyunlarla 
ikinci kez Orhan 
gazi’ye verildi. 
Ahlaki olarak yanlış 
olan bu durum 
Belediyespor cami
asını çok üzmüştür. 
Buna rağmen kazan
mak için sahaya 

çıkan Gemlik 
Belediyespor’un 
mutlak bir penaltısı 
orta hakem tarafın
dan verilme miştir. 
Maçın 66. dakikasın
da Eray’ın nefis 
pasıyla bir anda 
ceza sahasında 
kaleciyle karşı 
karşıya kalan Hakan 
kaleci tarafından 
son derece sert bir 
müdahale ile yere 
indirildi. Bu 
pozisyondan sonra 
Hakan oyun dışı 
kaldı. Penaltı ve kır
mızı kart güme 
gitti. Belki de bir 
sezonun emekleri 
verilmeyen penaltı 
ve kırmızı kart 
nedeniyle 
boşa gidecek. 
Antrenör Haydar 
Yiğit; “Emeğimizi 
çalanlara hakkımız 
helal etmiyoruz. 
Ne zaman 
Componenta ile 
maç yapsak aynı 
haksızlıklara maruz 
kalıyoruz. Yazıklar 
olsun" dedi.

Mackalılar, Gemlik 
Körfezsnor 

Kıilübii’nrte toplanın

Bursa Maçkahlar 
Dernek Başkanı 
Coşkun Yavuz yap
tığı açılış konuş
masında toplantıya 
katılan tüm Maçkalı 
hemşerilerine ve 
üyelere teşekkür ede 
rek konuşmasına ge 
cenin önemine deği 
nerek devam etti. 
Başkan Yavuz, böyle 
gecelerin düzenlen
mesindeki amacın 
İnsanların birbirlerini 
tanıması, kaynaş
ması, bir birlerini 
tanıyanların ise has
ret gidermesi 
olduğunu ve bir bir
lerinin sıkıntılarına 
ortak olmaları 
olduğunu söyledi. 
Yavuz; yapılacak 
olan 3.üncü gelenek
sel dayanışma gece
sine tüm Maçkalı 
hemşehrilerinin işti
rak etmelerini ve işti
rak edecek hemşeri- 
lerin 9 Haziran’da 
cumartesi günü saat 
19.oo’da Çalı Yolu 
Küçük Sanayi 
karşısında Gül 
Düğün Salonu’nda 
Nilüfer Bursa da 
buluşabileceklerini 
ifade etti. Başkan 
Yavuz Dernek 
Başkanlığı dönemin

de de yapılacak 
yeniliklerden de 
bahsederek şunları 
söyledi.
Başkanlığım döne
minde insanlarımızı 
birbirleriyle kay
naştırmak adına bir 
nevi girişimlerimiz 
bulunacaktır. 
Bunlardan bazıları 
şu şekildedir bir liste 
oluşturarak bu list
ede tüm Maçkalı 
hemşerilerimizin 
adını, soyadını, kan 
gurubunu, meslek ve 
branşlarını kayde 
derek birlerine 
Dayanışma ve 
yardımlaşma 
konusunda yol kay 
dedeceğini ve birlik 
beraberliği sağlamış 
olacaklarını ifade 
ederek geceye işti
rak eden Bursa 
Maçkalılar dernek 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet özcan’a 
Yönetim Üyeleri Zeki 
Gazioğlu’na Mehmet 
Yıldız’a ve Necmettin 
özgüre ve tüm 
toplantıya katışan 
üyelere ve işti
rakçilere teşekkür 
etti. Toplantı sona 
erdi kendi aralarında 
sohbetten sonra 
sona erdi.

SAHİBİNDEH 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

ELEMAN ARANIYOR
GÜRLE KÖYÜ’NDE 

İKAMET EDEN YAŞLI 
ÇİFTE BAKABİLECEK 

900 LİRA MAAŞLA 
ÇALIŞABİLECEK YATILI 

BAYAN ARANIYOR

0 535 717 14 25

SATILIK SU BAYİİ
MÜRACAAT: 

0 507 244 72 24

Gemlik Nüfus 
Müdürlüğü’nden almış 

olduğum nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

HASAN SOYLU

www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Malhıe flen »eni tedbirler geliyor
Maliye, gelir 
paketinden sonra 
şimdi de gider 
paketi üzerinde 
çalışıyor.
Gelir paketinde içki 
ve sigara vergi
lerinin otomatiğe 
bağlanması, kira 
beyannamesinde 
üst gelir grubu için 
istisnanın kaldırıl
ması gibi tedbirler 
alan Maliye, gider 
paketinde ise bazı 
kamu harcamaların
da kesintileri gün
deme getirecek.
Ekonomi 
Muhabirleri 
Derneği’nin Altın 
Kalem Ödül töreni 
ile 25. yıl kutla
malarına katılan 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
gazetecilerle sohbet 
etti. İçerisinde 
radikal tedbirlerin 
yer aldığı yeni bir 
gider paketi hazır

flitin düşüşünü sürdürüyor
ABD ve Çin'de 
imalat sanayi endek 
sinin yükselişinin 
ardından altın 
düşüşünü ikinci 
güne taşıdı.
ABD ve Çin'de 
imalat sanayi endek 
sinin büyümesinin 
küresel ekonomik 
toparlanmaya işaret 
etmesi ile altın 
düşüşünü ikinci 
güne taşırken 
ETF'deki altın varlık
ları ise üç ayın 
düşüğüne geriledi.

ladıklarını açıklayan 
Bakan Şimşek, 
paketin haftaya 
yapılacak Bakanlar 
Kurulu'nda 
görüşüleceğini 
söyledi.
Paketin içeriği 
hakkında bilgi ver
meyen Şimşek, 
sadece Milli Emlak 
ile ilgili yeni bazı

Spot altının onsu 
yüzde 0.3 kadar 
düşüşle 1,658.10 
dolara gerilerken 
Singapur'da ise dün 
iki haftanın yük
seğinden geriledik

kararların alı
nacağını söylemekle 
yetindi.
Hükümet, memur 
zammı ve 5 aylık 
maaş farkı ile birey
sel emeklilik siste
mindeki katkının 
artırılması, sanayi 
teşvikleri gibi gider 
artırıcı kararlar son
rasında gelir artırıcı 

ten sonra yerel 
saatle 12.51'de 
1,659.40 dolardan 
işlem gördü.
Bloomberg'in veri 
tabanına göre 
ETF'deki altın varlık

önlemlere ağırlık 
veriyor.
Bu çerçevede 
Maliye, artan bütçe 
açığını azaltmak ve 
yeni oluşacak har
camaları finanse 
edebilmek için 
geçtiğimiz hafta 
vergi artışlarının da 
bulunduğu gelir 
paketi açmıştı.
Sadece gelir 
tedbiriyle artan 
giderlerin karşılana
mayacağını 
gören Maliye'nin 
paketinde yatırım 
bütçesi ile sosyal 
güvenlik bütçesinde 
kesintiler 
olabileceği 
tahmin ediliyor. 
Bakan Şimşek'in 
sözünü ettiği 
milli emlak ile ilgili 
yeni kararların ise 
sosyal tesis satışı 
ya da arsa-arazi 
satışı olabileceği 
söyleniyor.

ları dün yüzde 0.2 
düşüşle 1 Şubat 
tarihinden beri en 
düşük miktar olan 
2,381.568 metrik 
tona geriledi. ABD 
ve Çin'de imalat 
sanayi endeksi 
Avrupa'daki 
ekonomik krizin 
dünyayı küresel 
ekonomiyi aşağı 
çekmesine karşı 
koyarak nisan ayın
da bir yılın en hızlı 
büyümesine yak
laştılar.

Sigaraya 1,5 Hra sağlık 
vergisi geliyor

Sigara ile mücade 
leye önem veren 
Türkiye, sigara kay
naklı hastalıkları ve 
sağlık harcamalarını 
azaltmanın yolunu 
arıyor.
SGK ve Dünya 
Sağlık örgütü'nün 
raporuna göre 
tedavi masraflarının 
yüzde 9'u sigara 
kaynaklı. Hükümet 
2,8 milyar TL'yi 
bulan faturayı 
düşürmek için 
sigaraya paket başı
na 1,5 liralık sağlık 
vergisi getiriyor. 
Sigaraya bağlı 
hastalıkların 
devletin sağlık har
camalarında önemli 
bir yer tutması, 
bakanlıkları 
harekete geçirdi. 
Sigaraya, paket 
başına 1,5 TL sağlık 
vergisi konulacak. 
Bu vergi, mevcut 
vergilerden bağım
sız ilave olarak 
uygulanacak. Çalış
ma Bakanlığı ile 
Sağlık Bakanlığı'nın 
yaptığı çalışmaya 
Maliye Bakanlığı'nın 
da sıcak baktığı 
öğrenildi. Sigaraya 
sağlık vergisi konul
masından Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) 

ile Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
tarafından ortak 
hazırlanan ve DSÖ 
tarafından yayın
lanan raporun 
büyük etkisi var. 
Dünya örnekleri ve 
uygulamaları incele
nen raporda, 
Türkiye'deki sigara 
kaynaklı hastalıkları 
ve bu hastalıkların 
yol açtığı sağlık har
camaları ayrıntılı 
olarak yer alıyor. 
Buna göre devletin 
yaptığı sağlık harca
malarının yüzde 9'u 
sigara kaynaklı. 
SGK, Nisan 2010 ile 
Mart 2011 arasında 
sigara kaynaklı 
hastalıkların tedavisi 
için 2,8 milyar TL 
ödeme yaptı. Bu 
tablo, sağlık harca
malarının sürekli 
artmasının da etk
isiyle sigara 
üzerinden sağlık 
vergisi alınmasını 
gündeme getirdi. 
SGK yetkilileri, daha 
önce düşünülen 
ancak sigaradaki 
ÖTV artışı nedeniyle 
gündeme getirile
meyen sağlık ver
gisinin bu kez uygu
lamaya konulacağını 
aktardı.

Gemlik Karfez
•KILİK’İN İLK (ÛKLOK SİTASİ ««{İTİŞİ

miHınıiııM

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4261 

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
MANCI :45-14:15- 

16:15-18:00 
REZERVASYON 513 33 21 

CIUŞ AVM 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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■ KALİTELİ HİZMET 
■GÜVENİLİR AKARYAKIT 
■ÜCRETSİZ OTO YIKAMA 
■MADENİ YAĞ 
■MARKET
■İÇ DIŞ DETAYLI YIKAMA

(Motor, Koltuk, Tavan, Alt Döşemt Yıkama) 
SİZ ARAYIN, BİZ ALIP OTONUZU YIKAYALIM.

: Merkez: Hisar Mah. Dörtyol Ağzı Mevkii - GEMLİK
! Şube: Armutlu Yolu Kurudere Mevkii - KÜÇÜKKUMLA 

Şube: Hisar Mb. gemlik Sümerbank Girişi Balıkçı Barınağı - GEMLİK 
Tel: 0.224 513 10 79

akcanl 6@poasbayi.com.tr

mailto:6@poasbayi.com.tr


3, Kaymakamlık Kupası Gümüş 
Ayak BasketTurnuuası başlıyor 
Geleneksel 3. Kaymakamlık Kupası Gümüş Ayak Basketbol Turnuvası 
bugün başlıyor. Bugün saat 18.30’da Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak 
olan basketbol açılış şenliğine tüm Gemlik halkı davet edildi. Gemlik 
Kaymakamlığı, Gemlik Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, 
Türkiye Basketbol Federasyonu Bursa İl 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, 
GEMPORT, Gemlik Bankalar Birliği, Ağdemir Nakliyat, Ayşe Ziver 
Karataş İlköğretim Okulu, ÇİMTAŞ, Muammer Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesi, Muhasipler ve Roda Liman takımlarının katılacağı açıklandı.

Yaptırılan deprem testlerinde beton değerleri düşük çıkmış

Belediye Sosyal Yasam 
Merkezi ne taşınıyor

Gemlik Belediye binası boşaltıl! 
yor. Belediye’nin 7 Mayıs 2012 
Pazartesi gününden itibaren 
Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki yeni 
düzenlenen yerinde hizmet vere
ceği açıklandı. Hafta sonuna 
kadar sürecek olan taşınma çalış
maları sonunda belediye hizmet
leri Sosyal Yaşam Merkezi’nde 
verilecek. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
4 Mayıs 2012 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

inim I ıi
Zorunlu trafik sigortalarında 
poliçelere en az yüzde 5 zam 
bekleniyor. Hazine'nin tebliğine 
göre zorunlu trafik sigortalarında 
her poliçenin yüzde 1O'u kazalar
da sunulan sağlık hizmeti için 
SGK'ya devredilecek. Syf 9’da

Serbest Bölge’de sanayicilik yapan Şahap Aktaş vergi rekortmeni oldu

Gelil vergisi rekortmenleri belli oldu
Gemlik Vergi Dairesi mükelleflerinin 2011 yılı kazançları konusun

da verdikleri beyannamelerle gelirler vergisi 2011 yılı rekortmenleri 
belli oldu. Gemlik Vergi Dairesi Müdürü İsmail Gül, 2011 yılı Gemlik 
Vergi rekortmeninin 733 bin 154 lira ile Serbest Bölge’de otomobil 
parça ve aksesuar imalatı yapan ve 248 bin 124 lira ile Şahap Aktaş’ın 
birinci sırada olduğunu açıkladı. Aktaş’ı, zeytinyağı imalatı işi ile 
uğraşan Kemal Mataracı izledi. Mataracı, 685 bin 432 TL matrah ile 233 
bin 581 lira vergi ödeyerek ikinci, 608 bin 815 lira matrah ile 206 bin 765 
lira vergi ödeyecek olan Muharrem Çilek’in üçüncülüğü elde etti. 
Öte yandan 2011 yılı vergilendirme döneminde gayri safi mülk ve kira 
gelirleri nedeniyle beyanname veren mükellefler arasında Meral Ertür 
birinciliği 153 bin 998 lira birinciliği, Kemal Akıt 115 bin 29 lira ile ikin
ci, Süer Akman 64 bin 642 lira ile üçüncü oldu. Haberi sayfa 4’de

GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ

Adı Soyadı Faaliyet Konusu Matrah
1- Şahap Aktaş
2- Kemal Mataracı
3- Muharrem Çilek

Otomobil parça 
Zeytinyağı imalatı 
Büro Malz.

733.154.60 TL
685.432.28 TL
608.815.59 TL

4- Ali Ağırbaşoğlu Endt. Kimy. Top.Tic. 533.618.21 TL
5- Ferudun Kahraman Teks. Ürünleri 495.045.93 TL
6- M. Ömer Kızıl Tehlikesiz Ür. Pak.
7- Ceyhan Aydın Karayolu Yük. Taş.
8- Tevfik Solaksubaşı Zeytinyağı İmi.
9- İbrahim Gülmez Otomobil Parç.
10- Ali Galip Arı İnşaat Müteahhit!

492.062.66 TL
457.598.58 TL
422.058.20 TL
366.197.33 TL
356.694.18 TL

Tahakkuk Eden 
248.124.11 TL 
233.581.30 TL 
206.765.46 TL 
180.446.37 TL 
166.946.08 TL 
165.901.93 TL 
153.839.50 TL 
141.400.37 TL

121.849.07 TL 
118.522.96 TL

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
7 bin

Vergi Rekortmenleri
Vergi Mükellefleri bir yıl önce yaptıkları işler

den dolayı Mart ayı sonuna kadar Gelir Vergisi 
Beyannamesi verirler.

Beyan esasına göre en yüksek vergi verecek 
olanlar ilgili vergi daireleri tarafından sıralanır 
ve yılın en yüksek vergi verenleri yayınlanır.

Biz bunlara vergi rekortmenleri diyoruz.
2011 yılı Gemlik Gelir Vergisi rekortmeni, 2010 

yılının gelir vergisi rekortmeni sanayici Şahap 
Aktaş oldu.

Şahap Aktaş’ı Gemlik’te yaşayanların yüzde 
99’u tanımaz.

Çünkü Şahap Bey, Serbest Bölge’de bulunan 
otomotiv yan sanayi firmasının sahibi. Dev. 4’de

Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürlüğü 
görevine 
İsmail Gül atandı. 
Gemlik Vergi 
Dairesi eski Müdürü 
Mehmet Salih 
Güzel’in Bursa 
Vergi Dairesi 
Başkanlığı Usul 
Müdürlüğü’ne 
atanması üzerine, 
boşalan bu göreve 
aynı dairenin 
Müdürlüğünü 
yapan İsmail Gül 
getirildi.
Gemlik Vergi Daire 
Müdürlüğü’ne

getiri len İsmail Gül, 
2 Mayıs 2012 günü 
görevine başladı.
10 yıllık Vergi Daire

Müdürlüğü yapan 
Gül, 20 yıldır 
Maliye, Bakanlı ğı’n 
da görev yapıyor.

son anda 
kurtardı!
Bursa'da, telefon
la arayan dolan 
dincinin hesabına 
7 bin lira yatıran 
vatandaş, son 
anda dolandırıl 
dığını fark ederek 
parasını geri 
kurtardı. Bursa 
Emniyet Müdürlü 
ğü telefonda 
dolandırıcılık 
olayları karşısın
da sürekli vatan
daşları uyarıyor. 
Haberi sayfa 3 ’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yaptırılan deprem testlerinde beton değerleri düşük çıkmış

Belediye Sosyal Yasam 
Merkezi ne taşınıyor

Gemlik Belediye 
binası boşaltılıyor. 
Belediye’nin 7 Mayıs 
2012 Pazartesi 
gününden itibaren 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’ndeki yeni 
düzenlenen 
yerinde hizmet vere* 
ceği açıklandı. 
1989 yılından bu 
güne kadar Ahmet 
Dural Meydanı 1 
numara da hizmet 
veren Gemlik Bele 
diye binası, kolon 
kiriş deprem ölçü

münde hasarlı çık
mıştı. Belediye 
Meclisi Başkanlık 
makamının isteği 
üzerine hizmet 
binasının boşaltıl
masına karar ver
mişti. Gemlik Bele 
diyesi’ne yeni bir 
bina yapıla siya 
kadar geçici hizmet 
yeri olarak Sosyal 
Yaşam Mer kezi’nin 
üst katının kullanıl
masına karar ve 
rilmişti.
Belediye’nin yeni

binası Taş Ocakları 
Bölgesinde inşa 
edileceği belirtilir 
ken, bu sürece ka 
dar Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde hizmet 
verilecek.
Öte yandan Beledi 
yenin boşattı iması 
çalışmalarına başla 
di. Hafta sonuna 
kadar sürecek olan 
taşınma çalışmaları 
sonunda belediye 
hizmetleri Sosyal 
Yaşam Merkezi’nde 
verilecek.

Dojo Karate Do Spor Kulübü 
sporcularından 3 başarı daha
Gemlik Dojo Karate 
Do Spor Kulübü 
sporcuları, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan düzenlenen 
karate 
müsabakalarından 
başarı ile döndü. 
Geçtiğimiz günlerde 
yapılan karate 
müsabakalarına 
katılan Dojo Karate 
Do Spor kulübü 
sporcularından 
Yağmur Özler 
müsabakalarda 
kumite dalında ikin
ci, Ömer Badoğlu 
kumite dalında 
üçüncü, Yılmaz 
Dehmen ise kumi 
tede üçüncü olmayı 
başardılar.
Dojo Karate Do 
Spor Kulübü 
Başkanı Gökhan 
Özler, dereceye 
giren öğrencileri 
kutlayarak,

başarılarının 
devamını diledi. 
Dereceye giren 
sporcular 12-13

Mayıs 2012 tarihinde 
Balıkesir’de yapıla
cak olan müsa 
bakalara katılacak.

KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlüğü Gemlik Saymanlık 

Mutemetliğinden almış olduğumuz mutemed ve alındı 
belgeleri kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZ. A.Ş.
Söğüt V.D. 777 004 4268

6 Mayıs 2012 Pazar günü İskele Meydanımda eğlence düzenlenecek 

!■ HHIIİIİİIIİI IlImlIn Hİİİ
Gemlik Belediyesi 
nin 2012 yılı Kültür 
Etkinlikleri kap
samında Roman 
Kültürü Yaşatma ve 
Dayanışma Derneği 
ile işbirliği içinde 
düzenlediği “Hıdırel 
lez” etkinliği 6 Mayıs 
2012 Pazar günü 
yapılacak.

İskele Meydanı 
Festival alanında 
saat 19.30’da 
başlayacak olan kut
lamalara Gemlikliler 
davet edildi.
20 Kişilik Roman 
Orkestrasının 
sahne alacağı 
Hıdırellez Etkinlikleri 
Roman Dans Grupla

MŞED6 B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
NIATBAACIUK-YAYINCILIK-REKLAMCIUK 

rımn gösterileriyle 
renklenecek.
Hıdırellez Ateşi, Gül 
Ağacına Mendil 
bağlama gibi 
geleneksel hıdırellez 
coşkusunun da 
yapılacağı gecede 
vatandaşlara da 
tavuktu pilav ve 
ayran dağıtılacak.

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

BEYANNAME NO
10160400IM037864/27.07.2010 
10160400IM035085/13.07.2010 
10160400IM032476/01.07.2010 
10160400IM035089/13.07.2010 
10160400IM038589/30.07.2010 
10160400IM035592/30.07.2010 
10160400IM039148/03.08.2010 
10160400IM039711/06.08.2010
BEYANNAME NO
10160400IM053775/22.10.2010 
10160400IM054812/27.10.2010 
10160400IM055378/02.11.2011 
10160400IM057059/09.11.2010 
10160400IM062565/10.12.2010 
10160400IM057567/11.11.2010 
10160400IM065923/29.12.2010 
11160400IM005684/31.01.2011 
11160400IM027111 /16.05.2011 
11160400IM024059/03.05.2011
11160400IM027974/18.05.2011 
11160400IM027580/17.05.2011 
11160400IM031722/07.06.2011

MUTEMED ALINDISI 
0624007/28.07.2010 
0622744/14.07.2010 
0621394/01.07.2010 
0622926/15.07.2010 
0624579/30.07.2010 
0624518/30.07.2010 
0624917/04.08.2010 
0625537/09.08.2010

ALINDI BELGESİ 
0228958/22.10.2010 
0230142/01.11.2010 
0230459/02.11.2010 
0231612/09.11.2010 
0236501/10.12.2010 
0232288/12.11.2010 
0239461/30.12.2010 
0413974/30.01.2011 
0421787/16.05.2011 
0419756/04.05.2011 
0422479/20.05.2011 
0422077/17.05.2011 
0425911/08.06.2011

GemlikKarfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik l^öırfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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1 hin lirayı son anda kuılartlı!
Bursa'da, telefonla 
arayan dolandırıcı 
nın hesabına 7 bin 
lira yatıran vatan
daş, son anda 
dolandırıldığını fark 
ederek parasını geri 
kurtardı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, telefonla 
dolandırıcılık 
vakalarına karşı 
mağdurların 
ifadelerini 280 bin 
kişinin e-mail adre
sine gönderdi. 
Emniyetin gön
derdiği maillerin 
semeresi görülmeye 
başlandı. Uç farklı 
ilde üç kişinin aynı 
yöntemle dolandırıl 
dığı, ancak 
şüphelilerin yakalan 
maları üzerine par
aların müştekilere 
teslim edildiği ifade 
edildi. Olayın hemen 
ardından polise

Kataayı ayırmalı islerken »aralandı
Bursa'da kavga 
eden eşi ve ağabeyi
ni ayırmak isteyen 
kadın düşerek 
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
İntizam Mahallesi

müracaat eden 
vatandaşlar sayesin 
de dolandırıcılar 
paraları çekmek 
üzere geldikleri 
Bursa'da yakalandı. 
Bursa'da telefon 
dolandırıcısına 7 bin 
lirasını kaptırmaktan 
son anda kurtulan 
vatandaş, 
"Tanımadığım bir 
numaradan beni 
arayan bir erkek

Yenigün Caddesi 
üzerine meydana 
geldi. Kavga eden 
eşi N.Ş. ve ağabeyi 
Y.D.'yi ayırmak 
isteyen S.Ş. bir anda 
dengesini kaybe 
derek yere düştü.
Yaralanan bayan

şahıs, 'Emniyet 
müdürlüğünden 
arıyorum. Terör 
örgütüne yönelik bir 
çalışma yapıyoruz. 
Örgüt senin adına 
pek çok telefon hattı 
çıkarmış ve bunlarla 
görüşme yapıyor. 
Başın belada, sen 
bize yardımcı olur
san biz de sana 
yardımcı olur, seni 
bu işten kurtarırız' 

için eşi olay 
yerine ambulans 
çağırdı. Hastaneye 
gitmeden tedavisi 
yapılan bayanın 
sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenilirken, 
kavga eden 

dedi. Ben de kabul 
ederek ne yapmam 
gerektiğini sordum. 
'Vereceğim hesap 
numaralarına para 
yatır ve bu konudan 
kimseye bahsetme* 
dedi. Korktuğum 
için banka şubesine 
giderek söylediği 
hesap numaralarına 
7 bin TL yatırdım. 
Daha sonra ise 
parayı yatırdığımı 
söylemek için beni 
arayan numarayı 
tekrar aradım. 
Telesekreter vası
tasıyla telefonun 
kapalı olduğu 
söylendi. 
Şüphelenerek 
bankaya gittim ve 
gönderdiğim parayı 
dondurdum. Sonra 
da polise giderek 
şikayetçi oldum. Bu 
sayede 7 bin lirayı 
kurtardım" dedi

N.Ş. ve Y.D. 
birbirlerinden 
şikayetçi oldu. 
Şahıslar, ifadeleri 
alınmak üzere 
karakola 
getirilirken, olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı

Hasıanede yolsuzluk 
idılialarına iki luiuklama

Bursa'daki özel bir 
hastanedeki yolsu
zluk iddialarıyla 
alakalı gerçekleştir
ilen operasyonda 
gözaltına alınan 10 
kişiden ikisi tutuk
landı.
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
Mali Büro ekipleri, 
2010 yılı kayıtlarına 
göre bir günde 180 
kişinin MR filminin 
çekilmesi ve 
muayene olmayan 
hastaların tedavi 
edilmiş gibi göster
ilmesi iddialarıyla 
alakalı soruşturma 
başlattı. Yapılan 
incelemenin ardın
dan harekete geçen 
polis, sabah saat
lerinde operasyon 

düzenleyerek, hasta
nenin Genel Müdürü 
N.K., Genel Müdür 
Yardımcısı R.Ö., 
Genel Hasta 
Hizmetleri Müdürü 
F.A., Mali Genel 
Müdür Yardımcısı 
M.A., Hasta 
Hizmetleri Müdürleri 
E.M., T.E., Pazarlama 
Müdürü H.Ğ., 
Pazarlama Müdür 
Yardımcıları Ş.Ç., 
L.B. ve Pazarlama 
Görevlisi E.Y.'yi 
gözaltına alındı. 
Adliyeye sevk edilen 
şüphelilerden 5'1, 
savcı tarafından 
tutuklanması 
talebiyle nöbetçi 
mahkemeye gönder
ildi. Mahkeme, N.K. 
ve R.Ö.'nün tutuk
lanmasına karar 
verdi.

Teklifini kaftul etmeyen kızı yaraladı
Bursa'da bir kişi 
sevgili olma teklifini 
reddeden bayanın 
kafasına bira şişesi 
attı. Yaralanan 
bayan hastaneye 
kaldırıldı.
Edinilen bilgiye 
göre olay,

Pazarda yer kavgası: 6 yaralı
Bursa'da, pazar 
yerinde tezgah 
açmak isteyen 2 
grup arasında çıkan 
kavgada 6 kişi yara
landı.
Nilüfer ilçesi Barış 
Mahallesinde bulu
nan açık pazar ala 
mnda yer kavgası 
çıktı. Edinilen bil

İnegöl ilçesi 
Cumhuriyet 
Mahallesi'nde bir 
reştorantta meydana 
geldi. İddiaya göre 
kız arkadaşı Y.D.'ye 
çıkma teklifinde 
bulunan E.T. red 
yanıtını alınca sinir

giye göre, Patates, 
soğan satan 2 grup 
esnaf pazar tezgah 
larını kurdukları 
sırada kavga çıktı. 
Patates, soğan 
çuvallarının havada 
uçuştuğu olayda 6 
kişi çeşitli yer
lerinden yaralandı. 
Vatandaşların polis 

lendi. İkili 
arasında çıkan 
tartışmanın büyüme
si üzerine E.T. kız 
arkadaşı Y.D.'nin 
kafasına bira 
şişesi fırlattı.
Yaralanan bayan 
olay yerine 

ve ambulans ekip
lerine haber verme
siyle, olay yerine 
çok sayıda ekip 
sevk edildi. 
Ambulans ekipleri, 
kolu kırılan ve çeşitli 
yerlerinde yaralanan 
3 kişiyi Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesine kaldı 

gelen ambulansla 
İnegöl Devlet 
Hastane si'nde 
tedavi altına 
alındı.Olaydan 
sonra E.T. karakola 
götürülürken, olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

Ankara Nallıhan ilçesi Trafik 
Şube Müdürlüğümden 

aldığım ehliyetimi 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

RAŞİT YAVUZ

Adıma bastırmış olduğum 
Seri A 4701-7200 sıra numa 
ralı Adisyon Tipi Perakende 
Satış Fişi ciltlerimi kaybet

tim. Hükümsüzdür.
İSMAİL TİRYAKİ

rırken, diğer 3 kişi 
ise Muradiye Devlet 
Hastane si'nde teda 
vi altına alındı. Yara 
lıların durumlarının 
iyi olduğu öğrenilir 
ken, diğer esnafın 
araya girmesiyle 
kavganın daha da 
büyümesinin engel
lendiği belirtildi.

TÜRK PİRELLİ 
LASTİKLERİ A.Ş. ADINA 
TANZİMLİ GEMLİK MAL 

MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 0300737 
SIRA NUMARALI 30.03.2012 
TARİHLİ 12160400IM016443 
NUMARALI BEYANNAMENİN 
TAHSİLATI ALINDI BELGESİ 

ZAYİİ OLMUŞTUR. 
HÜKÜMSÜZDÜR.
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Vergi Rekortmenleri
Şahap Aktaş’ın Gemlik ile bağı ilçe sınır 

larında bulunan işyeri ve bu işyerinin 
Gemlik Vergi Dairesi mükellefi olmasından 
kaynaklanıyor.

Şahap Aktaş, 2011 yılı gelirlerinden do 
layı 248 bin 124 Ura vergi ödeyecek.

Aktaş’t Gemlik’in damadı zeytin stok 
cusu Kemal Mataracı izliyor.

Mataracı’yı bir çok Gemlikli tanır.
Kemal Mataracı, Gemlikli Adem Minare’ 

nin damadıdır.
Yıllardır gelir vergisi rekortmenlerinin ön 

sırasında yer alır.
Gazetemizde yayınlayacağımız ilk 100 

kişilik listede en üst vergi ödeme tutarını 
bir kenara not edin. 248 bin 124 lira.

100. sırada vergi ödeyenin ödediği vergi 
ise 20 bin 060 lira!...

20 bin lira vergi ödüyorsanız, Gemlik 
Vergi Rekortmenleri arasındasınız demek
tir!

İyi mi?
Listede 100 bin liranın üzerinde vergi 

ödeyecek kişi sayısı 72 kişi..
Bunların büyük çoğunluğu Serbest 

Bölgede iş yapan sanayiciler.
Meslek olarak Gemliklilerden yüksek 

vergi ödeyenler arasında yine Eczacılar ilk 
sırayı tutuyor.

Onları Avukatlar grubundan Gökhan 
Taylan, Refik Yılmaz, Hürkan Karaboğa 
izliyor.

İlk 100 deki avukat sayısı 3 kişi..
İlk 100 kişi içinde 7 tane inşaat müteahidi 

var!
Serbest çalışan doktorlarda bu listede 

yer almıyorlar.
Örneğin, zeytincilikle uğraşan gerçek 

mükellef neredeyse sıralamada yok!
En üstlerde inşaat müteahidi Galip Arı 

var.
Gemlikli olarak tanıdıklarımız arasında 

Aydınlar A.Ş. ortaklarından Ceyhan Aydın 
7. sırada.

O’nu Tevfik Solaksubaşı 8. sırada izliyor.
Sanayicilerin gelir vergisi ödemeleri, fir

malarının elde ettiği kardan, kendi payına 
düşenin vergisidir.

Gelir vergisinden başka, bir de gayrı 
menkullerinin kiralarından elde edilen 
gelirlerden dolayı vergi veren mükellefler 
var.

Birinci sırada Meral Ertür 153 bin 998 lira, 
Kemal Akıt 115 bin 029 lira, Süer Akman 
ise 64 bin 042 lira vergi ödüyor.

Önümüzdeki günlerde kurumlar vergisi 
mükelleflerinin listesini de edinebilirsek 
yayınlayacağız.

Bu yıl listeyi elde etmek için Bursa Vergi 
Dairesi Başkanhğı’nda yaptığım girişimler
le ile zar zor izin alabildim.

Geçmiş yıllarda, Vergi Daireleri bu liste 
teri basına gönderirlerdi.

Gemlik halkının bilgi edinme hakkını 
düşünerek ve de kimin bu vatan için ne 
kadar vergi ödediğini bilmeniz için listeyi 
sizlere sunuyoruz.

Serbest Bölge’de sanayicilik yapan Şahap Aktaş vergi rekortmeni oldu

Gelheıgisi îeHoıtmenleıi helli mılıı
Adı Soyadı Faaliyeti Matrah Tahakkuk Eden
11- Erol Efendioğlu Menk. Sermaye 321.731.91 104.126.17
12- Mehmet Kahraman Teks. ürünleri 321.647.09 106.256.48
13- Ergün Efendioğlu Menk. Sermaye 319.809.49 103.453.32
14- Ramiz Serkan Aktaş Oto parç sat. 318.442.56 102.974.90
15- Erkan Efendioğlu Menk.Sermaye 315.071.49 101.795.02
16- Timur Turgay Noyan Teks. Ür. Per.st. 303.124.89 99.773.71
17- Zuhal Egemenoğlu Pamuk. Dok. 292.739.55 93.978.84
18- Mesut Moral Men. Kıy. Yat. 291.345.16 93.490.81
19- Erdal Tunalı Inş. Müteah. 274.690.38 89.821.63
20- Mehmet Erdemir Ses ve gör. sat. 273.840.80 89.524.28
21- Osman Murat Erdebil Teks.ür. per.sat. 269.257.98 87.920.29
22- Esat Coşkun Elk. ev al. pr. st. 265.807.59 86.712.66
23-Mehmet Ali Sulhan Elk. motoru 254.369.24 82.709.23
24- İbrahim Burkay Teks. malz. 253.149.71 80.122.40
25- İsmi açıklanmadı - 251.590.26 81.736.59
26- Ali Moral Menk. kıymet 251.487.35 79.540.57
27- İsmi açıklanmadı - 249.093.96 80.862.89
28- M.Cankut Erten Toptan satış 248.332.18 80.596.26
29- Haluk Altan Inş. malz. sat. 239.088.58 77.361.00
30- Özcan Çetinsoy Finalsan kir. 234.450.87 75.737.80
31- Ali Sıtkı Şahin Keres, ürün. 230.489.89 72.191.46
32- Nazmı Şahin Keres, ürün. 230.123.26 72.063.14
33- Ferruh Erçek Eczane 228.899.96 73.794.99
34- Ertuğrul Arıkonmaz Men. Kıy.yat. 224.649.87 72.307.45
35- İsmi açıklanmadı • 217.321.38 69.742.48
36- İbrahim Aydın Şahin Noterlik 216.888.07 69.590.82
37- A.Ersin Erdebil Pamuklu Dk. 215.618.68 69.146.54
38- İsmi açıklanmadı - 209.544.58 67.020.60
39- Hüseyin Şahin Kereste Ür. 205.112.94 63.309.53
40- Engin Çetiner Sen. Teks. Ür. 203.611.26 62.783.94
41- Kaya Kesen Elek. Tesisatı tie. 200.274.17 63.775.96
42- Ali Murat Solaksubaşı Katı ve sıvı yağ. 200.040.61 63.924.21
43- İsa Güler Inş. Müteah. 192.175.27 60.941.34
44- Nurettin Kardeştuncer Inş.Müteah. 185.605.55 58.641.94
45- Yunus Nebili Atık ve hurda 183.847.66 58.026.68
46- Semra Aktepe Noterlik 182.549.45 57.572.31
47- Ayhan Sayın Inş. Müteah. 164.562.96 51.277.04
48- Behçet Şener Ses ve görün. 159.390.80 49.466.78
49- Kadri Çetiner Elk. Makine 155.274.52 48.026.08
50- Refik Yılmaz Avukatlık 147.073.47 42.995.71

Devamını Cumartesi ■ G.M.S.İ. Rekortmenlerini Pazartesi günü yayınlayacağız

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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TEŞEKKÜR
Maliye Bakanlığı Emekli Hesap Uzmanlarından 

Eski Cidde Çalışma Ateşesi, 
İş-Kur Genel Müdür Yardımcılarından, 

Ülkesi ve Gemlik Sevdalısı, Ailemizin Büyüğü Güzel İnsan 

HalitAbdullah GÜLEÇİ 
kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

3 Mayıs 2012 günü yapılan cenaze törenimize katılan; 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ’na,
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekilleri 

Sayın Turhan Tayan - Kemal Ekinci - İlhan D emir öz’e, 
Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Güler’e, 

Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Sayın Müfit Parlak’a,

Ankara ve İstanbul’dan gelen arkadaşlarına, 
Hesap Uzmanlarına, 

kadim dostumuz Mali Müşavir Sayın Mahir GENCER’e, 
Gemlik ve Mudanya CHP İlçe Yöneticilerine, 

belediye meclis üyelerine, kurum ve kuruluş temsilcilerine, 
okul arkadaşlarına, dostlarına, sevenlerine ve 

akrabalarımıza, çelenk gönderme lütfunda bulunanlara, 
telefon ile acımızı paylaşanlara teşekkürü bir borç biliriz.

Ablası: Nurten YILDIZ 
Yeğenleri: Aykut İLHAN - Aynur UZUN 

Aysun İLHAN - Suat AKAN ■ Murat AKAN - Ali UZUN
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Sıı sataclan ııattan »iıınacai

Bursa Muharip 
Gaziler Derneği 
Yeni Yönetiminden 
Jandarma Bölge 
Komutanı 
Tuğgeneral Ümit 
Yılmaz’a ziyaret 
gerçekleşti.
Yaklaşık 10 gün 
önce Çanakkale 
Şehitlik gezisinde 
karşılaştıkları paşa 
ile sözleşen gaziler, 
Çanakkale 
dönüşünde arayı 
fazla soğutmadan 

verdikleri sözü tut
tular. Dernek 
Başkanı Muzaffer 
Uyar, Başkan 
Yardımcısı Doğan 
Ulukardeşler, 
Teşkilattan Sorumlu 
Başkan Yardımcısı 
Çetin Dizdaroğlu ile 
yönetim kurulu 
üyeleri Ergin 
Altındiş ve 
Âdem Erdem 
tarafından gerçek
leştirilen ziyaret 
karşılıklı fotoğraf 

çekimi ile son 
buldu. Teşkilattan 
Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Çetin 
Dizdaroğlu yeni 
yönetim kurulu 
üyelerinin tanışma 
amaçlı ziyaretinde, 
dernek sorunlarının 
da masaya 
yatırıldığını 
belirterek, Ümit 
Paşa’yı da dernek 
merkezlerine 
davet ettiklerini 
açıkladı.

Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, 
hizmet kalitesini 
artırmaya yönelik 
çalışmaları kap
samında, uzaktan 
erişimli sayaç 
okuma uygulaması
na geçiyor. 
Bursa’nın yoğun 
nüfus yapısıyla, 
Türkiye’nin önde 
gelen metropol
lerinden biri 
olduğuna işaret 
eden BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı, 
yeni şehircilik 
uygulamaları 
kapsamında çok 
katlı binalardaki 
artışın, sayaç 
okuma hizmet
lerinde de teknoloji 
kullanımını zorunlu 
hale getirdiğini 
vurguladı. Bu 
doğrultuda, uzaktan 
erişimli sayaç 
okuma uygulaması
na geçeceklerini 
belirten Çetinavcı,

“BursalIlara 
hizmetin en iyisini 
verme hedefiyle, 
teknolojik yenilikler
den de yararlanıy
oruz. Abone 
sayımızdaki artış ve 
yükselen binalar, 
sayaç okuma işlem
lerinin çabuklaştırıl
masını da gerek
tiriyor. Ataevler, 
Beşevler ve 
Siteler’de pilot 
uygulama kap
samında belirlenen 
200 dairede, uzak
tan erişimli sayaç 
okuma uygulaması 
başlattık” diye 
konuştu.
Altyapı hazırlıkları 
sürüyor 
Uzaktan erişimli 
sayaç okuma uygu
lamasının altyapı 
hazırlıklarını 
sürdürdüklerine 
değinen 
Çetinavcı, sistemin 
tümüyle kullanıma 
hazır hale 
gelebilmesi için 
çalışmalarına hız 

verdiklerini ifade 
etti. Sistemin, 
binaların önünden 
el terminali ile 
sayaç okuma 
prensibine 
dayandığını belirten 
Çetinavcı, “80 
dairelik 20 katlı 
bir binadaki su 
sayaçlarının tek tek 
okunması, büyük 
bir zaman kaybına 
sebep oluyor. 
Uzaktan erişimli 
sayaç okuma uygu
laması, binaların 
içine girmeye gerek 
olmadan, cadde 
kenarından el termi
nali ile binada yer 
alan bütün su 
sayaçlarının aynı 
anda okunması 
esasına dayanıyor” 
dedi.
Çetinavcı bu uygu
lamanın hem zaman 
tasarrufunu, hem 
de olası birtakım 
yanlış okumaların 
önüne geçilmesini 
sağlayacağını söz
lerine ekledi.

elm& sekeri

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

İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKLERİNE BAĞLI, YARATICI, 
KNDİNE 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

cansU HALI YIKama
KIŞ GELDİ HALILARIMIZI 

YIKATAMIYORUZ DİYE ÜZÜLMEYİN!

m!3TL
Halılarınızı evinizden alıp, 

aynı gün içinde teslim ediyoruz 
LAF DEĞİL, İŞ ÜRETİYORUZ

MBBMMuau M Kredi kartı geçeriidir

*9!

0 535 815 5711
IWBIiatfllK KÜÇÜK KUMLA

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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VAN VE AKDAMAR KİLİSESİ (2)
Dünden devam... 
AKDAMAR ADASI 
VE KİLİSESİ: 
Gölün güney

doğusundan 3 km 
kadar açıkta yer 
alan en büyük ada 
AKDAMAR’dır. Bu 
ada Gevaş ilçesinin 
karşılarına düşmek
tedir. Bu adaya git
mek alabildiğine 
kolay. Van-Bitlis 
yolu üzerindeki 
iskeleden adaya 
giden motorlar var. 
Biz de onlara binip 
Ada’ya gideceğiz. 
Daha önce 
gördüğüm gölleri 
getiriyorum 
gözümün önüne. 
Kıyaslama yapıyo
rum Van gölüyle. 
Sonra gözlerim 
gölün sularının 
rengine takılıyor.

Gölün suları 
turkuaz bir renktey- 
di. Gün ışığında 
daha da netleşiyor- 
du. Deniz suyu gibi 
berrak değildi; göl 
suları genelde bu 
rengi alıyordu. 
Motor çalıştı 
ardımızda küçük 
dalgalar, beyaz 
köpükler bırakarak 

gidiyorduk. Hava 
alabildiğine sakindi. 
Rüzgâr yüzümüzü 
hafiften okşuyor, 
sanki bir yelpaze 
görevi yapıyordu. 
Yakından tanıdığım 
İznik Gölü geldi 
gözümün önüne. 
Suları sodalıydı, 
arıtıcı özelliği görür 
müydü bilmem. 
İçinde gezen küçük 
su yılanlarını hiç 
unutamam. Zarar 
vermez deseler de 
insan ister istemez 
ürküyordu bunlar
dan. Van gölünün 
de suları 
sodalıymış.
Yolculuk sırasında 

Akdamar’la ilgili bir 
söylence geldi aklı
ma. Yıllar önce söy
lencelerle ilgili bir 
kitap okurken 
öğrenmiştim 
Akdamar adını. 
İçinde bir aşk 
öyküsü vardı. O 
zamanlar pek merak 
etmemiştim Van’ı. 
Bu geziye çıkmadan 
önce bir kez daha 
okudum bu söy
lenceyi. Van gölünü 
ve Akdamar’ı 
görünce söy

lencenin ne kadar 
güzel uyuştuğunu 
gördüm. Halkımızın 
ne kadar yaratıcı ve 
üretici olduğunu bir 
kez daha anladım.

Söylencede şu 
anlatılıyor:

“Akdamar adasın
daki manastırda 
yaşayan genç bir 
kız varmış. Bu kızın 
güzelliği dillere 
destanmış. Çevrede 
hep bu kızın güzel
liği konuşuluyor- 
muş. Herkes 
görmek istiyormuş; 
ama Ada’ya kims
enin çıkmasına izin 
verilmiyormuş.

Günlerden bir gün 
çevre köylerden bir 
delikanlı bu kızı 
görmeye karar ver
miş ve yüzerek 
Ada’ya çıkmış. 
Ada’nın sahiline 
vardığında nefes 
nefese toprağa 
uzanmış. Yorgunluk 
ve bitkinlikten ne 
yapacağını 
düşünürken uzakta 
badem ağaçların
dan badem 
toplayan çok güzel 
bir kızı görmüş. 
Heyecandan ne

yapacağını bile
memiş. Hayran 
hayran bu güzel 
kıza bakmış.

Bu, Ada’nın en 
güzel kızı 
Tamara’ymış. Bir 
süre sonra güzel kız 
da görmüş sahilde 
yatan delikanlıyı. 
Göz göze gelmişler. 
Uzun bir süre 
bakışmışlar; ancak 
süre geçmesine 
karşın bakışlarını 
ayıramamışlar bir
birlerinden.
Vücutlarında bir 

ateş, bir sıcaklık! 
Ne olduğunu ala
mamışlar. Aşk ateşi 
sarmış yüreklerini. 
Konuşup tanışmış 
lar; fakat ne yapa 
caklarına bir türlü 
karar verememişler.

Delikanlı: 
“Gündüzleri Ada’ya 
çıkmak yasak, ben 
geceleri yüzerek 
gelir, seninle 
görüşürüm”, demiş.

Tamara da: “Ben 
seni beklerim, 
yönünü bulman için 
sana fener tutarım, 
ışık bizim işaretimiz 
Olur, böylelikle bana 
daha rahat 
ulaşırsın, ben işaret 
vermezsem sakın 
gelme”, deyip 
delikanlıdan 
ayrılmış.

Konuştukları gibi 
geceleri delikanlı 
yüzerek Ada’ya 
gelmeye çalışırken 
Tamara da fener 
tutarak delikanlının 
işini kolaylaştırmış. 
Uzun zaman 
görüşüp aşklarını 
anlatmışlar birbir
lerine. Sevdaları da 
her gün yeniden 
alevlenmiş sanki bir 
yanardağ olmuş. 
Olmuş olmasına; 
ama Tamara’yı 
geceleri sahile 
inerken baş keşişin 
kızı görmüş, iki 
gencin buluşmasını 

ve sevişmelerini 
görünce deliye dön
müş kıskançlıktan. 
Gördüklerini 
babasına anlatmış. 
Babası sen merak 
etme ben gerekeni 
yaparım kızım, 
demiş.

Çok fırtınalı bir 
gece, göz gözü 
görmüyor.

Tamara böyle bir 
gecede sevgilisinin 
gelmesini tehlikeli 
bulduğu için feneri 
yakmıyor.

Nasıl olsa anlar, o 
da Ada’ya gelmeyi 
düşünmez diyor. 
Ancak düşünmediği 
bir şey vardır.

Baş keşiş feneri 
yakıp Ada’nın 
çevresinde dolan
maktadır. Hem de 
ne dolanmak. Bir o 
yana bir bu yana 
hareket ederek 
Ada’nın çevresini 
dört dönmektedir

Devamı yarın...

PLAKET - KUPA VE MADALYA ÇEŞİTLEPİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

,W;ıı
i,,’/ 
It!

ajans
MATBAACILIK - REKLAMCILIKORGAFI2A5Y0Iİ  VE JANTIM
istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı Ho: 3/ B GEMLİK 
Tel: (0.224) 515 96 83 Fax : (O 224) 515 35 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap «Sı Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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Giicümsııor, İnegöl’e iark allı
Bursa minik erkekler 
basketbol liginde 
ilçemizi temsil eden 
Gücümspor Erkek 
Basketbol Takımı 
play-out müsa 
bakasında İnegöl 
Belediyespor’u 45- 
27 yenerek galibiyet 
serisine devam etti. 
1.periyot: 14-4 
2.periyot :18-14 3. 
Periyot: 25-16 
4.periyot: 45-27 
sonuçlandı.
Gücümspor kadrosu 
: Cavit Samanlı: 10 
sayı Seyfi Yaman: 4 
sayı Sezgin Dikman: 
3 sayı Arda Berk 
Bulgurcu 2 sayı 
Kemal Dursun: 3 
sayı Burak Çelik: 
8sayı Yiğit İli :2 
Hasan Kaan Okay 2 
sayı Ali Faruk 3 sayı

ıVı II Vil II aı I ı. ı ■ ı ıvı IIV ıfclıaiffiıiıa*iıl!lwılıııwlıfe
Gemlik Ayşe Ziver 
Karataş İlköğretim 
Okulu 4-A ve 4-B 
sınıfı öğrencileri 
Yerel Yönetimler 
Ünitesi Ders 
Programı kapsamın
da belediyeciliği 
öğrendiler.
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Aslan 
Özaydın. ve 
Belediye Başkan 
Yardımcısı 
Nazmi Koçak’ı 
makamında ziyaret 
eden öğrenciler, 
Belediye Meclis 
Üyesi Fikret 
Çolakoğlu ve İl 
Genel Meclis üyesi 
Ömer Aslan’ın da 
bulunduğu toplantı
da, Belediyecilik ile 
ilgili akla gelen tüm 
soruları sordular. 
Ünite kapsamında 
işlenen ders amaçlı 
ziyarete okul 
müdürü Mehmet 
Duran ve Sınıf 
Öğretmeni Hilal 
Bilgen’de eşlik etti. 
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Aslan 
Özaydın, 5 yılda bir 
yapılan yerel yöne
tim seçimlerinin 
Türk Demokrasisinin 
önemli bir 
unsuru olduğunu 
vurgulayarak, seçme

Kubilay Türkmen 4 
sayı Nebi 4 sayı attı. 
Gücümspor Kulüp 
Başkanı Tuğan 
Büyükbaşaran bu 
takımın oluşmasında 
emeği geçen takım 
antrenörü Serkan 

ve seçilme 
yasasının yanı sıra, 
siyasi partiler 
yasasından da 
örnekler verdi. 
Belediyelerin 
görevlerinin yanı 
sıra alt yapı hizmet
leri ve yatırımlardan 
da konuşan Aslan 
Özaydın, belediye 
meclis üyeliklerinin 
anlamı ve görevleri 
konusunda da 
bilgiler verdi.
Öğrenciler de Aslan 
Özaydın’a detaylı 
bilgiler nedeniyle 
çiçek sunarak 
teşekkürlerini 
ilettiler.

Sezgin'e hiçbir 
zaman takımımızı 
yanhz bırakmayan 
GÜMÜŞAYAK 
ayakkabıcılık sahip
leri İsmet GÜMÜŞ ve 
Yahya GÜMÜŞ'e 
maddi desteklerini 

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

esirgemeyen 
Aktaş 1 sahibi Faik 
Aktaş’a teşekkür 
ederek spor 
okullarının 
Cumartesi pazar 
günleri devam ettiği 
ni söyledi.

Özdilek, Çevreci 
Tesis Ödülü nün 

sahihi oldu

Tekstil ve perakende 
sektörünün önde 
gelen isimlerinden 
Ozdilek; Bursa ili 
sınırları içerisinde 
çevresel konularda 
eşitsizlikleri azalt
mak, çevreye olan 
duyarlılığı artırmak 
amacıyla sanayi 
tesislerini teşvik 
etmek üzere verilen 
Çevreci Tesis 
Odülü’nün sahibi 
oldu. Sağlıklı Kentler 
Birliği Yönetimi ve 
Danışma Kurulu 
Üyeleri tarafından 
belirlenen kriterlere 
göre verilen ödüle 
hak kazanan özdilek 
Ev Tekstil San. Ve 
Tie. A.Ş. daha 
sağlıklı bir gelecek 
için çevreye verdiği 
önemi bir kez daha 
ortaya koydu 
Daha sağlıklı ve 
çevreci bir Bursa 
için yola çıkan 
Sağlıklı Kentler 
Birliği, çevreye olan 
duyarlılığı artırmak 

ELEMAN aRMIYOR
GÜRLE KÖYÜ’NDE 

İKAMET EDEN YAŞLI 
ÇİFTE BAKABİLECEK 

900 LİRA MAAŞLA 
ÇALIŞABİLECEK YATILI 

BAYAN ARANIYOR
0 535717 1425

amacıyla sanayi 
tesislerini ödül
lendirirken, Özdilek 
Ev Tekstil San. Ve 
Tie. A.Ş. belirlenen 
tüm kriterleri yerine 
getirerek “Çevreci 
Tesis ödülü”nün 
sahibi oldu.
Sağlıklı Kentler 
Birliği Yönetimi ve 
Danışma Kurulu 
Üyeleri tarafından 
belirlenen imar planı, 
işyeri açma ve 
çalıştırma ruhsatı, 
yapı kullanma izni, 
ÇED(çevresel etki 
değerlendirmesi), 
atık su deşarj izni, 
emisyon izni, itfaiye 
raporu, işletme bel
gesi, geçiş yolu izin 
belgesi kriterlerine 
göre değerlendirilen 
tesislerden, bu bel
gelerin tamamına 
sahip olan ve çevre 
konusunda sistem
lerini oluşturup 
uygulayan 4 firma 
ödül almaya hak 
kazandı.
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Trafikte zam yolda!
Zorunlu trafik sigor
talarında poliçelere 
en az yüzde 5 zam 
bekleniyor.
Hazine'nin tebliğine 
göre zorunlu trafik 
sigortalarında her 
poliçenin yüzde 10'u 
kazalarda sunulan 
sağlık hizmeti için 
SGK'ya devredile
cek. Poliçelere en az 
yüzde 5 zam bek
leniyor.
Resmi Gazete'nin 
sayısında yayım- > 
lanan Hazine 
Müsteşarlığı 
tebliğine göre, 
zorunlu trafik sigor
talarında her bir 
poliçenin yüzde 10'u 
trafik kazalarında 
sunulan sağlık 
hizmetleri için 
Sosyal Güvenlik

EleM ve gaz zamları enflasyonu uçurdu
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
Nisan ayı enflas 
yonunu açıkladı. 
Yapılan açıklamaya 
göre; enflasyon 
Nisan ayında yüzde 
1.52 oranında artış 
gösterdi. Üretici fiy
atları endeksinde 
ise yüzde 0.08 
oranında artış 
gerçekleşti.
Yıllık enflasyon 
yüzde 11.14 olarak 
açıklandı.
Beklenti, enflas 
yonun yüzde 1.19 
oranında artış 
gerçekleştireceği 
yönündeydi, 
üretici fiyat

Kurumu'na (SGK) 
devredilecek.
Geçtiğimiz dönemde 
bu oran şirketine 
göre değişmekle bir
likte ortalama yüzde 
5-6 civarındaydı.

endeksinde ise 
(ÜFE) yüzde 1.82 
artış bekleniyordu. 
Böylece TÜFE bek
lentilerin üzerinde 
artış gösterirken, 
ÜFE beklentilerin

Yeni dönemde bu 
oran her şirket için 
yüzde 10 olarak 
sabitlendi ve 
Bakanlar Kurulu'na 
bu oranı yüzde 50 
artırma yetkisi veril

altında bir artış 
yaşadı.
Elektrik ve doğal- 
gaza yapılan 
fahiş zamlar, 
enflasyonun bu 
denli yüksek artış 

di. Hazine'nin bu 
tebliğinin sigorta 
şirketlerinin maliyet
lerini artıracağı ve 
sektöre maliyetinin 
yaklaşık 100 milyon 
TL civarında olacağı 
belirtiliyor. Aradaki 
bu maliyet artışını 
birisinin karşılaması 
gerektiğini belirten 
sektör temsilcileri, 
zorunlu trafik sigor
talarından zaten şir
ketlerin çoğunun 
zarar yazdığını, 
dolayısıyla 
önümüzdeki 
dönemde primlerin 
zamlanmasının 
kaçınılmaz olacağını 
belirtiyor. Sektör 
temsilcileri poliçe 
lerin en az yüzde 5 
zamlanacağını 
öngörüyor.

gerçekleştirmesinde 
büyük katkısı 
olduğu görülüyor. 
Mart ayında 
enflasyon yüzde 41 
oranında artış 
göstermişti.

İsimsiz mesaj 
atan yandı

Kimden geldiği belli 
olmayan mesaj ve

düzenlemeler içeri 
yor. Tasarıya göre,

ileti gönderenlere 
1000-10 bin lira 
arasında değişen 
idari para cezaları 
verilecek.
Ticari elektronik 
iletiler, alıcılara 
ancak önceden 
onayları alınmak 
kaydıyla gönde 
rilebilecek.
TBMM Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi Ve 
Teknoloji Komisyo 
nu, Elektronik 
Ticaretin Düzenlen 
mesi Hakkında 
Kanun Tasarısı'm 
kabul etti.
Tasarı, elektronik 
araçlarla yapılan 
sözleşmeler ile 
elektronik ticarete 
ilişkin bilgi verme 
hizmeti sunanlara 
yönelik bazı yüküm
lülükler getiriyor. 
Elektronik hizmet 
alıcısının, satın ala
cağı mal ya da 
hizmeti tanıyabilme
si ve onu yanılta
bilecek bilgilerin 
önüne geçilmesi 
hedefleniyor. Tasarı, 
istenmeyen elek
tronik postalara 
ilişkin de önemli 

hizmet sağlayıcıları, 
elektronik iletişim 
araçlarıyla sözleş
menin yapılmasın
dan önce, alıcıların 
kolayca ulaşabile
ceği şekilde ve gün
cel olarak tanıtıcı 
bilgileri sunacak. 
Hizmet sağlayıcı, 
varsa mensubu 
olduğu meslek 
odası ile meslekle 
ilgili davranış kural
larını ve bunlara 
elektronik olarak ne 
şekilde ulaşılabile
ceğini belirtecek. 
Alıcının, siparişini 
elektronik 
iletişim araçlarıyla 
vermesi halinde; 
hizmet sağlayıcı, 
siparişin onaylan
ması aşamasında ve 
ödeme bilgilerinin 
girilmesinden önce, 
ödenecek toplam 
bedel de dahil, 
sözleşmenin şart
larının alıcı tarafın
dan açıkça 
görülmesini 
sağlayacak.
Hizmet sağlayıcı, 
alıcının siparişini 
aldığını elektronik 
iletişim araçlarıyla 
teyit edecek.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. , 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
□.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. ’13 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
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 so 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

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomoksy Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 so 88

TAKSİLER

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

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 : 4262 

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)

UIIİIIİH1IİIIİİİ
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

CIUŞ AVM 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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-KALİTELİ HİZMET
■GÜVENİLİR AKARYAKIT
■ÜCRETSİZ OTO YIKAMA
■ MADENİ YAĞ
■ MARKET
■ İÇ DIŞ DETAYLI YIKAMA

(Motor, Koltuk, Tavan, Alt Döşeme Yıkama)
1 SİZ ARAYIN, BİZ ALIP OTONUZU YIKAYALIM.

O AKCAN PETROL
Merkez : Hisar Mah. Dörtyol Ağzı Mevkii - GEMLİK 

Şube: Armutlu Yolu Kurudere Mevkii - KÜÇÜKKUMLA 
Şube: Hisar Mh. Gemlik Sümerbank Girişi Balıkçı Barınağı - GEMLİK 

Tel : 0.224 513 10 79
akcanl 6@poasbayi.com.tr

mailto:6@poasbayi.com.tr


Şampiyonluk maçına davet
U-16 yaş ligi Gemlik Belediyeşpor’a birinci grup maçlarında şampiyonluk umudu belirdi. 
Hafta arası Componentaspor Iznikspor’a yenilince, son haftada grup arap saçına döndü. 
Gemlik Belediyespor, rakibi Iznikspor’u yenerse, mutlu sona ulaşacak. Her iki takımında 
beraberliği halinde şampiyon Componentaspor olacak. Gurubun yenilgisiz tek takımı olan 
Gemlik Belediyespor, pazar günü ilçemiz suni çim sahasında saat 13.00’da başlayacak 
maça tüm Gemlikli spor severleri davet ediyor. Sloganımız “Her şey Gemlik İçin”, başarılar 
hep Gemlik için olsun diyen Belediyesporlu futbolcular, Çotanakspor’un, Umurspor genç 
takımının da şampiyon olmasını arzuluyorlar. Körfezspor’un da birinci kümede mutlu sona 
ulaşmasını bekliyorlar. “Gemlik Belediyespor’un amacı tüm yaş guruplarında 
Gemlik’imizin sesini ilçe ve il dışında tüm Türkiye’ye duyurmaktır” diyen kulüp yönetici
leri, Cumartesi günü Gemlik’te oynanacak U-13 Gemlik Belediyespor-Burgazspor maçınn- 
da taraftarlardan destek bekliyorlar. Gemlik Belediyespor U 13’ün en yakın rakibi olan 
Burgazspor şu ana kadar bütün maçlarını gol yemeden kazandı.

Biıekslyon basımla 
layatını kaybetti

Serbest Bölge yolunda direksiyon 
başında rahatsızlanan bir kişi 
kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 
Serbest Bölge civarında dün meydana 
gelen olayda, Mehmet Gezen (43), 16 
ZA 226 plakalı aracı ile seyir 
halindeyken bayıldı. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
5 Mayıs 2012 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Düğün sevinci 
yarııla kaldı

Bursa'da bir arkadaşının düğünü 
ne giden şahıs evine hırsız girdi 
ğini öğrenince geri döndü. Ancak 
hırsız evdeki altınları alarak kayıp 
lara karıştı. Haberi sayfa 3’de

Halli Eğitim den Ticaret Borsası’na 
eğitime katkıları nedeniyle özel plaket

Gemlik Halk Eğitim Müdüre 
si Rüveyde Kılıçlar, Gemlik Ticaret 
Borsası’nı ziyaret ederek, Halk Eğ i 
tim Merkezi Müdürlüğüne Borsanın 
katkılarından dolayı teşekkür etti. 
Halk Eğitim Merkezi Müdüresi 
Rüveyde Kılıçlar ziyaretinde Ticaret 
Borsası Başkanı Ilhan Acar’a 
Gemlik Ticaret Borsası olarak yap
tığı katkılardan dolayı Halk Eğitim 
Merkezi Cam İşçiliği atölyesinde 
yapılan Borsa amblemli kumlama 
ve altın yaldız tabak şiltler armağan 
etti. Haberi sayfa 2’de

Ahmet Gİİltekin'deıı
yeni bir konser ettinliği
Ahmet Gültekin’in 
düzenleyeceği 
türkü gecesinde 
halk müziğinin 
usta isimleri Arif 
Sağ’ın oğlu Tolga 
Sağ ile Devlet 
sanatçısı ünlü 
halk müziği 
sanatçısı Cengiz 
Özkan, Gemlikli 
Halk müziği sever 
lere konser vere
cek. Syf 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış Halya'dan döndüler
Belediyenin taşınması..

Sevgili Gemlikliler, Gemlik Belediyesi bir kaç 
gündür, mevcut hizmet binasından, Sosyal 
Yaşam Merkezi’nin üst katına taşınıyor.

Dün, taşınma işlemlerini yerinde izledim..
Bir telaş, bir telaş...
Telefon bağlantıları tamamlanmamış, bilgisa

yarların pazartesi günü çalışması pek olası 
görülmüyor.

Bu ne demektir? Bu, belediye hizmetlerinin bir 
süre gecikmesi demektir.

Oysa tüm altyapı çalışmaları tamamlandıktan 
sonra taşınma işlemi gerçekleşebilirdi.

Bu acelecilik niye, anlamak mümkün değil.
Devamı sayfa 4’de

Gemlik Anadolu 
imam Hatip Lisesi 
Almanya, Ispanya, 
İtalya, Romanya ve 
Litvanya ülkeleriyle 
2011-2013 yılları 
arasında yürütülen

-IMAGINE MY 
COUNTRY” CUL
TURAL AWARE
NESS ACROSS 
EUROPE isimli 
COMENIUS proje
siyle İtalya Bari

(Gravina in Pug 
liaj'daki 3. toplan
tının ardından 
öğrencileriyle birlik
te İtalya çalışmasını 
tamamladı.
Haberi sayfa 5’de

Tunceli'de 
Çatışma:

Tunceli'nde terö 
ristlerle çıkan 
çatışmada 1'i ast
subay, 3 asker 
şehit oldu. 
Tunceli merkeze 
bağlı Zel Dağı 
eteklerinde yapı 
mına yeni başla 
nan Alacak Jandar 
ma Karakolu için 
bölgede konuşla 
nan askerlerle bir 
grup PKK'lı arasın 
dan sıcak temas 
yaşandı. 3’de

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Özgür basın bunu da yazın!
İşimiz zor... Dünya Basın Özgürlüğü 

Günü’nü kutluyoruz. Nasıl bir 
günse...

Dünyanın dört bir yanında gazeteci 
ler, silahlı grupların ve baskıcı ikti
darların hedefi olmaya devam ediyor.

104 gazeteci ve 30 dağıtımcı/medya 
çalışanı 2012’de cezaevine girdi.

2012 Nisan ayı itibarıyla cezaevinde 
91 gazeteci bulunuyor.

179 ülkeden oluşan basın özgürlüğü 
listesinde 148. sıradayız.

Basılmamış kitaplar, yazılmamış 
fikirler cezalandırılıyor.

Gazetecilere açılan davaların sayısı 
10 bini geçti.
Gazete kapatma, yayın durdurma 

gibi çağ dışı uygulamalar giderek 
yaygınlaşıyor

Gazetecilerin özlük hakları yok edil
di. Yıpranma payları kaldırıldı.

Gazeteciler işsiz.
İş güvencesinden yoksun. 
Ama ne gam...
Devlet bürokrasisi, 
Siyasetçiler, 
İktidar, 
Sivil toplum örgütleri Dünya Basın 

özgürlüğü Günü’nü kutluyor.
Hepsi de iyi niyetle ve saygıyla...
Bu arada bir kutlama da gazetelerde 

çıkan yazılardan alınan TSK’ den 
geldi;

"Bazı yazar, konuşmacı ve meslek 
kuruluşu temsilcilerinin; basın ve 
ifade özgürlüğünü istismar ederek, 
başta Ebedi Başkomutanımız Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 
tarihe mal olmuş asker kişilerin de 
şerefle taşıdıkları askeri unvanlarını 
bile seviyesizce alay konusu yap
maları, astlık-üstlük münasebetlerini 
ve dünyanın en disiplinli ordusu 
olarak gösterilen ordumuzda disiplin 
anlayışını zedelemeye yönelik söz ve 
yazılarla Türk Silahlı Kuvvetlerini ve 
onun değerli mensuplarını tahrik 
etmeye çalışmaları, talihsizliktir..."

Genelkurmay gazete ve gazetecileri 
hedef alan açıklamalar yapacağına 
cezaevlerine baksın.

Oralarda kaç general, subay, ast
subay hangi nedenlerle ve niçin 
tutuklu...

Genelkurmay Başkanı terör örgütü 
lideri olarak suçlanıyor...
TSK dan tıs yok.
Zedeleme ve zedelenme varsa esas 

bakılacak yer orası...
Ayrıca Genelkurmay’ın açıkla

masının içine Mustafa Kemal 
Atatürk’ü yerleştirmesi ne anlama 
geliyor.

Genelkurmayın açıklamasına neden 
olan gazete ve gazeteciler Atatürk’ün 
açtığı yoldan hiç ama hiçbir zaman 
sapmadılar ki...

ilke ve devrimlerinden ödün ver
mediler ki...

Halk Eğitim den Ticaret Borsası’na 
eğitime katkıları nedeniyle özel plaket
Gemlik Halk Eğitim 
Müdürü Rüveyde 
Kılıçlar, Gemlik 
Ticaret Borsası’m 
ziyaret ederek, Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’ne 
Borsanın katkıların
dan dolayı 
teşekkür etti. 
Halk Eğitim 
Merkezi Müdüresi 
Rüveyde Kılıçlar 
ziyaretinde 
Ticaret Borsası 
Başkanı İlhan 
Acar’a 
Gemlik Ticaret 
Borsası olarak yap
tığı katkılardan 
dolayı Halk Eğitim 
Merkezi Cam 
İşçiliği atölyesinde 
yapılan Borsa 
ablemli kumlama 
ve altın yaldız 
tabak şiltler 
armağan etti.
Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ilhan Acar ise 
eğitime olan 
katkılarının artarak 
süreceğini belirtti.

Direksiyon haşınıla hayalını Wetli
Serbest Bölge 
yolunda direksiyon 
başında rahatsız 
lanan bir kişi 
kaldırıldığı has
tanede hayatını 
kaybetti.
Serbest Bölge 
civarında dün mey
dana gelen olayda, 
Mehmet Gezen (43), 
16 ZA 226 plakalı 
aracı ile seyir 
halindeyken rahatsız 
landı.
Aracını yol kenarın
daki zeytinliklere 
süren Gezen, direk

siyon başında 
bayıldı.
Çevredekilerin duru
mu ihbarıyla 
Mehmet Gezen 
Gemlik Muhammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi acil servi
sine götürüldü. 
Burada yapılan 
müdahalelere karşın 
kurtarılamadı. 
Mehmet Gezen'in 
cesedi kesin ölüm 
nedeninin saptan
ması için Bursa 
Adli Tıp Kurumu' 
na kaldırıldı.

0. KÖKTAŞLAR NAKLİYAT İNŞAAT TAAH.SAN.TİCARET VE
> LTD.ŞİRKETİMİZE AİT SAMSUN 3. NOTERLİĞİNDEN TANZİM VE 
4 TASTİKLİ 27.01.2011 GÜN VE 02189 YEVMİYE NOLU NAİL DİNÇER'E 
X VERİLEN VEKALETNAME KAYBOLMUŞTUR.HÜKÜMSÜZDUR

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Düğün sevinci yarıda kaldı
Bursa'da bir arkada 
şının düğününe 
giden şahıs evine 
hırsız girdiğini 
öğrenince geri 
döndü. Ancak hırsız 
evdeki altınları 
alarak kayıplara 
kanştı.
Edinilen bilgiye

göre olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Hüdavendigar 
Mahallesi 
Dikkaldırım 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
İddiaya göre eşi île 
birlikte arkadaşının 
T.D., evine hırsız

girdiğini öğrenince 
evine geri döndü. 
Evin dağınık 
olduğunu gören T.D. 
1 adet kelepçeli altın 
bilezik, 2 adet 
geniş altın künye, 
tek taş pırlanta 
yüzük, taşlı yüzük, 
takı setlerinin

çalındığını fark etti. 
Olay yerine gelen 
polis ekipleri evde 
parmak izi 
çalışması yaptı. 
Maddi zararının 
15 bin TL olduğunu 
söyleyen T.D. 
hırsızlar hakkında 
şikayetçi oldu.

Direne bağladığı atını çaldılar
Bursa'da bir kişi 
evinin önüne bağla 
dığı atını çalan hır 
sızdan şikayetçi 
oldu.
Edinilen bilgiye

göre olay, merkez 
Nilüfer ilçesi 
Yaylacık Maha lle- 
si'nde meydana 
geldi. Akşam 
evinin önüne

atını bağla an F.B. 
sabah uyandığında 
atın yerinde 
olmadığını gördü. 
Olay yerine 
polisi çağıran F.B.

atını çalan 
hırsızdan 
şikayetçi oldu. 
Polis, hırsızı yakala 
mak için çalışma 
başlattı.

Özel Oto Kamyona Çarptı, 1 aylık 
Bir Behek ile 4 Kişi Yaralandı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde meydana 
gelen kazada biri 
Bebek 5 kişi yara
landı.
Bursa-Ankara kara 
yolunda seyreden 
Mehmet Türken 
yönetimindeki 16 F 
8623 plakalı özel 
otomobil, Ahmek 
Ülker idaresindeki İl 
özel İdaresi'ne ait 
16 KH 208 plakalı 
kamyona arkadan 
çarptı. Otomobil 
sürücüsü ile otomo
bilde bulunan 55 
yaşındaki Gülten 
Türken, 55 yaşındaki

Mihriye Yıldırım, 74 
yaşındaki Asiye 
Bulu, 30 yaşındaki 
Suzan Cebe 
yaralanırken, annesi

Suzan Cebe'nin 
kucağındaki 7 aylık 
Ebrar Cebe ağır 
yaralandı.
Ağır yaralı Ebrar

Cebe olay yerinden 
gelen özel araçla 
İnegöl Devlet 
Hastanesi acil servi
sine kaldırılırken, 
diğer 4 yaralı ise 112 
ambulansları ile aynı 
hastaneye kaldırıldı. 
Yaralıların sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu bildirilirken, 
ağır yaralanan Ebrar 
bebeğin sağlık duru
munun ciddiyetini 
koruduğu belirtildi. 
İnegöl'den Bursa 
istikametine trafik 
akışı dururken, kaza 
ile alakalı tahkikatın 
sürdüğü bildirildi

| ■ II IISnerıııt selwen ilaç içen »aşlı amm oMu
Bursa'nın
Karacabey ilçesinde 
su içmek isterken 
yanlışlıkla ilaç içen 
yaşlı adam hayatını 
kaybetti.
Gazi Mahallesi
Bağlar Caddesi'nde 
ikamet eden İbrahim

Mestan (80), su 
içmek isterken 
sehven ilaç içti. 
Rahatsızlanan 
Mestan, komşusu 
Ayşe Demir'e, "Ben 
su şişesinden ilaç 
içtim galiba" diyerek 
şeker ve tuz istedi.

Demir, şeker ve tuz 
verdiği Mestan için 
112 Acil Servis 
Ambulansı çağırdı. 
Sağlık görevlileri, 
Mestan'ın hayatını 
kaybettiğini belirle
di. İbrahim 
Mestan'ın cesedi

kesin ölüm sebe
binin belirlenmesi 
için Adli Tıp Kurumu 
morguna kaldırıldı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 'taksirle 
ölüm' olayı ile ilgili 
soruşturma başlatıl 
dığını açıkladı

If MVin Diyarbakır Çınar Nüfus Müdürlüğünden almışKAY İP olduğum nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
11,11 11 RIDVAN TORĞUL

Tunceli'ıle Çatışma: 3 Şehit
Tunceli'nde terö 
ristlerle çıkan çatış
mada Ti astsubay, 3 
asker şehit oldu. 
Tunceli merkeze 
bağlı Zel Dağı etek
lerinde yapımına 
yeni başlanan 
Alacak Jandarma 
Karakolu için 
bölgede konuşlanan 
askerlerle bir grup 
PKK'lı arasından 
gece 12.00 sularında 
sıcak temas 
yaşandı. Geç 
saatlere kadar süren 
çatışma sonucu bir 
astsubay ve 2 er 
şehit oldu. 
Tunceli'nde bahar 
mevsiminin gelme
siyle birlikte sığı
naklardan çıkarak 
eylem hazırlığı içine 
giren PKK'lılara 
yönelik uzun 
zamandır operasy
onlar devam ediyor. 
Tunceli merkeze 35 
kilometre uzaklıkta 
bulunan ve inşasına 
yeni başlanacak 
olan Alacık 
karakolunun güven

liği için uzun 
süredir bölgede 
konuşlanan asker
lere, havanın da 
yağmurlu ve sisli 
olmasından yarar
lanan terör örgütü 
PKK'h bir grup, dün 
gece saldırıda 
bulundu. Çıkan 
çatışmada bir ast
subay olmak üzere 3 
güvenlik görevlisi 
şehit oldu.
Çatışmanın ardından 
bölgeye gitmeye 
çalışan Sikorsky ve 
Kobra helikopterler, 
yoğun yağış ve sis
ten ötürü çatışma 
bölgesine iniş yapa
madı. Uzun süre böl
geye giremeyen 
helikopterler 
havanın düzelme
siyle birlikte çok 
sayıda jandarma 
özel harekat timini 
bölgeye taşıdı. 
Bölgede geniş çaplı 
operasyon 
başlatıldı. Bölgede 
zaman zaman çatış
maların yaşandığı 
öğrenildi.

ELEMAN ARANIYOR
GÜRLE KÖYÜ’NDE 

İKAMET EDEN YAŞLI 
ÇİFTE BAKABİLECEK 

900 LİRA MAAŞLA 
ÇALIŞABİLECEK YATILI 

BAYAN ARANIYOR
0 535717 1425

SAHİBİNDEN ACll 
SATIUKDA1BE

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
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Belediye taşınıyor...
Madem belediye boşaltmak isteniyor, o 

zaman, tüm alt yapı sorunlarını bitirdikten 
sonra bir tek büro malzemelerinin taşın
masına geçilebilirdi.

1999 depremi binalarda dengeleri alt üst 
etti.

Yapılan binalarla ilgili bir deprem yönet
meliğinin bulunmaması, beton değerlerinin 
C-10 olarak kullanılması sonucu, 1999 önce
si yapılan binaların tümü sakıncalı sayılıyor.

Hal böyle olunca, Gemlik’teki binanın 
neredeyse tamamı sakıncalı sınıfında.

Başta kamu binaları!
1988 yılında yapıma başlanan ve 1989 

yılında tamamlan Gemlik Belediye binası, o 
günün koşullarında ilçenin en sağlam bina 
larından biri olarak yapıldı.

Geçen 23 yılda çürüğe çıkarıldı.
Belediye binasını yaptıran Belediye Baş 

kanı Hakkı Çakır sağ.
Geçtiğimiz günlerde büroma uğradı. Bu 

konuyu açtığımda yapılan test değerlerine 
kesinlikle inanmadı.

Gemlik Belediye binasının projelendirilme 
işini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Mimar 
hk Bölümü yapmıştı.

Bu bina yapılmadan önce, bugünkü 
Tahsilat Şefliği’nin bulunduğu köşede eski 
tarihi bir hamam vardı.

Hamamın pek tarihi yanı kalmamıştı ama, 
tescilliydi.

Binanın yapımını geciktirmişti.
Mal sahipleri ile anlaşıldı, parası ödendi ve 

bir gece iş oldu bittiğe getirilerek, hamam 
yıkıldı.

Hamamın üst kısmı açık pazar yeriydi.
İnşaata başlandığında bugünkü 

Belediye’nin giriş bölümünde, temel 
kazılarında yapılırken, rum kilisesine ait 
sütunlar çıktı.

Hani şimdilerde tarihi eser dediğimiz tür
den şeyler.

Hakkı Çakır, inşaatın kalacağı korkusuyla 
onları gizlice kaldırttı.

Kimsede o sütunları ve kilisenin kalıntı 
larından söz etmeyince, inşaata başlandı.

Gemlik Belediyesi boşaltılacak, yerine 
Çarşı Camii yapılacak.

Bu istek CHP’li başkan F. Mehmet 
Güler’den geldi ve AKP liler de buna diktepe 
atlayarak, kabul edince planlara işlendi.

Belediyenin alel acel taşınmasının nedeni 
çürük olmasından çok, eski kilise kalıntıla 
rının üzerine, cami inşa edilmesinden ola
cak.

Yıllardır Mehmet Turgut’un yapamadığını 
bugünkü belediye yönetimi gerçekleştirmiş 
olacak.

Gemlik Belediyesi, imar planına göre nere 
de inşa edilecek biliyor musunuz?

Odun ve kömür depolarının arkasındaki 
Çakaldere mevkinde planda Bölge Hastanesi 
görülen yerin yanında.

Yani, Gemlik Merkezi olan Ahmet Dural 
Meydam’ndan ilçenin en uzak köşesine.

Bu projeyi kabul eden meclis üyelerine 
şapka çıkarıyorum, siz sağolun, iyi ki 
varsınız diyorum.

Belediye kentin bir ucunda, Adliye öbür 
ucunda, Hükümet belki başka bir ucunda 
olacak.

Serbest Bölge’de sanayicilik yapan Şahap Aktaş vergi rekortmeni oldu

teli Mİ BMlİ i ilin

G.M.S.I. Rekortmenlerini Pazartesi günü yayınlayacağız

Dünden devam
Adı Soyadı Faaliyet Konusu Matrah Tahakkuk Eden
51-Asım Berk Noyan Tekstil ürün. 146.405.66 44.921.98
52- Mehmet Nasır Ceylan Harita yapımı 145.394.01 44.567,90
53' Nail Gür Bina ve inş. 144.416.94 44.225.93
54- Mahmut Kökbıyık Bina projeleri 142.962.68 43.716.94
55' Gökhan Taylan Avukat 142.303.79 43.486.33
56' Ahmet Sabri Kefeli End. kim. tie. 141.798.10 43.309.34
57'Halil Bilgiç Lokanta 139.724.17 42.583.46
58- İsmi açıklanmadı - 137.480.10 41.798.04
59' Mine Çelik Akaryakıt 127.805.03 38.411.76
60- Zeki Şahin Kereste Ürn. 126.964.28 35.957.50
61' Leyle Neveser Bayer Eczane 125.848.19 37.726.87
62' İsmi açıklanmadı - 121.439.38 36.183.78
63' Salih Kaya İnşaat Müh. 120.925.00 36.003.75
64- Zehra Gülşeni Eczane 120.913.65 35.999.78
65' Mustafa Yiğit İnşaat Mütea. 117.140.40 34.679.14
66' Nuri Berkay Kumla Otel 116.934.04 34.606.91
67' Hüseyin Özçiftçi Otomo, parç. satış 112.065.45 32.902.91
68- Hasan Kumru Otomo.parç.satış 110.192.94 30.087.53
69' Yüksel Doğan İnşaat Müteahhit 108.742.72 31.739.95
70- Ayla Türe Nakliyecilik 102.916.07 29.665.62
71' Cavit Mirasyedi İkamet amaçlı ol. bina 102.228.19 29.459.87
72' Ömer Okuş Zeytin top. tie. 100.087.11 28.710.49
73' Emir Şahin Perakende tie. 98.146.25 28.031.19
74' Günal Baylan Finansal kiralama 97.700.31 27.875.11
75' Aydın Şentürk Zeytinyağı im. 97.692.77 27.872.47
76' Hayriye Özçelik Noterlik 97.530.60 27.815.71
77- Fuat Ramazan Yüksel Menkul. Serm. 97.467.42 27.793.60
78' Galip Gür Muhasebe 97.007.06 27.632.47
79' Derya Cansever Solak Eczane 94.252.68 26.668.44
80- Cem Geyik Menk. Srm. iradı 93.942.42 26.559.85
81- Necati Aydın Taşımacılık 93.299.65 26.334.88
82- Mahmut Solaksubaşı Kati'Sıvı yağ tie. 92.110.30 25.918.61
83- Zekeriya Çakır İnş. mlz. tie. 90.000.00 25.180.00
84' Mürvet Urunlu Eczane 89.400.88 24.970.31
85- G.Derviş Taşpınar Eczane 87.263.54 24.222.24
86' Bahar Denizli Eczane 87.165.45 24.187.91
87- Barış Babür Tem. Malz. Tie. 86.607.14 23.992.50
88- Nuray Balkancı Eczane 83.944.90 23.060.72
89- Gökçen Barış Güm. korniş. 83.825.00 23.018.75
90' Cemal Kardaş Zeytin Per. tic. 82.685.47 22.619.91
91' İsmi açıklanmadı - 81.624.27 22.248.49
92' Semih Aşkın Plastik hammadde 80.234.84 21.762.19
93' Tarık Kaplan Mimarlık 79.366.00 21.458.10
94' Hicran Güler Kırtasiye Tie. 79.124.88 21.373.71
95' Mehmet Akdemir Çeş. mal. top. tie. 78.986.12 21.325.14
96' Oğuz Yekta Gıda ürün. tie. 78.698.32 21.224.41
97' Del Rey Escrıva Jose Menk. ser. iradı 76.564.41 20.477.54
98' Dursun Yavuz Bina inşaatı 76.427.76 20.429.72
99' Hürkan Karaboğa Avukatlık 75.594.36 20.138.03
100- Saim Mutlu Zeytin Top. Tie. 75.372.69 20.060.44

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İtalya’dan döndüler 
.■------------- m-----------■■■■■

msıı Mılıı llsiMiimıııaıı

Gemlik Anadolu 
imam Hatip Lisesi 
Almanya, ispanya, 
İtalya, Romanya ve 
Litvanya ülkeleriyle 
2011-2013 yılları 
arasında yürütülen 
"IMAGINE MY 
COUNTRY” CUL
TURAL AWARE
NESS ACROSS 
EUROPE isimli 
COMENIUS proje
siyle İtalya Bari 
(Gravina in Pug 
lia)*daki 3. toplan
tının ardından 
öğrencileriyle birlik
te İtalya çalışmasını 
tamamladı.
Okul Müdürü 
Mehmet Türkmen, 
İngilizce Öğretmen
leri Adalet Gürbüz, 
Deniz Uğur ve 
12.sınıf öğrencileri 
miz Mustafa Çınar, 
Serranur Toprak, 
Kübra Yılmaz ve 
Asiye Akdemir, 
Almanya, İspanya, 
İtalya, Romanya ve 
Litvanya'dan gelen 
öğretmen ve öğren
ciler ile birlikte 
"Liceo Scientific©

Sıı İM teri lı alsam
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği’nin düzen
lediği sezonun son 
Türk Sanat Müziği 
Konseri bu gece 
Manastır Kültür 
Merkezi’nde yapıla
cak.
Şef ve Besteci

Düzeltme
Gazetemizin 4 Mayıs 2012 günlü (Dünkü) sayısında yayınlanan 
“Teşekkür” ilanında, Halil Abdullah Güleç’in cenaze törenine 

katılanların adlarının yazılması sırasında, 
cenaze töreninde bulunan İlçe Kaymakam vekilimiz 
Sayın Adnan Kayık’ın adı unutulmuştur. Düzeltiriz.

Statele 
G. Tarantino”, 
Gravina in Puglia 
(BARİ) isimli okula 
ziyarette bulundular. 
Çalışma programı 
içerisinde yer alan 
‘'şehrin ruhunu yan
sıtan en iyi fotoğraf 
lar” yarışmasında 
öğrencilerimiz “the 
city smelling histo
ry” (tarih kokan 
şehir) adlı fotoğraf 
albümü ile Birinci 
oldular.
Öğrencilerimiz mi 
safir oldukları oku
lun belirlediği ailele 
rin yanında kaldı. 
Ailelerin yanında dil
lerini geliştirme ve 
farklı kültürleri tanı
ma fırsatı bulan 
öğrenciler, projenin 
amacında da belir
tilen (birbirini kabul
lenme, iletişim 
kurma, farklı yaşam
ları görme, kültürleri 
karşılaştırabilme, 
dünyaya farklı açı
dan bakma) birtakım 
kazanımlarıda elde 
ettiklerini belirttiler. 
Öğrenciler; irtibat

Erdinç Çelikkol’un 
yönetiminde 
çalışmalarını 14 
yıldır sürdüren 
Gemlik Belediyesi 
Türk Sanat Müziği 
korosu, yaza gir
erken her yıl olduğu 
gibi bu yıl da son 
konserini verecek. 

kişisi İngilizce 
Öğretmeni Maria 
Luciana 
Colamonaco’nun 
İngilizce Öğretmeni 
Ines Losacco ve 
diğer tüm öğretmen
lerin aynı zamanda 
da öğrencileri misa 
fir eden ailelerin, 
bir haftalık çalışma 
gezilerinde çok 
emek harcadıklarını 
ve misafirperver 
davrandıklarını 
belirttiler.
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Müdürü Mehmet 
Türkmen; yürütülen 
çalışmalar kurum 
kültürünün gelişi
minde ve öğrencileri 
mizin ilgi ve yetenek 
lerinin gelişimine 
katkı sağladığı mem 
nuniyetle görülmek
tedir. İngilizce 
Öğretmeni ve İrtibat 
Görevlisi Adalet 
Gürbüz, İngilizce 
Öğretmeni Deniz 
Uğur, projede aktif 
çalışan öğretmen ve 
öğrencileri tebrik 
ettiklerini söyledi.

Erol Sayan, Avni 
Anıl, Semahat 
Özdenses ve 
Necdet Tokatlıyan’ın 
bestelerinden 
parçaların 
seslendirileceği 
konsere giriş ücret
siz olacak.

Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi’nde 
Gemlik ilçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Şube Müdürü 
Burhan İnan, Okul 
İdare, öğretmen ve 
personeli, üstün 
başarı gösteren 
öğrenciler ve velile 
rinde katılımıyla 
gurur çayı daveti 
düzenlendi.
Gurur çayında ilk 10 
öğrenci sırasıyla 
Cemal Berkay Çetin 
Avcı, Saliha Yıldı 
rım, Rumeysa 
Akyıldız, Rumeysa 
Benek, Kübra Utal, 
İlker Yasin Gülyaşa, 
Fatma Aluoğlu, 
Onur Başaran, 
Sultan ACAR, 
Semanur Yurt ödül 
ve belgelerini aldılar 
Branş Şampiyonları: 
Matematik: Ahmet 
Emin Karagöz, Türk 
Dili ve Edebiyatı:

Ahmet Gültekln’den 
yeni bir konser etkinliği
Ahmet Gültekin’in 
düzenleyeceği türkü 
gecesinde halk müz 
ğinin usta isimleri 
Arif Sağ’ın oğlu 
Tolga Sağ ile Devlet 
sanatçısı, aynı 
zamanda «Pusat» 
dizisinden tanıdığı 
mız ünlü halk 
müziği sanatçısı 
Cengiz Özkan, 
Gemlik’teki Halk 
müziği severlere 
konser verecek.
Konserle ilgili 
gazetemize açıkla
ma yapan Sanatçı 
Ahmet Gültekin şun
ları söyledi: 
“Her yıl geleneksel 
olarak düzenledi 
ğimiz bağlama, 
keman ve gitar 
öğrencilerimizin 
gösterilerinden 
sonra halk müziği 
sanatçılarımız Tolga 
Sağ ve Cengiz 
Özkan dinleyicile

Kübra Utal, Fizik ve 
Geometri: Rumeysa 
Benek, Kimya: 
Rumeysa Akyıldız, 
Biyoloji: Muhammed 
Can Zengin, Dil ve 
Anlatım ve Sağlık 
Bilgisi: Saliha 
Yıldırım, Coğrafya 
ve Almanca: 

rimizle beraber ola
caklar. ” 
Amaçlarının Gemlik 
te zor şartlar altında 
sosyal, kültürel 
etkinlikleri yapmak 
ve kendi kültürlerin 
den uzak büyüyen 
bir gençliği halk 
ozanlarımızın türkü
leri ile kültürlerini 
öğretmek olduğunu 
belirtti.
Ahmet Gültekin 
Müzik Merkezi’nde 
bağlama, gitar, ke

Şüleyman Durmuş, 
İngilizce: Burcu 
Şentürk, Tarih: 
Mert Topçu, En 
Devamlı Öğrenci: 
Burak Tonç, Sosyal 
Etkinlik Dalında: 
Şeyma Balkan 
Ödül ve belgelerini 
aldılar.

man, ritim ve nefesli 
derslerini verdikleri
ni belirten sanatçı 
16 Mayıs 2012 
akşamı 
Manastır’daki Kültür 
Merkezi’nde 
düzenleyecekleri 
halk müziği konseri 
ve benzeri organiza- 
yonlarının devam 
edeceğini, yakın bir 
zamanda Türkü Se 
venler Derneği aç 
mayı planladıklarını 
belirtti.

KRŞ€D€ S€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
matbaacilik - yayincilik - reklamcilik Tel : (0.224) 513 96 83 Fax ! (0.224) 513 35 95
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AYRINTI
Erhan İZGİ

VAN VE AKDAMAR KİLİSESİ (3)
Dünden devam...
Delikanlı fenerin 

ışığını görünce Tamara 
işaret verdi diyerek 
yüzmeye başlar, dal
galar çok güçlüdür, 
kıyıya çıkacağını sanır, 
fenerin ışığı bir başka 
yöndedir, o yöne doğru 
kulaç atar, yaklaştığını 
düşünür fenerin ışığı 
tam ters yöndedir. 
Yorgunluktan halsiz 
düşer, gücü tükenir, 
çaresizlik içindedir. Bir 
türlü sahile ulaşamaz 
ve ulaşamayacağını da 
anlar. Suyun yüzeyinde 
kalacak gücü iyice 
tükenmiştir. 
Sevgilisinin adını 
haykırır: “ Ah Tamara!.. 
Ah Tamara!..” Gücü 
yettiğince bağırıyor- 
muş.

Gölün suları rüzgârın 
uğultusuyla yankılan
mış Tamara diye. Bu 
sesi duyan Tamara koş
muş sahile. Sevgilisini 
aramış gözleri. Biraz 

uzaktan sevgilisinin 
sesini duyar gibi 
olmuş, dayanamamış, 
anlamış baş keşişin 
bunu yaptığını. Bütün 
gücünü kullanarak 
sevgilisine kavuşmak 
amacıyla vurmuş kendi
ni dalgalara.

Çok geçmeden iki 
sevdalı buluşmuşlar 
gölün beyaz köpüklü 
sularında.

Aşklarını Van gölünün 
derinliklerine gömerken 
bir ses yükseliyormuş 
gökyüzüne “Ah 
Tamara... Ah 
Tamara...” İşte bu olay
dan sonra bu Ada’nın 
adı Akdamar diye 
anılmış.

Yolculuğumuz pek 
uzun sürmedi. Çevre 
mizi gözleyip gevezelik 
yaparken zamanın nasıl 
geçtiğini anlayamadık. 
Görmek istediğimiz 
adaya neredeyse 
gelmiştik.

Uzaktan bakımsız bir 

yer olduğu izlenimin 
veriyordu kilise. Kısa 
süre sonra iskeleye 
benzer bir yere 
yanaştık. Kırk elli metre 
uzakta kilise bize bakı 
yordu. Merak ettiğimiz 
yapı ilgisizlikten 
üzgünüm der gibiydi. 
Birer ikişer karaya atlı 
yorduk. Kaptan gezi 
sonuna kadar bizi 
bekleyecekti. Kilisenin 
çevresini şöyle bir 
dolaştım, pislik ve koku 
insanı rahatsız edecek 
boyutlardaydı.

Adanın kilisesinden 
başka ilgi çeken bir 
yanı yoktu. Gelen tur
istler kiliseyi görmek 
için geliyordu. Fakat 
kilise güzelliğini, 
ihtişamını günümüze 
dek bakımsızlık 
nedeniyle koruya- 
mamıştı. Uzaktan bak
tığımızda bir harabeyi 
andırıyordu. 
Yaklaştıkça yıpran
mıştık çok daha net

görülüyordu.
Bu kilise Ermeni 

toplumuna aitti. 921 de 
Prens Gagik tarafından 
keşiş Manuel’e yap
tırılmış. Ermeni taş 
ustalarının en seçkin 
işçiliğini sergiliyor. 
Doğu Hristiyan 
sanatının en önemli 
örneklerinden biri:
“Koni biçimli külâhlı, 

köşe kuleli, merkezi 
haç planlı bir yapL Dış 
duvarlarındaki figüf* 
lerde Incil’den Olaylar 
ve azizler can* 
landırılmıştır.”

Duvarlardaki figür
lerde temel tema olarak 
“ İnsanlığın Kurtuluşu”, 
bu durum büyük bir 
ustalıklaİşlenmiştir. Bu 
kilisedetigürlerle ilgili 
çok önemli olan bir 
durumdan söz edebili
riz. Gün boyunca 
güneşin konumunun 
değişmesiyle, sürekli 
yeni figürlerin gün ışığı
na çıkış da sağlan
mıştır. Bu figürler 
içinde Yunus Efsanesi, 
Adem ile Havva ve 
diğerleri seçilmektedir.

Kilise koruma altına 
alınmadığı için duvar
lardaki sıvalar, tavanda
ki fresklerin büyük 
ölçüde döküldüğüne, 
yıprandığına tanık olu 
yorsunuz. Freskler ala

bildiğine zengin; ama 
özgünlüğünü koruya- 
mamış. Kilisenin çevre
si alabildiğine bakım
sız. Etrafı şöyle bir 
gezmek istiyorum; 
ancak bu düşüncemi 
gerçekleştirmeden geri 
dönüyorum. Kilisenin 
biraz uzaktan birkaç 
fotoğrafını çekmekle 
yetiniyorum.

Kendi kendimize bu 
yapının onarılması, 
restore edilmesi ve bir 
kültür varlığı olarak 
yaşatılması, gelecek 
kuşaklara armağan 
edilmesi gerekli diye 
düşünüyoruz. Birkaç yıl 
sonra kültür bakanlığı 
bu kiliseyi restore etme 
kararı aldı, böylelikle 
bu dinsel yapı yıkılmak
tan, yok olmaktan kur

tulmuş oldu.
Bu olay yüzümüzü 

ağartacak güzel bir 
uygulamaydı.

Ermeniler için büyük 
bir değer taşıyan 
Akdamar Kilisesi yıllar 
sonra yapılan anlaş
malar sonucunda 
restore edilmiş, umarız 
eski güzelliğine 
yeniden kavuşmuştur.

Bu sevindirici olayı 
televizyonlardan ve 
gazetelerden öğrendim. 
Görüntüler gerçekten 
çok güzeldi. Virane 
halinde gördüğümüz 
yapı bir sanat şaheser
ine dönüştürülmüştü. 
Emeği geçen herkesi 
kutlamak ve onlara 
teşekkür etmek bir 
vatandaşlık görevidir. 
Sağ olsunlar.
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AlHL aslanları finalde
Bursa’da yapılan 
liseler arası erkekler 
voleybol müsaba 
kalarında ilçemizi 
temsiien katılan iki 
takımdan biri olan, 
aynı zamanda geçen 
yıl liseler arası 
müsabakalarda il 
dördüncüsü olan 
Okulumuz Voleybol 
Takımı bu yıl da 
geleneği bozmadı. 
Çeyrek finale yük
selmeyi başardı. 
Çeyrek finalde 
İnegöl Ticaret 
Meslek Lisesi ile 
Çekirge Spor 
Salonu’nda 
karşılaştı. Maçın 
başından itibaren 
üstün bir oyun 
sergileyen takım, 
müsabakayı 25-19 
ve 25-21 setlerle 2-0 
|azanarak adını

IHL volcylıol 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, 
ikinci maçında 
Bursa Otomotiv 
Lisesi’ni 2-0 yenen 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi, üçüncü 
maçında grup birin
ciliği için 11.04.2012 
tarihinde Bursa 
Çelebi Mehmet 
Lisesi ile Çekirge 
Spor Salonu’nda 
karşılaştı. Çekişmeli

dörtlü finale 
yazdırdı. Takım 
dörtlü finallere 
gelene kadar rakip
leriyle yaptığı dört 
maçı da kazanarak 
okulu ve Gemlik’i 
Bursa da en güzel 
şekilde temsil etti. 
Yarı final maçları 7 
Mayıstan itibaren 
Bursa Atatürk Spor 

geçen maçın sonu
cunda Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 2- 
1 skorla galip gel
erek grup birincisi 
olarak çeyrek finale 
yükselme hakkını 
elde etti. Gemlik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Beden Eğitimi 
Öğretmeni Bekir 
GULIRMAK’ın 
çalıştırdığı Voleybol

Salonu’nda yapıla
cak. Okul Beden 
Eğitimi Öğretmeni 
Bekir Gührmak’ın 
oyuncularının 
göstermiş olduğu 
üstün performans, 
bütün izleyicilerin 
yoğun ilgisini ve 
beğenisini kazandı. 
Hüseyin Çetinkaya, 
Yusuf Kılıç, Murat

Takımı, üç maçta üç 
galibiyet ile çeyrek 
finale yükseldi.
Okul takımı 
30.04.2012 tarihinde 
yapılacak çeyrek 
finalde İnegöl 
Ticaret Meslek 
Lisesi ile karşılaşa
cak. Bu maçı da 
kazanması duru
munda takım, 
dörtlü finale

Derse, Ferhat Şahin, 
Ahmet Şimşek, 
Ömer Faruk Şahin, 
Alper Uzun, Yunus 
Emre Çubukçu, 
Furkan Peltek, 
Şerhat Sükyen Talha 
Özaydın’dan oluşan 
Okulumuz voleybol 
takımı, Yarı finalde 
Osmangazi Lise 
si’yle karşılaşacak. 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Okul Müdürü 
Mehmet Türkmen; 
Beden Eğitimi 
Öğretmeni Bekir . 
Gülırmak ve öğren
cilerini tebrik ettiğini 
başarılarıyla gurur 
duyduğunu ve ilçeyi 
başarıyla temsil 
etmenin haklı mutlu
luğunu yaşadıklarını 
söyledi.

katılmayı 
hak edecek. 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Müdürü Mehmet 
TÜRKMEN;
"Başarılarından 
dolayı Öğretmenimiz 
Bekir GÜLIRMAK’ı 
ve takımını tebrik 
ediyor; başarılarının 
devamını diliyoruz." 
dedi.

Satranç 
turnuvasında 

yarıştılar

19 Mayıs Gençlik 
ve Spor Bayramı 
etkinlikleri kap
samında Hisar 
Anadolu lisesinde 
Okul Tarih Öğret
meni Osman 
Cebeci kontrolünde 
ve gözetiminde 
düzenlenen futbol 
müsabakasında 9/C 
sınıfı şampiyonluğa 
ulaştı. 9/C sınıfı 
Oyuncuları: Furkan 
Akpınar, Ufuk Filiz, 
Taha Bekiroğlu, 
Furkan Dilek, 
Mustafa 
Dokuzparmak, 
Berk Yazıcı, Semih 
Şahin Konur. Ayrıca 
Okul Tarih Öğret
meni Osman

KAŞ€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
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

Cebeci 
kontrolünde ve 
gözetiminde 
yapılan satranç 
müsabakasında 
okul şampiyonu 
9/G sınıfından 
Mehmet Gedik 
oldu. 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor 
bayramı şenlikleri 
kapsamında Hisar 
Anadolu Lisesinde 
Kız Voleybol takımı, 
Kız futbol Takımı, 
Erkek Basketbol 
takımı, Erkek 
Masa Tenisi takımı, 
Satranç Takımı, 
Kross Takımı 
oluşturularak şen
liklere aktif katılım 
saplandı.

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. 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 id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUB - FEBİBOT
KAYMAKAMLIK

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 1Ş
Eskihisar (262) 655 60 31

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hşt)

ULAŞIM

R
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 51210 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

DAĞITICILAR

E GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İp ra gaz 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 Hastansa! 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Msr.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

BELEDİYE

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

R
TAKSİLER

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

1 Akçen Petrol s13 1O
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz 5*13 ıs as
Boysa Petrol S13 Q1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4263 
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-Yayıncıhk-Reklamcilık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ıınlıkuMi
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
MANCI :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





Şampiyondan gol şov: 6-1
U-16 yaş ligi 1. gurupta şampiyonlukmüca 
delesi ne çıkan Gemlik Belediyespor, son 
maçında İzniksspor’u 6-1 mağlup ederek 
şampiyon oldu. Maça üstün başlayan 
Gemlik Belediyespor’un gollerini 25. ve 27. 
dakikada Onur, 33. dakikada Hakan, 46. 
dakikada Eray, 52. dakikada Muhammed, 
71. dakikada Yunus kaydetti. Gemlik Bele 
diyespor Kulübü Başkanı Mahir Gencer, 
karşılaşmadan sonra futbolcuları tebrik 
etti. Seyfettin Şekersöz’ün haberi 7’de

Taklit banka
-—-—“ ■ siteleri kurarak 

dolandırıyorlar
İnternet kullanımının yaygınlaş
masıyla bilişim suçlarında da 
artışa sebep oluyor. Sayfa 3'de

-

2011 yılı gayri menkul gelir 
rekortmeni Meral trtür

Gemlik Vergi Dairesi mükelleflerinin 2011 yılı gayri menkullerinin 
gelirlerinden verdikleri beyannameye göre yapılan sıralamada, birin
ciliği 458 bin 51 lira matrah ile Meral Ertür birinci, 346 bin 713 lira 
matrah ile Kemal Akıt ikinci, 202 bin 749 lira matrah ile Süer Akman 
üçüncü oldu. Süer Akman’ı 153 bin 969 matrah ile Necati Demir ve 
144 bin 672 lira matrah ile Yakup Yaşar Bektaş izledi. Gayri menkul 
gelir vergisi rekortmenlerinin listesini 2. sayfamızda okuyabilirsiniz

Kanser hastalarına 
katkı için kermes

Uludağ Üniversite
si Onkoloji Daya 
nışma Derneği, 
Gemlik’te yarın 
kanser hastalarına 
katkı sağlamak 
amacıyla kermes 
düzenliyor.
CİUS AV M’de saat 
10.oo ile 18.oo 
arasında açık kala
cak olan kermeste,

dernek gönüllü
lerinin yaptığı el 
işleri satışa 
sunulacak.
Kermesten elde 
edilecek gelirleri 
Uludağ Üniversite
si’nde tedavi gören 
yoksul kanser 
hastalarının tedavi 
giderlerinde kul
lanılacak

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik Lisesi 
mezunları 43 yıl sonra 

yeniden lıulustular
Güne Bakış

Mudanya’da bir akşam...
Cumartesi akşamı arkadaşımız 

Mehmet Yaşar’ın Mudanya’da konuğu 
olduk.
Bir iki yıldır Mudanya’ya gitmemiştim 

iyi oldu.
Akşamın alaca karanlığında girdik 

Mudanya’ya...
Mudanya girişi, Gemlik gibi yoğun bir 

inşaat furyası içinde..
Eski Mudanya koruma kapsamında 

olduğu için bozulmadan korunmuş.
Yollar araç dolu, ilerlemenin müm 

künü yok. Bursa adeta Mudanya’ya 
akmış.. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Lisesi 
mezunları, 43 yıl 
sonra yeniden 
bira raya geldiler.
Gemlik Lisesi 
Mezunları Derne 
ği’nin organizes 
yonu ile dün Ata 

mer Hotel’de bira ra 
ya gelen 168 Gem 
lik Lisesi mezunu, 
yıllar sonra lise 
arkadaşları ile has
ret giderdiler. i 
Haberi sayfa 5’de

Bufsa'da bir zeytin 
firmasının çalışan* 
larını taşıyan 
servis midibüsü 
devrildi. Kazada ilk 
belirlemelere göre 
16 kişi yaralandı. 
Kaza, Orhangazi- 
Gemlik yolunda 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göçe, bir zeytin fir
masında çalışan 
işçileri taşıyan

Halil Çorum (41) 
idaresindeki 
16 ZM İ 30 servis 
midibüsü, 
Orhangazi Karsak 
kavşağına yaklaşık 
300 metre kala 
devrildi. Kazada, 
16 kişi yaralandı. 
Yaralılar; ambu
lanslarla Bursa, 
Gemlik ve Orhan 
gazi'deki has
tanelere kaldırdı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kanser, asrın 
Canlar aldığı ç 

diyat gerektiriyc
İnsanoğlu azin 

lim olmaz müca
Dünyada binle 

bu menhus has 
uğraş veriyor.

Mutlaka bu top 
kurtaracak. Yılla 
yok edildi ise; k 
Ümitsiz olmaya 
olduğu kadar, h 
duyarlı vatanda: 
büyük maddi ve 
bulunuyor, konf 
aldınlatıyor.

Dayanışma de 
yardımlar sağlıy 
çalışmalar yapıy 
savaş için kurul 
(Uludağ Ünivers 
Derneği) tedavi 
yakınlarına barır 
madan ve kolay 
için Bursa’da ha 
yon Merkezi ola 
başlatmış bulun

Dernek, Gemlil 
mizin de katkılar 
Mayıs 2012 Sah 
CIUS AVM’de bir 
bulunuyor.

İnanıyorum ki; < 
önemli girişimi n 
destekleyecektir, 
larının el emeği, 
ler, evlerimizde y 
olarak, bir anı ol< 
yardım etmenin i 
lardır.

Kanserle savaş 
zını yüreklerin de 
kanserin yenilme 
korkulmaması, eı 
gereğini hatırlata 
katılacak mutlu o 
çaktır.

Unutmayalım, “ 
üstündür” buyun 
Şağlığında ver ki 
Öbür alem için üı

Sırası Geldikçe I /II 1» IHİMı 1II İMMIH ıniı
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İnan TAMER

A-DAY KERMESİ 
belası.
|ibi, tedavisi de bir hayli mad- 
>r.
nli ve kararlıdır. Kolayına tes- 
deleyi elden bırakmaz, 
rce doktor, eczacı, kimyager, 
talığın nedenini bulmak için 

jlumu ürkütücü hastalıktan 
ır önce sıtma, verem nasıl 
anserin de çaresi bulunacak, 
gerek yok. Bilim insanlarının 
amiyetli toplum sağlığına 
şiarımız kanserde savaş ve 
manevi yardımlarda 

eranslar veriyor, toplumu

rnekleri ile hem maddi 
or, hastalara moral için 
or. Bursa’mızda da kanserle 
muş olan ONKA-DAY 
itesi Onkoloji Dayanışma 
gören hastalara ve hasta 
lacakları, tedavilerini yorul- 
ıkla yapabilmelerini temin 
sta konuk evi ve rehabilitas 
rak gerekli çalışmaları 
uyor.
di hayırsever hemşehrileri 
ını sağlayabilmek için 8 
günü saat 10.oo-18.oo arası 
' kermes düzenlemiş

Gemlik halkı bu hayırlı ve 
iaddi katkılarıyla
Derneğin gönüllü çalışan- 

göz nuru ile yaptıkları ürün- 
ardım etmenin bir nişanesi 
ırak kalacak. Gönüller 
luzurunu sürekli duyacak- 

ın bir elemanı olmanın haz- 
s duyacak, insanlara 
ız bir hastalık olmadığını, 
rken teşhise yönelmesi 
cak, çalışmalara içtenlikle 
ılacak, mutluluğu paylaşa-

Veren el alan elden 
muş sevgili peygamberimiz. 
; ruh ve akıl sağlığın olsun, 
midin olsun.

Gemlik Vergi Dairesi mükellefleri 
lerinden verdikleri beyannameye g< 
51 lira matrah ile Meral Ertür birini 
ikinci, 202 bin 749 lira matrah ile Si

Adı Soyadı
1- Meral Ertür
2- Kemal Akıt
3- Süer Akman
4- Necati Demir
5- Yakup Yaşar Bektaş
6- Ali Osman Bektaş
7- Erdoğan Barutçuoğlu
8- İsmi açıklanmadı
9- Dursun Kuşkaya
10- Hüsnü Aydoğmuş
11- Ali Ihsan Anar
12- İbrahim Şirin
13- Mehmet Kaptan
14- Abdullah Güler
15- Miral Kıran
16- Aydın Bayraktar
17- Hüseyin Çelik
18- Hürrem Peker
19- Haşim Adatepe
20- F.Nimet Ataoğuz
21- Emrullah Özaydın
22- Celal Çeçener
23- Hüseyin Ozan
24- Ferhunde Ertunç
25- Ali Yavuz Nalbantoğlu
26- Mehmet Tahir Kınay
27- Osman Salim MalatyalI
28- Mehmet Turgut
29- İsmail Adatepe
30- Honan Çalışkan
31- Mehmet Anar
32- İsmi açıklanmadı
33- Fikret Güneş
34- Selçuk Tangün
35- Necmettin Kondakçı
36- Erol Çelikiz
37- M.Altan Karapaşaoğlu
38- Haşan Aydan Erenoğlu
39- Özcan Türüdü
40- S.Ertan Özkardeş
41- Mükerrem Göksel
42- Mete Oğuz Yıldırım
43- Cevat Aydın
44- Fatma Nigar Ecer
45- Ömer Kalyon
46- Ersan Ozan
47- Bahattin Çavdar
48- Sedat Aydın
49- Yüksel Yıldırım
50- Hatice Türkgil

nin 2011 yılı gayri menkullerinin gelir- 
öre yapılan sıralamada, birinciliği 458 bin 
si, 346 bin 713 lira matrah ile Kemal Akıt 
jer Akman üçüncü oldu.

Matrah Tahakkuk Eden
458.051.55 153.998.04
346.713.49 115.029.72
202.749.75 64.642.41
153.969.37 47.569.28
144.672.19 44.315.27
143.106.56 43.767.30
131.651.25 39.757.94
126.421.87 37.927.65
116.206.76 34.352.37
113.805.00 33.511.75
102.232.69 29.461.44
97.448.44 27.786.95
97.153.12 27.683.59
97.108.50 27.667.98
96.125.72 27.324.00
87.187.50 24.195.63
86.868.75 24.084.06
86.025.00 23.788.75
71.907.00 18.847.45
70.662.75 18.411.96
70.590.00 18.386.50
70.125.00 18.223.75
63.150.00 15.782.50
62.662.50 15.611.88
61.819.22 15.316.73
61.665.00 15.262.75
59.506.03 15.507.11
58.567.50 14.178.63
58.297.06 14.083.97
54.675.00 12.816.25
53.917.50 12.551.13
53.586.56 12.435.30
52.245.00 12.026.15
51.750.00 11.982.50
50.343.75 11.512.81
48.000.00 10.880.00
47.018.59 12.369.70
46.578.04 10.496.07
45.792.45 10.283.96
45.306.81 10.152.84
45.000.00 10.070.00
45.000.00 10.070.00
44.562.30 9.951.82
44.212.50 9.857.38 £
43.050.00 9.543.50 g,

40.640..62 8.892.97 s
40.504.00 8.856.08 g
39.912.30 8.696.32 ®
39.382.50 8.553.28
38.962.50 8.439.88

ELEMflH ABflNIYOB
Fabrikamızda çalışacak 
BAKIMCI, ELEKTRİKÇİ 

ve VASIFSIZ
ELEMANLAR aranıyor

VERONA GRANİT 
MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 

Umurbey Sanayi Bölgesi 
Yalova Yolu 2. Km. GEMLİK 
TEL :514 03 06 - 514 20 21

If AVID Adıma bastırmış olduğum 33830-33832-33850 nolu fatura 
Anili nüshalarımı, 34 FOA 67 plakalı Dorseme ait ruhsatım 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

S 
!t
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[■nhrot temeri havat tartardı
Bursa'nın Harman 
cık ilçesinde, şaram
pole uçarak 6 takla 
atan araçta bulunan 
3 kişi burunları bile 
kanamadan kazayı 
atlattı.
Bursa'nın Harman 
cık ilçesinde, şaram
pole uçarak 6 takla 
atan araçta bulunan 
3 kişi burunları bile 
kanamadan kazayı 
atlattı.
Bursa'dan Kütah 
ya'nın Simav ilçesin
deki kaplıcalara git
mek için yola çıkan 
Bilal Yıldız idaresin
deki 16 CEM 17 

Taklit iıaılıa şileleri kurarak dolandırmorlar
internet kullanımının 
yaygınlaşmasıyla 
bilişim suçlarında 
da artışa sebep 
oluyor. Emniyet 
Genel Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele (KOM) 
Dairesi tespitlerine 
gore, dolandırıcılar 
herhangi bir 
bankanın internet 
sayfasının aynısını 
tasarlayıp internet 
bankacılığı kullanan
lara e-mail yolu ile 
gönderdikleri gün
celleme bahanesiyle 
elde ettikleri bilgileri 
kendi web adresler
ine gelmelerini 
sağlıyor.
KOM uzmanlarının 
tespitlerine göre, 
bankaların müşteri
lerin bilgilendirme 
lerini takibe alan 
dolandırıcılar, 
bankaların resmi 
internet sitelerini 
kopyalayarak 
yeniden tasarlıyor
lar. Dolandırıcılar, 
bilgi güncellemesi 
bahanesiyle link 
attıkları vatan
daşların kendi tasar
ladıkları sahte banka 
web sitelerine yön
lendiriyor. Böylece 
vatandaşların hesap 
bilgilerine ulaşan 
internet dolandın 
cilan, hesapları 
boşaltabiliyor. 
Bankaların son yıl
larda geliştirdikleri 
SMS şifreleri ile bu 
dolandırıcılık yön
teminin önüne önem 
li ölçüde geçildi, 
interaktif bankacılık 
işlemleri için tüm 
dünyada olduğu gibi 
Türkiye'de de kul

plakalı otomobil, 
Harmancık Meyran 
Dağı mevkiinde 
sürücüsünün 
kontrolünü kay
betmesi üzerine 
şarampole yuvar
landı. 6 takla attıktan 
sonra ancak 

lanımı yaygınlaşan 
SMS mesajı ile 
onaylama işlem
lerinin yapılması, bu 
alandaki 
dolandırıcılık ve 
mağduriyet oran
larının azalmasını 
sağladı. Ancak 
geliştirilen bu 
güvenlik önlemi ve 
kullanımının yaygın
laşmasına karşılık, 
SMS mesajlarının 
yönlendirilmesini 
sağlayan truva atı 
türevi zararlı 
yazılımlarda da 
büyük bir artış mey
dana geldi. 
Bilgisayarlara yöne
lik olarak hazırlanan 
truva atı türevi 
birçok zararlı yazılım 
modifiye edilerek 
akıllı telefonların 
etkilenmesini 
sağlayacak hale 
getiriliyor. Bu zararlı 
yazılımın suçlular 
tarafından kullanım 
süreci bilgisayar 
kullanıcılarına 
bankadan gelen 
izlenimi verilmiş e- 
postalar gönder
ilmesiyle başlıyor. 
Bu e-posta aracılığı 
ile cep telefon 
numara ve model
lerini belirtmeleri 
isteniliyor. Kullanıcı 
tarafından bu bil
giler verildiği 
takdirde; telefona, 
bankacılık işlem
lerinin gerçekleştir
ilebilmesi için bir 
dijital sertifikanın 
yüklenmesi gerek
tiğini belirten ve 
yazılımın yük
leneceği linki içeren 
SMS mesajı gönder
iliyor. Kullanıcı 
tarafından bu 

durabilen araçta 
bulunan Bilal Yıldız 
(27) ve eşi Elif Yıldız 
(27) burunları bile 
kanamadan kendi 
imkanlarıyla ters 
dönen araçtan 
çıkarken, 3 yaşında
ki çocukları 

yazılımın yüklen
mesi sonucunda 
kullanıcıya ulaşan 
SMS mesajları, daha 
önceden belirlenen 
başka bir cihaza 
yönlendiriliyor. 
Uzmanların tespit 
ettiği diğer bir yön
tem ise akıllı tele
fonlar üzerinde 
uygulanıyor. Akıllı 
telefonların ve mobil 
uygulamaların 
bankacılık gibi 
işlemlerde artan bir 
şekilde kullanıl
masıyla bu tür uygu
lamalar da hedef 
oldu. Klasik telefon 
özellikleri ile birlikte 
kişisel bilgisayarlar 
aracılığı ile yapıla
bilecek işlemleri de 
gerçekleştirebilen 
mobil işletim sis
temleri bulunduran 
cihazlar olan akıllı 
telefonların 'taşın
abilir bilgisayar' 
halini almaları, bu 
tür cihazların suç 
işlemek amacıyla 
kullanılmasını da 
yaygınlaştırdı.
Emniyet tespitlerine 
göre, bilgisayarlar
daki zararlı yazılım
lara karşı oluşan bi 
linç, akıllı telefonlar 
veya tablet bilgisa
yarların kullanımın
da henüz yeteri 
kadar oluşmadı. Bu 
durum da suçlu
larının bu alanda 
daha kolay hareket 
etmelerine imkan 
sağlıyor.
KOM Dairesi tarafın
dan yapılan uyarılar
da şu ifadelere yer 
veriliyor: "Hiçbir 
banka müşterilerine 
gönderdiği e-posta 
üzerinden şifre,

Talha ise kontrol 
için Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Uzun süre kazanın 
şokunu üzerinden 
atamayan şoför 
Bilal Yıldız, 
"Birden direksiyon 
hakimiyetini kaybet
tim, araç şarampole 
doğru gitmeye 
başladı. 6 takla attık
tan sonra aracımız 
taşa takıla rak 
ancak durabildi.
Emniyet kemerimiz 
takılı olduğu için 
bize bir şey olmadı" 
dedi.

parola ve hesap bil
gilerini istemez. Bu 
yüzden bankanız 
tarafından gelmiş 
gibi gözüken ve siz
den şifrenizi veya 
kart bilgilerini 
isteyen e-posta'ları 
önemsemeyin. Bu e- 
posta içeriklprindp 
bankamzın logo ve 
sembolleri de içere
bilir. Ayrıca e-posta 
içeriğinde verilen 
linklere de itibar 
etmeyiniz.
Bankanızın internet 
şubesine sadece 
verilen resmi 
adresinden girin. 
Dolandırıcılar bu 
şekilde bankaların 
adreslerine benzer 
alan adları ile müş
terileri kandırarak 
kendi sistemlerine 
yönlendirmekte ve 
bu şekilde kullanıcı 
adları ve şifrelerini 
ele geçirmektedirler. 
Ayrıca bankalar 
adreslerini harf 
gruplarından oluştu
rurlar bu yüzden 
sayı grupları ile 
oluşturulmuş 
adreslere karşı 
duyarlı olunuz. 
İnternet bankacılığı 
işlemlerinizi evde 
veya ofisinizdeki 
şahsi bilgisayarları 
nızdan gerçek
leştirin. Internet 
cafe, kütüphane ve 
benzeri herkesin 
kullanımına açık bil
gisayarlarda yap
tığınız işlemler sizin 
bilginiz dışında arka 
planda kaydedile 
bilir ve bu sayede 
şifre/hesap bilgi
leriniz kötü niyetli 
insanların eline 
geçebilir."

Elele yola fırlayan 
iki kız öğrenci minibüsün 

altımla kaldı

Bursa'da elele 
koşarak aniden yola 
fırlayan iki ilköğre
tim öğrencisi 
minibüsün altında 
kaldı. Kızlardan biri 
ağır yaralandı, 
diğerinin sağlık 
durumu iyiye 
gidiyor.
Bursa'da elele 
koşarak aniden yola 
fırlayan iki ilköğre
tim öğrencisi 
minibüsün altında 
kaldı. Kızlardan biri 
ağır yaralandı, 
diğerinin sağlık 
durumu iyiye 
gidiyor.
Alınan bilgiye göre, 
olay merkez 
Osmangazi ilçesine 
bağlı Bağlarbaşı 
mahallesi 
Osmangazi caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. Mustafa 
Münevver Olağaner 
İlköğretim okulu 
öğrencisi 2 arkadaş 
13 yaşındaki Elif 
Zengin ile yine aynı 
yaşta olan arkadaşı 
Tuğçe Çubukçu 
evlerinin önünde 

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

oyuna daldı. 
El ele tutuşarak 
koşan iki küçük kız 
park halindeki 
araçların arasından 
aniden yola çıkınca 
o sırada Hamitler 
istikametinden 
Bağlarbaşı yönüne 
seyreden bir 
inşaat firmasına ait 
16 U 4129 plakalı 
minibüsün altında 
kalarak yaralandı. 2 
arkadaş mahalle 
sakinlerinin haber 
vermesi ile olay yer
ine gelen 112 ambu
lansı ile Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Durumu 
ağır olan Elif Zengin 
yoğun bakıma 
kaldırılırken Tuğçe 
Çubukçu'nun ise 
daha iyi olduğu 
belirtildi. Kazanın 
ardından gözyaşı 
döken minibüs 
sürücüsü ise ifadesi 
alınmak üzere polis 
merkezine 
götürüldü. Polis 
kazayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.
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Mudanya'da bir akşam..
Mudanya Iskelesi’ndeki otoparklar dolu...
Yol boyu araç park edecek yer bulmak zor.
BursalIların hafta sonlarını Mudanya’da ge 

girdikleri belli oluyor.
Rıhtımdaki tüm çay bahçeleri kadar, 

restaurantlar da ağzına kadar dolu.
İğne atsanız yere düşmez...
Dar yollarda aracımızla ağır ağır ilerliyo 

ruz.
Ben de bir şaşkınlık.
Arabanın içinden bir o yana, bir bu yana 

bakınıyorum...
Mudanya’ya dışarıdan akın akın gelen 

insanlar para bırakıp dönüyorlar.
Gemlik olarak neleri kaybettiğimizi daha 

iyi anlıyorum.
Bir zamanların Gemlik’i de bugünün 

Mudanyası gibiydi...
Nasıl kıydık güzel ilçemize..
Hafta sonlarında Mudanya’ya giderek 

durumu görebilirsiniz.
Bir ara kendimi yaz aylarındaki Marmaris, 

Muğla veya Antalya’da hissettim.
Mudanya’nın hiç görmediğim bir bölgesi 

ne doğru gidiyor aracımız.
Bize tarif edilen yerde, Mehmet Yaşar ile 

buluşacağız.
Jandarmadan sola dönünce, Balıkçı Barı 

nağı’na gidiliyor.
Mudanya’da böylesine bir Balıkçı Barınağı 

olduğunu hiç görmemiştim.
Şaşkınlığım sürüyor...
Barınak ağzına kadar dolu.
Bir bölümünü balıkçılara, bir bölümünü 

fiber küçük teknelere, kalanı ise yatlara 
ayrılmış.

Denizin içine ayrı bir güzellik veriyor bu 
durum.

Balıkçıya, tekne sahiplerine ve yat sahip
lerine hizmet veren bir Barınak!

Gemlik’i düşünüyorum sonra...
Bir yılı geçkin bir süredir yapımı durduru

lan Balıkçı Barınağı’nı..
Bizim Barınağın ne olacağı da belli değil.
Gidip Mudanya’yı görsünler...
Tarif edilen Erol Restaurant’ın önünde 

araçtan iniyoruz.
Restaurant full dolu.
Yer ayırtmayanlar ayakta kalıyor veya bek

liyorlar.
Olmaz böyle bir şey diyorum..
Bir de Gemlik’teki restaurantlar geliyor 

aklıma..
Biz gruba sonradan eklendiğimiz için yer 

bulmada zorlanmışlar.
Allah’tan Mehmet Erol’un müdavimi oldu 

ğundan sorun çözülmüş.
Haftanın her günü oranın böyle dolu 

olduğunu öğreniyorum.
Yoğunluktan bize biraz geç bakıyorlar.
Masaya hizmet veren garson Boksör 

Restaurant’tan gitme olduğundan, beni 
görünce tanıdı.

Masayı kısa zamanda donattı.
Birşey söylememize gerek kalmadı.
Mehmet, “O işini bilir” dedi...
Mudanya’yı bu yüzüyle gördükten sonra, 

Gemlik’in neleri kaybettiğini şimdi daha iyi 
anlıyorum.

GEMLİK LİSESİ MEZUNLARI VE SABAH KAHVALTISI

Yaşamın en güzel zamanlarıdır lise 
çağları. Çocukluktan ergenliğe, ergenlikten 
de erginliğe geçişte bir köprüdür.

Yıllar sonra, bu güzel zamanları yolda 
gördüğünüz eski bir dostun yüzünde, ya da 
ucu yanmış yırtık bir fotoğrafta anım
sarsınız.

İşte, Gemlik Lisesi Mezunları bu anım
samaları sıklaştımak için bir takım etkinlik
ler düzenliyorlar. Bunlardan bir tanesi de 
Pazar günü gerçekleşti.
Atamer’in nezih ortamında ilçemizde 

yaşayanlar dışında, zamanında ilçeden 
ayrılmış ancak yüreğinde hala sımsacık 
Gemlik sevdalısı olan o kadar çok insan 
vardı ki...

Müfit PARLAK, Belma ŞERİTÇİ, Nilgün 
ERÇEK, Hakkı ŞENER, Cengizhan ve 
Münire SAYIN, Serdar İNAN, Mustafa 
İPLİKÇİ, Ertuğrul KILIÇLAR( halen lise 
müdürümüz), Sevinç Bilen BONCUK, Ayşen 
ÜRE, Zuhal ve Mahir GENCER, Huriye 
BALA, Nilüfer Karsaktı, Kezban ÇETİNAVCI 
aklıma ilk gelenler...

Ortalama yaşın hayli altında olmamıza 
rağmen Gemlik Süper Lise’nin 1998’deki ilk 
mezunları olarak biz de bu anlamlı günde

İlköğretim okulu müdürlerine süt konusunda bilgi verildi

UHT süt müdürlere tanıtıldı
Son günlerde 
okullarda dağıtılan 
sütten zehirlen
melerin meydana 
geldiği şeklinde 
çıkan haberler 
üzerine, ülke 
genelinde Sağlık 
Bakanlığı ve Tarım 
Bakanlığı tarafından 
okul müdürlerine 
yönelik bilgilen 
dirme toplantıları 
düzenleniyor. 
Bu toplantılardan 
biri de geçtiğimiz 
günlerde ilçemizde 
yapıldı. 
Gemlik İmam Hatip 
Lisesi Toplantı 
Salonu’nda yapılan 
bilgilendirme 
toplantısına, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin,

Gemlik Sağlık 
Grup Başkanı ile 
ilçemizdeki ilköğre
tim okullarının 
müdür ve idare
cilere katıldı.

UHT SÜTTE 
MİKROP 
BULUNMAZ 
Bugüne kadar 
okullara 7,2 milyon 
adet kutu süt 
dağıtıldığını 
söyleyen İlçe Tarım 
Müdürü İbrahim 
Çetin, “En güvenli 
süt UHT süttür. 
Çünkü, UHT sütte 
140 santigrat 
derece gibi yüksek 
ısı uygulanır. 
Buradaki bakteriler, 
mikro organizmalar 
hepsi en aktif hale 
getiriliyor. Bunu 
oda sıcaklığında 3-4

beraberdik.
Kimi zaman gözler dolu dolu kimi zaman 

da yüzlerde tebessüm vardı. Lisenin bir çok 
döneminden mezun olmuş kişiler, 
fotoğraftaki kareleri ve zaman zaman 
kaybedilmiş kişileri de yad ederek hoş bir 
zaman geçirdi.

Bu günün anlamı gerçekten büyük. Çünkü 
eski ve yeni nesil bir araya gelerek birbirini 
tanıma fırsatı buldu.

Burada elbette emeği geçen insanlara da 
değinmeden edemeyeceğim... Öngörü 
sahibi olarak böyle bir oluşum da yer alan 
Gemlik Lisesi Derneği kurucuları: Aydın 
AKOVAGİL, Mürvet SEZER, Ragibe 
GÖZÜPEK, Şeyda SARAL ve Şerife 
ALYÜZ’ün emekleri takdire değer.

İnşallah yeni nesil olarak onlardan bu 
konu da hem çok şey öğreneceğiz hem de 
yeri geldiğinde de bayrağı devralacağız.... 
Bu yüzden, derneğe gönülden destek vere
cek kişilerin bu anlamlı oluşuma katılmaları 
gerek.

Bundan sonraki ilk etkinlik ise artık 
gelenekselleşen Pilav Günü.

Haziranın ikinci Pazar günü Gemlik Lisesi 
bahçesinde buluşmak dileğiyle..

ay koruyabiliyor
sunuz. Dolayısıyla,. 
en güvenilir içilecek 
süt UHTsüttür.” 
dedi.
Çetin, 140 santigrat 
derecede kaynatılan 
UHT sütün protein 
değerlerinin korun
duğunu, amacın 
çocuklara temel 
gıda olan süt içme 
alışkanlığının 
kazandırılması 
olduğunu belirte 
rek, “Bu sütler asla 
mikrop barındırmaz. 
Yapılan araştır
malarda, süte karşı 
hassasiyeti olan 
öğrencilerin 
midelerindeki 
hazımsızlıktan 
dolayı rahatsız
landıkları tespit 
edilmiştir. Sütün 
içinde bulunan süt

şekeri hazımsızlık 
gösteren hassas 
bünyeli çocuklarda 
sorunlar yaşan
mıştır. Bu tip 
kişilere süt yerine 
yoğurt veya ayran 
da iç irilebilir” dedi. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından 
bu yıl uygulamaya 
sokulan ‘Okul sütü' 
projesi kapsamında 
ilçemizdeki okullar
da da süt dağıtıla
cağını söyleyen 
ilgililer, doğabilecek 
olaylara karşı 
dikkatli olunmasını, 
hassas bünyeli 
çocukların süte 
tepki göstermeleri 
halinde bunlara süt 
verilmemesini; ye 
rine ayran veya 
yoğurt verilmesini 
tavsiye ettiler.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:yeldabykz@gmail.com
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Cemlilılisesi mnla!i 43 yıl sonra yenmeli liülusiülar
Gemlik Lisesi 
mezunları, 43 yıl 
sonra yeniden 
biraraya geldiler. 
Gemlik Lisesi 
Mezunları 
Derneği’nin organi
zasyonu ile dün 
Atamer Hotel’de 
biraraya gelen 168 
Gemlik Lisesi 
rtıezunu, yıllar sonra 
lise arkadaşları ile 
hasret giderdiler. 
Gemlik Lisesi 
Mezunları Derneği 
Başkanı Aydın 
Akovalıgil, gelenek 
haline getirdikleri 
buluşmaların 
sürdürüleceğini 
belirterek, şunları 
söyledi: 
“Bundan 2 yıl önce 
uzun bir aradan 
sonra organize et 
meye başladığımız 
bu birlikteliğimiz 
meyvelerini verme 
ye, dallarını 
güçlendirmeye 
devam ediyor. 
2 yıl önce yeri 
değiş tirilecekmiş 
gibi olan Lisemizin 
yerinde kaldığı 
gibi, bu yıl 770 bin 
liralık bir 
güçlendirme projesi 
iptal edilerek, lisemiz 
yeniden yapılıyor. 
Ön proje çalışmaları 
sonuçlandırıldı. 
Gemlik’e her zaman 
katkıları ile faydalı 
olan GEMPORT bu 
projemizi kabul 
ederek, lisemizin 
yeniden yapılması 
için 2 milyon liralık 
bir yardımda bulun
mayı kabul etti. 
Bununla ilgili pro
tokol imzalandı. 
Şu anda, Mimarlar 
Odası Gemlik 
Temsilcisi Kenan 
Çakır ile birlikte 
okul projesini 
hazırlıyoruz. 
Aslında daha önce
den yapılan çalış
malar, inşaat

süresince Gemlik 
Lisesi öğrencilerinin 
eğitimlerine devam 
edecekleri okul bulu
namadığı için, yine 
aynı binada eğitimin 
devamına karar 
alındı.
Alınan kararla okul 
binası yerinde kala
cak, spor salonu 
yıkılarak, yeni okul 
inşaatına buradan 
başlanacak.
Okulumzun 2011- 
2012 yılı andaç çalış
maları devam ediyor. 
Bu andaçın çıka
bilmesi için reklam
larınızla destek ver
menizi istiyoruz.
Biraraya gelmemizin 
nedenlerinden biri de 
budur. Derneğimiz 
ka tılımlarınızla 
güçlenecek, okulu
muza, öğrencilere ve 
mezunlarına 
desteğimiz büyüye 
rek devam edecektir. 
Üniversite ve 
yüksek okullarda 
öğrenim gören 
öğrencilere burs ver
meye devam ediy
oruz. Katkılarınızı 
bekli yoruz. "dedi. 
Gemlik Lisesi’nden 
deşişik yıllarda 
mezun olanlar 
birbirleriyle hasret 
giderdikleri 
sabah kahvaltısı öğle 
saatlerinde sona 
erdi.



7 Mayıs 2012 Pazartesi Gemlik Karfez Sayfa 6

MIMlİHlillIlHiltlIllllll M İİMiHil »il ini |M
Gemlik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nce açılan 

Drama Kursu’nun minikleri yıl sonu 
gösterilerinde izleyenlere güzel saatler geçirttiler.

işletmeciliğinde 
Adonis Cafe adıyla 
çalışacak.
Geçtiğimiz günlerde 
kapılarını müşterile 
rine açan Adonis 
Cafe, bayanların 
günlerini yapabile
ceği düzenleme ile 
yapıldı. Açılışa 
Belediye Başkan 
vekili Muharrem 
Sarı, Esnaf ve

Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, işletmeci 
yakınları ve 
Gemlikliler katıldı. 
Hayırlı ve uğurlu 
olması dilekleriyle 
kesilen kudeleden 
sonra verilen ikram 
ile Adonis Cafe 
hizmete başladı, 
iki katlı binada cafe 
ve fastfood olarak 

hizmet verecek. 
Gemliklilerin din- 
lenebileceekleri 
farklı mekanda 
bayanların gün 
yapabileceğini 
söyleyen işletme 
sahipleri, 
amaçlarının 
Gemlik’e güzel bir 
yer kazandırmak 
olduğunu söyle 
diler.

Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’nce 
açılan Drama 
Kursu’nun minikleri 
yıl sonu gösteri
lerinde izleyicilerine 
görsel bir ziyafet 
sundular.
Öğretmenleri Hale 
Kapyalı’nın hazır
ladığı şiirler, rontlar, 

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

müsamere ve 
skeçlerle dolu gece 
yi izleyenler 
minikleri 
alkışladılar.
Gösteriler boyunca 
miniklerin öğrenci
lerin heyecanları 
gözlerinden okun
du.
Minik öğrencilerin 
gösterilerini

Gemlik Halk Eğitim 
Müdürü
Rüveyde Kılıçlar, 
Cumhuriyet İlk 
öğretim Okulu 
Müdürü Adnan 
Uluğ, Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Cemal 
Turgay Selçuk ile 
çok sayıda veli 
izledi.

elmte sekeri
----- — KREŞLERİ

KIŞ GELDİ HALILARIMIZI 
YIKATAMIYORUZ DİYE ÜZÜLMEYİN!

ERKEN KAYIT 
fiVfiNTfiJLfiRIMIZDfiN 

YARARLANIN

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

w KURUMU 

«GİTİMM13. VII

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

İKİ RİNANIZLA 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

m!3TL BİZ, SİZE HİZMET 
İÇİN VARIZ!

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

Kredi kartı geçerlidir
Siteler Mah. Hizmet Cad.

Aygün Sitesi 68/B
i 0535 815 5711

KÜÇÜK KUMLA

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Şampiyondan gol sow: 6-1
Seyfettin ŞEKERSÖZ

U-16 yaş ligi 1. 
gurupta şampiyon
luk mücadelesine 
çıkan Gemlik 
Belediyespor, son 
maçında İznikss- 
por’u 6-1 mağlup 
ederek şampiyon 
oldu.
Gemlik Belediyespor 
Kulüp Başkanı 
CHP’li meclis üyesi 
Mahir Gencer ile 
yine CHP’li meclis 
ve yönetim kurulu 
üyeleri Zafer Ülgen, 
Gürhan Çetinkaya ve 
Cemil Kurt’un da 
baştan sona takip 
ettikleri maça ilgi 
büyük oldu. 
Maça üstün 
başlayan Gemlik 
Belediyespor henüz 
9. dakikada yediği 
şok golle geriye 
düştü.
Burak’ın ortasına altı 
pas üzerinde ayak 
koyan Furkan Asa 
İznikspor’u 1-0 öne 
geçirdi.
Yediği golden sonra 
ataklarını yoğun
laştıran Gemlik 
Belediyespor’da 19. 
dakikada Onur’un 
köşeye giden şutunu 
kaleci son anda 
kornere çelerek gole 
izin vermedi.
25. dakikada Furkan 
Arslan’ın sağdan 
ortaladığı topa iyi 

vuran Onur skoru 1- 
1 yaptı.
İki dakika sonra 
27’de gelişen 
Belediyespor atağın
da Eray’ın kaleciden 
dönen şutunda 
pozisyonu takip 
eden Onur takımını 
2-1 öne geçirdi. 
32’de ise soldan 
ortalanan topa 
çaprazda sert vuran 
Hakan skoru 3-1 
yaptı ve ilk varı bu 
skorla bitti.
İkinci yarıya yine 
atak başlayan Mavi 
Beyazhlar, 46. 
dakikada Eray’ın 
sert şutunda kaleye 
giden top defansa 
da çarparak ağlarla 
buluşunda 
Belediyespor 4-1 
öne geçti ve iyica 
rahatladı. 52’de 
Muhammed ile skoru 
5-1 yapan 
Belediyespor’da 
perdeyi kapatan 
Yunus oldu ve 71. 
dakikada attığı golle 
Gemlik Belediyespor 
sahadan 6-1 galip 
ayrılarak 1. gurupta 
lider olarak Bursa 
finallerine katılmayı 
hak etti.
Maçtan sonra futbol
cularını tek tek 
tebrik eden Kulüp 
Başkanı Mahir 
Gencer, alınan 
şampiyonluktan 
dolayı camia olarak 

büyük sevinç 
yaşadıklarını söyle
di.
Gemlik 
Belediyespor’lu fut
bolcular şampiyon
luklarını sahada tim
sah yürüyüşü 
yaparak kutladılar.

SAHA :
Gemlik Suni Çim 
HAKEMLER: 
Ömer Çetin 8, 
Ahmet Yağdı 8. 
Emre Beysi 8,

GEMLİK 
BELEDİYESPOR : 
Soner 7, Mustafa 7, 
Metehan 7, Ali 7, 
Yiğithan 7, Eray 7, 
Onur 8, (Mert 5) 
Hakan 7, (Hüseyin 4) 
Furkan Arslan 7, 
(Yunus 5) Furkan 
Uçar 7, Muhammed 
8,

İZNİKSPOR : Furkan 
Güzel 3, Metin 4, 
Nedim 4, Mustafa 4, 
İlker 3, (İnanç 2) 
Burak 5, Mustafa 
Kara 4, Mustafa 
Aslan 4, Furkan Asa 
5, Emre 5, İsmail 4, 
(Semih Özdemir 4) 
GOLLER : Dk. 9. 
Furkan Asa, 
(İznikspor) Dk. 25-27 
Onur, Dk. 33. Hakan, 
Dk. 46. Eray, Dk. 52. 
Muhammed, Dk. 71. 
Yunus, (Gemlik 
Belediyespor)
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Sağlım
Sağlıklı kentler 
hareketinin 
Türkiye’de gelişe
bilmesi, benimsen
mesi ve uygulan
abilmesi amacıyla 
kurulduğu günden 
bu yana önemli 
çalışmaları hayata 
geçiren Türkiye 
Sağlıklı Kentler 
Birliği, İstanbul 
Adalar, İzmir Urla ve 
Mersin Tarsus 
belediyelerinin 
katılımıyla üye 
sayısını 45’e çıkardı. 
Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliği’nin 
Trabzon 
Hamamizade İhsan 
Bey Kültür 
Merkezi’nde yapılan 
16. Olağan Meclis 
Toplantısında birlik 
ağı biraz daha 
genişledi. Sağlıklı 
Kentler Birliği ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı

P»lis 4 Oakikaıla Olay Yerindt Blacak
Bursa Emniyet 
Müdürü Ali Osman 
Kahya, polislerin 
karakolda durması 
yerine mahalle 
başlarında dur
malarının daha fay
dalı olacağını söyle
di. Karakol sayıların
da azalmaya 
gideceklerini 
söyleyen Kahya, 
mahallelerin parsel
lenerek her parsel 
başına bir polis 
ekibinin verileceğini 
söyledi. Kahya, 
olaylara 4 dakikada 
müdahale edile
ceğinin altını çizdi.

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: 51385 12

ı kentler aşı genişliyor

Recep Altepe’nin 
başkanlığında 
gerçekleştirilen 
meclis toplantısında, 
yeni üyelik talepleri 
görüşmeye açıldı. 
İstanbul Adalar 
Belediyesi, Mersin 
Tarsus Belediyesi ve 
İzmir Urla 
Belediyesi’nin üyelik 
talepleri, oybirliğiyle 
kabul edildi. 
Dünyadaki 6 Dünya 
Sağlık Örgütü Bölge 
Ofisinde, 66 ülkede, 
220 dünya kentinde 
ve 55 Avrupa

Nilüfer ilçesinin 
mahalle muhtarlarıy
la bir araya gelen 
Kahya, yeni bir 
yapılanmaya gittik
lerini vurguladı. 
Muhtarlara emniyet
teki yeni oluşumu 
anlatan Kahya,

kentinde devam 
eden sağlıklı kentler 
hareketi, bu üyelik
lerle Türkiye’de 42 
olan üye sayısını da 
45’e çıkarmış oldu. 
Toplantıda ayrıca 
Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliği’nin bir 
sonraki buluş
masının Ekim ayın
da Yalova’nın ev 
sahipliğinde yapıl
ması kararlaştırıldı. 
Sağlıklı Kentler 
Birliği ve Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Alte 

polislerin karakolda 
değil vatandaşların 
arasında durması 
aerektiâini belirtti. 
Güvenlik konsep- 
tinin değiştiğine & 
dikkat çeken Kahya, 
muhtarların en çok 
isteklerinden 
birisinin de polis 
merkezi yapılması 
olduğunu söyledi. 
Kuru binanın güven
liğe katkısının 
olmadığını hatırlatan 
Kahya, "Sokaktaki 
polisi sayısının, ekip 
sayısının artırılması 
lazım. Karakollarda 
çok fazla israf var. 
Personel israfı, araç 
gereç israfı, elektrik, 
su temizliğe varacak 
kadar büyük israf 
var. Güvenlik için 
her şey yapılabilir 
israf sayılmaz ama 
gereksiz bir anlayış 
diye düşünüyoruz. 
Çağdaş ülkelerde 
polis mümkün oldu 

pe, temel amaçları 
mn bir taraftan 
sağlıklı kentleri 
oluştururken, bir 
taraftan da 
kentlerdeki yaşam 
kalitesini yükselt
mek olduğunu 
söyledi. Engelli 
vatandaşlara yönelik 
şehirlerin engelsiz 
hale getirilmesi, yapı 
stoklarının afetlere 
dayanıklı hale geti 
rilmesi gibi birçok 
konuda aktif çalış
malar yaptıklarını 
dile getiren Başkan 
Altepe, konunun 
uzmanı 
akademisyenlerin 
bilimsel katkıları 
yanında kentlerarası 
bilgi ve deneyimleri 
paylaşarak, tüm 
kentleri daha sağlıklı 
ve yaşanılabilir hale 
getirmeyi hede
flediklerini vurgu
ladı.

kadar kendini belli 
etmez. Ancak bizde 
ne kadar siren tepe 
lambası görülürse 
şehir o kadar güven
li sayılıyor" dedi. 
Çağdaş ülkelerde 
tek polis ekibninin 
görünmediğini ifade 
eden Kahya, "Bize 
bu noktada fazla 
polisi afişe etmek 
istemiyoruz. Çok 
fazla resmi görevler 
yüklemiyoruz. Çok 
fazla poİis merkezi 
yapmak istemiyoruz. 
Çok fazla ekibe ulaş
mak istiyoruz. Bunu 
sağlamak için polis 
merkezilerini azalt
ma gibi konseptimiz 
var. Nezarethanede 
bir görevli, telsizin 
başında bir polis, 
kapıda, orada var 
burada polis var. 
İfade alan arkadaş 
lar var. Baktığınızda 
çok fazla polisi çok 
fazla ekonomik 
kullanmadığımızı 
düşünüyoruz. 
Mahalleleri parsel
leyip her parsel 
içine ekip koymayı 
planlıyoruz.
Ekibin en uzak yere 
4 dakikada ulaş
masını sağlamaya 
çalışıyoruz” diye 
konuştu.

Bursa da lezzet
yarışı haşlıyor

Bursa’da bu yıl 2.’sl 
düzenlenen ‘Bursa 
Ulusal Gastronomi 
Yemek Yarışması’, 
15 ve 16 Mayıs tarih- 
JedAde Atatürk 
Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) en 
güzel lezzetlerin 
yarışına sahne 
olacak.
Ustaların ve aşçılık 
okulu öğrencilerinin 
katılacağı yarışma, 
gastronomi öğrenci
lerinin Türk mut
fağını yakından tanı
maları ve yarışmalar 
hakkında tecrübe 
edinmelerini sağla
mak amacıyla hayata 
geçiriliyor. Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
katkılarıyla gerçek
leşecek olan yarış
manın tüm hazırlık
ları, Uludağ 
Profesyonel Aşçılar 
Derneği (UPADER) 
tarafından yürütülü 
yor. İnoksan’ın mut

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ELEMAN MİNİM
GÜRLE KÖYÜ’NDE 

İKAMET EDEN YAŞLI 
ÇİFTE BAKABİLECEK 

900 LİRA MAAŞLA 
ÇALIŞABİLECEK YATILI 

BAYAN ARANIYOR

0535717 1425

fak sponsoru olduğu 
yarışmaya BURFAŞ, 
Pınar, Şeker 
Endüstriyel ve Ülker 
de sponsor olarak 
destek veriyor, 
öğrenci ve genç 
aşçılar ile usta 
aşçılar olmak üzere 
2 ana kategori altın
da 16 kategorinin 
yer aldığı yarışmada 
her kategoride özel 
jüri ve hijyen ödül
leri verilecek.
Bu yıl 15-16 Mayıs 
tarihlerinde Atatürk 
Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) 
düzenlenecek olan 
yarışmada, Türkiye 
genelinden tamamı 
usta aşçılardan oluş
turulan 44 jüri üyesi 
değerlendirme 
yapacak. Yarışma, 
16 Mayıs Çarşamba 
günü Göl Park 
Sosyal Tesisleri’nde 
yapılacak ödül töreni 
ve gala yemeği ile 
sona erecek.
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POS makinesindeki lıiiyiilt tehlike!
Alışveriş sırasında 
limitin yetersiz 
kalması durumunda 
tüketiciler, POS 
makinesi aracılığıyla 
kredi kartının limitini 
yükseltebiliyor.
Herhangi bir belg* 
eye ya da kefile 
ihtiyaç duyulmayan 
bu işlem, birkaç 
dakika içinde 
gerçekleştiriliyor. 
Bankalararası Kart 
Merkezi’nin (BKM) 
verilerinden ve Kart 
Monitör 
Araştırmasından 
derlenen bilgilere 
göre, Türkiye’de 
2001 sonu itibarıyla 
yaklaşık 14 milyon 
olan kredi kartı 
sayısı, 2011 sonun
da 51,4 milyona 
ulaştı.
Özellikle birçok sek
törde uzun vadeli 
faizsiz taksitli 
alışverişe imkan 
sağlanması, kredi 
kartı kullanımını 
artırdı. Merkez 
Bankası’nın 26 
Nisan'da açıklanan 
haftalık bültenine 
göre, bireysel kredi 
kartı kullanım tutarı 
56 milyar 508 milyon

Eczacılıkta yeni dönem
Serbest eczane 
sayıları, ilçe sınırları 
içindeki nüfusa 
göre, en az 3 bin 
500 kişiye bir 
eczane düşecek şek
ilde düzenlenecek. 
Eczacılar ve 
Eczaneler Hakkında 
Kanunu ile Uyuşturu 
cu Maddelerin

150 bin lira olarak 
gerçekleşti. 
Kullanımı artan 
kredi kartları, 
bankalar için önemli 
gelir kapısı oldu. 
Birçok banka, müş
terilerine cazip 
imkanlar sunarken, 
bazıları da markette
ki POS makinesiyle 
kredi kartı limitini 
yükseltmeye 
başladı.
Tüketiciler Birliği 
Onur Kurulu 
Başkanı Aydın 
Ağaoğlu, bankaların 
sonunda, markette, 
mağazada, kasa 
başında kredi kartı 
limitini yükseltmeye 
de başladığını 
söyledi.
Bazı bankaların, 
müşterilerinin kredi 
kartı limitlerini, 
alışveriş yaptıkları

Murakabesi 
Hakkında Kanu 
nu’nda değişiklik 
yapılmasına 
dair kanun teklifi, 
TBMM Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu’nda 
kabul edildi.
TBMM Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal 

esnada market 
kasasındayken 
artırabildiğini dile 
getiren Ağaoğlu, 
şöyle devam etti: 
’’Markette alışveriş 
yapan tüketiciler, 
kasada ödeme 
esnasında, limiti 
yetersiz çıkınca, 
kasiyer tarafından 
kendisinin onayı alı
narak kart limitinin 
POS makinesiyle 
yüzde 40 yük
seltildiğini bildire 
rek, Tüketiciler 
Birliği’ne başvurdu. 
Bu limit artırımı için 
herhangi bir belge, 
maaş bordrosu, kefil 
istenmeden birkaç 
dakika içinde 
gerçekleşiyor. Bu 
şekilde limit artırımı, 
yasalara aykırıdır. 
Artış nedeniyle 
kefilin sorumluluğu

İşler Komisyonu, 
AK Parti Ankara 
Milletvekili Cevdet 
Erdöl Başkanlığı’nda 
toplandı. Toplantıda, 
AK Parti İstanbul 
Milletvekili Mehmet 
Domaç ve arkadaş 
larının imzasını 
taşıyan Eczacılar 
ve Eczaneler 

bulunmayacaktır. 
2006 yılında 
çıkarılan kanunla 
kredi kartı limit 
artışı, kurallara 
bağlanmıştır. Banka 
Kartları ve Kredi 
Kartları Kanunu’nun 
9. maddesi, kredi 
kartı limitinin, ’bir 
model veya skorla- 
ma sistemi 
sonuçları, müş
terinin tanı ilkeleri’ 
çerçevesinde belir
lenmesini zorunlu 
kılmaktadır.” 
Ağaoğlu, tüketici
lerin fazla harcama 
yaparak mali güç
lerinin üzerinde 
borçlanmasına 
neden olunduğunu 
ileri sürerek, 
’’Market kasasında 
limit artışı yapılarak, 
tüketimin teşvik 
ediliyor. En 
önemlisi banka, 
kart hamilini 
gücünün üstünde 
ödeme riskine 
.sokuyor. POS maki
nesinden limit 
artırımının ilgili 
kurumlarca takıp 
edilmesini, incelen
mesini talep edi 
yoruz” dedi.

Hakkında Kanunu 
ile Uyuşturucu 
Madde lerin 
Murakabesi 
Hakkında 
Kanunu’nda değişik
lik yapak teklif, 
alt komisyon 
metni üzerinden 
görüşülerek 
kabul edildi.

Kurumlar Verilisi ne 
yeni düzenleme

Yeni teşvik paketin 
de getirilen düzen
lemeler de dikkate 
atanarak Kurumlar 
Vergisi Genel 
Tebliği değiştirildi. 
Maliye Bakanlı 
ğı'nın konuya 
ilişkin 6 seri numar
alı Kurumlar Vergisi 
Genel Tebliği, 
Resmi Gazete'nin 
sayısında yayım
landı.
Yeni düzenleme ile 
kurumlar vergisi 
istisna kapsamı 
genişledi. Buna 
göre, kamu idare ve 
kuruluşları tarafın
dan genel insan ve 
hayvan sağlığını 
korumak ve tedavi 
etmek amacıyla 
işletilen kuruluşlar
dan sağlık hizmeti 
kuruluşların, teşhis 
ve tedaviye yönelik 
olarak birbirlerine 
yapacakları mal ve 
hizmet satışları 
kurumlar vergisi 
muafiyetini ortadan 
kaldırmayacak.
Böylelikle, kamu 
idare ve kuruluşla 
rina bağlı sağlık 
kuruluşlarının 
ihtiyaç fazlası mal
larının birbirleri 

arasında devri veya 
mevcut kapasiteleri 
çerçevesinde arz 
edilebilecek hizmet
lerinden birbirini 
yararlandırmaları 
muafiyeti etkile
meyecek.
6225 sayılı Bazı 
Kanun ve Kanun 
Hükmünde 
Kararnamelerde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun (mini torba 
yasa) ile değiştir
ilen hüküm uyarın
ca, Sağlık 
Bakanllğı'na 
bağlı hastane, 
klinik, dispanser, 
sanatoryum gibi 
kurum ve kuru
luşlar tarafından 
yapılan mal ve hak
ların kiralanması 
işlemleri de söz 
konusu muafiyeti 
etkilemeyecek. Bu 
kapsamda, Sağlık 
Bakanllğı'na bağlı 
söz konusu kuru
luşlar tarafından 
kurum mülkiyet 
kiralaması veya 
belli bir süreyle 
işletme hakkının 
devredilmesi 
muafiyeti ortadan 
kaldırmayacak.

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4264 

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 
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GÜLER AJANS 
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■ KAÜTCLİ HİZMET 
■GÜVENİLİR AKARYAKIT 
■ÜCRETSİZ OTO YIKAMA 
-MADENİ YAĞ 
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Müteahhitler Derneği, kurucu baş 
kanlığına Hamza Aygün’ün seçme 
sinin ardından, yönetim kurulunu 
da oluşturdu.5 Nisan 2012 tarihinde 
bir araya gelerek kurucu başkan 
olarak Hamza Aygün’ü yetkilen 
diren müteahhitler, ilk kongreye 
kadar görev yapa cak olan yönetim 
kurulunu da oluşturarak çalış
malarına başladı. Haberi sayfa 5’de

Bursa'da 
esrarengiz 
patlama!

Bir binanın zemin katında meydana gelen patla
ma mahalle sakinlerini sokağa döktü. Edinilen 
bilgiye göre olay merkez Osmangazi ilçesi 
Hocahasan Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında 
meydana geldi. Bahçeler Sokak'ta Bekirkaya’ya 
(32) ait dairede henüz belirlenemeyen bir sebep 
ten dolayı patlama meydana geldi. Syf3’de

8 Mayıs 2012 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Taflana el 
hoınbası hulundu 
Bursa'nın Keleş ilçesinde arazi 
de bulunan Ingiliz yapımı el 
bomba, bomba imha uzmanları 
tarafından imha edildi. Syf3’de 

—...........

Tapufla online 
dönem jıaslaıiı

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
ile Gemlik Belediye 
si’nin “Mutlu Aile, 
Mutlu Toplum” slo
ganıyla Evlilik Oku 
tu açıldı.HEM 
Müdürü Rüveyde 
Kılıçlar, 5 gün süre
cek evlilik okulu 
seminer prog ramı 
nın 11 Mayıs 2012 
Cuma günü sona 
ereceğini söyledi. 
Haberi sayfa 4’de

Tapu ve Kadastro 
Bilgi Sistemi 
(TAKBİS) projesi 
tamamlandı.
Böylece vatan
daşlar tapu daire 
terine gitmeden 
tapu işlemleri için 
sıra alabilecek, 
başka bir ilden 
veya ilçeden tapu 
sunu verip 
alabilecek.

Vatandaşlar artık 
tapu dairelerine 
gitmeden tapu 
işlemleri için sıra 
alabilecekler.
Uygulamayla 
vatandaşın 
müdürlüklerde 
beklemesi ve 
zaman kaybının 
önlenmesi 
amaçlanıyor. 
Haberi 9’da

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Geçen yıllar...

1960’iı yıllarda çocuktuk.
İlkokul son sınıfa giderken, 27 Mayıs 

devrimi oldu.
Askeri cemselerin ve kamyonların 

üzerinde, genci yaşlısı “Harbiye 
Marşı”, “Dağ Başını Duman Almış" 
marşının söylendiğini, İskele 
Meydam’nda toplanan kalabalığın devri 
mi alkışladığını anımsıyorum.
Bir yandan da mahallemizdeki DP’ 

tilerin korkularını...
O günlerde askeri alkışlayanların 

daha sonra nasıl APTı olduklarını 
gördüm. Devamı sayfa 4’de

Kaymakamlık Gümüş Ayak 
Basketbol Turnuvası haşladı

Geleneksel hale gelen 
Kaymakamlık Gümüş Ayak 
Basketbol Turnuvası’nın bu yıl 
ki karşılaşmaları düzenlenen 
açılış teröni ile başladı.

ilk karşılaşması Gemlik 
Yaşam Atölyesi ile GEMPORT 
arasında oynandı. Daha sonra 
Muhasipler ile Roda karşı 
karşıya geldi. Haberi syf8’de

Rakıya 
zam!

Rakının 
vergisi 
artırıldı
Şarap, cin ve 
votkanın da bulun 
duğu bazı alkollü 
içkilerin ÖTV'si 
düşürülürken, 
rakının ÖTV’si 
artırıldı. Alkollü 
içkilerin ÖTV'sin 
de değişikliğe 
gidildi.
Haberi sayfa 9’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA 

İyi ki ÇEK var...
Asla umutsuz olmamak gerek. 

Karamsarlık insanın yaratma ve üretme 
güdülerini köreltiyor.

ÇEK gibi, ÇYDD gibi,
ÇEV gibi eğitime gönül vermiş kurum

lar olduğu ve yaşadığı sürece insan 
aydınlanacak, toplum gelişecek.

Yeter ki gönüllülerin oluşturduğu 
toplumsal örgütlenmelerde “birey”ler 
ödev üstlensin.

O zaman...
İktidarların toplumun önüne duvar 

ören dayatmaları, müdahaleleri ve 
uygulamaları da giderek etkisizleşecek.

İnanmak başarmaktır.
Dün gerçekleşen;
Çağdaş Eğitim Kooperatifi’nin Genel 

Kurulu’nda bir kez daha anladık.
1995 yılında yola çıkan 23 aydın...
Çalışarak, üreterek çok önemli değer

leri katmışlar ülke kalkınmasına...
Üniversite’nin yaktığı ışıkla, 
Sayıları bin beş yüzü aşan eğitim 

gönüllüsünün çaktıkları kibritle, 
Görükle Belediyesi’nin desteğiyle, 
Nilüfer Belediyesi’nin katkılarıyla, 
Görükle Yüksek Öğrenim Karma 

Öğrenci Yurdu,
Beşevler Anaokulu,
3 Mart ilköğretim Okulu, 
Görükle Kültür Merkezi ülke aydınlan

masına kilometre taşı olmuşlar.
Hedef büyük.
Durmadan düşünüyorlar, plan yapıyor

lar.
Uyguluyorlar.
Türkiye’de eğitimin bilerek ve isteye 

rek geriletildiği bir dönemde
Eğitim-insan ilişkisini en üst düzeye 

çıkarmak için çabalıyorlar.
Anaokulu’nda çocuğun sosyal, duy

gusal, zihinsel, dil ve psiko-motor 
gelişmelerine katkı sağlayacak Ekletik 
Yaklaşım yöntemini uyguluyorlar.

Böylelikle ayakları üzerinde durabilen, 
önceliklerinin ne olduğunu bilen, karar 
verebilen, problem çözebilen, öğrenm
eye ilgi duyan, beş duyu organını kulla
narak etkin öğrenme sayesinde kendini 
bir sonraki döneme hazırlayan çocuklar 
yetiştirmek amaçlanıyor.

Ulviye Özer...
Gerçekleşen seçimle;
Son iki yılı Yönetim Kurulu Başkanı 

olmak üzere 17 yıldır etkin olarak 
çalışan, deneyimlerini, bilgi ve 
ekonomik birikimini esirgemeksizin 
eğitimin aydınlanması için aktaran 
Prof.Dr. Ulviye Özer görevi Ali 
Arabacı’ya devretti.

Arabacı ve yönetiminin de “Çağdaş 
Eğitim Meşalesi”ni hiç söndürmeden 
daha da yukarılara taşıyacağı kuşkusuz.

Görünen o ki;
Kişiler çıkarlar göz ardı edildiğinde 

toplum daha da gelişiyor
ÇEK’in eriştiği noktada yönetenlerin 

özverisi ve toplumcu niteliklerinin öne 
çıkmış olması var.

3 İli IHJlİNh »Mm M İ
Gemlik Vergi Dairesi mükelleflerinin 2011 yılı gayri menkullerinin gelir
lerinden verdikleri beyannameye göre yapılan sıralamada, birinciliği 458 bin 
51 lira matrah ile Meral Ertür birinci, 346 bin 713 lira matrah ile Kemal Akıt 
ikinci, 202 bin 749 lira matrah ile Süer Akman üçüncü oldu.

Dünden devam
Adı Soyadı Matrah Tahakkuk Eden
51-Faruk Demir 37.856.25 8.141.19
52- Tülin Gelişken 37.779.28 8.120.41
53-Muhterem Yolal 37.410.00 8.020.70
54-Sedat Özemre 37.125.00 7.943.75
55- Hasan Türüdü 36.784.49 7.851.81
56- Mehmet Bostancı 35.812.50 7.589.38
57-Hikmet Hadimli 35.610.00 7.534.70
58- Hüseyin Yiğit 35.502.15 7,505.58
59- Mahmure Erdem 34.875.00 7.336.25
60- Vecihe Daraklı 34.050.00 7.113.50
61-Fatih Demir 33.431.25 6.946.44
62- Şaban Öğütür 32.461.61 6.684.63
63-Hasan Körükçü 32.395.50 6.666.79
64- Fahrettin Ünal 32.287.50 6.637.63
65- Hasan Ali Özkardeş 31.151.38 6.600.87
66- Seyhan Aydın 31.818.22 6.510.92
67- Savaş Yavuz 30.937.50 6.273.13
68-Ali Demir 30.768.75 6.227.56
69-Tahsin Turgay Özkardeş 30.300.00 6.101.00
70- Abdullah Uçan 29.784.61 5.961.84
71- İbrahim Hulki Okan 29.190.00 5.801.30
72-Emine Ayran 28.943.44 5.734.73
73-Adil Yıldırım 28.837.50 5.706.13
74- Ali Dikim 28.695.00 5.667.65
75- Zeynep Mutman 28.350.00 5.041.25
76- Nedime Unan 27.615.00 5.376.05
77- Nurten Aşçı 27.300.00 5.291.00
78- Cahit Durmaz 27.075.00 5.230.25
79- Ertan Doğru 26.240.62 5.004.97
80-Muammer Peker 26.156.25 4.982.19
81- Cüneyt Ataoğuz 25.890.00 4.910.30
82- İbrahim Kaya 25.837.50 4.896.13
83- Behlç Öner 25.503.30 4.805.89
84-İsmi açıklanmadı 25.376.62 4.771.69
85- İsmet Dağ 25.256.25 4.739.19
86-İbrahim Yıldırım 24.956.25 4.658.19
87- Günhas Anar 24.750.00 4.602.50
88-Hasan Kızıltan 24.454.69 4.522.77
89-Nadire Toplu 24.337.50 4.491.13
90- Fintoz Karakaş 24.240.00 4.464.80
91- Necla Çil 24.187.50 4.450.63
92- Hasan İŞçen 23.287.50 4.207.63
93- Ferda Özengen 23.170.79 1.176.11
94- Kadir Yılmaz 22.515.00 4.033.00
95- Sebahat Bostancı 22.500.00 4.030.00
96- Nilgün Aypek 21.484.99 3.827.00
97-Leyla Yalazı 21.207.19 3.771.44
98- Yunus Peker 20.850.00 3.700.00
99-Güler Tokuç 20.728.90 3.675.78
100- Mehmet Ali Tokuç 20.250.00 3.580.00
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Köpeğe çarpıp takla atlı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde köpeğe 
çarparak takla atan 
otomobilde bulunan 
3 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa'dan 
memleketleri olan 
Eskişehir'e giden 
Türker Var (40) 
idaresindeki 26 AV 
012 plakalı otomobil, 
Kulaca köyü yol 
ayırımı mevkiinde 
önlerine aniden 
çıkan köpeğe çarptı. 
Takla atan otomobil 
yolun ortasındaki 
kanalda yaklaşık 150 
metre sürüklenerek 
durabildi. Ters

dönen otomobildeki 
sürücü Türker Var, 
Ayşe Dinçdizlek (28) 
ile Tuba 
Çetinköprülü (35)

yaralandı.
112 ekipleri ve 
vatandaşların 
yardımıyla araçtan 
çıkarılan yaralılar,

İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yaralıların 
sağlık durumlarının 
iyi olduğu bildirildi. 
Öte yandan, otomo
bilin Eskişehir 
istikametinden 
gelirken taklalar 
atarak kanala 
düştüğünü ifade 
eden bir vatandaş, 
kazanın aksi yönden 
gelirken olduğunun 
belirlenmesi üzerine, 
"Ben yanlış mı 
gördüm acaba?" 
diyerek şaşkınlığını 
dile getirdi.
Kazayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Tarlada el 
bombası bulundu

Bursa'da esrarengiz patlama!
Bir binanın zemin 
katında meydana 
gelen patlama 
mahalle sakinlerini 
sokağa döktü. 
Edinilen bilgiye göre 
olay merkez 
Osmangazi ilçesi 
Hocahasan 
Mahallesi'nde saat 
05.00 sıralarında 
meydana geldi. 
Bahçeler Sokak'ta 
Bekir kaya'ya (32) 
ait dairede henüz 
belirlenemeyen bir 
sebepten dolayı pat
lama meydana geldi. 
Patlama sesini

duyan mahalle 
sakinleri büyük bir 
korkuyla kendilerini

sokağa attı. Patlama 
sonrası olay yerine 
tedbir amaçlı İtfaiye

ve sağlık ekipleri 
sevk edildi. Polis 
ekiplerinin yaptığı 
ilk incelemede evde 
pet şişe içerisinde 
benzin kalıntılarına 
rastlandı. Mahalle 
sakinleri, patlama 
sonrası sokaktan 
kaçan iki şüpheli 
kişiyi gördüklerini 
söyledi. 
Olayda şans eseri 
kimse yaralan- 
mazken iki araçta 
hasar meydana 
geldi. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

aracını tamir etmek için 
flurdu kalp krizi geçirdi
Bursa'da bozulan 
aracını tamir etmek 
için yol kenarında 
duran Mustafa 
Turçer(69), aracını 
tamir etmek isterken 
kalp krizi geçirerek 
hayatını kaybetti. 
Olay, Merkez Nilüfer 
İlçesi Küçük Sanayi 
Metro İstasyonu'nun 
önünde meydana 
geldi. Sabah 06.00 
sıralarında yerde 
yatan bir kişinin 
olduğu ihbarını alan 
polis ekipleri 
Mustafa Tuncer'in 
cansız bedeniyle 
karşılaştı. Görgü

tanıklarının ifadeler 
ine başvuran polis 
ekipleri, Tuncer'in

kendisine ait 16 FU 
563 plakalı aracıyla 
Küçük Sanayi Metro

istasyonu durağında 
bozulan aracını 
tamir etmek için 
indiği sırada yere 
yığılarak kaldığını 
öğrendi. Olay yerine 
gelen 112 Acil 
Servis ekipleri, yap
tıkları kontrollerden 
sonra yaşlı adamın 
kalp krizinden 
ölmüş olduğunu 
söyledi.
Olay yeri inceleme 
ekipleri her ihtimale 
karşın incelemel
erde bulunurken, 
Polis ekipleri 
Tuncer'in yakınları
na ulaşmaya çalıştı.

Bursa'nın Keleş 
ilçesinde arazide 
bulunan İngiliz 
yapımı el bomba, 
bomba imha uzman
ları tarafından imha 
edildi.
Bursa Emniyet 
Müdürü Ali Osman 
Kahya, bir çiftçinin 
ihbarı üzerine 
harekete geçen 
Terörle Mücadele 
Şubesi bomba imha

uzmanlarının savaş 
yıllarından kaldığı 
düşünülen İngiliz 
yapımı el bombasını 
imha ettiklerini açık
ladı. Trafik Haftası 
etkinliklerine katılan 
Emniyet Müdürü 
Kahya, "Keleş'te 
bulunan bir el 
bombasını 
arkadaşlarımız 
etkisiz hale getirdi” 
dedi.

Göğsünden 
bıçaklanmış 

olarak bulundu

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde 4 çocuk 
annesi bir kadın 
evinde göğsünden 
bıçaklanmış olarak 
bulundu.
İddiaya göre, 
Mesudiye Mahallesi 
Zindancık Sokağı 
üzerinde ikamet 
eden Gülten Coşkun 
(53), mutfakta sol 
göğsünden bıçak
lanmış şekilde eşi 
Ebubekir Coşkun 
(55) tarafından 
bulundu. İhbar üzer
ine olay yerine gelen 
polis ve sağlık ekip
leri Gülten 
Coşkun'un hayatını 
kaybettiğini belirle

di. Evlerinin 
bahçesinde oturan 
ve şokta olduğu 
öğrenilen yaşlı 
kadının eşi Ebubekir 
Coşkun (55) ise 
gözaltına alındı. 
Olayı duyan 
Coşkun’un yakınları 
sinir krizi geçirdi. 
Savcının yaptığı 
incelemelerin ardın
dan ölümü şüpheli 
bulunan yaşlı 
kadının cesedi 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Cesedin 
otopsi için Bursa 
Adli Tıp Merkezi'ne 
gönderileceği öğre
nildi. Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.
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Göne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Geçen yıllar...
1970’li yıllar gençlik yıllanmızdı...
Türkiye’nin sola açıldığı yıllar...
Ve solun karşısına milliyetçi sağın 

çıkarıldığı yıllar...
1960 devrim inin sonrasında hazırlanan 

anayasa, çalışan ve emekçi kesimin, örgüt 
lenme özgürlüğünü gehişletiyordu.

Bir kısım gençlik sosyalizmi öğreniyor, 
Mehmet Ali Aybar’ın İşçi Partisi ilk kez 
parlementoda temsil ediliyordu.

CHP, klasik devlet partisi olma yerine, 
sosyal demokrat kimliğini ortaya koyar 
ken, emeğe, emekçiye, çalışana yönelik 
programlarını açıklayınca parti içinde ve 
dışında kıyametler kopmaya başladı.

Süleyman Demirel’in Adalet Partisi, 
CHP’nin sola açılmasını şu sözlerle eleş 
iiriyordu:

“Ortanın solu, Moskova’nın yolu!”
Ecevit ise Ortanın solu ile CHP’yi halka 

ve iktidara taşıyordu.
Dağlara, taşlara “Karaoğlan” yazıldığı yıl

lardı 1970’ler...
CHP’nin halkla buluştuğu yıllardı o yıl

lar...
Ülkedeki sol gelişmenin önünün kesil 

mesi için Komünizmle Mücadele Dernek 
leri kurduruldu.

Sol gençliğin üzerine, sağ ülkücü genç 
ler salındı.

Sokaklar kan gölüne döndü.
Alanlar savaş alanına, mahalleler sağcı 

ve solcu grupların eline geçti.
Solcu gençler, “Tam bağımsız" Türkiye 

iştiyordu, diğerleri, “Müslüman Türkiye”
Devrimci gençler arasından, bu düzen de 

tam bağımsız Türkiye’nin parlementer sis
temle kurulamayacağı, Türkiye’yi 
Amerikan ve Batı emperyalizminden kur
tarmak için silahlı devrimi öngörenler 
çıktı.

Her grup, her farksiyon farklı dünya 
görüşleri ile ortalıkta ahkam kesiyordu.

Ancak, bu gençlerin her biri bir şeye 
inanmıştı.

Daha yaşanır, daha güzel bir Türkiye 
özlemine...

Bu yolda canlarını vermekten çekinme 
diler.

Dün, Türkiye’nin birçok yerinde^ o gün
lerde güzel yarınlar hayali için caihını 
veren öğrenci liderlerinden Deniz Gezmiş 
ve arkadaşları, idam edilişlerinin yıldönü 
münde anıldı.

O günün bazı büyükleri, “Bu sonbahar 
Türkiye’ye komünizm gelecek” dedi.
Ama Türkiye ye komünizm değil, askeri 

faşizm geldi.
Faşizm solun her türlüsünü silip süpür 

dü.
O günlerin devrimcilerine bugün bak

tığımda, devrimcilikten hiçbirşeylerinin 
kalmadığını görüyorum.

Faşizmin dipçiği, onların inançlarını silip 
süpürmüş, yenine düzenin adamı olmayı 
öğretmiş.

İnsan yaşadıkça çok şeyler görüyor.
Dünün devrimcisinin, bugünün kapitalis 

ti, dincisi olduğunu gördüm ama, dünün 
sağcısının devrimci olduğu görmedim 
hiç. Siz bakmayın yeni türedi solcu İslam
cılara...

Yaşadıkça, daha neler göreceğiz neler...

Ml Mill M Mil
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
ile Gemlik 
Belediyesi’nin 
“Mutlu Aile, Mutlu 
Toplum” sloganıyla 
Evlilik Okulu açıldı. 
Uzun zamandır 
çalışmaları devam 
eden evlilik okulu 
nun başladığını 
belirten HEM 
Müdürü Rüveyde 
Kılıçlar, açılışta yap
tığı konuşmada, 5 
gün sürecek evlilik 
okulu seminer prog 
ramının 11 Mayıs 
2012 Cuma günü

“ MUTLU
EVLİLİK OKULU BAŞLIYOR

sona ereceğini 
söyledi. Seminerin 
İlk gün katılımcıları 
ve konu başlıkları 
şöyle: “Ailede 
Mutluluk” konusunu

Uzman Baş Psikolog 
Zeynep Şeker Aygül, 
“Kök Aile 
İletişimi”ni, Psikolog 
Canan D. Sayıoğlu, 
“Kadın Erkek İletişi-

mi”ni Psikolog Sezai 
Aydın ele alacak.
Seminer sonunda 
katılımcılara semi 
ner katılım belgesi 
verileceği açıklandı.

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası temsilcileri 
Vergi Dairesi Müdürüne “Hoş geldiniz” dedi.

İIIMİIMMİİIIIHMÎIİMIİİİIİ
Bursa Serbest 
Muhasebeci ve Mali 
Müşavirler Odası 
Gemlik Temsilcileri, 
ilçemize yeni atanan 
Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürü İsmail 
Gül’ü makamında 
ziyaret ederek, 
“Hoşgeldiniz” 
dediler.
Bursa Serbest Mali 
Müşavirler Odası 
Gemlik İlçe Temsil 
cisi, İhsan Acar ve 
yönetimi kurulu 
üyeleri, Burak Uyar, 
Yeşim. Turhan 
Çetinkaya, Bursa

Vergi Dairesi 
Başkanlığı Usul 
Müdürlüğü’nden 
Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürlüğü’ne 
atanan İsmail Gül’e 
yaptıkları nezaket

ziyaretinde, 
meslekdaşlar ve 
mükelleflerin vergi 
Dairesi ile karşılaş 
tıkları sorunlar ile 
vergi dairesinin 
mükellefler ve

meslekdaşları 
arasında yaşanan 
sorunları konuştu
lar.
BSMMM temsilcisi 
İhsan Acar ve 
Yönetim Kurulu 
üyeleri, Gemlik Ver 
gi Dairesi Müdürü 
İsmail Gül’e çalış
malarında başarılar 
dilediler.
Gül ise, ziyaretlerin 
den dolayı hepsine 
teşekkür ederken, 
sorunların çözümün 
de kendilerine her 
zaman yardımcı ola
cağını söyledi.

S.S. GEMLİK KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ 
BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

S.S. Gemlik Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin olağan genel kurulu 16 
Haziran 2012 tarihinde saat lO.oo’da aşağıdaki gündem maddeleri ile kooperatifimizin 
idari binası toplantı salonunda yapılacaktır.

Şayet yeterli çoğunluk sağlanamaz ise bir hafta sonra 23 Haziran 2012 tarihinde 
aynı yer ve aynı saatte tekrar yapılacaktır.

İlan olunur. Yönetim Kurulu adına Başkan Semih Aşkın
2. Başkan Bülent Aksu

GÜNDEM :
1- Açılış, divan heyeti seçimi ve saygı duruşu
2- Divan heyetine genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi
3- Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunmaları, müzakereleri ve ayrı 

ayrı oylanması
4- Bilanço ve gelir gider fark cetvelinin okunması müzakeresi ve ayrı ayrı oylan

ması
5- Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası
6- Yapı Kooperatifinden işletme kooperatifine dönüştürülmesinde yapılacak çalış

malar için yönetim kuruluna yetki verilmesi
7- 2012 yılı çalışma programı ve tahmini bütçesinin görüşülmesi
8- Dilek ve temenniler ve kapanış.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi, 6 
Mayıs 2012 Pazar 
günü gerçekleştin 
len veli toplantısı 
öncesinde velilerine 
"Ergenlik ve 
Gençlik Döneminde 
İletişim" konulu 
konferans verildi. 
Katılımın fazla 
olduğu konferans; 
"Okullar Hayat 
Olsun Projesi" kap
samında, Çocuk 
Gelişimi ve Eğitimi 
Alanı öğretmenleri 
tarafından organize 
edildi.
Psikolog Burak 
Kocaman tarafından 
verilen konferans, 
her biri yetişkinliğe 
adım atan öğrenci-

NiilMWiiliw kmeği yönetimi ıl«sin
Müteahhitler 
Derneği, kurucu 
başkanlığına Hamza 
Aygün’ün 
seçmesinin ardın
dan, yönetim kuru
lunu da oluşturdu. 
5 Nisan 2012 tari
hinde bir araya 
gelerek kurucu 
başkan olarak 
Hamza Aygün’ü 
yetkilendiren 
müteahhitler, ilk 
kongreye kadar 
görev yapacak 
olan yönetim kuru
lunu da oluşturarak 
çalışmalarına 
başladı.
Dernek Yönetimi 
Hamza Aygün, 
Ferhat Kurt, İrfan 
Çakır, Selahattin 
Ulaş, Rahmi 
Bozdemir, Şerif 
Oğur ve Murat Çakır 
ile ilk toplantısını 
gerçekleştirdi. 
Dernek Kurucu 
Başkanı Hamza 
Aygün toplantıda 
yaptığı açıklamada, 
5 Nisan’da kurucu 
başkanlık görevini 
almasının ardından, 
Gemlik’te faaliyet 
gösteren ve kuruluş 
sürecindeki toplan
tılara katılan 54 
kurucu üyeye 
ulaşarak, tek tek

görüşlerini aldığını 
ve yönetimin geniş 
istişareler netice 
sinde oluşturularak 
kuruluş evraklarının 
Valilik makamına 
teslim edildiğini 
bildirdi.
Aygün açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
"Genel kurula kadar 
görev alacak kısa 
süreli bir yönetim 
dahi olsa yine de 
üzerinde çokça 
istişare ederek 
bütün müteahhit
lerin sahipleneceği, 
temsil yeteneğine 
sahip, çalışacak bir 
yönetim olması için 
gayret gösterdik. 
54 işadamından 
oluşan her biri kendi 
alanlarında büyük 

çapta işler yapan bir 
derneğe 7 kişilik 
yönetim oluşturmak 
gerçekten çok zor 
oldu. Farklı alter
natifte çok sayıda 
yönetim listesi oluş
turulabilirdi.
İnşallah bu listemiz 
de hayırlı olur ve 
güzel çalışmalara 
imza atarız.” dedi.
Müteahhitler 
Derneği’nin kurul
masında büyük 
emekler sarf eden 
ve her safhada 
yardımlarını esirge
meyen Enver 
Şahin’e özellikle 
teşekkür eden 
Hamza Aygün, fikir
leriyle kendilerine 
yol gösteren bütün 
müteahhitlere de 

şükranlarını iletti. 
Müteahhitler 
Derneği Yönetim 
Kurulu yaptıkları ilk 
toplantıda 3 ay 
içersinde Genel 
Kurul yapılmasının 
yanı sıra Asilhan’da 
tutulan büronun 
tefriş edilmesine 
ve çeşitli kurum ve 
kuruluşlara 
ziyaretler yapılması
na karar verdiler. 
Dernek kuruluşunun 
54 müteahhitle 
başladığını ve 
Gemlik’te faaliyet 
gösteren tüm 
müteahhitleri 
dernek çatısı 
altında buluşturmak 
hedefi ile çalışma 
yapılacağını 
kaydettiler.

Ot fidan anıldı

Deniz Gezmiş, 
Yusuf Aslan ve 
Hüseyin İnan yur
dun bir çok yerinde 
olduğu gibi 
Gemlik’te de anıldı. 
İdam edilişlerinin 
40'ıncı yılında 
Gemlik Atatürkçü 
Düşünce Derneği, 
Cumhuriyet Halk 
Partisi ve İşçi 
Partililerin katıldığı 
anma, Atatürk anıtı 
önünde yapıldı. 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Cüneyt Yavuz, 
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
M. Uğur Sertaslan, 
İP İlçe Başkanı 
Muharrem Çelik 
başta olmak üzere 
dernek ve parti 
yöneticilerinin yanı 
sıra üyelerin de 
katıldığı anma 
etkinliğinde 
konuşan ADD 
Başkanı Cüneyt 
Yavuz, “6 Mayıs 
günü idam edilen 3 
fidan için, onlar 
devrimin nefer
leridirler, onların 
tam bağımsızlık 
ideallerini hala 

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

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

yaşatıyoruz, 
mücadelemiz 
onların bıraktıkları 
bayrağı taşıyarak 
devam edeceğiz’’ 
dedi, belirten 
Yavuz"un sözleri 
"Ya istiklal, ya 
ölüm, tam bağımsız 
Türkiye, 
Atatürk'ken Deniz"e 
tam bağımsız 
Türkiye" slogan
larıyla sık sık 
kesilerek Tam 
bağımsız Türkiye 
mesajı verildi. 
Hedefimiz gerçek 
Tam bağımsız 
Türkiye diyerek 
sözlerini sürdüren 
Yavuz, amacımız 
Milli Demokratik 
Devrimi tamam
layıp, devrim 
neferlerinin yarım 
bıraktıkları “Tam 
Bağımsız Türkiye’’ 
görevini yerine 
getirmektir’’ diyerek 
noktaladı.
Deniz Gezmiş"in 
mahkeme savun
masından bir 
bölümün okunduğu 
anma etkinliği 
Atatürk Anıtına 
bırakılan karan
fillerle son buldu.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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00, fil inlin OlııM anını tan Trafik Güvenliği 
Sergi ile Anlamıyor

İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünün 
uygulamaya koy
duğu “HEP 
BİRLİKTE BAŞARILI 
OLALIM” Projesi 
çerçevesinde 100. 
Yıl İlköğretim 
Okulu’nda Gurur 
çayı düzenlendi. 
Yapılan törende 
akademik başarısı 
ve davranış durum
ları göz önüne alı
narak seçilen öğren
cilerin aileleri ile bir 
araya gelindi. 
Törende konuşan 
okul müdürü 
Hayrettin Minare 
“Öğrencilerimizi 
anne babalarını ve 
büyük emekler sarf 
eden Öğretmenler
imizi tebrik ediyo
rum. Böyle başarılı, 
sosyal ve özgüveni 
yüksek bireyler 
yetiştirmek ancak 
büyük özverilerle 
herkesin katkı koy
ması sonucu olur, 
inşallah bu anlayış

tüm öğrencilerimize 
ve ailelerine yansır” 
dedi.
Toplantıda bulunan 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, “Öğrenci
lerimizin bu tür 
başarıları karşısında 
ailelerin büyük payı 
bulunmaktadır. Bu 
sebeple anne ve 
babaların gurur 
duyacağı böyle bir 
etkinliğin içerisinde 
olmaları öğrenci 
başarılarını daha da

arttıracaktır.
Aile bağlarını da 
güçlendirecektir 
Öncelikle başarılı 
öğrencilerimizi 
tebrik ediyorum.
Ancak emeği

geçen öğretmenle 
fimizi de unutma
malıyız. Onları da 
tebrik ediyorum, 
İnşallah daha büyük 
başarılarda yine bir
likte oluruz” dedi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Trafik 
Şube Müdürlüğü ve 
ulaşım şirketi 
BURULAŞ, trafik 
güvenliğinin 
sağlanabilmesi ve 
devam ettirilebilme
si amacıyla Kent 
Meydam'nda 
düzenlenen 
'Karayolu Güvenliği 
ve Trafik Haftası' 
konulu sergide 
stant açtı.
Bursa Valiliği, 
Büyükşehir Bele 
diyesi, İl Jandarma 
Komutanlığı, il 
emniyet, milli 
eğitim ve sağlık 
müdürlükleri, TCK 
14. Bölge Müdür 

lüğü, Ulaştırma 
Bölge Müdürlüğü, 
AKOM Müdürlüğü, 
BURULAŞ İşletme 
Müdürlüğü ve şoför 
meslek odalarının 
desteğiyle düzenle
nen sergi, Kent 
Meydam'nda açıldı. 
Bursa Vali 
Yardımcısı Mustafa 
Karslıoğlu, İl Em 
niyet Müdürü Ali 
Osman Kahya ve 
Bursa Trafik Vakfı 
Başkanı Galip Sak 
der'in de katıldı ğı 
açılışta katılımcı 
kurumlar, hazırla 
dıkları dokümanlar
la vatandaştan tra 
fik güvenliği konu 
sunda bilgilendirdi.

sekeri

ERKEN KfiYIT
AVANTAJLARIMIZDAN 

YARARLANIN

GEMLIK’IN İLK ÖZEL 
OKULÖNCESİ EĞİTİM 

w KURUMU 

€GİTİMD€ Il VII

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

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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Kıskananlar 
çatlasın mı?

Gemlik’te şimdiye 
kadar yakalanmamış bir 
başarıyı Gemlik 
Belediyespor Futbol 
Takımı yakaladı.

Başlarında Haydar 
Yiğit ve Sönmez 
Deliorman’ın bulunduğu 
alt yapı takımı olan 
Belediyespor’lu futbol
cuları başarılarından 
dolayı kutluyorum.

Bu kulübün U-15 ve U- 
16 takımları bu yıl 
Bursa alt yapı liglerinde 
rakip tanımadılar.
Şimdiye kadar 

sahalardan hep boynu 
bükük ayrılan taraftarlar 
artık mutluluk duyarak 
maç izleme fırsatını bul
dular.

Evet... Bir zamanlar 
demeyelim, halen 
kapanması için çeşitli 
entrikalar düşünülen, 
maddi yardımın dışında 
sadece malzeme 
yardımı alabilen bir 
Gemlik Belediyesi ismi

ni taşıyan kulüp. 
Gemlik Belediyesi

Gençlik ve Spor Kulübü 
olan bu takımın 
başarısında teknik 
kadro ve sporcu çocuk
ları yalnız bırakmayan 
başkanları Mahir 
Gencer ile yönetim 
kurulunda bulunan, 
kulübe dışarıdan destek 
veren herkesi kutluyo
rum.

Eğer takımın başında 
Haydar Yiğit olmasaydı 
baskılara dayanamaz 
bırakırdı ya da bırak- 
tırıhrdı.

Kulüp olarak yanında 
durdular, destek verdi 
ler ve de güvendiler.

O da işinin en güzelini 
ortaya koyarak karşı 
konulmaz denilen 
takımları arasından 
sıyrılmasını bilerek iki 
kez şampiyonluk tadıl- 
masında öncülük etti.

Şimdi gelelim bu 
kulübün futbol

şubesinin kurulmasına: 
Belediye Başkanı

Fatih Mehmet Gülerin 
destekleriyle kurulan 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü’nün futbol 
takımının açılmasına.

Açılmaması için karşı 
çıkanlara.

Ne mazeret üretilmişti 
hatırlayalım.

Denmişti ki “Futbol 
takımı kurulmasın, 
parası bize verilsin, biz 
bu işi yapalım”
Ama yapamadıkları 

gibi ellerindekini de 
kaybettiler.

Gemlik Belediyespor 
futbolun alt yapısında 
Haydar Yiğit ve Sönmez 
Deliorman’la birlikte 
güzel bir ekol yarattılar.

Bursa’da konuşuluyor. 
Yaş guruplarında artık

Gemlik’te söz sahibi 
olmakta.
Aileler çocuklarını 

bundan böyle Gemlik

Belediyespor Futbol 
takımına vermek için 
araya adam sokmaya 
bile başladılar.

Bu sevindirici olduğu 
kadar üzücü de.

Haydar hoca’nın 
elinde ilerisi için 
muhteşem bir kadro 
var.

Bu kadronun içinde 
çok iyi ve kaliteli futbol
cular var, profesyonel 
takımlara gidebilirler.

Diğer kulüplerimizin 
de alt yapıları mevcut.
Ancak, 1-2 maç 

oynayıp verilen 
dilekçelerle liglerden 
çekiliyorlar.

Nedeni ise A takımının 
liglerde oynayabilmesi 
için en az 2 yaş 
gurubuna katılmak 
gerekiyor

Bu yapılıyor, sonrasın
da ise bir dilekçe ile 
ceza alınmadan yaş 
gurubu dağılıyor.

Bu da çocukların fut
bolda yükselmelerini 
etkiliyor.

Gemlik’te alt yapısına 
kaç kulüp önem veriyor 
ki.

Tamamı 8 kulüpten 
oluşan Gemlik takımları 
oynadıkları maçlarda 
öncelikle yıllardır top 
peşinde koşmuş, 

miyadı dolmuş futbol
cularla sahaya çıkıyor.

Bu takımlar bir üst lige 
çıkabilirler mi?

Çıksalar ne olur?
Önümüzdeki birkaç yıl 

içinde, eğer kapatıl
mazsa Gemlik Belediye 
spor futbolda tüm 
takımlara alt yapıdan 
futbolcu yetiştirecek 
konuma gelecektir.

Tam bir futbolcu 
yetiştirme fabrikası gibi 
alt yapı oluşturulmuş 
durumda.

Mudanyaspor Bölge 
sel Amatör lige çıktı.

Takımda kaç tane 
Mudanyah vardır.
Yenişehir Belediyesi 

Bölgesel Amatör ligine 
çıkan son takım oldu.

Bu takımda da kaç 
tane Yenişehirli vardır, 
hiç biliniyor mu?
Gemlikspor’da ise 

malum.
Eğer başarılı olacak

san alt yapın iyi olacak.
Alt yapı olmazsa 

gençler nasıl yetişecek.
O zaman da mahkum 

olursun.
Gemlik Belediyespor 

futbol takımının 
kapanmasını isteyen
lere diyecek sözümüz 
şudur. “Kıskananlar 
Çatlasın”

PLAKET ■ KUPA VE MADAIYA ÇEKERİ İlE HİZMETİNİZDEYİZ

MATBAACILIK - ™CILIKR)R(WIMH VE TAKITIM
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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Kaymakamlık Gümüş Ayak 
Basketbol Turnuvası başladı
Geleneksel hale 
gelen Kaymakamlık 
Gümüş Ayak 
Basketbol 
Turnuvası’nın bu yıl 
ki karşılaşmaları 
düzenlenen açılış 
teröni ile başladı. 
Geçtiğimiz günlerde 
Atatürk Kapalı Spor 
Salonu’nda yapılan 
turnuva açılışına 
Kaymakam Vekili 
Adnan Kayık, 
Belediye 
Başkanvekili 
Aslan özaydın, 
siyasi parti yönetici
leri, turnuvaya 
katılan kuramların 
temsilcileri, ilçem
izdeki spor kulüp
lerinin yöneticileri 
ve Gemlikliler 
katıldı.
Kaymakam Vekilli 
Adnan Kayık, turnu
vada yaptığı konuş
madan sonra, turnu
vanın ilk karşılaş
ması Gemlik Yaşam

Gemlik Trafik Şube Müdürlüğü’nden aldığım ehliyetimi ve 
24 AT 531 plakalı araca ait Gemlik 3. Noterliğinde Furkan Ateş 

ile yapmış olduğumuz satış sözleşmesi kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür. ÖNDER DEYER

Erzincan İl Trafik Müdürlüğünden almış olduğum 24 AT 531 
plakalı aracıma ait ruhsatımı kaybettim. Hükümsüzdür.

FURKAN ATEŞ

T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığından aldığım 
Kılavuz Kaptan Belgesinin (LK 581 no’lu Gemlik Limanı 

Kılavuz Kaptan Ehliyeti) kaybolması ile yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. ÖZGÜR TANGUT

Atölyesi ile GEM- 
PORT arasında 
oynandı.
Gemlik Yaşam 
Atölyesi basket 
takımının üstünlüğü 
ile geçen karşılaşma 
80-35 sonuçlandı.
Bu arada, seyircilere 
kurumlar tarafından 
hediyeler dağıtıl
ması ilgi topladı.
Turnuvanın ikinci 
karşılaşması ise,

Muhasipler ile Roda 
takımları arasında 
gerçekleşti. 
Çekişmeli geçen 
karşılaşmada 
Muhasipler 63, Roda 
56 basket attı, 
karşılaşmayı 
Muhasipler kazandı. 
Gümüş Ayak fir
masının sponsor
luğunda yapılan 
Kaymakamlık 
Basketbol

Turnuvasının 
karşılaşmaları 
Pazartesi, Çarşamba 
ve Cuma günleri 
devam edecek.
Öte yandan, 
açılışa Gücümspor 
basketçileri de 
katılarak, saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı’nı coşkuyla 
okumaları izleyici
lerin beğenisine 
neden oldu

Bursa’da ‘yeşil’ 
transferi haşladı

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yeni alınan ağaç 
sökme-dikme aracı 
sayesinde seyreltil 
mesi gereken 
yetişkin ağaçlar, 
yeni yapılan park ve 
bahçelere taşınıyor. 
Bu sayede yeni 
oluşturulan parklar, 
15- 20 hatta 30 yıllık 
yetişkin ağaçlarla 
donatılırken, bu 
alanların vatan
daşlar tarafından 
kısa sürede kullanıl
masına olarak 
sağlanıyor.
Hizmet sınırlarının 
genişlemesine para
lel olarak araç 
parkını da her geçen 
gün yenileyen 
Büyükşehir Beledi 
yesi, kentin ‘yeşil’ 
kimliğini yeniden 
kazanması amacıyla 
araç filosuna yeni 
bir ağaç sökme- 
dikme aracı ilave 
etti. Bu araç 
sayesinde kentin 
muhtelif yerlerinde 
bulunan ve seyre 
İtilmesi gerek ağaç 
lar kesilmek yerine, 
kökleriyle birlikte 
başka noktalarına 
transfer edili yor. 
Böylelikle hem ağaç 
kesilmesinin önüne 
geçilirken diğer 

taraftan da yeni 
oluşturulan park ve 
bahçeler, 15-20 hatta 
30 yıllık ağaçlarla 
donatılarak kısa 
sürede halkın kul
lanımına açılıyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan inşaatı 
sürdürülen Beşevler 
Kent Parkı’nda iç içe 
giren yetişkin çam 
ağaçlarından birinin 
yeni araçla 
sökülmesini yerinde 
inceleyen 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, halen bir 
araçla çalışmaların 
sürdüğünü, yakında 
bir ağaç sökme- 
dikme aracının daha 
Bursa’yageleceğini 
söyledi. Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Seyfettin 
Avşar ve Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Mustafa Altın’ın da 
katıldığı inceleme 
gezisinde Parklar ve 
Bahçeler Şube Mü 
dürü Zeynep Toy 
ranlı’dan sistem 
hakkında bilgi 
alan Başkan Altepe, 
bu sistemle yeni 
kurulan parkların 
kısa zamanda yeşille 
bu luşacağını 
söyledi

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

ELEMAN ABANIYOR
Fabrikamızda çalışacak 
BAKIMCI, ELEKTRİKÇİ 

ve VASIFSIZ
ELEMANLAR aranıyor

VERONA GRANİT 
MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 

Umurbey Sanayi Bölgesi 
Yalova Yolu 2. Km. GEMLİK 
TEL :514 03 06-514 20 21

aaıııiMim
GÜRLE KÖYÜ’NDE 

İKAMET EDEN YAŞLI 
ÇİFTE BAKABİLECEK 

900 LİRA MAAŞLA 
ÇALIŞABİLECEK YATILI 

BAYAN ARANIYOR
0535717 1425
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Tapu ve Kadastro 
Bilgi Sistemi 
(TAKBİS) projesi 
tamamlandı.
Böylece vatandaşlar 
tapu dairelerine 
gitmeden tapu 
işlemleri için sıra 
alabilecek, başka bir 
ilden veya ilçeden 
tapusunu verip ala
bilecek.
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’ndan 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, 2001 
yılında başlatılan 
TAKBİS projesi kap
samında yurt 
genelindeki tüm 
tapu kayıtları sayısal 
ortama aktarıldı.
Merkezi veritabanına 
aktarılan kayıtlarla 
tüm tapu müdürlük
lerinde TAKBİS 
ortamında online 
hizmet verilmeye 
başlandı.

İNTERNETTEN SIRA 
ALINACAK 
Bakanlığın hazır
ladığı projeyle, taşra 
birimlerinde vatan
daşlara oana iyi 
hizmet vermek için 
online randevu 
yazılımı geliştirildi.

Benzin «e mazota indirim

Vatandaşlar artık 
tapu dairelerine 
gitmeden tapu 
işlemleri için sıra 
alabilecekler. Tapu 
müdürlüğüne inter
net üzerinden 
yapılan başvurudan 
sonra başvuruyu 
alan müdürlüğün 
ilgili personeli 
vatandaşın cep tele
fonuna işlemin 
başladığına, harç 
dekontlarının hazır 
olduğuna ve imza 
aşamasına 
gelindiğine dair 
kademeli olarak kısa 
mesaj yollayacak. 
Uygulamayla vatan
daşın müdürlüklerde 

beklemesi ve zaman 
kaybının önlenmesi 
amaçlanıyor.

TAPU HATTI AÇILDI 
TAKBİS kapsamında 
bulunan tapu 
müdürlüklerinde, 
yapılan tüm işlem
lere ait tapu harç ve 
döner sermaye 
ödeme bilgileri e- 
devlet kapısından 
şifresiz sunulacak. 
Başvuru sırasında 
verilen ön başvuru 
formu üzerinde 
bulunan “harç 
sorau no” bilgisiyle 
işlemlere ait ödeme 
makbuzlarına 
www.turkiye.gov.tr 

adresinden ulaşa- 
bilecek.Sistemle 
kamu hizmetlerinin 
sunumunda vatan
daş memnuniyetinin 
sağlanması ve tale
plerin, şikayetlerin 
iletilebilmesi için 
“Alo Tapu-Kadastro 
Hattı” da (444 82 78) 
oluşturuldu.

VERİLER BİR 
AYARA GELDİ 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan 
Bayraktar, projeyle 
Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü 
bünyesindeki parsel 
verilerinin elektronik 
ortamda top
landığını belirterek, 
bir parselin eni, 
boyu, imar durumu 
gibi özelliklerle elek
triği, suyu, yolu olup 
olmadığına dair veri
lerin biraraya getir
ildiğini kaydetti. 
Bayraktar, 
“Türkiye’de tapu 
sahipleri, tapunun 
bulunduğu ilçeden 
veya ilden değil, 
başka bir ilden veya 
ilçeden de tapusunu 
verip alabilecek” 
dedi.

Rakıyazam! Rakının 
vergisi artırıiaı

Şarap, cin ve 
votkanın da bulun
duğu bazı alkollü 
içkilerin ÖTV'si 
düşürülürken, 
rakının ÖTV'si 
artırıldı.
Alkollü içkilerin 
ÖTV'sinde değişik
liğe gidildi.
Aralarında şarap, 
cin ve votkanın da 
bulunduğu bazı 
alkollü içkilerin 
ÖTV'si düşürü 
türken, rakının 
ÖTV'si artırıldı.
Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yayımlanarak 
yürürlüğe giren 
Bakanlar Kurulu 
kararı ile Özel 
Tüketim Vergisi 
Kanunu'na ekli 3 
sayılı listenin A 

cetvelinde yer alan 
bazı malların asgari 
maktu vergi tutar
ları yeniden belir
lendi.
Yeni düzenlemeye 
göre rakı için 63,48 
lira olan maktu 
vergi, 66 liraya 
çıktı.
Alkol derecesi yük
sek olan içkilerde 
ise 105,8 liradan 
87,12 liraya 
düşürüldü. Cin ve 
votkadaki maktu 
vergi tutarı ise 
70,35 liradan 69,30 
liraya indirildi.
Üzüm şarabı veya 
üzüm cibresinin 
damıtılması yolu ile 
elde edilen alkollü 
içkilerde 87,95 
liradan 83,16 liraya 
çekildi.

Uluslararası 
piyasalarda petrol 
fiyatlarında yaşanan 
düşüşün etkisiyle 
yurtiçinde akaryakıt 
fiyatlarında 
indirime gidildi. 
Benzin ve mazota 
bu geceden itibaren 

geçerli olmak üzere 
indirim yapıldı.
İndirim benzinde 
litrede 13 kuruş, 
motorinde litrede 
14 kuruş olarak 
açıklandı.
Bu indirimle birlikte 
İstanbul'da şu anda 

4.48 TL'den satılan 
benzinin litresi 4,35 
kuruşa, motorin 3,92 
TL olan fiyatı 3,78 
kuruşa inmesi bek
leniyor.
ABD ham 
petrolünün Haziran 
ayı teslimi varil fiyatı

bugün Asya'daki 
işlemlerde 96.94 
dolar ve Londra 
Brent tipi ham 
petrolün Haziran 
ayı teslim fiyatı 
111.37 dolar 
seviyelerinde 
işlem görüyor.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

kJSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. S13 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
Nüfûs 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 Şeç. 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 Tos. 513 23 94M 

L 
1 
K 
R 
E 
H

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

DAĞITICILAR

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

HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Ssğ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5^4 80 88

RELEDİYE

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

R
TAKSİLER

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

1 Akcan Patrol 513 10 7B
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
OEILİK'İN İLKCÛNLÜK SİYASİ SAZETI1I

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4265 

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

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

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

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

mMııutklN
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
MANCI :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

http://www.turkiye.gov.tr
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Belediye Meclisi bugün toplanıyor
Gemlik Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı olağan toplantısı bugün 
yapılacak. Belediye Meclisi belirlenen gündemi görüşmek üzere 
bugün saat 15.oo’de 11 Eylül ilköğretim Okulu arkasındaki 
Belediye Hizmet Binası’nda bulunan Meclis Şalonu’nda 
toplanacak. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün eski Kız İmam Hatip 
Lisesi binasının İlçe Müftülüğüne verilmesi ile ilgili talebi görüşüle
cek. Umurbey’de plan değişikliği, Küçük Kumla 1/1000 ölçekli imar 
plan notlarında plan değişikliği yapılmasının ele alınması, Cihatlı 
Köyü’nün 1444 parsel ve çalılık alanlarda resmi kurum alanı olarak 
plan değişikliği yapılması talebi ile Küçük Kumla Hamidiye 
Mahallesi’nde plan değişikliği ile ilgili talepler ele alınacak. 2’de

9 Mayıs 2012 Çarsamha www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Polis Koleji 
önümle bomba 

alarmı
Bursa'da Polis Koleji önüne 
bırakılan 50 litrelik süt güğümü 
polisi alarma geçirdi. Syf 3’de

Zeytinlik alanlarının yanına 
maden ocağı ye sanayi kurulusu 
açılması kararı yargıya taşınıyor

WiiiW
Konya Barosu Avukatı Ahmet Gürol 
Şağban, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe 
yöneticilerini ziyaret etti.
3 Nisan 2012 tarihinde çıkarılan bir 
yönetmenlik ile Zeytinlikleri Koruma 
Yasası’hin çıkarılan bir yönetmelik 
ile delindiğine dikkat çekerek, zeytin
lik alanlarına 3 km. mesafede maden 
ocağı ve sanayi kuruluşları açılması 
için Bakanlığın iznine ihtiyaç duyula
cağını belirtti. Haberi sayfa 4’de

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu ve yönetim 
kurulu üyeleri, 
Şehit Etem İlköğre

tim Okulu önünde 
çocuklara ve Salı 
Pazarı bölgesinde 
vatandaşlara 
toza karşı maske 
dağıttılar. Syf 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kent Müzesi olacaktı, şimdi 
Müftülüğe mi verilecek?

Gemlik Belediye Meclisi, bugün Mayıs ayı 
olağan toplantısını yapacak.

Toplantı gündemi meclis üyelerine ve basına 
dağıtıldı.

Uzun bir gündemi görüşecek meclis.
Ama ilk bölümde ele alınacak konuların 

büyük çoğunluğu görüşülmeden ilgili korniş 
yonlara gideceği bilinen bir gerçek.

İkinci bölümde ise geçen meclislerde korniş 
yonlara gönderilen konular ele alınacak ve 
karara bağlanacak. Bunda komisyonların 
raporları önemli bir yer tutuyor. Genelde de 
komisyondan geldiği gibi geçiyor. Dev. 4’de

Onko Pay 
Kermesi ilgi 

gördü

Uludağ Üniversitesi 
Onkoloji Bölümün 
de tedavi gören 
hastalar destek 
amacıyla kurulan 
Onko Day

Derneği’nin ilçe 
mizdeki CIUS 
AV M’d e dün 
açtığı kermes 
ilgi gördü.
Haberi sayfa 4’de

Bihıiiksehirsinekle 
mücadeleyi başlattı

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, yaz 
aylarında halk 
sağlığını tehdit 
eden en önemli fak
törlerinden biri • 
olan sivrisinekle 
mücade le çalış
malarını 48 araç, 95 
ekipman ve 114

personelle başlattı. 
Uzman ekiplerin 
tüm ilçelerde sokak 
sokak yapığı kont 
roller sonucu 20 
bin 300 noktada 
karasi nek ve sivri 
sinek üreme kay
nağı tespit ettiğini 
öğrenildi. Syf 8’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ABD
Süper güçler güçlerini insanlık için kul

lanmadıktan gayri bu dünyada dirlik 
düzen olmaz. Dünya durup dururken 
emperyalizme ve onun ağababası ABD’ye 
düşman olmuyor. ABD’ye ya da G 8’ lere 
değil tabiî ki.

Yönetim biçimlerine.
Yönetenlerine.
Daha doğrusu yönetemeyenlerine... 
Niye?
Ekonomik ve askeri açıdan güçlü olmak 

demek dünyanın patronu olmak demek 
mi?

Büyüklük sadece güç gösterisiyle mi 
kanıtlanır...

ABD farkında değil mi?
Hadi uzaya gidiyor peki uzayda mı yaşı 

yor?
Dünyada milyonlarca HIV virüsü taşıyan 

insan var,sayıları milyonları aşan bir çok 
insan açlık çekiyor,yine bir o kadar insan 
evsiz yaşıyor.

Madem büyüksün..
Düşsene dünyanın önüne...
Olanaklarını insanlık için seferber 

etsene.
Ortalığı karıştıracağına,ürettiğin ultra 

teknolojik silahları masum insanların 
üzerinde deneyeceğine kucaklaşana..

Ya da şu ilaç ve silah tacirlerini 
uyarsana...

Ne yazık ki;
Amerika doğal,siyasal ve ekonomik 

yapısından olsa gerek...
Doğru dürüst ve insanca duygularla 

yönetilemiyor.
Demek ki..
ABD’de uygulanan beslenme tarzı ve 

eğitim sistemi “adam” yetiştiremiyor..
Yetiştirdiklerinin hal-i pür melali ortada. 
Hele hele sondan bir önceki “başkan”. 
Bir alem..
öyle bir alem ki kendi ülkesinin insanları 

bile yaka silkmiş durumda..
Ortalığı kan gölüne çevirdi.
Şimdikiler onun pisliklerini temizle meye 

çalışıyor.
Başarır mı? 
isterse elbette ki.. 
Ama özünden uzaklaşmaması, Kunta 

Kinte’nin torunu olduğunu unutmaması 
şart.

Aşağıdaki fıkra Bush oğlu Bush’un kendi 
ülkesindeki durumunu göz önüne seriyor:

“Amerika'da adamın biri işine giderken 
birden anormal bir trafiğin içine düşer, 
ama trafik bir milimetre bile kıpırdama- 
maktadır. Bir süre sonra arabasının yan 
camına birisinin tıkladığını görür ve 
camını açar.

- Ne var, ne olmuş acaba?
- Teröristler Bush'u yakaladılar. Eğer 1 

milyar dolar verilmezse, üstüne benzin 
döküp yakacaklarmış.

- Haa şimdi anladım bu trafiği...
- Ya işte onun için, herkesten biraz 

yardım topluyoruz
- İnsanlar ne kadar veriyor ortalama 

olarak? .
- Valla yaklaşık olarak 5 'er litre.

Bu Amerika yazısı da durduk yerde nere
den çıktı diyeceksiniz...

Durduk yerde çıkmadı tabii ki...
Adamlar bahar ayaklarına Dünya’nın 

güneyini kendi menfaatleri doğrultusunda 
dizayn ediyorlar ya...

Bir de...
Bizi yönetenler ne yazık ki onların iste

dikleri gibi davranıyorlar ya...

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Mayıs ayı 
olağan toplantısı 
bugün yapılacak. 
Belediye Meclisi 
belirlenen gündemi 
görüşmek üzere 
bugün saat 15.oo’de 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu arkasındaki 
Belediye Hizmet 
Binası’nda bulunan 
Meclis Salonu’nda 
toplanacak.
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın Ümre 
ziyareti için Suudi 
Arabistan’a gitmesi 
nedeniyle, toplantıya 
katılamaması 
halinde Belediye 
Meclisi Birinci 
Başkanı Fikret 
Çolakoğlu tarafın
dan açılacak. 
Eski Meclis toplantı 
tutanağının okun
masından sonra 
gündem mad
delerinin görüşülme
sine başlanacak. 
Gündemin birinci 
bölümünde daireler
den meclise gelen 
havale teklifleri ele 
alınacak. Bunlar 
arasında Milli 
Eğitim, Kültür ve 
Spor Komisyonu’na, 
Hukuk 
Komisyonu’na, 
Çevre Sağlık ve 
Sosyal İşler 
Komisyonu’na üye

Şükrü Şenol İlköğretim OKulu 
öğrencilerinden Kız Teknik lisesi ne ziyaret
8. sınıf öğrenci
lerinin mesleki seçi
mi ile ilgili alan ve 
dalları tanıması kap
samında; Şükrü 
Şenol İlköğretim 
Okulu’ndan yirmi 
bir 8. Sınıf kız 
öğrenci okul 
müdür yardımcısı 
Ali Deliak 
liderliğinde 
Gemlik Teknik ve 
Kız Meslek Lisesini 
tanıma amacıyla 
gezi düzenlendi. 
Öğrencileri 
karşılayan emlik 
Teknik ve Kız 
Meslek Lisesi okul 
Müdürü Nazım 
Hikmet Seren, 
müdür baş yardım

seçilecek.
Mali Hizmetler 
Müdürlüğü’nün eski 
Kız İmam Hatip 
Lisesi binasının 
İlçe Müftülüğüne 
verilmesi ile ilgili 
talebi görüşülecek. 
Bazı mahalle ve 
sokaklarda kamu
laştırılması plan
lanan yerlerin kamu
laştırılma programı
na alınması, 
Umurbey’de plan 
değişikliği, Küçük 
Kumla 1/1000 ölçekli 
imar plan notlarında 
plan değişikliği 
yapılmasının ele 
alınması, Cihatlı 
Köyü’nün 1444 
parsel ve çalılık 
alanlarda resmi 
kurum alanı olarak 
plan değişikliği 
yapılması talebi ile 
Küçük Kumla 

cısı Halit Beki ve 
diğer idareci ve alan 
öğretmenleri okulun 
tanıtımında yardımcı 
oldular.
Öncelikle; öğren

Hamidiye 
Mahallesi’nde plan 
değişikliği ile ilgili 
talepler ele 
alınacak.
Ayrıca, İmar ve 
Şehircilik 
Müdürlüğü’nün 
Orhaniye Mahallesi 
eski ada 345 yeni 
ada 356 87 parsel 
yerin Sağlık 
Bakanhğı’na devri 
görüşülecek. 
Ote yandan, İmar 
Komisyonu’ndan 
gelen Orhaniye 
Mahallesi 
Kurşunlu’da 2 pafta 
2042 parselin çekme 
mesafeleri ile ilgili 
plan değişikliği, Lale 
Kemal Kılıç İlköğre
tim Okulu’nun 
batısında kalan 
bölgede plan 
değişikliği yapılarak, 
bu alanın pazar alanı 

cilere okulu ve gele
cekte sağlayacağı 
imkanları tanıtan bir 
sunum yapıldı. 
Sonra atölyeler, 
laboratuvarlar ve 

olarak belirlenmesi. 
Kapalı Pazar yen 
olarak belirlenen 
Hürriyet 
Caddesi’ndeki 
alandaki 860 ve 861 
nolu imar adalarının 
birleştirilmesi ve 
plan değişikliği 
yapılması, Orhaniye 
Mahallesi’nde 
otopark ihtiyacı 
olması nedeniyle 
plan değişikliği 
görüşü, Küçük 
Sanayi Sitesi’nin 
genişletilmesi ve 
mezbaha talebi, 
Çevre Sağlık ve 
Sosyal İşler 
Komisyonu ile İmar 
Komisyonu’ndan 
gelen balık satış yer 
ile ilgili raporun 
görüşülmesi gibi 
konular bugünkü 
meclis gündeminde 
ele alınacak.

diğer bölümler 
gezdirildi. 
Öğrenciler, 
çok güzel bir izle 
nimle okuldan 
ayrıldılar.
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Polis Koleji önümle tJomlıa alarmı
Bursa'da Polis 
Koleji önüne 
bırakılan 50 litrelik 
süt güğümü polisi 
alarma geçirdi. 
Merkez Yıldırım 
ilçesi Eğitim 
Caddesi'ndeki 
Bursa Polis Koleji 
duvarının yanına 
konulan süt 
güğümü, polisi alar
ma geçirdi. Kolej 
güvenliğinden 
sorumlu görevli, 
duvar kenarına 
bırakılan güğümü 
görünce polise 
haber verdi. Olay 
yerine gelen ekipler,

Tralik maaandaları wtuklandi
Bursa'da trafikte 
tartıştıkları baba ve 
iki oğlunu bıçak
layan 3 şahıs, tutuk
lanarak cezaevine 
gönderildi.
Olay, dün gece* 
merkez Nilüfer ilçesi 
Konak Mahallesi 
Yıldırım Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. Bayındırlık İl 
Müdürlüğü'nden 
emekli olan inşaat 
teknikeri Haşim 
Savaş (56), iki 
oğluyla birlikte 
Beşevler 
Mahallesi'ndeki 
annesini ziyaret 
etmek için otomo
bille yola çıktı. 
Orhaneli Yolu'nda 
arkadan gelen

Mudanya'da 3 anı birbirine giril
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde 3 
aracın birbirine 
girdiği kazada 
3 kişi yaralandı. 
Kaza, Bursa asfaltı 
üzerinde Işıklı köyü 
kavşağında mey
dana geldi.
16 E 7353,16 JB 583 
ve 34 YL 1912 
plakalı özel araçlar 
ana caddeye çıktık
ları sırada 4 yol ağzı 
olan kısımda birbir- 
leriyle çarpıştı.
Şoförlerden 16 E 
7353 plakalı aracı 
kullanan Ercan Şen 
ağır yaralanarak

Eğitim Caddesi'ni 
çift yönlü olarak 
trafiğe kapattı.
Yoldan geçmek 
isteyen vatandaşlara

müsaade etmeyen 
polis, çevrede geniş 
güvenlik önlemleri 
aldı.
Olay yerine gelen

kamyonetin 
sürücüsü, Haşim 
Savaş'tan yol istedi. 
Taraflar arasında yol 
isteme meselesin
den başlayan kavga 
büyüdü.
Kamyonetten inen 3 
kişi, bıçak ve 
sopalarla Haşim 
Savaş ile çocukları 
Ferhat ve Batuhan'a 
saldırdı. Aldıkları 
sopa ve bıçak dar
beleriyle kanlar 
içinde kalan baba ve 
iki çocuğu, 112 
ambulansları ile özel 
bir hastaneye 
kaldırıldı. Vücuduna 
4 bıçak darbesi isa
bet eden 29 yaşın
daki Ferhat Savaş, 
yapılan tüm müda

Bursa Çekirge 1912 aracı kullanan
Devlet Hastanesi'ne Serap Yalman ve
kaldırılırken, 34 YL aynı araçta bulunan

halelere rağmen kur
tarılamadı. Ziraat 
Mühendisi olan 
Ferhat Savaş'ın bir 
bankanın Mudanya 
şubesinde çalıştığı 
öğrenildi.
Polis, olayın ardın
dan zanlılardan 
halıcılık yapan 
Abdullah M. (25) ile 
kardeşi Kadir M.'yi 
(23) gözaltına aldı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
olay yerinden kaçan 
Mustafa Ç.'yi 
yakaladıktan sonra 
diğer şahıslar ile bir
likte emniyette 
sorguladı. Adliyeye 
sevk edilen zan
lıların suçu birbir
lerinin üzerine attık

bomba imha ekip
leri, hazırladıkları 
fünyeyi süt 
güğümünün yanına 
bıraktı. Büyük bir 
gürültü ile patlayan 
fünyenin yanındaki 
güğüm parçalan
madı. Ekipler, 
güğümün yanına 
giderek içine baktı. 
İçindeki süt güvenlik 
gerekçesiyle yere 
dökülürken, güğüm 
muhafaza altına 
alındı. Olumsuz bir 
durum olmadığını 
anlayan güvenlik 
görevlileri yolu 
tekrar trafiğe açtı 

ları öğrenildi. 3 kişi, 
mahkemece tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.
Ote yandan, zanlılar
dan Abdullah M.'nin 
asker olduğu ve 
acemi birliğinden 
dağıtım izni için 
Bursa'ya geldiği 
bildirildi. Yapılan 
araştırmada 
Abdullah M.'nin 
üzerinde bıçak 
olmadığı, diğer iki 
şahsın üzerinde ise 
bıçak bulunduğu 
bildirildi. Abdullah 
M.'nin hüküm 
giymesinin ardından 
askerliğe devam 
edeceği ya da adli 
cezaevine gönderile
ceği bildirildi

Levent Doğan 
ve 16 JB 583 
plakalı aracı kul
lanan Engin Tutlu 
hafif yaralanarak 
112 ekibinin olay 
yerinde yaptıkları ilk 
müdahalenin ardın
dan Mudanya 
Şaziye-Rüştü Devlet 
Hastanesi'nde ayak
ta tedavi edildi.
Işıklı kavşağında bir 
ay içinde 4 maddi 
hasarlı kaza mey
dana geldiğini 
söyleyen vatan
daşlar, Karayolları 
yetkililerinin tedbir 
almasını istedi.

Otomobil Kanala 
Uçtu: 2 Yaralı

Orhangazi’de 
kontrolden çıkan 
otomobilin yoldan 
çıkarak kanala 
uçması sonucu 2 
kişi yaralandı. 
Kaza, önceki saat 
22.00 sıralarında 
Orhangazi-İznik 
Karayolu'ndaki eski 
Apeks Fabrikası 
yakınlarında mey
dana geldi. 45 yaşın
daki Kenan Taşkın 
yönetimindeki 16 VF 
571 plakalı otomobil, 
İznik'ten Orhangazi 
yönüne giderken 
sürücünün direksi 
yon kontrolünü 
yitirmesi sonucu 
kontrolden çıkarak

Diifliin magandası
2 tişiyi vurdu

Bursa'nın İznik 
ilçesinde, düğünde 
havaya ateş eden bir 
şahıs, biri çocuk iki 
kişiyi.yaraladı.
Olay İznik'in 
Bayındır köyünde 
meydana geldi. Köy 
meydanında yapılan 
düğünde havaya 
ateş etmeye 
başlayan Ahmet 
Ö'nün (26) tabancası 
tutukluk yaptı. 
Sıkışan mermi 
kovanını çıkarmak 
isterken ateş alan 
silahtan çıkan 
mermi, N. Y'nin (11) 
sağ göğüs altını 
sıyırdı. Küçük kızı 
sıyıran aynı kurşun, 
arkasında duran 
Esen A'mn (22) 
göğsüne isabet etti. 
Ahmet ö, kendi 
silahından çıkan 
kurşunla vurulan 

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

yol kenarındaki 
kanala uçtu. Kazada 
otomobilde bulunan 
57 yaşındaki Hediye 
Karan ve 38 yaşın
daki Necla Taşkın 
yaralandı. Araçta 
bulunan sürücü 
Kenan Taşkın ile 
kendisiyle aynı ismi 
taşıyan oğlu 15 
yaşındaki oğlu yara 
almadan atlattı. 
Yaralanan 2 kadın 
kâza yerine çağrılan 
ambülansla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Kazayla 
ilgili soruşturma 
sürdürülüyor 

kızları kızı arabasına 
alarak İznik Devlet 
Hastanesi'ne 
götürdü. Burada 
yapılan acil müda
halenin ardından 
Esen A. Bursa 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kurşunun 
sıyırdığı N. Y. ise ise 
ayakta tedavi edildi. 
Ahmet Ö. ise genç 
kızı hastaneye bırak
tıktan sonra kul
landığı 16 FBB 26 
plakalı aracı ile şehir 
içinde güvenlik güç
lerinin kurduğu 
barikata takılarak 
suç aleti silahı ile 
birlikte yakalandı. 
Ahmet O. tutukla
narak cezaevine 
gönderilirken, 
yaralanan genç kızın 
tedavisi halen 
devam ediyor

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

Kent Müzesi olacaktı, 
Müftülüğe mi verilecek? 

Bize ulaşan Belediye meclis gündemini 
heber yaparken dikkatimi çeken bir konu 
oldu.

Gündemin, Dairelerin Meclise Havaleleri 
Teklifleri bölümünün 1/5 maddesi aynen 
şöyle:

“Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, eski Kız 
İmam Lisesi binasının İlçe Müftülüğüne 
verilmesi ile ilgili yazısı”

Burada söz konusu olan yer eski Kız 
İmam Hatip Lisesi olan Atatürk İlkokulu 
karşısındaki bizim çocukluğumuzda hasta 
ne bahçesi dediğimiz yerdeki Mehmet 
Turgut’un restarasyonunu yaptığı bina.

Mehmet Turgut, bu binayı Kent Müzesi 
yapmak istiyordu.

Restarasyona başlamadan önce, konuyla 
ilgili olarak benim de içinde bulunduğum 
bir komisyon oluşturduk.

Bursa Tarih ve Kültür Vakfı üyeleri ile 
görüşmeler yaptık.

Vakıf Başkanı gazeteci dostum Nuri 
Kolaylı, Ahmet Erdönmez, Raif Kaptanoğlu 
ve Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Yusuf Oğuz Gemlik 
Belediyesi’nde toplandık, binayı gezdik.

İşin başına emekli Tarih Öğretmeni Ürer 
Konak’ı getirdik.

Bina yapıldı, ama açılışı Fatih Mehmet 
Güler’e kısmet oldu.

29 Mart 2009 tarihinden beri bu bina boş 
olarak tutuldu.

Duvarlarına yazılar yazıldı, harebeye dön
meye başladı. Bu konuda yazılar yazdım 
fayda etmedi.

Bu arada, İnegöl ve Karacabey ilçelerinde 
Kent Müzeleri açıldı.

Fatih Mehmet Güler, bir buçuk yıl, Refik 
Yılmaz ise bir yıl görev süresince buraya 
Kent Müzesi için hiçbir girişimde bulun
madı.

Kültür Müdürlüğü’nü bu bina açın dedik. 
O da yapılmadı.

Geçenlerde yazılar yazılan duvarların 
üzeri boya ile kapatıldı.

Yeni öğreniyorum ki; bu bina Kuran kur
suna verilmiş, şimdi de Müftülüğe verilme
si isteniyor.

İnsaf yahu.
İnsaf.
Koca Belediye binasını ‘çürük’ diye Çarşı 

Camii’nin yapılması için planlara işlettiniz 
yetmedi, şimdi de Gemlik’in en güzel tarihi 
binasını Müftülüğe mi vereceksiniz?

Ne bonkörlük bu..
Müftülüğün ihtiyacını Diyanet İşleri 

Başkanlığı çözmeli.
Gemlik Belediyesi, Diyanet İşleri Başkan 

lığı değil.
Halkına hizmet etmeli, kültürüne hizmet 

etmeli.
Bugün yapılacak Meclis toplantısı günde

mi ile ilgili muhalefet partilerine açıklamalı 
dosya da verilmemiş.

Belediye, eski bir rum papaz evini bina 
sini koruyamayıp, kent kültürüne kazandı 
ramazsa yazık olur.

Papazın evinden müftülük olur mu hiç?

Zeutinlik alanlannın ıranma 
maden ocağı we sanayi Musa 
açılması kararı yargıya taşınıyor

Hükümetin 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma ve 
Gençlik Spor 
Bayramlarını 
stadyumlarda kut
lanmasını yasakla
yarak, genelgeyle 
ilgili karar üzerine, 
konuyu yargıya 
taşıyan ve 
Danıştay’dan 
“Yürütmenin 
Durdurulması” 
kararını avukat 
arkadaşları ile çıkar
tan Konya Barosu 
Avukatı Ahmet 
Gürol Şağban, 
Cumhuriyet Halk 
Partisi ilçe yönetici
lerini ziyaret etti. 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur 
Sertaslan, İlçe 
Sekreteri Dilek 
Taşpınar ve yönetim 
kurulu üyeleri ile 
görüşen Avukat 
Şağban, Danıştay 
kararı ile ilgili CHP 
ilçe yöneticilerine 
bilgi verdi.
Orhangazi’den 
Gemlik’e geldiğini 
belirten Av. Ahmet

Onko Dav Kermesi ilgi gömü
Uludağ Üniversitesi 
Onkoloji Bölümünde 
tedavi gören hasta
lar destek amacıyla 
kurulan Onko Day 
Derneği’nin ilçe 
mizde açtığı kermes 
ilgi gördü.
CIUS AVM’nin giriş 
katında açılan ker
meste, Onko Day 
Derneği üyelerinin 
yaptığı el işi göz 
nuru eserler yardım
sever Gemliklilere 
satışa sunuldu. 
Dernek üyesi eski 
Gemlik Belediye 
Başkan sekreteri 
Sema Siper’in de 
aralarında bulun
duğu dernek üyeleri 
dün Gemliklilerin 
kermeslerine göster
diği ilgi nedeniyle 
teşekkür ettiler.
Yurdun her yerinde 
onkoloji hastalarının 
giderek yayıldığına

Uğur Şağban, 
3 Nisan 2012 
tarihinde çıkarılan

söyledi:
“Bu konu için İznik, 
Orhangazi, Mudanya

yöneticilerinin zeytin 
üreticilerini 
uyarmasını da

bir yönetmenlik ile 
Zeytinlikleri Koruma 
Yasası’nın çıkarılan 
bir yönetmelik ile 
delindiğine dikkat 
çekerek, zeytinlik 
alanlarına
3 km. mesafede 
maden ocağı ve 
sanayi kuruluşları 
açılması için 
Bakanlığın iznine 
ihtiyaç duyulacağını 
belirterek, şunları 

dikkat çeken dernek 
yetkilileri, “Hastalar 
arasında maddi 
durumları bozuk 
olan birçok vatan
daşımız var. Bunlara 
maddi ve manevi 
olarak dernek 
üyeleri yardımcı 
oluyor. Değişik 
etkinliklerle

ve Gemlikli zeytin 
müstahsillerini 
uyarıyoruz. 
Üreticilerin 
tehlikenin farkında 
olmalarını istiyoruz.
Zeytin müstahsilleri
zeytinliklerine sahip 
çıksınlar, gerekirse 
onlara ücretsiz 
olarak avukatlık 
desteği verebilirim.” 
dedi.
Bu konuda, CHP İlçe 

topladığımız yardım
larla onların yaşam
larını kolaylaştır
maya çalışıyoruz. 
Tamamen gönüllü 
olarak bu konuda 
hastalara destek 
için çalışıyoruz. Bu 
kermesin gelirleri de 
onkoloji hastası 
olan insanlara

isteyen Sağbaş, 
“Ekolojik dengenin 
bozulmasını önle
mek zeytinlik sahip
lerinin değil, her 
Türk vatandaşının 
görevidir. Bu konu-
da yapılan değişik
liğin yürütmesinin 
durdurulması için 
dava açacağız. 
İsteyen üreticilerin 
adına ücretsiz dava 
açabilirim. ” dedi.

yardım olarak 
dönecektir. ” 
dediler.
Kermes, akşam 
saatlerine kadar 
açık kaldıktan sonra 
kapatıldı.
Onkoloji hastalarına 
destek için kermes
lerin devam edeceği 
öğrenildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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MHP den maskeli enlem
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu ve yönetim 
kurulu üyeleri, Şehit 
Etem İlköğretim 
Okulu önünde 
çocuklara ve Salı 
Pazarı bölgesinde 
vatandaşlara 
toza karşı maske 
dağıttılar. 
Gemlik’te yapılan 
altyapı çalış
malarının sonuçlan
maması ve kurumlar 
arası koordinasyon 
sorunlarından 
yenileme işlerinin 
uzamasına dikkat 
çeken Durdu, 
Okul çıkışlarında ve 
teneffüslerde öğren
cilerin de ciddi 
anlamda toza maruz 
kaldığının ana yol
lara yapılan sulama 
işleminin ara sokak
lardaki okulların 
önünde de yapılırsa 
geçici de olsa Önlem 
olabileceğinin altını 
çizdi.
Okul çevrelerinde 
bulunan üst kapak
ları açık çöp 
kovalarının da sağlık 
açısından tehlike 
oluşturduğunu 
belirten Durdu, 
çocuklarımızın 
ve halkımızın 
sağlıklarına özen 
göstermeden

yapılan çalışmaları 
eleştirdi.
Gemlik halkının da 
ilgisini çeken 
eylemde MHP 
Gemlik İlçe Yönetici 
leri tarafından 5000 
civarı maske 

dağıtıldığı öğrenildi. 
Maske alan vatan
daşlar da yolların 
kazılı olması kış 
döneminde çamur 
yaz döneminde ise 
tozdan nefes ala
madıklarını, tozdan

çamaşır asma 
durumlarının 
da kalmadığını, 
evlerinin hava 
alması için cam 
açmaktan korkak 
olduklarını 
söylediler.

MS Parıl 
anayasa taslağını 

anlatmaya I 
devam ediyor

Halkın Sesi Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Emir Kantur ve 
Yönetim kurulu 
üyeleri yeni 
anayasa yapım 
sürecini gündemde 
tutmak amacıyla 
siyasi parti turları
na devam ediyor. 
Bu çerçevede 
geçtiğimiz akşam 
Saadet Partisi’ni 
ziyaret eden Emir 
Kantur ve yönetim 
kurulu üyeleri

Sedat Özmen ve 
yönetimine 
Has Parti’nin 
hazırladığı anayasa 
kitapçığını hediye 
ederek kitapçık İle 
ilgili bilgi verdiler. 
Karşılıklı fikir 
alışverişi ile 
devam eden 
görüşme daha 
demokratik daha 
katılımcı ve daha 
şeffaf anayasa 
temennisi ile sona y 
erdi.

Bursa'nın Mudanya 
llçesi'ne bağlı 
Güzelyah 
Mahallesi'ndeki feri
bot iskelesinin, yeni 
yapılacak 500 yat 
kapasiteli marinaya 
taşınacağı bildirildi. 
Deniz otobüsü 
seferlerinin ise yine 
Güzelyah'dan 
sürdürüleceği 
kaydedildi.
Mudanya- Güzelyalı 
sahil şeridine uygu
lanacak olan sahil 
projesinde yapılan 
değişikliklere bir 
yenisi daha eklendi, 
Güzelyah- Yenikapı 
arasında yolcu ve 
araç taşımacılığı 
yapan hızlı feribot
lar, dolgu alanına 
yapilacak olan 500 
yat kapasiteli ulus
lararası yat limanına

yapılacak olan yeni 
iskeleden çalış
malarını sürdürecek. 
Güzelyah Kavşağı 
ile Mudanya iskelesi 
arası 2 kilometrelik 
karayolu da 3 gidiş 
ve 3 geliş 6 şeride 
çıkarılacak.
Konuyla ilgili açıkla
ma yapan Mudanya 
Belediye Başkanı Ak 
Parti'li Hasan

Aktürk, hızlı feribot
lardan çıkan 
araçların daha 
sağhkh bir şekilde 
ana yola ulaşabilme
si için Karayolları 
14'üncü Bölge 
Müdürlüğü Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin ortak 
çalışma yürüttüğünü 
söyledi.
Başkan Aktürk,

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ak Parti'li 
Recep Altepe ve 
Karayolları 14'üncü 
Bölge Müdürü İsmail 
Kartal'ın bölgede 
inceleme yaptığını 
kaydetti. Altepe, 
"Yapılan incelemede 
Güzelyah iskelesine 
giriş ve çıkış yapılan 
yol üzerinde yapıla
cak herhangi bir 
değişiklik için yeni 
bir alternatif buluna
madığından, hızlı 
feribot iskelesinin 
Mudanya dolgu 
alanı ile sökülen 
Petrol Ofisi dolum 
tesisleri arasında 
800 milyon liraya 
mal olacak olan 
uluslar arası yat 
limanı yanına inşa 
edilmesine karar 
verildi" dedi

K AŞ€D€ B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

KTOS ABONEOLDUNUZMÜ?
CHLİI'İI ili clllil IİUIİCUHIIİ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Akkılıç ödülleri sahiplerini buldu
Gazeteci-yazar ve 
araştırmacı Yılmaz 
Akkıhç, ölümünün 
ikinci yılında araştır
malarla anılıyor. 
Bursa kültürüne 
önemli değerler 
kazandıran merhum 
araştırmacı-gazeteci 
yazar Yılmaz 
Akkıhç'ın adını 
yaşatmak için 
Nilüfer Akkılıç 
Kütüphanesi tarafın
dan bu yıl İkincisi 
düzenlenen 
"Yılmaz Akkılıç 
Bursa Araştırmaları 
Ödülleri" Uğur 
Mumcu Sahnesi'nde 
düzenlenen törenle 
sahiplerini buldu. 
Yener Akkılıç, Prof. 
Dr. Neslihan 
Dostoğlu, Prof. Dr. 
Hasan Ertürk, Prof. 
Dr. Vahap Katkat, 
Mehmet Kartal, 
Prof. Dr. Yusuf

Oğuzoğlu ve Hacı 
Tonak'tan oluşan 
Seçici Kurul'un 
değerlendirmesi 
sonucu; Yüksek 
Lisans /Doktora 
Tezi alanında "İno- 
vasyon Sistemleri ve 
Ekonomik Gelişme: 
Bursa Bölgesi 
İmalat Sanayinde

İnovasyon Süreçleri 
Üzerine Bir Alan 
Araştırması" başlıklı 
doktora tezi ile Dr. 
Cem Okan Tuncel 
ödüle layık 
görülürken, akademi 
dışı alanda aynı 
ödüle Yelda 
Ertürk'ün "Bursa ve 
Resim Sanatı Tarihi" 

başlıklı araştırması 
değer bulundu.
"Yılmaz Akkıhç 
Bursa Araştırmaları 
Ödülü"nün teşvik 
ödüllerini ise
Yüksek 
Lisans/Doktora Tezi 
alanında,"Uludağ'da 
ki Periglasiyal 
Yerşekillerinin ve

Bunları Denetleyen 
Etmenlerin İncelen
mesi" başlıklı 
Yüksek Lisans tezi 
ile Muhammed 
Zeynel Öztürk ve 
"Yerel Basında 
Sağlık Olgusur 
Mustafakemalpaşâ/B 
ursa 1952-1961" 
başlıklı araştır
malarıyla Dr.Murat 
Çubukçu ile Halit 
Ersöz aldı. 
Şef Hasan 
Adıgüzelzade'nin 
yönetimindeki 
Nilüfer Oda 
Orkestrası'nın kısa 
bir konseri ile 
başlayan törenin 
açılış konuşması 
yapan Bursa 
Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Nuri 
Kolaylı,"Yılmaz 
Akkıhç, sağlığında 
onsuz yapa
madığımız meslek 

büyüğümüz, 
dostumuz ağabe 
yimizdi. Ancak 
çoğumuz için 
Yılmaz amca onu 
kaybettikten sonra 
da eserleri ile 
yazdıkları ile 
kütüphanesi ile bize 
yol gösteriyor" diye 
konuştu.
"Yılmaz Akkıhç'ı 
kaybettikten sonra 
onun değerlerini 
yaşatmak istedik" 
diyen Nilüfer 
Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey ise 
araştırmacı kişil
iğiyle Bursa'ya çok 
değerli eserler 
bırakan Akkıhç'ın 
ölümünden 
sonra Bursa'da 
araştırma 
kültürünün ne 
kadar yetersiz 
olduğunun ortaya 
çıktığını söyledi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

elm& sekeri

ERKEN KfiYIT 
AVANTAJLARIMIZDAN 

YARARLANIN

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

(GIW13. VII

“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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Mılıı lımm Mı MıUt
konferanslar hız kesmiyor
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip 
Lisesi’nde yürütülen 
Değerler Eğitimi 
Projesi kapsamında 
işlenen "Çevre 
Bilinci” etkinlikleri 
hız kesmeden 
devam ediyor. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
işbirliği ile 
yürütülen Mayıs ayı 
“Çevre Bilinci” 
etkinlikleri kap
samında ilçedeki ilk 
ve ortaöğretim 
öğrencilerine kon
ferans düzenlendi. 
Gemlik Belediyesi 
Geri Dönüşüm 
Projesinden sorum
lu Çevre Yüksek 
Mühendisi Neşe Şen 
tarafından öğleden 
önce ilçedeki 
okullardan katılan 
yönetici, öğretmen 
ve özellikle okulların 
çevre kulübü öğren
cilerinden oluşan 
350 kişiye, öğleden

sonra ise Gemlik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi yönetici, 
öğretmen ve öğren
cilerine “Çevre 
Bilinci ve Geri 
Dönüm” konulu 
konferans verdi. 
Özellikle evsel atık
ların toplanması 
konusunda öğren
ciler bilinçlendirildi. 
Toplanan geri 
dönüşebilen atık
ların ülke ekonomi
sine katkılarının 
anlatıldığı konfer

ansta dünyamızı 
elbirliği ile nasıl 
kirlettiğimizin 
anlatıldığı sunum 
oldukça dikkat çeki
ciydi.
Konferansın sonun
da katılımcıların 
sorularını cevap
landıran Neşe Şen 
öğrencilerin yoğun 
ilgisinden ve bu 
konuya olan has
sasiyetlerinden çok 
memnun olduğunu 
ifade ederek 
teşekkür etti.

19 Mayıs Gençlik «e 
Sner Senlikleri Voleylıol 

Hüsahakalan tasladı

Gemlik Belediyesi 
ile Gemlik Milli 
Eğitim 
Müdürlüğünün 
ortaklaşa düzen
lediği, ev sahipliğini 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesinin yaptığı, 
19 Mayıs gençlik ve 
spor şenlikleri kız 
ve erkek voleybol 
müsabakaları 
başladı.
Kızlarda beş takım, 
erkeklerde ise üç 

takımın katıldığı 
müsabakaların ilk 
günü zevkli ve 
oldukça çekişmeli 
maçlara sahne oldu. 
Kızlarda; Umurbey 
Sağlık Meslek Lisesi 
2 - Hisar Anadolu 
Lisesi 1 
Ticaret Meslek 
Lisesi 2 -Gemlik 
Lisesi 0 
Erkelerde ise; 
Endüstri Meslek 
Lisesi 2- Gemlik

Lisesi 0 
Müsabakaların ikin
ci günü sonuçları: 
(Kızlar)
Ticaret Meslek 
Lisesi 2 -Gemlik Kız 
Meslek Lisesi 0 
Gemlik Lisesi 2- 
Umurbey Sağlık 
Meslek Lisesi 0 
Müsabakalara 9 
Mayıstan itibaren 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi spor salonun
da devam edilecek.

MAKET - KUM VE MAMIVA ÇEKLERİ İLE mİmİ2

MATBAACILIK - I^IWKİI^^<jAHİa^B'VE TAHITIM

İstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı Hor 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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Biiyüksehir sinekle mücadeleyi başlattı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, yaz 
aylarında halk 
sağlığını tehdit eden 
en önemli faktör
lerinden biri olan 
sivrisinekle mücade 
le çalışmalarını 48 
araç, 95 ekipman ve 
114 personelle 
başlattı.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Dünya Sağlık 
Örgütü’nün tavsiye 
leri ve iç hukuk sis
teminin talimatları 
gereği ilaçlama 
hizmetinin, Büyük 
şehir Belediyesi 
tarafından tek elden 
yürütüldüğünü kay
detti. Botanik Park’ta 
ilaçlama ekiplerinin

göreve başlamasıyla 
ilgili olarak düzenle
nen törende 
konuşan Başkan 
Altepe, ilaçlama 
hizmetinin 7 merkez 
ilçede kurulan şubel
erde bulunan 48 
araç, 95 ilaçlama 
ekipmanı ve 114 
uzman personel ile 
yapılacağını belirtti.

Uzman ekiplerin tüm 
ilçelerde sokak 
sokak yapığı kon
troller sonucu 20 bin 
300 noktada karasi 
nek ve sivrisinek 
üreme kaynağı tespit 
ettiğini bildiren 
Başkan Altepe, 
“Kamuya açık ve sit 
alanlarında üreme 
kaynakları belirlenip, 

müdahale ediliyor. 
Ancak özel mülkiyet 
ler olan bodrumlar
daki lastik, varil, 
kova, pet şişe gibi 
su tutan 
malzemelerin tespiti 
maalesef mümkün 
olmuyor. Bu da iste
nilen hizmetin tam 
anlamıyla uygulan
masına engel oluyor. 

Halkımızdan rahat ve 
sağlıklı bir yaşam 
sürdürebilmeleri için 
özel mülklerindeki 
su tutan kaynakların 
ilaçlanması amacıyla 
bizi haberdar 
etmelerini istiyoruz. 
Kent içindeki tüm 
üreme kaynakları 
çeşitlerine göre 
coğrafi bilgi sistemi 
üzerinde işaretlen
mekte ve böylece 
şehrin sineklenme 
açısından risk hari
tası çıkarılmaktadır. 
Yapılacak müda
haleler de bu harita 
doğrultusunda pro
gramlanmaktadır” 
diye konuştu.
Yıl boyunca sürecek 
İlaçlama çalış

masının yıl boyunca 
tüm sokaklardaki 
temiz ve kirli su 
rögarları ile 
fosseptiklerde 
devam edeceğinin 
altını çizen Başkan 
Altepe, “Yaz 
aylarının önemli bir 
rahatsızlığı da ağaç 
ve bitki zararlıların
dan kaynaklanmak
tadır. Park bahçe ve 
mesire alanlarımız
daki tüm ağaç ve 
çalı bitkiler de ilaçla
ma çalışmaları kap
samında bu zarar
lılara karşı ilaçlana 
çaktır. Böylece hem 
bitki sağlığı, hem de 
halkın sağlığını ve 
esenliğini sağlamış 
olacağız.” dedi.

Adıma bastırmış olduğum .Seri A 501-550 sıra numaralı 
1 cilt Gider Pusulamı kaybettim. Hükümsüzdür. 

NECLA ÖZER
Gemlik Vergi Dairesi 6890509413

Ulaştırma Bakanlığı’ndan almış olduğumuz 16 ZG 473 ve
16 ZS 490 plakalı araçlarımıza ait K1 Taşıt Kartları kaybolmuştur.

Yenisini çıkaracağımızdan eskisinin hükmü yoktur. 
GEMLİK AN NAKLİYAT LTD.ŞTİ.

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

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

ELEMAN ARANIYOR
Fabrikamızda çalışacak 
BAKIMCI, ELEKTRİKÇİ 

ve VASIFSIZ
ELEMANLAR aranıyor

VERONA GRANİT 
MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 

Umurbey Sanayi Bölgesi 
Yalova Yolu 2. Km. GEMLİK 
TEL :514 03 06 - 514 20 21

SATILIK DAİRELER
KAYIKHANE MEVKİİ 
KAYIKHANE SİTESİ

C BLOK KAT 5 
3+1 BAKIMLI VE DENİZ 
MANZARALI DAİRE İLE 

MANASTIR MEVKİİ İLKNUR 
YAPI KOOPERATİFİ F BLOK 

3+1 BAKIMLI DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR

0532 231 94 74

nimimiw
GÜRLE KÖYÜ’NDE 

İKAMET EDEN YAŞLI 
ÇİFTE BAKABİLECEK 

900 LİRA MAAŞLA 
ÇALIŞABİLECEK YATILI 

BAYAN ARANIYOR
0535717 1425
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Memura Cifte lam Müjdesi!
Haziran'da zam ve 
fark alacak memu
run maaşına 1 ay 
sonra Temmuz'da 
bir zam daha gele
cek.
Yaklaşık 2.5 milyon 
memur ve 1.8 mily
on memur emek
lisinin merakla takip 
ettiği toplu 
sözleşme maratonu 
tüm hızıyla sürüyor 
Habere göre Maliye 
Bakanlığı'nın memur 
zammı için ilk teklifi
ni bu hafta sunması 
bekleniyor. Edinilen 
bilgiye göre; bu tek
lif, "2012 yılının ilk 6 
ayı için yüzde 3 
zam+1 puan 
gecikme zammı, 
ikinci 6 ayı için de 
yüzde 4 zam" şek
linde olacak.
ENFLASYON 
FARKI DA... 
Kulislerde; masada

Sanayi Üretiminde Artış
Sanayi üretimi Mart 
ayında geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 2,4, bir önceki 
aya göre ise yüzde 
10,7 oranında arttı. 
Sanayi üretimi Mart 
ayında geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 2,4, bir önceki 
aya göre ise yüzde 
10,7 oranında arttı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2012 yılı Mart ayı 
sanayi üretim endek 
si sonuçlarını açık
ladı.
Buna göre, Mart'ta,

uzlaşma sağlana
mayacağı konuşu
luyor. Bu durumda 
devreye girecek 
Kamu Görevlileri 
Hakem Kurulu'nun 
da 2012 yılı için 
"yüzde 5+5 zam” ya 
da "yüzde "6+6 
zam" yönünde bir 
karar verebileceği 
ifade ediliyor. Yine 
kulislere göre;

2011 yılının Mart 
ayına göre, 
sanayinin alt sektör
lerinden madencilik 
ve taş ocakçılığı 
sektöründe yüzde 
4,3, imalat 
sanayinde yüzde 
1,6, elektrik, gaz, 
buhar ve iklim- 
lendirme üretimi ve 
dağıtımı sektöründe 
de yüzde 7,9 artış 
görüldü.
Takvim etkisinden 
arındırılmış endeks, 
Mart ayında geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 2,5, mevsim 

hakem kurulu, 
zamma ilave olarak 
oluşacak enflasyon 
farkının da verilme 
sini kararlaştıracak. 
TOPLU PARA 
İMKANI
Toplu sözleşmenin 
tamamlanmasının 
ardından zamlı 
maaşın ve farkların 
15 Haziran’da 
ödeneceği belirtili 

ve takvim etki
lerinden arındirılmış 
sanayi üretim 
endeksi de bir önce
ki aya göre yüzde 
0,7 artış kaydetti. 
Ana Sanayi Grupları 
Sınıflamasına göre, 
Mart ayında geçen 
yılın aynı ayına göre 
en yüksek artış 
yüzde 4,5 ile ener
jide görüldü. Bunu, 
yüzde 3,9 ile 
dayanıksız tüketim 
malı imalatı, yüzde 
2,9 ile dayanıklı 
tüketim malı imalatı, 
yüzde 2,7 ile ara 

yor. Yılbaşından bu 
yana zam bekleyen 
memurlara, toplu 
sözleşmenin 
gecikmesi nedeniyle 
çifte zam imkanı da 
doğacak. Memur 
ların zammı 1 Ocak 
2012'den itibaren 
geçerli olacak. 
Bu nedenle 
memurlar 15 
Haziran'da zamlı 
maaş ve 5.5 aylık 
fark alacak. 1 
Temmuz'da da ikinci 
6 aya ilişkin zam 
yapılacak. Temmuz 
maaşı ayın 15'inde 
ödendiği için, 
memurlara söz 
konusu ayda yeni 
zamlı maaşlarının 
yanı sıra 14 
günlük de fark ver
ilecek. Böylece 
memurların eline 
toplu para geçmiş 
olacak 

mah imalatı izlerken, 
sermaye mah imalatı 
yüzde 2,4 azaldı. 
İmalat sanayi alt 
sektörlerine 
bakıldığında artışta 
ilk sırayı yüzde 27,3 
ile tütün ürünleri 
imalatı aldı. Bunu, 
yüzde 16,4 ile ağaç, 
ağaç ve mantar 
ürünleri imalatı 
(mobilya hariç), 
yüzde 10,7 ana 
metal sanayi ve 
yüzde 10 ile bilgisa
yarların, elektronik 
ve optik ürünlerin 
imalatı takip etti.

Çöpten hu hizmet 
artık ücretli

Cep telefonu kul
lanıcılarına kötü 
haber. Telefonunuz 
kapalıyken ya da 
erişilmezken hangi 
numaranın ne 
zaman aradığı size 
49 kuruş olarak 
yansıyacak 
Sizi kimin aradığını 
merak etmek de 
artık ücretli. 
Telefonunuz 
kapalıyken ya da 
telefonunuz 
çekmediğinde kim 
tarafından 
arandığınıza dair 
bilgilendirici smsler 
artık ücretli. 
49 KURUŞA 
KULLANABİLECEK 
SİNİZ 
Mayıs ayı içerisinde 
ücretlendirilmeye 
başlayacak yeni 
uygulamaya göre, 
sizi kimin aradığını 
merak ediyor iseniz 
servisi ayda 49 
krs'a kullanmaya 
devam etmek 
zorundasınız.;

CEP 
KULLANICILARI 
TEPKİLİ
Cep telefonu kul

lanıcıları GSM 
firmalarının kendi
lerine gönderdiği 
SMS ile şok oldu. 
Şikayet Portah 
Şikayetvar'a gön
derdikleri 
şikayetlerde 
"Cep telefonumuza 
gelen mesajla şok 
olduk. Telefonumuz 
kapalıyken kim 
aramış mesajına 
artık 49 kuruş alı
nacakmış. Birçok 
yerde GSM fir
malarının teknik 
sorunları nedeni ile 
cep telefonları çek
miyor. Kendi hata
larını bize ödetmek 
istiyorlar. Önceden 
ücretsiz olarak ver
ilen hizmete kul
lanıcılar alıştı şimdi 
ücretli yapılmaya 
çalışılıyor" diyerek 
tepki gösterdiler. 
Daha önce sizi 
arayıp ulaşamayan 
kişiler ücretsiz bil
gilendirilirken 
bıraktıkları mesajlar 
ücretliydi. Yeni 
uygulama ile hangi 
numaraların sizi ne 
zaman aradığını 
öğrenmek ücretli.

I
I
G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

VAPUR - FEBİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

Kaymakamlık 513 10 51
CSavcılığı 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
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 
I

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sshll Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 05 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 qo 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
M AR-P ET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol S13 01 03

GemlikKBrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4266

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)

iiıılıMNI
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

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: 51415 00
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POSITIVE KARTLA 1 

HEDİYE YAKIT

■ KALİTELİ HİZMET 
-GÜVENİLİR AKARYAKIT 
■ÜCRETSİZ OTO YIKAMA 
-MADENİ YAĞ
■MARKET
■İÇ DIŞ DETAYLI YIKAMA

(Motor. Koltuk, Tavan, Alt Döşeme Yıkama) 
SİZ ARAYIN, BİZ ALIP OTONUZU YIKAYALIM.

Merkez: Hisar Mah. Dörtyol Ağzı Mevkii - GEMLİK 
Şube:;Armutlu Yolu Kurudere Mevkii - KÜÇÜKKUMLA 

Şube: Hisar Mh. Gemlik Sümerbank Girişi Balıkçı Barınağı - GEMLİK 
Tel: 0.224 513 10 79

akcanl 6@poasbayi.com.tr

mailto:6@poasbayi.com.tr


CHP’li Meclis üyeleri Bülent Dalkıhç’ın meclis toplantısına katılamayacağını belirterek, salonu terk ettiler.

Belediye Meclisi toplanmadan dağıldı
Gemlik Belediye Meclisi’nin dün yapılan olağan toplantısında, 
Bülent Dalkılıç krizi yaşandı. CHP’liler, Dalkıhç’ın başkanvekilliği 
seçimlerinde AKP adayına oy verdiğinin belirlenmesinden sonra, 
meclis üyeliğinden istifa ettiğini söylediler. Bülent Dalkıhç’ın 
meclis üyesi olmadığını iddia eden CHP grup sözcüsü Necdet 
Ersoy, Dalkıhç’ın meclis üyeleri arasında oturamayacağını 
belirterek, durumu protesto ederek salonu terk ettiler. Meclis 
toplantısı Pazartesi gününe ertelendi. Haberi sayfa 5’de

10 Mayıs 2012 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Kamları Kredi 
Kanı ile açarak 
Hırsızlık Yaptılar 
Bursa'da durumlarından şüphe

lendikleri iki kişiyi durduran 
polis ekipleri zanlıların cebinde 
kredi kartına rastladı. Sayfa 3’de

Umurbey Rüştiyesi’nin kuruluşunun 147. törenleri Umurbeyde kutlandı

Hacı Eihem flğa anıldı
Umurbey Rüştiyesi’nin kuruluşu
nun 147. yıldönü mü ve kurucusu 
Hacı Ethem Ağa’yı anma törenleri 
yapıldı. Kaymakamvekili ve Vali 
Yardımcısı Adnan Kayık, törende 
yaptığı konuşmada, eğitimin pek 
çok konunun çözüm noktası 
olduğuna dikkat çekerek, 
bundan 147 yıl önce Umurbey’de 
lise dengi bir okulun açılmasının 
devrim niteliğinde olduğunu 
belirtti. Haberi sayfa 4’de

Halk Eğitim Müdürü nden 
TSOyatesekkürzivareti

Gemlik Halk
Eğitim Merkezi 
Müdürü Rüveyde 
Kılıçlar, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi

Odası’na yaptığı 
ziyarette Oda’nın 
eğitime katkısı 
nedeniyle teşekkür 
etti. Sayfa 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Mecliste Brütüs krizi
Belediye Meclisi’nin dünkü yapılan toplantısı, 

CHP’nin BrütüsÜ nedeniyle krize dönüştü.

umre ziyaretinden ayağının tozuyla Gemlik’e gelen 
Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, dün Gemlik’e 
geldiğinde önce yeni belediye binasını gezerek 
makamına oturdu.

Öğle saatlerinde Umurbey’de düzenlenen Umurbey 
Rüştiyesi’nin 147. yıldönümü törenlerine katıldı.

öğleden sonra ise Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı 

toplantısını açtı.
Açtı ama, meclis toplantısına katılan CHP’nin Brütü 

sü olduğu kanıtlanan Bülent Dalkılıç CHP’lilerin 
protestosu ile karşılaştı...

Protesto, CHP’lilerin meclisi terki ile sonuçlandı.
Devamı sayfa 4’de

Gemlik Belediye Başkanlığı 
ve Gemlik İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile ortaklaşa 
gerçekleştiren, 19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma ve Gençlik 
ve Spor Bayramı etkinlikleri 
çerçevesinde yapılan 
Okul Spor Şenlikleri tüm 
hızıyla devam ediyor.
Haberi sayfa 8’de

Bursa’da 
4 Fuar 
Birden

Bursa'da, '6. Ka 
hp Teknoloji 
leri ve Yan Sana 
yiler', '11. Amba 
laj ve Plastik 
Endüstrisi ve 
Kauçuk', 'Otomo 
tiv Yan Sanayi, 
Yedek Parça ve 
Akşamları' ve '2. 
Güvenlik Sistem 
leri ve Endüstr 
iyel Temizlik ve 
Hizmetleri' fuar
ları 10-13 Mayıs 
ta düzenlenecek.
Haberi syf 6’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETINKAYA
En Önemli An, En Önemli Kişi, En Önemli İş...

Yaşamımızda her şeyin bir önemi ve önceliği 
vardır. Bu gerçeği biliriz ama bir türlü sırasını 
saptayamayız. Onun için olayları akışına bırak
mak galiba en iyisi... Çünkü yaşam dinamiği 
içinde öncelikleri de kendiliğinden belirliyor.

Bir hikâyeyle düşüncemizin doğruluğunu 
anlatalım.

Biraz uzunca ama sabır...
Bir zamanlar kralın birinin aklına şöyle bir 

düşünce gelir;
“Eğer bir işe ne zaman başlayacağımı, kimi 

dinleyeceğimi ve yapmam gereken en önemli 
şeyin ne olduğunu bilseydim, giriştiğim her işi 
başarırdım.”

Krallığın dört bir yanına, kim kendisine bir iş 
için en uygun anı, bu iş için en gerekli kişinin 
kim olduğunu ve yapılması gereken en önemli 
şeyin ne olduğunu öğretirse ona büyük bir ödül 
vereceğini duyurdu.

Bilgeler kralın huzurunda toplandı; fakat soru
lara verdikleri yanıtlar kralı tatmin etmedi.

Doğru yanıtları bulmadığı için yakınlarındaki 
bir bilgeye danışmaya karar verdi.

Kralın danışmaya karar verdiği bilge kişi, bir 
ağaç kovuğunda yaşıyor; yanına halk dışında 
kimseyi kabul etmiyordu. Bu nedenle kral, halk
tan biri gibi giyindi ve yola düştü. Bilge kişinin 
yaşadığı kovuğa yaklaştıklarında, kral atından 
indi ve korumalarını orada bırakıp yola tek başı
na koyuldu.

Bilgenin olduğu yere vardığında onu, yaşadığı 
kovuğun önüne çiçek tarhları kazarken gördü.

“Ey bilge kişi, size birkaç önemli konuda danış
maya geldim, Doğru şeyi doğru zamanda yap
mayı nasıl öğrenebilirim? En fazla gereksinim 
duyduğum, dolayısıyla ötekilerden daha fazla ilgi 
göstermem gereken kişiler kimdir? En önemli ve 
her şeyden önce gelen sorum ise şu: Kendimi 
vermem gereken işler nelerdir?”

Bilge, büyük bir dikkatle kralı dinledi ancak 
yanıt vermedi. Yapmakta olduğu işini sürdürdü.

“Yoruldunuz” dedi kral. “Küreği bana verin de 

siz biraz dinlenin.” Bilge kişi, “Sağ olun” dedi ve 
küreği krala verdi, yere oturup dinlenmeye 
başladı. Kral, iki tarh kazdıktan sonra sorularını 
yineledi.

Bilge kişi, ona yanıt vermek yerine ayağa kalktı; 
elini küreğe uzattı ve

“Siz biraz dinlenin; bir parça da ben çalışayım” 
dedi. Fakat kral, küreği ona vermedi; tarh kaz
mayı sürdürdü. Saatler birbirini kovalıyor, güneş 
yavaş yavaş ağaçların ardından batmaya başlı 
yordu. Sonunda, kazmayı toprağa saplayıp bil 
geye döndü:

“Ey bilge kişi, senin yanına, sorularıma bir 
yanıt bulmak için geldim, Eğer yanıt vermeyecek
sen, söyle de evime döneyim.”

Bilge kişi, gözlerini uzaklara dikti: “Bak, bir 
adam koşarak buraya geliyor, Bakalım kimmiş, 
ne istiyormuş...”

Kral, arkasına döndüğünde, bir adamın koşarak 
kendilerine doğru geldiğini gördü. Adamın karnı
na bastırdığı ellerinin altından kan sızıyordu. 
Kralın yanına ulaşınca, kendinden geçercesine 
inledi; sonra da bayılıp yere düştü. Kral ve bilge 
kişi, hemen adamın üstündeki elbiseleri 
çıkardılar. Karnında büyük bir yara vardı. Kral, 
yarayı elinden geldiğince yıkadı; mendiliyle ve 
bilge kişinin havlusuyla sardı; kanı durdurdu. 
Adam, bir süre sonra kendisine gelince içecek 
bir şey istedi. Kral, dereden taze su getirdi, verdi.

Bu arada akşam olmuş, hava soğumuştu. Kral, 
bilge kişinin de yardımıyla, yaralı adamı kovuğa 
taşıyarak yatağa yatırdı. Yatağa uzanan adam, 
gözlerini kapatıp derin bir uykuya daldı.

Kral öylesine yorulmuştu ki eşiğin dibine çöktü 
ve orada uyuyakaldı; kısa yaz gecesi boyunca 
deliksiz bir uyku çekti.

Sabah uyanınca yatakta uzanmış ve canlı 
gözlerle dikkatle kendisine bakan yabancının kim 
olduğunu anımsamaya çalıştı. Kralın uyandığını 
gören adam, zayıf bir sesle “Beni affedin” dedi 
krala. Kral, “Sizi tanımıyorum. Üstelik affedile
cek bir şey yapmadınız ki” dedi.

Adam, konuşmasını kesmedi: “Siz beni 
tanımıyorsunuz, ama ben sizi tanıyorum. Ben, 
kardeşimi astırdığınız ve mallarını elinden \ 
aldığınız için sizden öç almaya yemin etmiş bîr, 
düşmanınızın. Tek başınıza bilge kişiyi görmeye 
gittiğinizi öğrendim ve dönerken yolda sizi 
öldürmeye karar verdim. Ama akşam olduğu 
halde dönmediniz. Ben de pusuya yattığım yer
den çıkıp sizi aramaya koyulduğumda, koru
malarınıza yakalandım. Onlar beni tanıdılar ve 
öldürmek istediler. Ellerinden kurtuldum; ama 
yaralıydım; yaramdan kan akıyordu. Siz dün 
akşam yaramı sarmasaydınız, kan kaybından 
ölürdüm. Ben sizi öldürmek istedim; fakat siz 
benim yaşamımı kurtardınız. Eğer yaşarsam, 
şimdiden sonra en sadık köleniz olarak size 
hizmet edeceğim ve oğullarıma da aynı şeyi yap
malarını emredeceğim. Affedin beni.”

Kral, düşmanıyla bu denli kolay barıştığı ve 
onun dostluğunu kazandığı için çok mutlu oldu. 
Onu yalnızca affetmekle kalmadı; uşaklarını ve 
kendi doktorunu gönderip onun tedavisini yap
tıracağını da söyledi. Ayrıca, el koyulan tüm mal
larının geri verileceğini de bildirdi.

Yaralı adamla vedalaşan kral, kapının önüne 
çıktı ve orada yine çiçek tarhı kazan bilgeden, 
sorularına yanıt vermesini bir kez daha istedi. 
“Siz, beklediğiniz yanıtınızı çoktan aldınız” dedi 
bilge ve şöyle sürdürdü sözlerini: “Dün eğer 
benim güçsüzlüğüme acımayıp şu tarhları kaz- 
masaydınız, buradan ayrılacaktınız ve geri dön
erken şu adamın saldırısına uğrayacaktınız. Yani 
dün sizin için en önemli an, tarhları kazdığınız 
andı. Sizin için en önemli kişi bendim ve sizin 
için en önemli iş, bana iyilik yapmaktı. Daha 
sonra yaralı adam koşarak geldi yanımıza. Sizin 
için en önemli an, onunla ilgilendiğiniz andı. 
Çünkü eğer onun yaralarını sarmasaydınız, o 
adam sizinle barışmadan ölecekti. Dolayısıyla o 
zaman sizin için en önemli kişi oydu. Ve yine o 
zaman en önemli işiniz de onun için yaptık- 
larınızdı.”
Bilge, bunları söyledikten sonra krala bir de 

öğüt verdi:
“Sizin için en önemli anın, içinde bulun

duğunuz an olduğunu hiçbir zaman unutmayın. 
Çünkü, yalnızca o an, elimizden bir şey gelebilir. 
Sizin için en önemli kişi ise o an birlikte 
olduğunuz kişidir. Çünkü hiç kimse, bir başka 
kişiyle bir daha görüşüp görüşmeyeceğini bile
mez. Ve sizin için en önemli iş, iyilik yapmaktır. 
Çünkü, kişinin bu dünyaya gelmesinin tek 
nedeni budur.”

Buhara Demeği’nılen varillin amaçlı fcermes

Gemlik Belediyesi 
tarafından yapılan 
köprü genişletme 
çalışmaları kısa 
sürede tamamlandı. 
Terminal 
Köprüsünün yanı 
sıra Özdilek 
Tesisleri girişindeki 
köprüyü de 
genişleten Gemlik 

Belediyesi, 
bölgedeki trafiğin 
akışını rahat
latırken, terminal ve 
alışveriş merkezine 
gelenlerin de 
yüzünü güldürdü. 
Kaza riskinin yanı 
sıra can ve mal 
kayıplarının da 
önüne geçilmesi 

için yapılan 
genişletme çalış
maları sürücüleri de 
mutlu etti. Köprü 
Genişletme çalış
maları 3 aylık 
sürede bitirileceği 
ifade edilmesine 
rağmen yaklaşık 45 
günlük süreçte 
tamamlandı.

Gemlik Buhara 
Kültür ve Dayanış 
ma Derneği tarafın
dan organize edilen 
yardım amaçlı ker
mes büyük ilgi 
gördü. Dereboyu 
Taşköprü Mevkiinde 
açılan ve bir hafta 
süreceği belirtilen 
kermeste gıda mal 
zemelerinin yanı 
sıra, giyim ve çeyiz 
eşyaları da satışa 
sunuldu.
Birbirinden güzel ve 
özel el emeği göz 
nuru ürünlere, süs 
eşyaları da renk 
katarken, dernek 
başkanı Recep 
Sayal, fakir ve yardı 
ma muhtaç öğren
cilere burs ve kurs 
olmak üzere maddi 
yardımı hedefledik
leri kermesi periyo
dik hale getirmeyi 
planladıklarını kay
detti. Kermesin

açılışını, Belediye 
Başkanvekili Aslan 
Özaydın, Başkan 
Yardımcısı Nazmi 
Koçak, Belediye 
Meclis üyesi 
Necmettin Rama, 
Dernek Başkanı 
Recep Sayal ve 
dernek üyeleri bir
likte yaptılar.

Gemlik Belediye 
Başkanvekili Aslan 
Özaydın’da açılışta 
yaptığı konuşmada, 
sosyal hizmet veren 
başarılı bir 
derneğin, yardım 
amaçlı kermesinde 
bulunmaktan mutlu
luk duyduğunu 
söyledi
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Şişede dunluğu gibi durmadı
Bursa'da aldıkları 
alkolün dozunu 
kaçıran iki arkadaş 
kavga etti.
Kavga eden iki 
arkadaştan bir 
bıçakla yaralandı. 
Olay, merkez 
Nilüfer ilçesi

Mahalle sapığı çalı taiınaa nakalanılı
Bursa'da sokakta 
yürüyen bir kadını 
taciz ettiği iddia 
edilen 25 yaşındaki 
zanlı, saklandığı çatı 
katında biber gazı 
kullanan polisler 
tarafından yaka
landı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Şükraniye Mahallesi 
Vardar Sokak'ta 
yoldan geçen 24 
yaşında bir kadını 
takip eden Volkan Ş. 
(25), arkasından 
sarılarak taciz ettiği

Ihsaniye Mahallesi 
Yeni Cadde 
üzerinde meydana 
geldi.
İddiaya göre bir 
barda oturan ve 
alkol alan E.K. ve 
Ü.S.K. arasında 
tartışma çıktı.

kadına cinsel 
organını gösterdi. 
Kadının bağırması 
üzerine peşine 
düşen mahalleliden 
kaçıp S katlı bir 
apartmanın çatısına

Çıkan tartışmanın 
kavgaya dönüşmesi 
sonucu Ü.S.K.
arkadaşı E.K.'yı 
kalçasından bıçakla 
yaraladı.
Araya giren vatan
daşlar kavgayı 
ayırırken, yaralanan 

çıkan şahıs, ihbar 
üzerine olay yerine 
gelen polis tarafım 
dan yakalandı. 
Ekipler, daha önce 
de mahallede kadın 
lara tacizde bulun

E.K. olay yerine 
gelen ambulansla 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Arkadaşını 
bıçaklayan 
Ü.S.K. ise gözaltına 
alındı.

duğu öne sürülen 
zanlının çatıda sak
landığı yerden çık
ması için biber gazı 
kullandı. Taciz 
suçundan sabıkalı 
olduğu belirlenen 
zanlı gözaltına alı
narak Yıldırım Polis 
Merkezi'ne getirildi. 
Şahıs ifadesinin 
alınmasının ardın
dan adliyeye sevk 
edilirken, mahalle 
sakinleri tacizciyi 
görünce peşinden 
koştuklarını ancak 
yakalayamadıklarını 
söyledi

Kamları Kredi 
Kartı ile Açarak 
Hırsızlık Yaptılar
Bursa'da durum
larından şüphe
lendikleri iki kişiyi 
durduran polis ekip
leri zanlıların 
cebinde kredi kartı
na rastladı.
Karakolda kapıları 
kredi kartı ile açarak 
hırsızlık yaptıklarını 
itiraf eden zanlılar 
adliyeye sevk edildi. 
Yıldırım ilçesinde 
durumlarından 
şüphelenilen iki kişi 
polis tarafından dur
duruldu. Zanlıların 
yapılan üst ara
masında bir kişinin 

Sahte Hakim 
ve Polis Çetesi 

Çökertildi

cebinden kapı kilit 
göbeği çıktı. Polis 
her iki zanlıyı alarak 
karakola getirdi. 
Yapılan üst ara
masında adet suçta 
kullanıldığı belir
lenen tornavida, 1 
adet kurbağacık, 
kapı açmak için kul
landıkları kredi kartı 
kart, aydınlatma 
lambası çıktı. 
Gözaltına alınan 
zanlılar, "İkametten 
Hırsızlığa Teşebbüs 
ve Mala Zarar 
verme" suçlarından 
adliyeye sevk edildi

Male Minn şarj çita evi yaku
Bursa'da 
4 katlı bir apart
manın 3. katında 
çıkan yangın 
paniğe sebep oldu. 
Edinilen bilgiye 
göre saat 02.15 
sıralarında Nilüfer 
ilçesi Fethiye 
Mahallesi'nde 
bir apartmanın 
3. katında, Mümin 
Vatansever'e (35) 
ait dairede elektrik

Bursa'nın İznik 
ilçesinde, cami 
çıkışı servis 
minibüsünün 
çarptığı yaşlı 
adam yaralandı. 
Kutluca köyünde 
ikamet eden 87 
yaşındaki Ahmet

Er, öğle namazının 
ardından 
arkadaşıyla birlikte 
Aşmalı Camii'nden 
çıktı. Dalgınlıkla 
kaldırımdan inen 
yaşlı adama yoldan 
geçen servis 
minibüsünün

aynası çarptı.
Yere düşerek kaldırı
ma kafasını çarpan 
yaşlı adamın ayağı 
da tekerleklerin 
altında kaldı. 
Esnafın ve cami 
cemaatinin 
müdahale ettiği 

kontağından 
yangın çıktı. 
Çevredeki vatan
daşların ihbarıyla 
olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri, 
yangını büyümeden 
söndürdü.
Yangının prizde 
bırakılan cep tele
fonu şarjından çık
tığı belirlenirken, 
olayla ilgili soruştur
ma sürüyor 

yaşlı adam, ambu
lansla İznik .
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Ahmet Er'in başına 
aldığı darbe sebe
biyle müşahede 
altında tutulduğu 
öğrenildi.

Bursa'da, telefonla 
aradıkları vatan
daşlara 'hakim' ya 
da 'polis* olduklarını 
söyieyip 
dolandırıcılık yaptık
ları belirlenen 7 kişi 
yakalandı.
Telefonla 
dolandırıcılık olay
ları üzerine harekete 
geçen İl Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi Yankesicilik 
ve Dolandırıcılık 
Büro Amirliği ekip
leri, olayların üzer
ine gitti. Telefon ile 
aradıkları kişilere 
kendilerini 'hakim', 
'savcı' ve 'polis' şek
linde tanıttan kişi
lerin, "Sizin 
hesabınız PKK 
tarafından kullanılıy
or. Paranızı vere
ceğimiz hesaba yön
lendirin daha sonra 
hesaplarınızdaki 
incelemenin ardın
dan paranız tekrar 
havale edilecektir." 
şeklinde 
dolandırıcılık yaptığı 
tespit edildi. 
Bu şekilde aktarılan 
hesapların

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Ankara'da yaşayan 
Günay Ş. (19), İlhami 
Ç. (31), Emrullah G. 
(27), Bülent Y.’ye 
(26) ait olduğu belir
lendi. Gözaltına alı
nan zanlıların 
verdiği ifadeye göre 
şahısların, kebapçı
da tanıştıkları 3 
kişiye ait banka 
hesaplarını kiral
adıkları ortaya çıktı. 
Kiralık araçlarla 
şehir şehir gezerek 
haftalık 500 lira 
yevmiye ile 
bankadan paraları 
çeken zanlılar, bu 
paraları çeteye gön
derdi.
Polis, 4 kişiyi yön
lendiren Salih Ç. 
(29), İsa K. (26), 
Kasım E. (29)'y i, 
Şanlıurfa'nın 
Akçakale ilçesinde 
gözaltına aldı.

Emniyette ifadeleri 
alınan 7 zanlı, 'örgüt 
kurmak ve örgüt 
kapsamında nitelikli 
dolandırıcılık ve 
unvan gaspı' 
suçlarından adliyeye 
sevk edildi.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

Mecliste Brütüs krizi...
Meclis toplantısına 15 dakika geç gittiğim 

de toplantının başlamadığını sandım, y 
Gazeteciler ve meclis üyelerini dışarıda gö 
rünce, kendi kendime ‘geç kalmışım’ dedim.

Ama yanılmışım.
Arkadaşlar, meclis toplantısında CHP’lile 

rin salonu terk ettiklerini, Bülent Dalkılıç 
krizi yaşandığını söylediler.

Meclis Salonu’nun bulunduğu kata çıktı 
ğımda ise, CHP’liler kulisteydi.

AKP’liler ise salonda...
CHP Grup Başkanı Necdet Ersoy ve Mahir 

Gencer, basın mensuplarını görünce açıkla
ma yapacakları söylediler.

Ersoy, eski CHP meclis üyesi Bülent Dal 
kılıç’ın meclis üyeliğinden istifa ettiğini, bu 
nun gereğinin yapılması gerekirken yapılma
yarak suç işlendiğini söyledi.

İstifanın bireysel bir tercih olduğunu, 5 
gün içinde İlçe Seçim Kurulu’na bildirilmesi 
gerekirken, bunun yapılmadığı belirtildi.

Anlaşılan CHP’liler bu konuda da yargıya 
başvurmuşlar.

Gemlik Belediyesi’nin geldiği duruma 
bakın.

Halkın meclis üyelerine verdiği yetkinin 
nasıl çıkarlar için kullanıldığını, Başkanlık 
koltuğu için döndürülen entrikaları ve dolap 
lan gördükçe koltuktan sözünden tiksinme 
ye başladım.

CHP’nin Brütüsü’ne gelince..
Yeni damat olduğu için, meclis toplantısına 

“gran tuvalet!” gelmiş.
Gel diyorlar geliyor, gelme diyorlar gel m i 

yor...
Belediye meclisinde, salt birilerinin koltuğa 

oturması için döndürülen siyasi ahlaksızlık
ların, bir çıkar ve menfaat için yapıldığı 
aşikar..

Aylarca, kendi partisinden olmayan bir 
adaya oy vermediğini iddia eden kişi, Sav 
cılık dilekçesini geri çekerek kimliğini açığa 
vurdu.

Çünkü, savcılık, dilekçelerin verildiği gün, 
Belediyeden Başkanvekilliği seçimlerinde 
kullanılan oy pusulalarının kendilerine gön
derilmesini istemişti.

Ama oy pusulaları o gün gönderilmedi. 
Araya Cumartesi pazar tatili girdi.

İşte bu arada korku dağları sardı...
Pazartesi sabahı, Belediyenin Avukatı 

Brütüsün dilekçesini geri aldığını Savcılığa 
bildirdi.

Brütüs, verdiği oyun karşılığında ne aldığı 
nı söylemedi. Bunu da kendinde saklıyor..

Durup dururken, neden karşısındaki birine 
3 turda oy vermezken, 4. turda oy verdi.

Bu planlı ve programlı bir eylemdir.
Programı yapan başkaları, uygulayan ise 

Brütüs...
Kamu görevi olan Belediye Meclis üyeliğin 

de oy kullanılırken bir çıkar sağlanıyorsa, bu 
yasalarımızca açıkça suçtur.

Brütüs’ün varlığı meclisi karıştırıyor. 
Karıştırmaya devam edecek.

Çünkü onun varlığı, Belediyeyi yöneten
lerin orada kalmalarına sayısal olarak 
destek verecektir.

, Yoksa koltuk sallanır.

öncülüğünde 
kurulduğunu ve bu 
sayede eğitim 
ışığının Umurbey de 
yandığını söyledi. 
Okulun kuruluşu 
hakkında geniş bil
gilerin verilmesin
den sonra söz alan 
Kaymakamvekili ve 
Vali Yardımcısı 
Adnan Kayık, 
eğitimin pek çok 
konunun çözüm 
noktası olduğuna

Umurbey Rüştiyesi’nin kuruluşunun 147. törenleri Umurbeyde kutlandı

Hacı Ethem ftğa anıldı
Umurbey 
Rüştiyesi’nin kuru
luşunun 147. 
yıldönümü ve 
kurucusu Hacı 
Ethem Ağa’yı anma 
törenleri yapıldı. 
Dün, Umurbey 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu 
bahçesinde düzen
lenen anma tören
lerine, Kaymakam 
Vekili Bursa Vali 
Yardımcısı Adnan 
Kayık, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, AKP İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, CHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Hacı 
Ethem Ağa’nın 
torunları Güneşdoğ 
du ailesi, Okul 
Müdürleri ve Umur 
beyliler katıldılar, 
umurbey 
Rüştiyesi’nin kuru
luşu ile ilgili bilgi 
veren Umurbey 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Hüseyin 
Kaftan, Rüştiyenin 
147 yıl önce, 1865 
yılında Hacı Ethem 
Ağa’nın

dikkat çekerek, 
bundan 147 yıl önce 
Umurbey’de lise 
dengi bir okulun 
açılmasının devrim 
niteliğinde olduğu 
nu belirterek, 
“Umurbey’in 
eğitimdeki geçmişi 
Rüştiye’ye dayanı 
yor. Burada İstiklal 
Savaşı’nın Galip 
Ağası, 3. Cumhur 
başkanımızda eğitim 
gördü. İnsanlar oku-

tun fezi He aydın
landılar. Bu okulun 
açılışında üstün 
gayreti olan Hacı 
Ethem Ağa’yı saygı 
ile anıyoruz” dedi. 
Daha sonra şiirler 
okundu, folklor ve 
ront gösterileri 
yapıldı.
Geleneksel tavuklu 
pilav ve helvanın 
dağıtılmasından 
sonra tören sona 
erdi.

GEMLİK BELEDİYESİ 
DERNEĞİ BAŞKANLIĞI

ELEMAN 
ARANIYOR

SANAT VE KÜLTÜR 
NDAN KONGRE İLANI

. Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 24 Mayıs 
2012 Perşembe günü saat 18.30’da Gemlik Belediyesi 
Kültür Merkezi Manastır/ GEMLİK adresinde yapılacak
tır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 31 
Mayıs 2012 günü aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU ADINA 

DERNEK BAŞKANI 
SADETTİN ÇİÇEK

GÜNDEM :
1-Açılış, yoklama
2- Saygı duruşu
3- Divan heyetinin seçimi
4- Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması 

görüşülmesi ve aklanması
5- Denetleme Kurulu çalışma raporunun okunması, 

görüşülmesi aklanması
6- Gelir ve gider tablosunun okunarak görüşülmesi
7- Tahminî bütçenin okunarak görüşülmesi
8- Yeni yönetim kurulunun seçimi
9- Yeni denetleme kurulu üyelerinin seçimi
10-Dilek ve isteklerin görüşülmesi
11-Kapanış.

ÜÇ KARDEŞLER RENAULT 
SERESİNDE ÇALIŞACAK 

ÜNİVERSİTE MEZUNU 
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ 

SORUMLULUĞU 
YAPABİLECEK ÖN 

MUHASEBE BİLGİSİ OLAN 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

ELEMAN VE
MEKANİK USTASI (YETKİLİ 

SERVİS GEÇMİŞİ OLAN) 
ARANIYOR

514 30 89

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP’li Meclis üyeleri Bülent Dalkılıç’ın meclis toplantısına katılamayacağını belirterek, salonu terk ettiler.

Belediye Meclisi toplanmadan dağıldı
Gemlik Belediye Meclisi’nin dün yapılan olağan toplantısında, 
Bülent Dalkılıç krizi yaşandı. CHP’liİer, Dalkılıç’ın başkanvekil- 

liği seçimlerinde AKP adayına oy verdiğinin belirlenmesinden 
sonra, meclis üyeliğinden istifa ettiğini söylediler.

Bülent Dalkılıç’ın meclis üyesi olmadığını iddia eden CHP grup 
sözcüsü Necdet Ersoy, Dalkılıç’ın meclis üyeleri arasında otu* 
ramayacağını belirterek, durumu protesto ederek salonu terk 
ettiler. Meclis toplantısı Pazartesi gününe ertelendi.

Gemlik Belediye 
Meclisi, Mayıs ayı 
olağan toplantısını 
yapmak için dün 
toplandı.
Toplantıya, Belediye 
Başkanvekilliği 
seçimlerinde AKP 
adayı Refik Yılmaz’a 
oy verdiği belirlenen 
CHP’nin Brütüs’ü 
Bülent Dalkılıç’ın 
katılmasını protesto 
eden CHP’lilerin 
meclisi terk etmesi 
üzerine, meclis top 
lantısı yapılamadı. 
Dün, saat 15.oo de 
Belediye Meclis 
Salonu’nda toplanan 
Belediye Meclisi’ne 
başkanlık eden

Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz, 
açılış yoklamasını 
yaptıktan sonra, söz 
alan CHP Grup 
Sözcüsü Necdet 
Ersoy, meclis 
toplantısına Bülent 
Dalkılıç’ın katliama 
yacağını, meclis 
üyeliğinden istifa 
ettiğini, istifanın tek 
taraflı bir beyan 
olduğunu hatır
latarak, Dalkılıç’ın 
meclisi terk etmeme
si halinde kendi
lerinin meclisi terk 
edeceğini söyledi. 
Dalkılıç’ın meclisten 
ayrılmaması üzerine, 
CHP’li meclis üyeleri 

ve divandaki yaz
manlık yapan Ayfer 
Ağırbaş ile Arzu 
Karataş da salondan 
Dalkılıç’ı protesto 
ederek ayrıldılar. 
MECLİS 
TOPLANTISI 
ERTELENDİ
Başkanvekili ve 
Meclis Başkanı Refik 
Yılmaz, meclis 
toplantısına 10 daki
ka ara verdiğini 
söyledi.
CHP’li Meclis Grup 
Sözcüsü Necdet 
Ersoy, kuliste basına 
yaptığı açıklamada, 
Bülent Dalkılıç’ın 
meclis üyeliğinden 
istifa ettiği belirtile 

rek, şunları söyledi: 
“Demokratik usuller 
aykırı davranılarak, 
meclis üyemizin- 
oyunu çelerek, karşı 
tarafa oy kullandın 
larak Belediye 
Başkanvekilliği 
seçimlerine leke 
düşürülmüştür.
Bu eyleme katılan o 
günkü meclis üye 
miz Bülent Dalkılıç, 
daha sonra meclis 
üyeliğinden kendi 
isteği ile istifa 
etmiştir.
İstifa tek taraflı bir 
beyandır. Belediye 
Başkanvekilinin bu 
istifayı kabul 
etmeme gibi bir ter

cihi olamaz. 
İstifa eden meclis 
üyesi Bülent 
Dalkılıç’ın beyanı 
İlçe Seçim Kurulu’na 
5 gün içinde bildiril 
memiştir. İstifa 
dilekçesine 6 gün 
sonra cevap veril 
miştir. Bülent 
Dalkılıç’ın istifası 
sonucu meclis 
üyeliği düşmüştür. 
Bu kişi meclis salo
nuna gelip toplan
tıya katılamaz.
Öte yandan, Bülent 
Dalkılıç’ın istifası 
üzerine diğer yedek 
meclis üyemiz Fikri 
Kurt, meclis üyeliği 
için Belediye Baş 

kanlığı’na başvur
muştur. Gereğinin 
yapılmasını iste 
mişse de kendine 
cevap verilme miştir. 
Meclis üyesi 
olmayan bir kişinin 
mecliste oturmasını 
protesto ediyoruz.” 
dedi.
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, daha sonra 
meclis salonuna 
gelerek, CHP’li üye 
lerin salonu terk 
etmesi nedeniyle ’ 
mecliste divanının 
oluşmadığını belirte 
rek, meclisin yeni 
den toplanması için 
pazartesi gününe 
ertelediğini açıkladı.

H alk Eğilim Müıl lirü nflen TSOıa teşekkür ziyareti KAYIP
Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürü Rüveyde 
Kılıçlar, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’na yaptığı 
ziyarette Oda’nın 
eğitime katkısı 
nedeniyle 
teşekkür etti. 
Dün, Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
yönetim kurulu 
Başkanı Kemal Akıt’ı 
ziyaret eden Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürü Rüveyde 
Kılıçlar, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’ne her 
zaman maddi ve 
manevi olarak 
destek verdiğini, bu 
nedenle kendilerine

müteşekkir olduk
larını belirtti.
TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt 
ise, oda olarak her 
zaman eğitime 
destek vermeye 
devam edeceklerini 
belirterek, şunları 
söyledi:

“Gemlik’te eski 
Gazi ilkokulunun 
yerine çelik 
konsiriksiyondan 
bir okul kazandırdık. 
Bunun yanında, 
öğrencilere burs 
veriyoruz. 
Okulların bazı 
eksikliklerini 

bütçemiz oranında 
gidermeye çalışı 
yoruz. Eğitim, bir 
ülkenin olmazsa 
olmazıdır.
Çocukların eğitimi 
kadar yetişkinlerin 
eğitimi de önemli.
Sizler, bunu sağlı 
yorsunuz.

Açtığınız meslek 
kursları sayesinde 
birçok yetişkin iş 
bularak evlerine 
ekmek götürüyor. 
Kutsal bir 
mesleğiniz var. Ben 
de size teşekkür 
ediyor ve kutluyo
rum.

T.C. ULAŞTIRMA 
DENİZCİLİK 

HABERLEŞME 
BAKANLIĞINCA 

VERİLEN 
16ZO108 
PLAKALI 

ARACIMA AİT 
BUR-U-NET-K1 
16.65867 NOLU

TAŞIMA 
KARTI KAYBOL

MUŞTUR. 
HÜKÜMSÜZDÜR. 

SELAHATTİN
AKCAN 

ARC.AKCAN 
ULUSLARARASI 

NAKLİYE 
ACENTELİĞİ
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Bursa'da 4 Fuar Birden SffilölSı
Bursa'da, '6. Kalıp 
Teknolojileri ve Yan 
Sanayiler*, *11. 
Ambalaj ve Plastik 
Endüstrisi ve 
Kauçuk', 'Otomotiv 
Yan Sanayi, Yedek 
Parça ve Akşamları* 
ve '2. Güvenlik 
Sistemleri ve 
Endüstriyel Temizlik 
ve Hizmetleri* fuar
ları 10-13 Mayıs'ta 
düzenlenecek, 
Tüyap Bursa 
Fuarcılık'tan yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, bazı kamu 
kurum ve kuruluşlar 
ile özel sektörün 
destekleriyle hazır
lanan 4 fuar, Bursa 
Uluslararası Fuar ve 
Kongre Merkezi'nde 
gerçekleştirilecek. 
Tüyap Bursa

ABONE OLDUNUZ MU? 
.............  ' I ABONE OLUN

OKUYUN OKUTUNGemlik KMrfez

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Fuarcılık, üretim 
yapan tüm sektör
lerin ihtiyaç duy
duğu kalıp ve kalıp 
sanayi için önemli 
bir merkez olan 
Bursa'nın Kocaeli, 
Adapazarı, Eskişehir 
gibi sanayinin 
yoğun olduğu böl
geler ile çevrili 
olması ve sektör 
gereksinimlerine 
cevap verebilmesi 
amacıyla Kalıp 
Avrasya Fuarı'm 
marka haline getir
erek, Türkiye'nin 
kalıp sektöründeki 
tek fuarı ve en 
büyük buluşması 
yapacak.
Otomotiv, savunma, 
makine endüstrileri 
başta olmak üzere 
üretim sektörünün 

ihtiyaç duyduğu 
kalıp, hammadde, 
ilgili teknoloji, 
donanım ve sistem
lerle buluşturacak 
olan fuarlar, 4 salon
da, 25 bin metrekare 
kapalı alanda, 20 
ülkeden 300 firma 
ve firma temsilciliği 
ile 823 markanın 
katılımıyla sektörün 
kendi konusundaki 
en önemli buluş
ması olacak.
Fuarlar kapsamında, 
yurt içinden ise sek
törün en önemli 
üretici ve ithalatçı 
firmalarının 
bulunduğu 40'ın 
üzerinde ilden 
ilgili tüm sektör 
lerden nitelikli 
ziyaretçilere 
davetiye gönderildi

Bursasporlu 
taraftarlar, Ziraat 
Türkiye Kupası 
finalinde oynaya
cakları Fenerbahçe 
maçının bilet
lerinden almak için 
geceden kuyruğa 
girdi.
Bursasporlu 
taraftarlar, Ziraat 
Türkiye Kupası 
finalinde oynaya
cakları Fenerbahçe 
maçının bilet
lerinden almak için 
geceden kuyruğa 
girdi. Tarihi maça 
şahitlik etmek 
isteyen taraftarlar, 

uzun kuyruklar oluş
turdu. Gişeler 
önünde zaman 
zaman gergin anlar 
yaşandı.
Ziraat Türkiye 
Kupası Final 
müsabakasında 
Bursaspor ile 
Fenerbahçe Ankara 
19 Mayıs Stadı'nda 
karşı karşıya gele
cek 16 Mayıs 
Çarşamba günün 
oynanacak maçın 
biletleri saat 
13.00'de Bursa 
Atatürk Stadı 
gişelerinden satışa 
sunuldu. Biletlerden 

almak isteyen 
taraftarlar geceden 
itibaren kuyruğa 
girdi. Stat önünde 
yaklaşık 300 metre 
kuyruk oluşurken 
gişelerin açılmasıyla 
izdiham yaşandı. 
Yeşil-beyazlı 
taraftarlar, bilet 
kuyruğunda teza
hürat yapmayı 
ihmal etmedi. Bazı 
taraftarlar gece 
24.00'de kuyruğa 
girdiklerini ifade etti 
Bursasporlu 
taraftarlar arasında 
zaman zaman ger
gin anlar yaşandı.

elmte sekeri
R E Ş li E R İ —

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 
v, (KURUMU

(GI1DC13. fil
ERKEN KflYIT

AVANTAJLARIMIZDAN 
YARARLANIN

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim çocuğunuzun lıayalında önemli bir fark yaratır” 
KREŞTE NAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARIMIZ VE 

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

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

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulu’nda dün 
saat 14.30-15.10 
arası Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Çevre 
Koruma ve 
Kontrol Dairesi 
Başkanlığınca oku
lun 1. kademe 
öğrencilerine yöne
lik çevre eğitimi, 
ekolojik kirlenme ve 
bitkisel atık yağların 
geri dönüşümü 
konusunda 
seminer verildi, 
öğrenciler;
ekolojik kirlenmenin 
dünyamız için yol

açtığı zararlar, 
çevreyi korumanın 
önemi ve bitkisel 
atık yağların geri 
dönüşümü

konusunda gerçek
ten bilgilendiklerini 
ifade ettiler ve s6mi- 
nerden mutlu 
ayrıldılar.

11 mül İLKÖĞRETİM OKULU 
ÖĞRENCİSİ ONUR KAYH UnH JUDO YILDIZ 

ERKEKLERDEİL BİRİNCİLİĞİ BAŞARISI

Bursa Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün 
Okullar ArasıJudo 
müsabakalarında 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu 8. Sınıf 
Öğrencisi Onur 
Kaya İl Birincisi 
oldu.
Okul Müdürü Ercan 
Akbaş, Beden 
Eğitimi Öğretmeni 
Tuğan 
Büyükbaşaran ve 
Judo Yıldız 
Erkekler İl Birincisi 
Onur Kaya İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümenl 
Ziyaret Ettiler. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet

Ercümen, “Bu Tür 
Faaliyetlerin Çok 
Önemli Bir Başarı 
Olduğunu Vurgula 
yarak, bu yaşlarda 
elde edilen başarı 
çocuklarımıza daha 
büyük şampiyon
aların önünü aça
caktır belki de 
Türkiye Şampiyonu, 
Dünya Şampiyonu 
veya Olimpiyat 
Şampiyonu Gemlik 
ten çıkacaktır” dedi. 
Konuyla ilgili konu 
şan Okul Müdürü 
Ercan Akbaş, 
öğrencimizi bu 
büyük başarısından 
dolayı kutluyorum 
diyerek, öğrencileri 
mize okul idaresi 

olarak her türlü 
maddi ve manevi 
destek vermeye 
devam edeceklerini 
belirtti.
Hedefinin daha 
büyük şampiyonalar 
olduğunu 
belirten Onur Kaya, 
ilçemizi gururla 
temsil ettiğim için 
çok mutluyum 
diyerek sevincini 
arkadaşlarıyla 
paylaştı.
11 Eylül İlköğretim 

Okulu öğrencisi 
Onur Kaya, 
Samsun’da yapıla
cak olan Türkiye 
Şampiyonasında 
İlçemizi temsil ede
cek.

PLAKET - KUM VE MADALTA ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

MATB/W REKLAMCIUK>(WIİZA5YÖfl VE TAfflM
istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı Ho: 3/ B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 85 Fax: (0 224) 513 35 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketler



10 Mayıs 2012 Perşembe Gemlik Körfez Sa\ fa 8

Okul Spor Senlikleri tüm hızıyla sürüyor

Gemlik Belediye 
Başkanlığı ve 
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile 
ortaklaşa gerçek
leştiren, 19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma ve 
Gençlik ve Spor 
Bayramı etkinlikleri 
çerçevesinde 
yapılan Okul Spor 
Şenlikleri tüm hızıyla 
devam ediyor. 
Gençler Kızlar ve 
Genç Erkekler FUT
BOL kategorisinde 
yapılan müsaba 
kaları idareciler, 
öğrenciler, veliler 
şenlik havasında 
takip ediyorlar.

Genç Kızlar Kate 
gorisinde yapılan 
müsabakalarda alı
nan sonuçlar şöyle : 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi : 4 Hisar 
Anadolu lisesi : 0 
Gemlik lisesi : 2 
Ticaret Lisesi: 0 
Kız Teknik ve Meslek 
Lisesi : 1 
Ticaret Lisesi : 1 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi : 2 
Gemlik Lisesi: 4 
Hisar Anadolu Lis.:2 
Gemlik Lisesi : 5 
Kız Teknik ve Meslek 
Lisesi :7
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi : 1

SflHİBİNDENflCİL 
ŞOM 

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

K AŞ€D€ B€KL€M6K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

Genç Erkekler 
Futbol Kategorisinde 
yapılan müsaba 
katarın açılışında 
Endüstri Meslek 
Lisesi ile Celal Bayar 
Anadolu lisesi 
karşılaştı.
Başlama Vuruşunu 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Burhan İnan ve Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi Müdürü 
Nazım Özer'in yap
tığı müsabaka 4 - 4 
berabere bitti.
Atatürk Stadyumu 
Suni çim sahada

yapılan müsabakalar 
geniş bir izleyici 
kitlesi tarafından 
takip edliyor. Alınan 
sonuçlar şu şekilde ; 
Gemlik Lisesi : 4 
Ticaret Lisesi : 0 
Endüstri Meslek 
Lisesi : 2 Ticaret 
Lisesi : 1
Gemlik Lisesi : 1 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi : 4

Kız ve Erkek 
Kategorisinde 
müsabakalar 10 
Mayıs Perşembe 
günü devam edecek. 
Okul Spor Şenlikleri 
Programı;

ELEMAN ftRftNIYOR
Fabrikamızda çalışacak 
BAKIMCI, ELEKTRİKÇİ 

ve VASIFSIZ
ELEMANLAR aranıyor

VERONA GRANİT 
MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 

Umurbey Sanayi Bölgesi 
Yalova Yolu 2. Km. GEMLİK 
TEL :514 03 06 ■ 514 20 21

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

Kızlar :Saat 10:00 
Ticaret Lisesi - 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi
Kızlar: Saat 11:00 
Hisar Anadolu Lisesi 
- Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi

Erkekler : Saat 15:00 
Gemlik Lisesi - 
End. Meslek Lisesi 
Erkekler:
Saat: 16:00 Ticaret 
Lisesi - Celal Bayar 
Anadolu Lisesi

SATILIK DAİRELER
KAYIKHANE MEVKİİ 
KAYIKHANE SİTESİ 

C BLOK KAT 5 
3+1 BAKIMLI VE DENİZ 
MANZARALI DAİRE İLE 

MANASTIR MEVKİİ İLKNUR 
YAPI KOOPERATİFİ F BLOK 

3+1 BAKIMLI DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR

0532 231 94 74

■mii
GÜRLE KÖYÜ’NDE 

İKAMET EDEN YAŞLI 
ÇİFTE BAKABİLECEK 

900 LİRA MAAŞLA 
ÇALIŞABİLECEK YATILI

BAYAN ARANIYOR
0535717 1425
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Yeni emeKlilik sistemi geliyor!
Başbakan 
Yardımcısı Babacan, 
"Mecliste reformlar 
var. Yeni emeklilik 
planı söz konusu. 
Hükümetin ortak 
ödeme sistemi 
devreye girecek" 
dedi.
Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan, 
Türkiye'nin çok 
önemli bir değişim 
süreci geçirdiğini, 
ekonomide 
yakaladığı 
dinamizmle küresel 
bir oyuncu konu
munda olduğunu 
belirtti.
Başbakan 
Yardımcısı Babacan, 
"Mecliste bir takım 
reformlar var. Yeni 
emeklilik planı söz 
konusu. Hükümetin 
ortak ödeme sistemi 
devreye girecek. 
Sermaye piyasaları 
için yeni reform var. 
Birkaç hafta içinde

Memurun hayatı değişiyor
Masaya hizmet kol
larının istekleri 
geldi.Müzakerelerde 
n nasıl sonuç çıka
cak?
Yaklaşık 2 milyon 
memur ve 1.8 mil 
yon memur emek
lisinin merakla 
izlediği toplu 
sözleşme 
görüşmeleri devam 
ediyor. Dünkü 
görüşmelerde alt 
hizmet kollarının

bununla ilgili yeni 
bir tasarı Meclis'e 
gönderilecek" dedi. 
Babacan, "2012 
yılında eskiye 
kıyasla yüzde 4'lük 
bir büyüme var. 
Avrupa içinde 
oldukça yüksek bir 
büyüme oranı ama 
bizim açımızdan 
önceki 3 yıla kıyasla 
daha düşük bir 
büyüme. Burada 

tüm istekleri 
konuşulurken, 
birçok alanda da 
müjdeli haberler 
çıktı. Takvim 
toplu sözleşme 
masasındaki tüm 
ayrıntılara ulaştı. 
İşte gündeme 
alınan konular: 
-Eğitim ve öğretim 
hizmetleri sınıfındaki 
personelin ek 
ödeme oranlarının 
50 puan (314 TL) 

sürdürülebilirliği 
sağlamaya ve 
ekonomiyi yeniden 
dengeye oturtmaya 
çalışıyoruz" dedi. 
Ali Babacan, 
Türkiye'de bütçe 
açıkları ve kamu 
borçlarının düşük 
olduğunu belirterek, 
"Dolayısıyla vergi
lerin Türkiye'de 
düşük seviyede 
kalmasını bekli 

artırılması.
-Üniversite öğretim 
elemanlarının ek 
ödeme oranlarının 
310 TL artırılması.
-Öğretim eleman
larının üniversite 
ödeneğinin 410 TL 
artırılması.
-Öğretmenlere her 
yıl başında verilen 
hazırlık ödeneğinin 
artırılması.
-Yüksek lisans ve 
doktoralı öğretmene 

yoruz. Hatta seçilen 
bazı alanlarda, sek
törlerde bütçemiz 
elverdikçe vergi 
oranlarını aşağı çek
meye çalışacağız. 
Bazı alanları önce
likli olarak 
belirledik.
Önümüzdeki birkaç 
sene içinde bu 
düzenlemeler yapıla
cak" dedi.
Başbakan 
Yardımcısı Babacan, 
"Bütçemiz el verdiği 
sürece, bazı 
seçilmiş alanlarda 
ve sektörlerde 
vergi oranlarını 
düşürmeyi planlı 
yoruz. Aslında çok 
umut vaad etmek 
istemiyorum bu 
alanda. Çünkü çok 
hassas bir konu. 
Ancak bazı belirlen
miş alanlarda vergi
leri azaltmayı plan
lıyoruz önümüzdeki 
birkaç yılda" 
dedi.

ek ders ücreti 
ödenmesi.
-Atalamalarda yaş 
şartının kaldırılması.
-Askerliğini yedek 
subay olarak yapan 
öğretmenlerin OYAK 
kesintilerinin iadesi. 
-2005'ten sonra 
görev yapanlara 1 
derece verilmesi.
-Araştırma 
görevlilerinin birinci 
dereceye yük
seltilmesi.

Bankada para 
unutanlar için 

son beş nün

Türkiye'de faaliyet 
gösteren bankalar
da son 10 yılda 
unutulan hesaplar 
için hak sahipleri, 
15 Mayıs'a kadar 
ilgili bankalara 
başvurabilecek. 
5411 sayılı 
Bankacılık 
Kanunu'na göre, 
bankalarda mevdu
at, katılım fonu, 
emanet ve alacak
lardan hak sahi 
bince, en son işlem 
tarihinden itibaren 
10 yıl içinde aran
mayanlar zaman 
aşımına tabi 
bulunuyor. Zaman 
aşımına uğrayan 
her türlü mevduat, 
katılım fonu, 
emanet ve alacaklar 
banka tarafından 
hak sahibine 
ulaşılamaması 
halinde, verilen 
ilanın ardından 
Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu'na 
(TMSF) getir 
kaydediliyor.
"Mevduat ve Katılım 
Fonunun Kabulüne, 

Çekilmesine ve 
Zaman Aşımına 
Uğrayan Mevduat, 
Katılım Fonu, 
Emanet ve 
Alacaklara İlişkin 
Usul ve Esaslar 
Hakkında 
Yönetmelik” 
gereğince, söz 
konusu kıymetlere 
ilişkin listeler 
bankalar tarafından 
kendi internet 
sitelerinde yayım
lanırken eş zamanlı 
olarak da Fon'a 
gönderiliyor. 
Söz konusu listeler 
Fon tarafından 
konsolide edilmiş 
olarak internet 
sitesinde 
(www.tmsf.org.tr) 
her yıl 1 Şubat-30 
Nisan tarihleri 
arasında yer alıyor. 
Son işlem tarihi 
2011 olup zaman 
aşımına uğrayan 
her türlü mevduat, 
katılım fonu, 
emanet ve alacaklar 
için süreç bu yıl da 
15 Mayıs'ta sona 
erecek.

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye I-10
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 1879
Gar. Kom. 513 12 06

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 612 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 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

RESMİ DAİRELER

BELEDİYE

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

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 İ85

DENİZ OTOBÜSÜ

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

VAPUR - 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
Akça gaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 -45
Beyza Petrol _____ 513 O1 03

Gemlik Körfez
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İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
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GÜLER AJANS 
Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
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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 

CIUS AVM TUTKU 
SUPERTURK: 

1330-15.30-17.30 
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.tmsf.org.tr




TÜM FİX PAKETLER VE ELF MOTOR 
YAĞLARINDA YÜZDE 20 İNDİRİM

4 ADEJ MİCHELİN LASTİK ALANA 
POLYPAD ANDROİD PC TABLET HEDİYE

BONUS CARD-MAXIMUM KART 
VE WORLD CARD’A 6 TAKSİT

KAMPANYA 7 MAYIS - 9 HAZİRAN 2012 
TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR

Ş İİÇKMIDEP
RENAULT OTOMOTİV

Yeni Yalova Yolu Bağ-Kur Sanayi 
Sitesi E Blok No : 9 GEMLİK / BURSA 
Tel : (0.224) 513 89 06 Fax : 514 30 89

Bursa'da sokak ortasında sila 
hıyla oynayan bir kişi kendisini 
vurdu. Yaralı ambulans ile has
taneye kaldırıldı. Sayfa 3’de

Yıkılma tehlikesi gösteren sitede daire sahiplerine Bursa Büyükşehir Belediyesi 300 lira kira ödemeye başladı

HIKO MII Bloğu boşaltılıyor
Manastır’da bulunan EV-KO 
Sitesi A Bloğunda görülen 
kayma nedeniyle, 11 katlı 
binanın boşaltma çalış
malarına başlandı.
Hâzineye ait arazi satın alı
narak kurulan EVKO Yapı 
Kooperatifi tarafından 3 Blok 
halinde yapılan konutlar, 
zeminde bozukluğu nedeniy 
le kaymaya başlayınca, bitişi 
ğindeki bloktan ayrılmaya 
başladı. Haberi sayfa 2’de

28 Şubat sorgulamasında 4. 
dalgaGemlikiuasayiuurdu
Cumhuriyet Başsav 
cılığı tarafından 
yürütülen 28 Şubat 
Post Modern 
Darbesi soruştur
masının 4. dal
gasında gözaltına 
alınan muazaaf 
subaylar arasında 
bulunan Gemlikli 3. 
Ordu Kurmay 
Başkanı Tümgene 
rai Berkay Turgut’ 
da bulunuyor. 
Savdık 4. dalga 
operasyonunda 17 
kişi hakkında

gözaltı kararı 
çıkartmıştı. 
Operasyonda 
gözaltına alman 
3. Ordu Kurmay 
Başkanı Tümgene 
rai Turgut’un da 
sorgusunun devam 
ettiği öğrenildi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Osman Doğan’ı dinlerken..
Geçtiğimiz akşam MHP ilçe Başkan 

lığında düzenlenen basın topantısında 
önce İlçe Başkanı Osman Durdu konuş
tu.

Durdu, Belediye Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a yüklendi.
Halkın desteğini almadan makam sa 

hibi olduğunu, güvenilirliğinin tartışılır 
olduğunu, şike ile makamı ele geçirdiği
ni, sözüne güvenilmediğini iddia etti.

MHP’lilerin eleştirisinin temelinde 
Çarşı camiinin Belediye binasının yerine 
yapılmak istenmesi ile belediye bina 
sının çürük olduğun iddialarına karşıydı.

Devamı sayfa 4’de

Ourta “Btledhıe Mnısııın wfalnanasi 
için elimiztlen geleni yanacasif

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Osman Durdu, düzenlediği basın toplantısında 
Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz’/ sert şekilde eleştirdi. Durdu, Yılmaz’ın makama halkın 
desteği ile gelemediğini, güvenilirliğinin tartışılır olduğunu söyledi. Belediye binasının yık- 
tırılmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Osman Durdu, “Gemlik’in kaderini 
Refik Yılmaz’a bırakamayız” dedi. Yılmaz’ın sözüne güvenilmediğini de iddia eden Durdu, ilç
eye Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet yaptığını söyledi. Haberi sayfa 2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yıkılma tehlikesi gösteren sitede daire sahiplerine Bursa Büyükşehir Belediyesi 300 lira kira ödemeye başladı

EVKO Sitesi A Bloğu boşaltılıyor
Manastır’da 
bulunan EV-KO 
Sitesi A Bloğunda 
görülen kayma 
nedeniyle, 
11 katlı binanın 
boşaltma çalış
malarına başlandı. 
Hâzineye ait arazi 
satın alınarak kuru
lan EVKO Yapı 
kooperatifi tarafın
dan 3 Blok halinde 
yapılan konutlar, 
zeminde bozukluğu 
nedeniyle kaymaya 
başlayınca, 
bitişiğindeki bloktan 
ayrılmaya başladı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan boşaltılması 
istenen EVKO Sitesi 
maliklerine ayda

300 lira kira öden
mesine başlandı. 
EVKO Sitesi’nde 
kayma başlaması 
üzerine, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi,

Bayındırlık İl 
Müdürlüğü tarafın
dan yapılan 
incelemelerde 
Sitenin A bloğunun 
acilen boşaltılması 
gereği ortaya çıktı.

Buna karşın binanın 
boşaltılması için 
Asliye Hukuk 
Mahkemesi’ne açılan 
davanın sonuçlan
ması beklendi. 
Mahkeme bilirkişi 

raporlarını dikkate 
alarak, binanın 
boşaltılması yönün 
de karar verince, 
Büyükşehir 
Belediyesi binanın 
boşaltılması için mal 
sahiplerine yazı 
yazdı.
Öğrenildiğine göre, 
yanındaki bloktan 45 
cm ayrılarak yana 
yatmaya başlayan 
EVKO Sitesi A bloğu 
tamamen boşalttık
tan sonra yıkılacak. 
BÖLGEDE 
KAYMALAR 
SÜRÜYOR 
Daha önce de aynı 
sitenin önünde bulu
nan Uğur Sitesi’nde 
meydana gelen 
zemin kayması 

nedeniyle bina 115 
santimetre yana 
yatınca boşaltılarak 
BüyükşehirBelediye 
si tarafından yık
tırılmıştı.
Aynı bölgede bulu
nan yol altındaki 
Bihter Sitesi de yine 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan zemin kayması 
sonucu binanın yıkıl
ma tehlikesi göster
mesi üzerine 
Büyükşehir Belediye 
si tarafından yık
tırılmıştı. Öte yan
dan, Bursa Büyük 
şehir Belediye Baş 
kanı Recep Altepe, 
yıkılma riski taşıyan 
tüm evlerin yıktırıla
cağım söyledi

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Osman Durdu, düzen
lediği basın toplantısında Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz’ı 
sert şekilde eleştirdi. Durdu, Yılmaz’ın makama halkın desteği 
ile gelemediğini, güvenilirliğinin tartışılır olduğunu söyledi

Belediye binasının yıktırılmaması için ellerinden geleni yapacak
larını söyleyen Osman Durdu, “Gemlik’in kaderini Refik Yılmaz’a 
bırakamayız” dedi. Yılmaz’ın sözüne güvenilmediğini de iddia eden 
Durdu, ilçeye Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet yaptığını söyledi.

Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkanı 
Osman Durdu, 
düzenlediği basın 
toplantısında 
Belediye 
Başakanvekili Refik 
Yılmaz’ı tutarsızlıkla 
suçlayarak verdiği 
sözün arkasında 
durmadığını söyledi. 
MHP İlçe binasında 
düzenlenen basın 
toplantısında 
konuşan Osman 
Durdu, Gemlik’te 
merkez camiinde 
uzun zamandır sıkın
tı yaşandığım, Cuma 
günleri ile bayram 
namazlarında vatan
daşların sokaklarda 
toz içinde namaz 
kıldığını belirterek, 
Cumhuriyet 
Mahallesi’ne yapıla
cak cami konusunda 
da Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmazla 
görüştüklerini belir 
terek, şunları 
söyledi: 
“Av. Refik Yılmaz 
tutarsız davranış 
larıyla bize verdiği 
sözünün arkasında 
durmadı.
Manastır’da cami 
yapılacak 2 yer 
vardı.

Yol altındaki geniş 
yer, Belediye 
Meclisi’nden geçti. 
1/5000 lik planlara 
işlendi.
Daha sonra, bu yer 
neden değiştirildi. 
Manastır”daki cami 
yeri istimlak edildi 
parası ödendi ama 
yapılmadı.
CHP Belediye yöne
timinde Belediye 
binası ise cami yeri 
olarak planlara 
işlendi.
Gemlik’in merkez 
camiinin yapılacağı 
en uygun yer, eski 
kütüphane binasının 
bulunduğu yerdi. 
İstimlak edilmiş 
olsaydı oraya çök 
güzel bir cami 
yapılırdı.
Şehir içindeki mey
haneler de şehir 
dışına taşınacaktı. 
Refik Yılmaz bu 
düşüncemize

uymadı, esnafa kim
seye danışılmadı" 
dedi.
Belediyeye ait 
binaların binlerine 
verilmeye devam 
ettiğini söyleyen 
Durdu, aşevinin bir 
derneğe verilerek 
çorba dağıtıldığını, 
maksadına uygun 
hizmet verilmediğini, 
şehrin Kültür Müzesi 
yapılacak binasını 
da Müftülüğe ver
mek istediklerini 
söyledi.

Sosyal Yaşam 
Merkezi’nin Belediye 
binası yapılmasını 
da eleştiren Durdu, 
Yılmaz’a yüklendi: 
“Şike ile Belediye 
Başkanvekilliğini ele 
geçirdi. Belediyede 
birşey yapmadı. 
Yılmaz’ın MHP 
karşısında güven kat 
sayısı düştü.
Verdiği sözleri ye 
rine getirsin." dedi.

OSMAN 
DOGAN’DAN

AÇIKLAMA 
Merkez Solaksubaşı 
Camii yerine yapıla
cak cami konusunda 
basına bilgi veren 
MHP’li eski meclis 
üyesi Osman Doğan, 
3 bin 500 kişilik bir 
cami yapılması için 
proje hazırladığını 
belirttikten sonra 
belediye binasının 
yıkılarak yerine cami 
yapılmasını eleştirdi. 
Doğan, şöyle konuş
tu: “Bugün, Gemlik 
Belediyesi’nde 1 
milyon lira yolsuzluk 
yapıldığı için birçok 
insan yargılanıyor. 
Mevcut bina bir 
teknik elemanın yan
lış beyanı ile yıkıl
mak isteniyor. EV 
KO Sitesinde 22 
daire var. Bina 
eğilmeye başladı. Bu 
binanın yıkılması 
için 30‘a yakın 
teknik rapor 
çıkarıldı. Buna rağ
men Mahkemeye 
başvuruldu. 30 
raporu inceleyen 
mahkeme bunun 
üzerine bir karara 
vardı. Bana göre 
belediye için alınan 
rapor, adrese teslim 
bir rapordur. Kendi 

içinde tutarsızdır. 
Mevcut binanın 
değeri 6 milyon 
liradır. 2 milyon lira 
masraf ile 
güçlendirilebilir. 
Yıkılırsa 10 milyon 
liraya yenisi yapıla
bilir. Bina yıkılma
mak güçlendirilme- 
lidir. Yıkılırsa 10 
milyon lira sokağa 
atılır. Bu da suçtur 
görevi kötüye kul
lanmaktır."
Daha sonra söz alan 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu ise 
konuşmasında, 
“Belediye binasının 
yıkılmaması için 
elimizden geleni 
yapacağız. Gemlik’in 
kaderini tutarsız 
olarak elinde tutan 
Refik Yılmaz’a 
bırakamayız. O, 
karakolda doğru 
söyler, mahkemede 
şaşar.
Refik Yılmaz, o 
makama halkın 
desteği ile gelmedi. 
Güvenirliği tartışılır 
ken, Belediyeyi 
Sosyal Yaşam 
Merkezine taşıyor. 
Ben, Refik Yılmaz’ı 
AKP ye havale edi 
yorum." dedi.
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Sokat ortasında silahıyla 
oynarken kendisini «urdu
Bursa'da sokak 
ortasında silahıyla 
oynayan bir kişi 
kendisini vurdu. 
Yaralı ambulans 
ile hastaneye 
kaldırıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, olay 
Osmangazi ilçesi 
Ebuishak 
Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
İddiaya göre S.T. 
(33) sokak ortasında 
ruhsatsız silahını 
çıkartarak oyna

maya başladı. 
Bu sırada silahın 
ateş almasıyla 33 
yaşındaki S.T. 
ayağından vuruldu. 
Olay yerine gelen 
polis ekipleri 
S.T.'nin ilk ifadesini 
aldı.
Yaralı olay yerine 
gelen 112 ambulansı 
ile Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Polise olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı

Ma Mini aıkaiası 
HılııMıılı
Bursa'da, 2 
arkadaşın şakalaş
ması kanlı bitti.
Arkadaşının 
cebindeki sigarayı 
almak isteyen kişi, 
tiki olan arkadaşı 
tarafından bıçak
landı.
Osmangazi ilçesi 
Ulu Mahalle Ankara 
Yolu Caddesi'nde 
meydana gelen olay
da, Osman M. (44) 
ile arkadaşı İdris K. 
(43) şakalaşmaya 
başladı. Osman M.,

arkadaşı olan İdris 
K.'nın cebinden 
sigara almak istedi. 
Bu esnada tiki 
olduğu öğrenilen 
İdris K:, elindeki 
çakı bıçağı ile 
arkadaşının sol kol
unu bıçakladı.
Osman M., hafif şek
ilde yaralanırken 
İdris K. hakkında 
'Kasten yaralama' 
suçundan işlem 
yapıldı.
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Bursa'da jandarma 
tarafından yapılan 
operasyonda 5 bin 
540 gram kubar 
esrar ile 222 kök 
dışı Hint keneviri efe 
geçirildi. Olayla ilgili 
2 kişi gözaltına 
alındı.
İl Jandarma 
Komutanlığınca

Karamlu salatalık tarlasına ılönJii
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde otomobille 
çarpışan traktörün 
römorkunda bulu
nan salatalıklar yola 
saçıldı.
İnegöl Hali'nden 
aldığı salatalıkların 
bir kısmını Akhisar 
Mahallesi'nde 
satan Ali S.'nin 
kullandığı 
16 DS 954 plakalı 
traktör, Cerrah 
Kavşağı'nda 
İnegöl'den Bursa 
istikametine gitmek
te olan Şenol S. 
yönetimindeki

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

yapılan istihbarat 
çalışmaları sonu
cunda, Bursa'nın 
İnegöl ilçesinde N.Ç. 
isimli şahsın evinde 
uyuşturucu veya 
uyarıcı madde imal 
ve ticareti yapıldığı 
tespit edildi. Bunun 
üzerine şahsın evine 
operasyon düzen

16 BD 211 plakalı otomobille çarpıştı.

lendi. İl Jandarma 
Komutanlığı ekip
lerinin Narkotik 
madde arama 
köpeğinin de 
katılımıyla yaptığı 
aramalarda, çuval 
içine gizlenmiş 5 bin 
540 gram kubar 
esrar maddesi ile 
135 saksı içerisine 

ekilmiş 222 kök dişi 
Hint keneviri bitkisi 
ele geçirildi.
Cumhuriyet 
savcısının talimatı 
ile olayla ilgisi 
olduğu tespit edilen 
N.Ç. ve A.Ç. isimli 
şahıslar gözaltına 
alındı.

Otomobilin arka 
koltuğunda 
oturan Şirin A.'nın 
hafif yaralandığı 
kazada, araçlarda 
maddi hasar 
meydana geldi. 
Traktörün 
römorkunda 
bulunan salatalıklar 
ise yola saçıldı. 
Otomobilde bulunan 
Veysi S.'nin aracın 
üzerine düşen 
salatalıklardan 
yemesi dikkat 
çekerken, olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı

Müteahhit 
hattı, hastane 
inşaatı dunlu
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde belediye 
tarafından tahsis 
ediien 45 dönümlük 
arazi üzerinde inşa 
edilecek Olan 300 
yataklı Devlet 
Hastanesi'nin inşaatı 
durdu.
21 Ocak 2012 tari
hinde temeli atılan 
yeni hastanenin 
inşaatı ihaleyi 
kazanan firmanın 
batması üzerine 
dururken, 3 aydan 
bu yana maaşlarını 
alamayan inşaat 
işçileri iş bırakma 
eylemi yaptı. Basın 
mensupları görüntü 
çektiği sırada fir
manın battığını 
öğrenerek hastane 
inşaatına gelen 
tedarikçi firmalar, 
paralarını alamadık
ları gerekçesiyle 
inşaat malzemelerini 
kamyon ve fırlara 
yükleyerek geri 
götürdü.
Dış sahalar, Kriz 
Merkezi, Güvenspor 
ve Gençlergücüspor 
kulüplerinin eski 
lokalleri ile Sultan 
Düğün Salonu'nun 
bulunduğu, yaklaşık 
45 dönüm alan 
üzerinde yaptırılacak 
olan 300 yataklı yeni 
Devlet Hastanesi 
inşaatının önünde 
toplanarak iş bırak
ma eylemi yapan 
inşaat işçileri, 
"Yaklaşık 3 aydan 
bu yana 

maaşlarımızı tahsil 
edemiyoruz. Bugün 
maaşları verecek
lerini söylediler, ama 
halen ses seda yok. 
Ayrıca bazı 
arkadaşlarımızın sig
orta primleri de 
yatırılmıyor. Bu şart
lar altında çalışa- 
mayız" dedi.
Aybek firmasının 
battığını duyduk
larını söyleyen 
inşaat işçileri, 
"Firmanın battığını 
duyduk. Bugün de 
sularımız kesildi, 
yemek servisi 
yapılmıyor. Biz aç 
kaldık. Yetkililere 
sesleniyoruz. Bu 
durumu çözüme 
kavuştursunlar. 
Ailemize para 
gönderemiyoruz. 
Sıkıntı yaşıyoruz" 
diyerek sitem 
etti.
Tedarikçi firmalara 
karşılıksız çek 
verildiği ve par
alarını alamadıkları 
yönünde söylentiler 
duyduklarını kayde
den işçiler, 
"Firmalar gelip 
malzemelerini 
topluyor. Bu gün 
demir firması 
geldi, sizin de 
gördüğünüz 
gibi demirleri 
yüklüyor" 
şeklinde konuştu. 
Olay yerine gelen 
emniyet ekipleri de 
konuyla alakalı bilgi 
aldı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Osman Doğan’ı dinlerken..
Osman Durdu’nun eleştirileri sertti.
Belediyenin mülklerinin binlerine devredil 

meşine karşıydı M HP’liter.
Osman Durdu’dan sonra söz alan eski 

Belediye Meclis üyesi İnşaat Mühendisi 
Osman Doğan ise, boşaltılan belediye binası 
hakkında alınan teknik raporu eleştirdi.

Doğan, haklı olarak, bu raporda çelişkilerin 
bulunduğunu, adrese teslim bir rapor 
olduğunu söyledi.

Bu binanın yeniden yapılması halinde 10 
milyon lira harcanacağını, en kötü koşullar
da bile binanın 2 milyon liraya 
güçlendirilebileceğini, Çarşı Camiinin ise 
eski Kütüphanenin olduğu yere yapılabile
ceğini söyledi.

Osman Doğan açıklamasında, bugün bizim 
de haberini yaptığımız EVKO Sitesi hakkın
da bilgi verdi.

Doğan Gemlik Mahkemelerinde bilir kişilik 
yapan bir teknik kişidir.

EVKO Sitesinin zemininden dolayı kay
maya başladığını, binanın tehlike yaratması 
üzerine 30 değişik inceleme raporu bulun
masına karşın, ayrıca Mahkemeye dava 
açıldığını ve mahkeme kararı ile yıkım çık
tığını söyledi.

Belediye Binasının CHP AKP ittifakıyla 
planlara ibadethane olarak işletildiğini, 
buranın alel acele yıkılarak hizmet yaptık
larını halka göstermek gibi bir yanlışın 
içinde olduğu iddia edildi.

Osman Doğan bu binanın yıkılmasıyla 
kamunun zarara uğratılacağını ve görevi 
kötüye kullanma fiilinin işleneceğini söylü 
yor.

Biliyorsunuz, Belediye Binası Sosyal 
Yaşam Merkezine taşındı ama Mehmet 
Turgut’un yaptırdığı o güzelim nikah salonu 
boşaltılarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne 
tahsis edildi.

Sosyal Yaşam Merkezi’nde yapılan plan 
bozuldu.

Belediye buraya taşınırken vatandaştan 
istediği gibi proje değişikliği yaptı mı?

Bu değişiklik onandı mı?
Belediye hizmet binası taşındığına göre, 

yenisi nereye ne zaman yapılacak?
Belediye binası Çakaldere mevkiine yapıla

cağı sözleri üzerine bu bölgede yer kapat
maların hızlandığı, rantiyecilerin ortaya çık
tığı konuşuluyor Gemlik’te...

Meclis bunları gözardı etmemeli.
Dünyanın her yerinde kent meydanlarının 

yanında hükümet, belediye ve yargı binaları 
bulunurken, bizimkiler neden bunun tam 
tersini yapmaya kalkıyor, anlamak mümkün 
değil.

Gemlik merkezini gerilere taşımak ken
timizi güzelleştirecek mi?

Depremsellikse mesele, ovaya bunca 
inşaat ruhsatını neden veriyorsunuz?

Büyükşehir Gemlik’e Kent Meydanı yapı 
yor, projesi var ama ne yapılacağını beledi 
ye meclis üyeleri bile bilmiyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı ’nın odasın
daki Meydan maketini Gemlik’e getirin de 
Gemlikli ne yapıldığını görsün.

CHP yeni yönetimine 
kutlama ziyaretleri sürüyor
145 Nolu Motorlu 
Taşıyıcılar 
Kooperatifi Başkanı 
Recep Ergün, 66 
Nolu Kamyoncular 
Kooperatifi Başkanı 
Fehmi Aslan, Esnaf 
ve Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Mevlüt 
Avcı, Şoförler ve 
Otomobilciler 
Odası Başkanı 
Ayhan Gündoğdu ve 
yönetimlerinin tem
silcileri, geçmiş 
dönem Cumhuriyet 
Halk Partisi yöneti
cilerinden; Zeki 
Dede, Latife Dikmen 
ve Osmaniye 
Mahallesi 
Sorumlusu

Sabit Seçilmiş; 
CHP İlçe başkanı 
Mehmet Uğur ser- 
taslan Sertaslan ve 
yönetimine hayırlı 
olsun ziyaretinde

bulundu.
İlçe binasındaki 
toplantı salonunda 
misafirlerini ağır
layan Mehmet 
Sertaslan ve

yönetimi, koopera 
tiflerin sorunlarını 
dile getirip yeni 
yönetim ile bilgi 
alışverişinde bulun 
dular.

ÖZEL İLAN 
(Tasfiye işleminden sonra)

Bursa Ticaret Memurluğu

Ticaret Sicil No: 32845
Ticaret Unvanı: TASFİYE HALİNDE GREEN AJANS 

BASIN YAYIN REKLAM ORGANİZASYON VE HALKLA 
İLİŞKİLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adres: Altıparmak Sakarya Cd. 107/1 
Osmangazi-BURSA

Tasfiyeden Dolayı Alacaklılara Çağrı
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimiz 03-05-2012 tarihinde 

tasfiyeye girmiş ve tasfiyeye giriş kararı 03-05-2012 tari
hinde Ticaret Sicili Memurluğu’nca tescil edilmiştir.

Şirketimizin borçlu ve alacaklılarının, ellerindeki belge 
lerle birlikte; bu ilanın üçüncü defa yayınlanmasından 
itibaren en geç bir yıl içerisinde Beşevler Mah. Beşevler 
Cad. No: 155 Kat-3 Daire-9 Nilüfer-Bursa adresinde bulu
nan tasfiye memurluğuna müracaatları Türk Ticaret 
Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince ilan olunur.

Tasfiye Memuru 
Tayfun Çavuşoğlu

KAYIP
Uludağ 

Üniversitesi
Hukuk Fakültesi 
090910062 nolu 
öğrenci kimlik 
kartımı Nisan 

ayında 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
BÜŞRA 

ÖZKARABACAK

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Bursa Ulaştırma Bölge Müdürlüğü’nden almış olduğum 
BUR-U-NET 233551 nolu Salih Kaya Gıda San. ve Tie. 
Ltd.Şti. adına kayıtlı 34 VD 1256 plakalı araca ait taşıt 

kartı kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

KAŞ6DC B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK I 
matbaacilik - YAYINCILIK - reklamcilik Te l: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95 |

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İnan TAMER

MÜZİK RUHUN GIDASI, BEYNİN CİLASIDIR

Müzik ruhun gıdası, beynin cilasıdır. 
Söylenen şarkılar, yakılan türküler, 

duygu yüklüdür.
Aşk vardır, sevinç vardır, hüzün vardır, 

mutluluk vardır, mutsuzluk vardır, özlem 
vardır, gurbet vardır, vuslat vardır.

Şair dizelerde dile getirir konumunu.
Bestekar söze döker, can verir sazların 

tellerine.
Sanatkar yansıtır dinleyicilerin gönülle 

rine.
Dinleyen, yaşar şairin adeta ruhunu, 

kapılır duygu seline, coşar, ya da hüzün
lenir, bir başka benliğe bürünür insan.

Sazların, nağmelerinden güzel sesten 
etkilenen bir gönül, insan beyninin olumlu 
gelişmesini pekiştirir.

Geçtiğimiz Cumartesi gecesi, Gemlik 
Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, çok 
başarılı bir konser verdi.

Yaşattı Türk Sanat Müziği’ne unutulmaz 
eserleri bırakan Avni Anıl, Semahat 
Özdenses ve Necdet Tokatlıoğlu’nu.

Selam olsun Türk Sanat Müziği seven
lerine.

Koroyu başarı ile yürüten değerli Şef 
Sayın Erdinç Çelikkol’a.

Sağ olsunlar, bir çok ilçemiz insanına 
Türk Sanat Müziği’ne olan ilgiyi arttırdı, 
müziği sevdirdi, saz ve söz sanatkarı kıldı.

Yaş ortalaması bir hayli yüksek olma da 
Koristler ve solistler Hülya Terkin, Nurettin 
Canlı, Özlem Yamanel, Hasan Yııldırım, 
Fikri Danış, Rana Yıldırım, Aygün Gedik, 
Şükran Sonat, Doğan Esen, Hayriye Gör, 
Fatma Çamlıca, Sabriye Kocabaş, 
Kamuran Kaya, büyük bir rahatlıkla ve 
sahne hakimiyetleri ile bestekarların 
büyük beceri isteyen eserlerini başarıyla 
sahnelerimizin star sanatkarlarından hiçte 
farklı olmayan bir şekilde sundular dinleyi
cilerine.

Dinleyiciler de alkışlarıyla ödüllendirdi 
sanatkarlarımızı.

Hasan Soysal’ın Keman, Rıdvan 
Yılmaz’ın Kanun, Tuğberk Çelikkol’un vi 
yolensel taksimleri sazın ahengi de takdir 
ve alkışlarla karşılandı.

Böylesine yetkin bir müzik ustamız, 
yetişkin ses sanatkarlarımız ve saz usta

larımız varken, daha çok hemşehrimiz 
koromuza katılmalı ve güçlendirmelidir 
koroyu.

Özellikle sazların tellerinden daha ziyade 
nağmeler döktürülmesi sanatseverlere 
dinletilmelidir.

Derneğimiz, özellikle Belediyemiz tarihi , 
bandomuzu tekrar halkın hizmetine sun
malıdır.

O, tarihi bando yıllar önce nice 
insanımıza müzik sevgisi verdi, usta kıldı, 
törenlerimizin vazgeçilmeziydi.

Halk, 60 yıl önce bandomuzla eski 
Belediye, şimdiki Hükümet Konağı önünde 
hafta sonları dans etti.

Toplumun milli duygularını geliştirdi 
çaldığı marşlarla.

Halk bandosunu istiyor.
Bando, bu ilçenin şanı, şerefi, gururudur.
Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür 

Derneği Türk Sanat Müziği Korosu’nun bir 
nüesi olan ‘Körfez Gezeği’ de har ayın ilk 
Pazartesi geceleri Atamer Turistik 
Tesisleri’nde Türk Sanat Müziği hayran
larının neşeli bir gece geçirmelerini sağlı 
yor.

Gezeği, Sayın Edip Özer, Sayın Fikri 
Danış, Sayın Sadettin Çiçek organize edi 
yor.

Saim Celayir yönetimindeki sazlarla, koro 
elemanları şarkıları ile renklendiriyor 
geceyi.

Gezeğin öncü ve fikir babası Sayın 
Ahmet Bağcı’ya da bu vesile ile katkıların
dan ötürü teşekkürler...

HENİI AllUlCa
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 
Bilişim Teknolojileri 
Alanı Öğrencisi Elif 
AL Bursa İrfan 
Eğitimciler Derneği 
tarafından Kutlu 
Doğum Haftası 
nedeniyle Bursa ili 
Liseler arasında 
düzenlenen Pey 
gamber Efendimizin 
anlatıldığı “Sunu 
(Power Point) yarış
masında birinci 
oldu.
Yarışmada Peygam 
ber Efendimize 
gençlerin sevgisini

Cumhur'nıetİlköğretinıOfculu'naanvılsonulıoııseri
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu Müzik 
öğretmeni Erol 
Akbaş’ın yöneti
minde bir yıl boyun
ca hazırlanan kon 
ser programı gerçek
leştirildi.
Okul Müdürlerinin ve 
öğrenci velileri ile 
Cumhuriyet 
Mahallesi sakin
lerinin de ilgiyle 
izledikleri konserde, 
koroda bulunan 
öğrenciler sadece

anlatan Power Point 
sunular yarıştı. 
Gençler için şuhu 
hazırlama yarışması 
ile bilgisayar kuflanr 
ma tekniklerini kul

şarkıları söylemekle 
kalmayıp aynı 
zamanda müziklerini 
de enstrümanlar! ile 
çaldılar.
Koro Şefi Erol 
Akbaş, açılış konuş
masında sanatın ve 
sanatçının önemine 

lanarak Peygamber 
sevgisini pekiştir 
mek amaçlandı. 
Yarışmada Gemlik 
Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi 

dikkat çekerek, 
“Sanat ile ilgili en 
güzel sözü Sanatsız 
kalan bir milletin 
hayat damarlarında 
biri kopmuş demek
tir diyerek Atatürk 
söylemiştir. Aynı 
zamanda okulun en 

Bilişim Teknolojileri 
Alanı Öğrencisi Elif 
Al, Birincilik ödülü 
olarak Bursa İrfan 
Eğitimciler Derneği 
tarafından verilen 
Tablet Bilgisayarı 
kazandı. Okul 
Müdürü Nazım 
Hikmet Seren 
“Bursa ili genelinde 
öğrencimizin birinci 
olması ilçemiz ve 
okulumuz adına biz- 
leri onurlandırdı, bu 
tür başarıların 
devamını getirmek 
için çalışacağız” 
dedi 

başarılıları da olan 
öğrencilerime emek
lerinden dolayı teşek 
kür ediyorum” dedi. 
Okul Müdürü Adnan 
Uluğ; “Öğrencilerimi 
zi bu özgüvenlerin 
den dolayı kutluyor, 
onla ra ve Müzik 
Öğretmenimiz Erol 
Akbaş ile gecenin 
hazırlanmasında çok 
büyük emekleri 
bulunan Cengiz 
Yörükul’a teşekkür 
ediyorum” dedi

Han iıasladı

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nde 
açılan Almanca-A1 
kursunun öğrenci
leri Almanca konuş
maya başladı. 
Kursta hayli istekli 
olan öğrencilerin 
öğrendiklerini 
pekiştirmek amacıy

MJİB ABONE OLDUNUZ MU?
euıiriı İli cmıiı iitisI «hethi

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

la tenefüste ve kan
tinde aralarında 
Almanca konuştuk
ları gözlemlendi. 
120 saat olarak 
tamamlanacak kur
sun bitiminde kur
siyerlerin A-2 
düzeyinde yeni bir 
kurs istedikleri 
belirtildi.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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"Bursa Dünyaya 
İlahiyaiçı Yetistiriyor" 

Programı
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) İlahiyat 
Fakültesi tarafından 
"Bursa Dünyaya 
ilahiyatçı 
Yetiştiriyor” 
adlı program 
düzenlendi.
Tayyare Kültür 
Merkezi'nde düzen
lenen program, 
Beytullah özdemir 
adlı öğrencinin 
Kur'an-ı Kerim 
okumasıyla başladı. 
Programda Türkiye, 
Bosna Hersek, 
Tataristan, Irak, 
Nijerya gibi ülkeler
den öğrenciler şiir 
okudu, tiyatro gös
terisi yaptı.
UÜ ilahiyat 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Yaşar 
Aydınlı, yaptığı

konuşmada, fakül
telerinde 350 
yabancı uyruklu 
öğrencinin öğrenim 
gördüğünü 
söyledi.
Amaçlarının öğren
cilere Allah'ı daima 
doğru bir şekilde 
öğretmek olduğunu 
belirten Aydınlı, 
"Farklı ülkelerden, 
renklerden 
öğrencilerimiz aynı 
ruhla aynı çatı altın
da eğitim görüyor. 
Bu ruh İslam 
kardeşliği ruhudur" 
dedi.
Programa, Vali 
Şahabettin Harput, 
Vali Yardımcısı 
Adnan Çakıroğlu, 
UÜ Rektörü Prof. 
Dr. Kamil Dilek ve 
vatandaşlar katıldı

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

21 hal sahiplin hemen law
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 2B 
arazilerinde hak 
sahiplerinin, 6 ay 
beklemeden bu 
hafta itibarıyla 
başvurmalarını 
arzuladıklarını 
belirterek, "Çünkü 
biz bir an önce bu 
süreci başlatmak 
istiyoruz” dedi. 
Maliye Bakanlığı’nda 
2B yasası 
kapsamında en çok 
taşınmazların bulun
duğu 12 ilin defter
darlarının da katıla
cağı 2B konulu bil
gilendirme toplantısı 
düzenledi.
Şimşek, toplantıda 
yaptığı konuşmada, 
zamanında başvur

mazlarsa 2B alan
larındaki kul
lanıcıların doğrudan 
satın alma haklarının

düşeceğini bildirdi. 
Şimşek, "Hak sahip
leri bu kanunla getir
ilen büyük bir fırsatı

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

elmfc sekeri
KREŞLERİ

ERKEN KAYIT
fiVfiNTfiJLfiRIMIZMN

YflRRRLRNIII

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
w, KURUMU

«Dİ 13. YIL

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

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

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI NUTLU BİREYLER YETİŞTİR İYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

kaçırmış olacaklar. 
Hatta bazı yaptırım
larla karşı karşıya 
kalacaklar.
Çünkü artık burası 
Maliye Bakanlığı’na 
devredilmiş 
standart bir Hazine 
mülküne 
dönüşmüştür” dedi. 
Bakan Şimşek, 2B 
alanlarının satışın
dan elde edilecek 
gelirlerin, Türkiye’de 
afet riskinin 
azaltılması, orman 
köylülerinin destek
lenmesi, orman 
alanlarının 

güçlendirilmesi 
ya da yeni orman 
alanlarının yapıl
masında kullanıla
cağını söyledi

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

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Kaymakamlık Kupası Gümüş Ayalı Basketini 
Turnavası’nüa mücadele sürüyor

Geleneksel hale 
gelen Kaymakamlık 
Kupası Gümüş Ayak 
Basketbol 
Turnuvasının 
maçları ikinci hafta 
devam ett
Yaşam Atölyesi 67 
M.A.Devlet
Hastanesi 54 
Çekişmeli maçı ilk 
periyotunda 16/14, 
ikinci periyot 21/7, 

üçüncü periyot 26/14 
Yaşam Atölyesi 
üstünlüğünde geçti 
Dördüncü periyot 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi oyunda 
üstünlük kursa da 
maçın sonucunu 
değiştirmeye yetme
di. Karşılaşma 4/19 
tamamlandı.
Maçı Yaşam Atölyesi

67/54 kazandı 
Çimtaş 47 
Roda 23 
Maça iyi başlayan 
Çimtaş, Roda 
karşısında ilk periyot 
9/0 önde tamamladı. 
İkinci periyot Roda 
oyuna ortak oldu 
10/13 üçüncü <16/4) 
ve Dörtüncü (12/6) 
periyot oyun Kontrol 
altına alan Çimtaş 

maçı 47 /23 kazan
mayı bildi 
İlçe Gençlik 
Hizmetleri ve spor 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç, basketbol 
sporu sevdirmek 
için gelen seyirciler 
arasında secilen 
kişilere basket 
attırarak hediye 
vererek ilginin art
tığını söyledi.

Puan durumu ve 
fikstürü www. 
gumusayak.com 
adresinden ulaşa
bilirsiniz.
Turnuva kapsamında 
karşılaşmalar 12 
Mayıs 2012 günü 
maçları ile devam 
edecek

GÜMÜŞAYAK 
BASKETBOL

TURNUVASI 
11.05.2012
CUMA 7.MAÇ 
GEMPORT 19:00 
G. BANKACILAR B.

GÜMÜŞAYAK BAS
KETBOL 
TURNUVASI 
11.05.2012 CUMA 8. 
MAÇ MUHASİPLER 
20:30 A.Z.KARATAŞ 
İ.Ö.O

PLAKET- KUM VE MADALYA ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

MATBAACILIK - REKLAMCILIK^ÖR»YOfl VE TAMUM
istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı ho: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0 224) 515 35 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap 8ı Kristal ve Metal 

renkli Plaketler

gumusayak.com
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Açık İlköğretim 
Lisesi 2.dönem 
sınavları 12-13 
Mayıs tarihlerinde 
yapılacak.
Bursa il Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nden

yapılan yazılı açıkla
maya göre, Açık 
İlköğretim Lisesi 
2.dönem sınavı 12- 
13 Mayıs tarih
lerinde 10.00-12.00 
ve 14.00-16.00 saat

GEMLİK CAMİİLERİNİ YAPTIRMA YAŞATMA VE 
DİNİ HAYRİ VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN 

KONGRE İLANI
Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 28 Mayıs 2012 Pazartesi günü saat 

O9.oo’da Gemlik Müftülük Binası’nda yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı bir hafta sonra aynı yer ve saatte 

tekrarlanacaktır.
Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU ADINA DERNEK BAŞKANI 
SÜLEYMAN YEDEK 

GÜNDEM :
1- Açılış, yoklama
2- Saygı duruşu
3- Divan heyetinin seçimi
4- Kurucu Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması görüşülmesi ve aklanması
5- Gelir ve gider tablosunun okunarak görüşülmesi
6- Tahmini bütçenin okunarak görüşülmesi
7- Yeni yönetim kurulunun seçimi
8- Yeni denetleme kurulu üyelerinin seçimi
9-Dilek ve isteklerin görüşülmesi
10-Kapanış.

SAHİBİ NDENACİL 
SATIUKDAIRE

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

MŞS>« ««KlflMK TOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK • REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

leri arasında 2 otu
rum şeklinde yapıla
cak. Sınav Bursa'da 
Osman gazi, Nilüfer, 
Yıldı rım, Gürsu, 
Kestel, Gemlik, 
Orhangazi, Mudan

ya, Keleş, İnegöl, 
İznik, Karacabey, 
Yenişe hir, 
Mustafakemal paşa 
ve Orhaneli ilçeler
ine bağlı okullarda 
uygulanacak.

ELEMAN ARANIYOR
Fabrikamızda çalışacak 
BAKIMCI, ELEKTRİKÇİ 

ve VASIFSIZ
ELEMANLAR aranıyor

VERONA GRANİT 
MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 

Umurbey Sanayi Bölgesi 
Yalova Yolu 2. Km. GEMLİK 
TEL :514 03 06-514 20 21

stiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
ÜÇ KARDEŞLER RENAULT 
SERVİSİNDE ÇALIŞACAK 

ÜNİVERSİTE MEZUNU 
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ 

SORUMLULUĞU 
YAPABİLECEK 

ÖN MUHASEBE BİLGİSİ OLAN 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

ELEMAN VE 
MEKANİK USTASI 

(YETKİLİ SERVİS GEÇMİŞİ 
OLAN) ARANIYOR

Tel: 514 30 89

SATILIK DAİRELER
KAYIKHANE MEVKİİ 
KAYIKHANE SİTESİ

C BLOK KAT 5 
3+1 BAKIMLI VE DENİZ 
MANZARALI DAİRE İLE 

MANASTIR MEVKİİ İLKNUR 
YAPI KOOPERATİFİ F BLOK 

3+1 BAKIMLI DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR 

0532 231 94 74

GÜRLE KÖYÜ’NDE 
İKAMET EDEN YAŞLI 
ÇİFTE BAKABİLECEK 

900 LİRA MAAŞLA 
ÇALIŞABİLECEK YATILI 

BAYAN ARANIYOR
0535717 1425



11 Mayıs 2012 Cuma Gemlik Kurfez Sayfa 9

[y alanlara «e alacaklara hüyiiiı sok!
Prof. Dr. Şükrü 
Kızılot, yakın 
zamanda Meclis'ten 
geçmesi beklenen 
yeni yasanın ev 
alanlara getirdikleri
ni açıkladı.
Yeni yasayla 
dairelerin artık 
metrekaresine göre 
değil, mali değerler
ine göre 
vergilendirileceğini 
belirten Kızılot, 
temelden daire alımı 
yapanların teslim 
tarihinde karşılaşa
bileceği olası yük
sek vergiler 
konusunda hayati 
uyarılarda bulundu. 
İşte Kızılot'un açık
lamaları;
"Öteden beri süre 
gelen uygulamalara 
göre, konut alımında 
iki ayrım var. Net 
alana göre bir KDV 
hesaplaması yapılıy
or. KDV, 150 
metrekareye kadar 
olan alanlarda 
yüzde 1,150 
metrekare ve daha 
YaZıa dian Jıaıııaıûa 
yüzde 18 uygulanı 
yor.

KiMi nflnlet İçin petrol stogumuı »ok!
Birçok devletin 
ülkeyi en az üç ay 
idare edecek petrol 
stoku bulunurken 
sürekli savaş 
tehdidi altındaki 
Türkiye'nin böyle 
bir stoku yok. 
Yetkililer de bu 
duruma dur demek 
İçin, yeni kanun

Geçtiğimiz günlerde 
yapılan açıklama ve 
şu anda Meclis'e 
gönderilen bir yasa 
var. Bu yasa 
Bakanlar Kurulu'na 
bir yetki veriyor. Bu 
yetkiye göre; evlerin 
artık değerlerine 
bakılacak, 
metrekaresine değil. 
Örneğin, 100 
metrekare büyük
lüğünde İstanbul 
Etiler'de satılan 1 
milyon TL'lik bir ev 
de şu anda yüzde 
1'den 
KDV'lendiriliyor. 
Şırnak'taki 50 bin 
TL'lik ev de yüzde 
1'den 

taslağı hazırladı. 
"Tamamlayıcı Petrol 
Stok Kanunu 
Tasarısı Taslağı'na" 
göre, ulusal petrol 
stokunun tamam
layıcı kısmı için 5 
yıllık bir geçiş süreci 
olacak. Petrol 
stokunu tutmayan 
şirketlere, tutmadık

KDV'lendiriliyor. İlk 
bakışta bu mantıklı 
gelebilir fakat 
durum öyle değil. 
Şırnak'taki 50 bin 
liralık ev yüzde 
1'den 500 TL vergi 
verirken, Etiler'deki 
ev 1 milyon TL'den 
10 bin lira vergi 
ödüyor.

TOPRAKTAN 
EVE GİRENLERE 
BÜYÜK ŞOK 
Yeni yasa ile birlikte, 
topraktan eve giren 
veya kaba inşaat 
almış fakat henüz 
evini teslim almamış 
vatandaşı da bir şok 
bekliyor.

ları stok petrolün 3 
katı ceza kesilecek. 
Habere göre 
şirketler, genel 
müdürlük (PİGM) 
izin verirse petrol 
stoklarını satabile
cek. Stoklarda stan
dartlara uygun 
yakıt tutmayanlara 
ise 100 bin lira

Yasa, KDV'nin 
hesaplanacağı an, 
evin teslim edildiği 
andır diyor. Yani, 
parasını vermiş 
almış, evin teslimi 
2013'te. KDV yüzde 
1'ken bir anda 
yüzde 18'e çıkıyor. 
Bir anda 500 bin 
TL'lik ev alan birisi, 
bu fiyatın yüzde 
17'si kadar bir KDV 
ödemek zorunda 
kalacak. Bu da 85 
bin lira KDV demek. 
Yani fazladan 85 bin 
lira ödeyeceğiniz 
anlamına geliyor. 
Buradan önerimiz 
şu; mümkünse bu 
böyle olmasın. 
Kademeli bir 
vergilendirme yapıl
sın. Eğer bu illa bu 
şekilde yapılacaksa, 
o zaman kanunun 
yayınlandığı tarihe 
kadar gayrimenkul 
alanlar, aldıkları 
tarihteki KDV'den 
yararlansınlar. Eğer 
bu olmazsa, mütahit 
firma ile ev alanlar 
arasında bir kavga 
çıkacak." 

ceza verilecek. 
Taslakla Ulusal 
Petrol Stok 
Komisyonu yapısı 
ve üyeleri de 
değişiyor. Yeni 
dönemde Acil 
Durum Stok 
Komisyonu, ulusal 
petrol stoklarını 
yönetecek.

Para piyasaları 
allafc bullak

Döviz tarafında 
TL'nin toparlanma 
çabası dikkat çeki 
yor. Altında bir 
miktar toparlanma 
yaşanıyor.
Dün sert bir hamle 
ile 1.80 seviyelerine 
çıkan dolar kurunda 
bu sabah ilk işlem
ler 1.7880 
seviyelerinden 
geçiyor. Euro'nun 
satış fiyatı ise 
2.3190 TL'de 
bulunuyor.
Ekonomistlere 
göre; bugün 
dolar/TL için pivot 
nokta 1.78 olmak 
üzere destek 
1.7750, direnç ise 
1.7905 olarak takip 
edilecek.
Euro/dolar paritesi 
ise dün 1.2912- 
1.3007 bandında 
hareket etti ve günü 
1.2939'dan kapattı. 
Paritede bu sabah 
ilk işlemler 1.2950 
seviyesinden geçi 
yor. Euro/dolar 
paritesinin üzerine 
Yunanistan belir 
sizliği düştü ve 
devam edecek gibi 
görünüyor.
Parite, 1.30’un altın
da kaldıkça teknik 

olarak zayıflama 
kaçınılmaz olacak. 
Bu da ilk etapta 
1,2830’a kadar bir 
çekilme anlamına 
geliyor.
Risk algısındaki 
değişimin etkileri, 
emtia cephesinde 
kendini net biçimde 
göstermeye devam 
ediyor. Altın, gümüş 
ve petrolde aşağı 
yönlü seyir devam 
etmekle birlikte 
spot altının onsu 
yüzde Ti aşan 
düşüşle Ocak 
ayından beri en 
düşük seviye 
olan 1,579 dolara 
kadar gerilemiş 
durumda.
Bu sabah altının 
onsu 1594.50 dolar 
seviyelerinde 
bulunuyor.
ABD ham petrolü 
nün Haziran ayı tes
limi varil fiyatı 
bugünkü işlemlerde 
16 sent artarak 
96,65 dolar, Londra 
Brent tipi ham 
petrolün Haziran ayı 
teslimi varil fiyatı 
ise bugün 44 sent 
azalarak 112,76 
dolar seviyesinde 
bulunuyor.

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 işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
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 23 941 VAPUR - FERİROT

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)D METRO 613 12 12

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

11 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 Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Safi.OcaŞı 513 10 6B
Tomokay Tomografi 5,3 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 554 go B8

________ TAKSİLER_________

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

BELEDİYE

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

Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET S13 3O 33
Tuncay Otogaz S13 1S45 I
Beyza Petrol S13 O1 03 |

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4268 

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)

Mutlu
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
MANCI :45-14:15- 

16:15-18:00 
REZERVASYON 513 33 21 

CIUŞ AVM TUTKU 
SÜPERTÖRK: 

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



Gemlik Körfez

I İÇ DIŞ DETAYLI YIKAMA

AKAR F- KALİTELİ HİZMET 
■GÜVENİLİR AKARYAKIT 
■ÜCRETSİZ OTO YIKAMA 

| -MADENİ YAĞ 
■ MARKET

POSITIVE KARTL 
■

HEDİYE YAKIT (Motor, Koltuk, Tavan, Alt Döşeme Yıkama)
1 SİZ ARAYIN, BİZ ALIP OTONUZU YIKAYALIM.

Merkez : Hisar Mah. Dörtyol Ağzı Mevkii - GEMLİK
Şube: Armutlu Yolu Kurudere Mevkii - KÜÇLIKKUMLA 

Şube: Hisar Mh. Gemlik Sümerbank Girişi Balıkçı Barınağı - GEMLİK 

Tel: 0.224 513 10 79

akcanl 6@poasbayi.com.tr

mailto:6@poasbayi.com.tr


f ÜÇKMDEŞIER
c

RENAULT OTOMOTİV

TUM FIX PAKETLER VE ELF MOTOR 
YAĞLARINDA YÜZDE 20 İNDİRİM 

^4 ADET MİCHELİN LASTİK ALANA 
POLYPAD ANDROİD PC TABLET HEDİYE

BONUS CARD-MAXIMUM KART 
VE WORLD CARD’A 6 TAKSİT

KAMPANYA 7 MAYIS - 9 HAZİRAN 2012 
TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR

Yeni Yalova Yolu Bağ-Kur Sanayi 
Sitesi E Blok No : 9 GEMLİK / BURSA 
Tel : (0.224) 513 89 06 Fax : 514 30 89

12 Mayıs 2012 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Minlijeııcan 
»MİİMİM
Orhangazi-İznik karayolunda alkol 
lü oldukları belirlenen 2 gen cin 
içinde bulunduğu otomobil yoldan 
çıkarak zeytinliğe uçtu. Sayfa 3’de

Büyükşehir Belediyesi hamam işletmecisinin işyerini boşaltmamasının faturasını hamamın eski maliklerine kesti

Balikpazan Hamamı 
eski malikleri icralık
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılan Balıkpazarı 
Hamamı’nın işleticisinin işyerini kapatmaması üzerine, Büyükşehir 
Belediyesi Hukuk İşleri Müşavirliği, hamamı satan 18 malike, icra 
emriyle hamamın tahliye edilmesi için tebligat yaptı. Mal sahipleri ise, 
Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerin mülkü olan malı cebri kamu
laştırdığını, o mülkte bulunan kiracıyı da Büyükşehir Belediyesi’nin 
işyerinden çıkarması gerektiğini söylediler. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Coşkunlar Ticaret hüvüılii
Başkanlık sistemi..

Siyasette durulma yok.
Hergün gündem değişiyor.
İktidar, meclis çoğunluğunun kendine 

\verdiği güvenle gündemi kendi belirli 
\yor.

İktidara geldiklerinden bu yana birçok 
\kez değiştirdikleri anayasayı yeniden 
değiştirmek istiyorlar.

İşlerine geldiği gibi davranıyorlar.
Sivil Anayasa için yola çıktılar. Bu konu 

kapanmadan, gündeme Başkanlık sis
temini getirdiler.

Daha önce de getirdiler ama ortamı 
uygun bulamayınca geri çektiler.

Devamı sayfa 4’de

İlçemizin en eski 
kuruluşlarından olan 
Coşkunlar Ticaret 
Beko Bayii, İstiklal 
Caddesi’ndeki 
işyerini büyüttü.
Beko A.Ş.’nin 
Türkiye genelinde 
işyerlerine yeni 
düzen getirmesi 
istemleri üzerine 
daha önce 140 
metrekarelik bir 
alanda Beko ve 
Grundig ürünlerini 
pazarlayan 
Coşkunlar Ticaret, 
işyerini 350 metre 
kareye çıkararak, 
yeni yüzüyle müş
terilerine hizmet

vermeye başladı. 
Coşkunlar Ticaret 
sahibi Esat Coşkun, 
"Beko kendini 
sürekli yenileyen 
Türkiye’nin önemli 
kuruluşlarındandır. 
Biz de Gemlik’in en 

güçlü bayii olarak 
bu yeniliğe ayak 
uydurarak, müşteri
lerimize daha iyi 
hizmet vermek ve 
ürünlerimizi teşhir 
etmek için kendimizi 
yeniledik." dedi.

TGB Türkiye 
Gençlik Birliği 

alternatif 
kutlama 
yapıyor

Türkiye Gençlik 
Birliği, AKP hükü 
metince kaldırılan 
19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma ve Gençlik 
Spor Bayramı gös
terileri yerine, 19 
Mayıs Diriliş 
Günü’dür Sem poz 
yumu ve Yürüyüşü 
Şöleni’ni İstanbul’
da 17-18 Mayıs 
günleri dünya 
gençleri ile birlikte 
kutlayacak.
Kutlamalara, Gem 
lik TGB üyeleri de 
katılacak

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Gerilim ve şiddet...
Şiddet, gerilim, ayak oyunları, kapkaççılık 

toplumu bir ur gibi sardı. Trafik kazasına 
karışan iki aracın sürücüleri taşlı, sopalı, 
bıçaklı, tabancalı birbirine giriyor.

Ev sahibi kiracısının burnunu kırıyor.
Büyük kentlerde yolda yalnız yürümek 

ciddi bir tehlike halini aldı.
Futbol seyircisinin spor karşılaşması 

öncesi, sırası ve sonrasında yaptıkları 
medyadan evimize tüm dehşetiyle yansıyor.

Hırsızlık, arsızlık, kapkaç vaka-i adiyeden 
oldu.

İpin ucu kaçmış durumda...
Tüm bunların üstüne kadına ve çocuklara 

yönelik şiddette de ciddi bir artış söz 
konusu.

Türkiye belki de Cumhuriyet tarihinin can 
güvenliği açısından en kötü dönemini yaşı 
yor.

Gelinen sonucu sadece ekonomik neden
lere bağlamak olanaksız...

İşin boyutları çok kapsamlı...
Siyasal, sosyolojik, psikolojik derinlikleri 

var.
Aile yapısı ve aile içi etkileşimler işin loko

motifi.
Eğitim kalitesi önemli bir etken.
Günümüzde televizyonlarda saldırganlığı 

ve şiddeti kanıksatan bir kültür hakim.
Gençler arasında yaygınlaşan şiddet, bu 

kültürün sonucu.
Aslında bu şiddete eğilimin altında, biraz 

da Hollywood kültürü yatıyor..
Zevke düşkünlük, eğlence ve parasal 

hedeflerin önemsendiği bir dünya görüşü 
olarak sunulan kültüre deniyor Hollywood 
kültürü.

Bu kültür, kendi çıkarını kutsallaştıran bir 
kültür... Çocuklar kendi çıkarını ötekinin 
önüne geçiren bir zihinsel koşullanmayla 
büyüyor.

Ve bir müddet sonra benmerkezci, narsis
lik eğilimler ortaya çıkıyor. İleri derecede 
benmerkezcilik, kendini tatmin için bir süre 
sonra eğlence ve sekse düşkünlük ve yalnı
zlık olarak kendini gösteriyor.

90 sonrası kuşaklar, para, cinsellik ve 
uyuşturucu ile erken tanıştılar. Yeterli zihin
sel ve ruhsal gelişimi tamamlamadan, 
ergenliği erken bitirdiler ama olgunlaşa
madılar

Kuşkusuz sinemalarda ve televizyonlarda 
düşüncesizce yayınlanan şiddet filmleri 
gençlerin “kin, öfke, kıskançlık” duyularını 
tetikledi.

İzlediği bu dizilerin ve filmlerin etkisinde 
kalan çocuk, bencilliği, çıkarcılığı,fırsatçılığı 
özümsedi. Yaşamıyla bütünleştirdi.

Dünyada 15-20 yıldır dozu hızla artan şid
det filmleri furyası var. Bu tür filmlerin 
çocuklar üzerindeki etkileri bilimsel olarak 
yeni yeni saptanıyor. Şimdiye dek, şiddetin 
hiç bu kadar onaylandığı, bu kadar doğal 
kabul edildiği bir kültür aşılanması 
olmamış..

Medyanın sorumlulukla hareket ederek, 
şiddeti onaylamadığını hissettirmesi 
gerekiyor. Medya doğal olarak haber 
yapacak ve halk da böyle olayların gerçek
leştiğini öğrenecek. Ancak haberin yanı sıra 
konu ile ilgili daha kapsamlı haber analizleri 
de hazırlanmalı.

Çünkü;
Gençlerin hızla ruhsal rahatlamaya ve 

güven duygusuna gereksinimi var.
Başta siyasal otorite olmak üzere sivil 

toplum örgütlerinin, eğitim kurumlarınîn ve 
medyanın üzerine büyük görevler düşüyor.

Bilimsel verilere dayandırılarak atılan 
adımlar kuşkusuz olumlu sonuçlar verecek.

Sabır ve inatla olayların üzerine gitmek, 
nedenlerini sorgulamak sonuçlarını ortaya 
koymak belki kısa vadede sonuç vermeye
cek ama uzun vadede toplum kazanacak.

Büyükşehir Belediyesi hamam işletmecisinin işyerini boşaltmamasının 
faturasını hamamın eski maliklerine kesti

Balıkpazarı Hamamı 
eski malikleri icralık
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan kamulaştırılan 
Balıkpazarı 
Hamamı’nın işleti
cisinin işyerini ka 
patmaması üzerine, 
Büyükşehir 
Belediyesi Hukuk 
İşleri Müşavirliği, 
hamamı satan 18 
malike, icra emriyle 
hamamın tahliye 
edilmesi için tebligat 
yaptı.
Taraklı ve Avcı 
Ailelerinin 18 
mirasçısından 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan tarihi eser 
olarak tescilli olan 
Balıkpazarı Hamamı 
kamulaştırılmıştı. 
Kamulaştırma işlem
leri tamamlanan 
hamamda, kamu
laştırma bedelleri de 
ödenmesine karşın, 
hamamı işleten 
kişinin işyerini 
kapatmaması 
nedeniyle, hamamı 
satan 18 malike 
Büyükşehir 
Avukatlık 
Bürosu’ndan 
hamamın 15 gün 
içinde tahliyesinin 
yapılarak, 
Belediyeye teslim 
edilmesi istendi. 
Bu süre içinde

hamam boşaltılmaz 
ye teslim edilmezse 
İcra Yasası’nın 24 ve 
226 maddelerine 
göre zorla hamamın 
boşaltılacağı belirtil
di.
Mal sahipleri ise, 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
kendilerin mülkü 
olan malı cebri 
kamulaştırdığını, o 
mülkte bulunan 
kiracıyı da Büyükşe 
hir Belediyesi’nin 
işyerinden çıkar
ması gerektiğini 
söylediler.

Sedat Özmen, hükümeti eİesMriî
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Sedat Özmen, 
6292 sayılı Orman 
Arazile ri’nin 2B 
yasası ile satışına 
‘Gasp Yasası’ 
diyerek, 6302 sayılı 
Yabancılara Toprak 
Satışının artırılması
na ilişkin yasaya da 
‘Hıyanet Yasası’ 
dedi.
Başbakan Erdoğan 
tarafından gündeme 
getirilen ‘Başkanlık 
Sistemi’ tartış
masının 2B Yasası 
ile Yabancılara

Toprak Satışı’ 
yasasının üstünü 
örtmek için gün
deme getirildiğini 
söyleyerek tepki 
gösterdi. Kamalak, 
“Son günlerdeki 
Başkanlık Sistemi 
tartışmaları da 
kanaatimiz odur ki, 
bu kanunları per 
delemek içindir” 
dedi.
“2B Yasası’nın 
isminde ’Orman 
Köylüleri’nin kalkın
malarının desteklen
mesi ve Hazine 
arazilerinin satışı’

kısmı var. Bu altı 
çizilmesi gereken 
bir kavramdır. 
Köylüyü kalkındır
mak satışın önünde
ki örtüdür” diyen 
Özmen, bu yasanın 
asıl amacı nın 
köylünün hakkı nın 
gasp edilmesi 
olduğunun altını 
çizdi. Özmen, 
Daha önce 
yabancılara 25 
dönümlük arazi 
satışının bu kanunla 
600 dönüme kadar 
çıkarabildiğini 
söyleyerek,

Hükümeti eleştirdi. 
Özmen, ”25 dönüm
lük miktar kanunla 
300 dönüme 
çıkarılıyor. Bakanlar 
Kurulu kararı ile de 
600 dönüme 
çıkarılabiliyor.
Gerçekte 25 dönüm
lük arazi satışı 600 
dönüme çıkarılıyor. 
Üstelik karşılıktık 
durumu ortadan 
kaldırılmıştır. Bu 
durumda yabancılar 
Türkiye’de 600 
dönüme kadar arazi 
sahibi olabilecek
lerdir" dedi.



12 Mayıs 2012 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 3

Orhangazi-lznik 
karayolunda alkollü 
oldukları belirlenen 
2 gencin içinde 
bulunduğu otomobil 
yoldan çıkarak 
zeytinliğe uçtu, 
ikiye bölünüp hur
daya dönen otomo
bildeki gençler 
kazadan yaralı kur
tuldu.
Edinilen bilgiye göre 
kaza, sabaha karşı 
saat 05.00 sıraların
da Orhangazi-lznik 
karayolunda mey
dana geldi. Recep K. 
(25) yönetimindeki 
16 JLE 58 plakalı 
otomobil, İznik 
istikametinden

Otomobil ağaca çarptı
Orhangazi'de 
alkollü olduğu 
belirlenen bir şahsın 
kullandığı ticari 
araç, kontrolden 
çıkarak yol kenarın
daki bir ağaca 
çarptı. 
Alınan bilgilere 
göre, İznik 
istikametinden 
Orhangazi istikame
tine gelmekte olan 
M. Akif Ş. (29) 
yönetimindeki 16 
KER 57 plakalı 
hafif ticari araç, 
Orzim tesisleri 
yakınlarında

Sokak köpeği dehşet saçlı!
Bursa’da evinin 
önünde sokak 
köpeklerinin 
saldırısına uğrayan 
kadın ölümden 
döndü. Ayak damar
ları parçalanan 
kadını sağlık ekipleri 
hastaneye kaldırdı. 
Olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Akçağlayan TOKİ 
Evleri 505. Sokak 
üzerinde meydana 
geldi. İddiaya göre, 
çarşıdan gelerek 
evine giden Gülşen 
Doğruyol, ormanlık 
alandaki tel örgüleri 
aşarak yavrularıyla 
birlikte sokak üzer
ine gelen köpeklerin 
saldırısına uğradı. 
Bir anda köpeğin 
bacağını ısırdığını

Orhangazi yönüne 
gelirken Üreğil köyü 
yakınlarında kon
trolden çıkarak 
zeytinliğe uçtu. 
Takla atan otomobil, 
iki zeytin ağacını 

kontrolden çıktı. çalılıklara uçtu.
Yolda savrulan araç Burada bir ağaca

gören kadın çığlık 
atmaya başladı. 
Kadının sesini 
duyan komşuları 
hemen yardıma 
koştu. Kadının 
bacağını tutan ve bir 
türlü bırakmayan 
köpeği mahalle

parçalayıp bir başka 
zeytin ağacına 
çarparak durabildi. 
İkiye bölünen oto
mobilde, alkollü 
oldukları belirlenen 
Recep K. ile 

sakinleri uzak
laştırdı.
Bacağı kan içinde 
kalan Doğruyol 
baygınlık geçirirken, 
olay yerine ambu
lans istendi. Polis 
köpekleri yakalamak 
için belediye ekiple 

amcasının oğlu 
Şaban K. (35) 
yaralandı.
Yaralılar ambulansla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılırken, hur
daya dönen aracın 
içindeki bira şişeleri 
dikkat çekti.
Araç çekici 
yardımıyla bulun
duğu yerden 
kaldırılırken, kaza ile 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.
Öte yandan 
kazada yaralanan 
Şaban K.'nin gele
cek hafta evlenmeye 
hazırlandığı belirtil
di.

çarparak durabilen 
araçta bulunan ve 
alkollü olduğu 
belirlenen araç 
sürücüsü 
M. Akif Ş. yaralandı. 
Olay yerine 
çağrılan ambulansla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralı 
şahıs, burada 
tedavi altına alındı. 
Polis ekipleri kaza 
ile ilgili soruşturma 
başlatırken, yaralı 
şahsın sağlık 
durumunun iyi 
olduğu kaydedildi.

rine haber verdi. 
Yaralı kadın Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesi'nde 
tedavi altınaalındı. 
Gülşen Doğruyol'un 
ayak damarlarından 
bazılarının parça
landığı öğrenildi. 
Belediye ekipleri 
ormanlık alana 
kaçan köpekleri 
yakalamak için 
ormana yemli tuzak 
kurdu. Köpeklerden 
tedirgin olduklarını 
söyleyen mahalle 
sakinleri, yetkililerin 
köpekleri topla
masını istedi. Bazı 
mahalle sakinleri de 
evlerinde köpek 
besleyen komşuları
na tepki gösterdi.

çocuk yaralandı

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir otomo
bilin çarptığı çocuk 
yaralanarak hasta 
neye kaldırıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Burhaniye 
Mahallesi Kemalettin 
Sami Paşa Caddesi 
üzerinde belediye 
istikametinden 
Kapalı Spor Salonu 
istikametine gitmek
te olan Mehmet 
Tiryaki (67) idaresin
deki 16 PM 241 
plakalı otomobil, 
karşı istikametten 
gelen ve önündeki 
aracı geçmeye 
çalışan bisiklet 
sürücüsü Berkay 
Mustafa Kurt'a (11)

Arkadaşların 
şakasında kan attı

Bursa'da, arkadaşlar 
arasındaki şakalaş
mada kan aktı.
Arkadaşının 
cebindeki sigarayı 
almak isteyen kişi, 
tiki olan arkadaşı 
tarafından bıçak
landı.
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Ulu Mahalle Ankara 
Yolu Caddesi'nde 
meydana gelen olay
da, Osman M. (44) 
ile arkadaşı İdris K. 
(43) şakalaşmaya

çarptı.
Kaza sonucu, yere 
düşüp kafasını 
asfalta vurarak 
yaralanan Berkay 
Mustafa Kurt'a ilk 
müdahaleyi çevrede
ki vatandaşlar yaptı. 
Vatandaşların haber 
vermesi üzerine olay 
yerine gelen 112 Acil 
Servis ambulansıyla 
İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisi'ne kaldırılan 
Berkay Mustafa 
Kurt, burada yapılan 
müdahalenin ardın
dan müşahede altı
na alındı.
Kazayla ilgili gerekli 
tahkikatın sürdüğü 
belirtildi.

başladı. Osman M., 
arkadaşı olan İdris 
K.'nin cebinden 
sigara almak istedi. 
Bu esnada tiki 
olduğu öğrenilen 
İdris K., elindeki 
çakı bıçağı ile 
arkadaşının sol kol
unu bıçakladı.
Osman M., hafif şek
ilde yaralanırken 
İdris K. hakkında 
ifadesi alınmak 
üzere karakola 
götürüldü.
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Başkanlık sistemi...
Şimdi durup dururken neden Başkanlık 

sistemi konuşulmaya başlandı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 7 yıl süreyle 

bu göreve seçildi.
Ancak, daha sonra yapılan Anayasa 

değişikliği ile hem Cumhurbaşkanının halk 
tarafından seçilmesine karar verildi, hem de 
görev süresi düşürüldü.

Cumhurbaşkanı Gül, 7 yıl mı bu görevde 
kalacak, yoksa yeni değişikliğe göre 5 yıl mı 
Cumhurbaşkanlığı yapacak.

Bu tartışılıyor.
Değişik görüşler ortaya atılıyor.
Sonunda, 7 yılda olsa 5 yıl da olsa zaman 

daralıyor.
Bu görev mevcut Anayasa ile gelecek kişi 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dır.
Ancak, Başbakan Cumhurbaşkanı olmak 

istemiyor.
Cumhurbaşkanı olduğunda tarafsız kal 

mak zorundadır.
Veya öyle görünmek zorunda...
Cumhurbaşkanlığına göre; başbakanlık 

gibi aktif eyleme dönük bir görev değildir.
AKP’nin kurucusu olan Başbakan bu 

göreve gelirse biliyor ki partisi çözülecek, 
içerde iktidar kavgaları başlayacak.

Rahmetli Özal Başbakanlıktan sonra 
Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. Ama 
ANAP’ın dizginlerini elinde tutacağını sandı.

Bunu yapamadı.
Sonunda ANAP Özal’dan sonra bitti..
Süleyman Demirel’e 12 Eylül darbesiyle 

iktidardan devrildi ama yeniden Başbakan 
seçildi.

Ardından Çankaya’ya çıktı.
DYP, Demirel’den sonra siyaset sahnesin

den silinip süpürüldü.
Erdoğan, partisinin aynı akibete uğraya

cağından korkuyor.
Bunun tek yolu, ülkeye tek hakim olmaktan 

geçer.
0 da başkanlık sistemidir.
Başkanlık sisteminde güç başkanın elin 

dedir.
Gücü elinde bulunduran bir başkan olmak 

istiyor Başbakan.
Bu sistem bize uyar mı?
Sanmıyorum.
ABD de veya Fransa’daki yarı başkanlık 

sistemi bize uyar mı?
ABD de başkanlık sistemi devletin kuru

luşundan beri var olan, ve devletin örgütlen
mesini biçimlendiren bir sistemdir. İleri 
demokrasinin uygulandığı bu ülkelerde, 
başkanlık sisteminin yanında eyalet sistemi 
de vardır.

Türkiye’yi eyaletlere bölebilir misiniz? 
Akıllarından geçen bir konuda bu.
Ama halktan gerekli desteği alamadılar. 
Kürt sorunu köstek oldu.
Başkanlık sistemi devletin yapısını çöker

tir.
Ama padişahlığa özenenler bu düzene 

geçmek için çaba harcayacaklar.
Arkalarında yüzde 50Tık bir oy gücü bun

lara bu cesareti veriyor.

Amatör Denizcilik 
Belgesi alabilmek 
için Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nde 
sınava hazırlık 
kursu açılıyor. 
Denizde uzunluğu 
24 metreyi 
geçmeyen tekneleri 
kullanabilmek için 
Amatör Denizcilik 
Belgesi alma zorun
da olanların yapıla
cak sınavlarda 
başarılı olabilmesi 
için hazırlık kursları 
açılıyor.
Amatör Denizcilik 
Belgesinin, 
Türkiye’de birkaç 
sınav merkezi vere
bildiğini söyleyen 
ilgililer, bu merkez 
terden birinin de 
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi olduğunu 
söylediler.
14 Mayıs 2012 
Pazartesi günü 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi’nde 
hazırlık kursunun 
başlayacağını 
söyleyen ilgi-liler, 
kursun toplam 40 
saat ve iki hafta, 
süreceğini belirttiler. 
Kurs, saat 18.00 
başlayıp, 21.15’te

Dağ-Der yeni »erine taşındı
Gemlik, Orhaneli, 
Keleş, Büyük Orhan, 
Harmancık 
Yardımlaşma ve 
Kültür Derneği 
(DAĞ-DER) yeni 
yerine taşındı.
Yaklaşık 5 yıldır 
Hamidiye Mahallesi 
Krom Sokak’ta 
hizmet veren 
dernek, bundan 
böyle Atatürk 
Kordonu Danış 
Ekim Öğretmen Evi 
yanına taşındı. 
Dernek Başkanı 
Cemil Yılmaz ve 
yönetim kurulu 
üyelerini, yeni 
merkezlerinde 
ziyaret eden 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve Ak Parti 
İlçe Başkanı Necdet 
Yılmaz, hayırlı 
uğurlu olması 
dileklerinde 

sona ererken, 
başvurularda bulu
nanların nüfus cüz
danı fotokopisi ile 
şahsen Gemlik 
HEM'e gelmeleri 
gerekiyor. Sınavların 
Bakanlık onayı ile 
belli olduğunu 
söyleyen HEM 
ilgilileri, tarih belir
lendiğinde duyuru
ların yapılacağını 
söylediler.

FOTOĞRAF ÇEKİMİ 
KURSU
Öte yandan, Halk 
Eğitim Müdürlü 
ğü’nde “Fotoğraf 
Çekimi Kursu” açıla
cağı da belirtildi.
14 Mayıs 2012 
Pazartesi günü 

bulundular.
Refik Yılmaz’ın 
ziyaret jestine çiçek 
sunarak yanıt veren 
DAĞ-DER üyeleri, 
Belediye’nin başta 
alt yapı olmak 
üzere, derneklere, 
spor kulüplerine 
ve milli eğitime 
yönelik hizmet, 
yardım ve 
yatırımlarından 
mutluluk duyduk

başlayacak kurs, 13 
Haziran 2012 tari
hinde sona erecek. 
İlk 2 hafta Pazartesi- 
Cuma, son 3 hafta 
Salı-Çarşamaba 
günleri devam ede
cek kursun kayıtları 
11 Mayıs 2012 Cuma 
günü sona erecek. 
Eğitim süresince 1 
gün çekim gezisi 
yapılacak.
Kayıtların şahsen 
yapılması isteniyor.

HALK OYUNLARI 
KURSU
Halk Eğitim merkezi 
faaliyetlerinden 
Halk Oyunları Usta 
Öğretici Yetiştirme 
Kursu’nun da tüm 
hızıyla devam 

larını söylediler 
TOKİ konusundaki 
çalışmalar 
konusunda da 
açıklama bekleyen 
DAĞ-DER üyelerine 
bilgi veren Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, TOKİ pro
jesinin Gemlik 
Belediyesinin 
en büyük yatırım ve 
programlarından 

ettiği bildirildi. 
12 Mayıs 2012 
günü yapılacak 
sınavla sona erecek 
kursun öğrencileri 
sınav hazırlıklarına 
teorik ve pratik 
olarak 
hazırlanıyorlar 
Kursiyerler, kurs 
sonunda alacakları 
belge ile Halk 
Oyunlarının güzel ve 
doğru olarak öğre
nilmesi ve yaygın
laşmasına ciddi 
katkı sağlayacaklar. 
Uludağ Üniversitesi 
Beden Eğitimi 
Bölümü Öğretim 
üyelerinin ders 
verdiği kursun, 
çok verimli geçtiği 
belirtildi.

birisi olduğunu 
söyledi.
Cihath Köyü ve 
Taşocakları 
Mevkiinde, orman 
vasfını yitirmiş 
araziler ile makilik
lerde TOKİ’nin 
çalışmalar yapmaya 
başladığını belirten 
Yılmaz, “TOKİ en 
kısa sürede Gem 
lik’e gelecektir” 
dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Dün, Bugün, Yarın... 
Bizleri karşılıksız 

sevgi ile seven 
tüm annelerimiz 

her şeyin en iyisine 
layıktır.

Benim Annem, Canım Annem
Anneler Gününe Özel İndirimler...

Yarın, Anneler Günü... 
Tüm annelerimizin 

ı Anneler Günü’nü 
kutlar, 

sağlık ve mutluluklar 
dileriz.

+ + ®
OztliVeVc

bir1
Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa Yol ayrımı 

Tel: 0 224 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK
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1116 Play-öl kura çekimi yapıldı
U-16 Play-Off kura 
çekimi kulüplerin 
katılımı ile Bursa 
Amatör Spor 
Kulüpleri 
Federasyonu 
toplantı salonunda 
yapıldı. 
Gemlik 
Belediyespor’u da 
katılacağı B 
gurubunda 1- 
Sağlıkgücüspor, 2- İl 
Özel İdarespor, 3- 
Bursa Güvenspor, 4- 
Oyak Renault, 5- 
Gemlik 
Belediyespor yer 
alırken 
B gurubunda ise 
1- Arabayatağıspor, 
2- Kestel 
Belediyespor, 
3- Lalaşahinspor, 
4- Boschspor, 
5- İnegölspor yer 
aldı.
11-17 Mayıs 2012 
tarihlerinde 
Bursa’da tarafsız

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

sahalarda yapılacak 
karşılaşmalar tek 
devreli lig usulüyle 
oynanacak.
A ve B guruplarında 
mücadele edecek 
takımlardan ilk iki 
sırayı alacak takım
lar daha sonra açık
lanacak tarihlerde 
Bursa ilini temsi 
etmek için Türkiye 
Şampiyonasına 

katılacaklar. 
Temsilcimiz Gemlik 
Belediyespor U-16 
takımı ilk maçını 14 
Mayıs 2012 
Pazartesi günü saat 
16.00 da 
Arabayatağı 
sahasında oynaya
cak. Temsilcimiz 
ikinci maçını ise 17 
Mayıs 2012 
Perşembe günü 

saat 16.00 da 
Merinos sahasında 
oynayacak. Daha 
önce U-15 gurubun
da Bursa’da 
oynanan maçlarda 
başarı gösteren 
Gemlik Belediye 
spor Kocaeli ilindeki 
birinci kademe 
maçlarına katılmış 
ancak finalde kay
betmişti.

Gemlik Anadolu 
İmam Hatip lisesi 

Voleybol Takımı Final 
Oynayacak

Gemlik Anaolu 
İmam Hatip Lisesi 
Voleybol takımı 14 
Mayıs 2012 
Pazartesi günü 
saat 12:00'de Bursa 
Atatürk Spor Salo 
nu'nda Birincilik 
maçına çıkacak. 
Bursa’da yapılan 
liseler arası erkekler 
voleybol müsaba 
kalarında ilçemizi 
temsilen katılan 
Voleybol Takımı, bu 
yıl hedefi daha da 
yükselterek, finale 
kalmayı başardı. 
Yarı finalde Bur 
sa’nın güçlü takım
larından Yenişehir 
Osmangazi Lisesi 
ile Çekirge Spor 
Salonu’nda karşılaş 
tı. Maçın başından 
itibaren üstün bir 
oyun sergileyen 
takım, müsabakayı 
25-23 ve 25-17 
setlerle 2-0 kaza
narak adını finale 
yazdırdı. Takım 
finale gelene kadar 

rakipleriyle yaptığı 
beş maçı da sadece 
bir set vererek 
kazandı. Çalış
manın, azmin, hede
fi sürekli yüksek 
tutmanın karşılığın
da okulu ve Gem 
lik’i Bursa da en 
güzel şekilde temsil 
etti.
Okulun Beden 
Eğitimi Öğretmeni 
Bekir Gülırmak’ın 
oyuncularının 
göstermiş olduğu 
olağanüstü perfor
mans, bütün izleyi
cilerin yoğun ilgisini 
ve beğenisini kazan 
dı. Maçın sonunda 
görüşlerini belirten 
Bekir Gührmak, 
takımın çoğunluğu
nun 9 ve 10. sınıflar
dan oluşmasına ve 
fizik üstünlüklerinin 
olmamasına rağ
men finale 
kalmamızdaki etkili 
gücün azim, takım 
ruhu ve inanmak 
olduğunu söyledi.

elm& .sekeri

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

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

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

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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ftraç muayenede 'kartlı dönem
Ulaştırma Bakanı 
Yıldırım, otobüs ve 
kamyonlar için

199,42 TL otomo
biller için 148,68 TL 
olan araç muayene

SMİBİNDEN ACİL 
SATIUKDAIRE

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

TO ■ M
GÜRLE KÖYÜ’NDE

| İKAMET EDEN YAŞLI 
ÇİFTE BAKABİLECEK

900 LİRA MAAŞLA 
ÇALIŞABİLECEK YATILI 

BAYAN ARANIYOR
0 535717 1425

ücretlerinin kredi 
kartıyla ödenmesi 
için çalışma yaptık
larını açıkladı.
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanı Binali 
Yıldırım, sadece 
peşin ödeme 
seçeneğinin olduğu 
araç muayene istas 
yonlarında kredi 
kartıyla hizmet 
verilmesi için çalış
ma yapıldığını açık
ladı.
Habere göre, CHP 
Giresun Milletvekili 
Selahattin 
Karaahmetoğlu'nun 
araç muayene istas 
yonlarındaki yoğun
luğun nedenlerine 
ilişkin yazılı soru 
önergesini yanıt
layan Ulaştırma 
Bakanı Binali 
Yıldırım, 193 sabit ve 
73 seyyar araç

muayene istasyonu 
olduğunu kaydetti. 
Yıldırım, 'Sabit ista
syon bulunmayan 
yerlerde seyyar araç 
istasyonları ile 
hizmet verilmekte ve 
bu istasyonlarda 
1940 teknik personel 
görev yapmakta 
olup, gerekli görülen 
istasyonlara person
el takviyesi yapıl
maktadır' bilgisini 
verdi.
Araç muayene ista
syonlarında peşin 
ödemeyle işlem 
yapıldığını hatırlatan 
Yıldırım, otobüs ve 
kamyonlar için 
199,42 TL otomobil, 
minibüs ve kamyo
netler için 148,68 TL 
olan araç muayene 
ücretlerinin kredi 
kartı ile ödenmesi 
için de çalışma yap
tıklarını açıkladı.

ELEMAN ARANIYOB
Fabrikamızda çalışacak 
BAKIMCI, ELEKTRİKÇİ 

ve VASIFSIZ 
ELEMANLAR aranıyor

VERONA GRANİT 
MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 

Umurbey Sanayi Bölgesi 
Yalova Yolu 2. Km. GEMLİK 
TEL :514 03 06 ■ 514 20 21

ELEMAN ARANIYOR
ÜÇ KARDEŞLER RENAULT 
SERVİSİNDE ÇALIŞACAK 

ÜNİVERSİTE MEZUNU 
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ 

SORUMLULUĞU 
YAPABİLECEK MÜŞTERİ 

TEMSİLCİSİ 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

ELEMAN VE 
MEKANİK USTASI 

(YETKİLİ SERVİS GEÇMİŞİ 
OLAN) ARANIYOR

Tel: 514 30 89

SATIUK DAİRELER
KAYIKHANE MEVKİİ 
KAYIKHANE SİTESİ 

C BLOK KAT 5 
3+1 BAKIMLI VE DENİZ 
MANZARALI DAİRE İLE 

MANASTIR MEVKİİ İLKNUR 
YAPI KOOPERATİFİ F BLOK 

3+1 BAKIMLI DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR

0532 231 94 74

ETO ABONE OLDUNUZ MU?
tııılriı lıı «inli ılnıl «until ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 118
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 .51312 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

RESMİ DAİRELER

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 OO 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 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

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

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

Gemlik Körfez HiltlIVlİlN

TAKSİLER

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. 5,4 go 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

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 İçi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

UAPUR - fERİROT ~

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 51301 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4269 
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 
AÇLIK OYUNLARI: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:45... 
SİYAHLI KADIN 

12:00-14:15-16:30- 
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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POSITIVE KARTLA 
HEDİYE YAKIT

■KALİTELİ HİZMET
■GÜVENİLİR AKARYAKIT
■ÜCRETSİZ OTO YIKAMA
-MADENİ YAĞ
■MARKET
■İÇ DIŞ DETAYLI YIKAMA

(Motor. Koltuk, Tavan, Alt Döşeme Yıkama) 
SİZ ARAYIN, BİZ ALIP OTONUZU YIKAYALIM.

Merkez: Hisar Mah. Dörtyol Ağzı Mevkii - GEMLİK
. ■: Şube: Armutlu Yolu Kurudere Mevkii - KÜÇÜKKUMLA 

Şube: Hisar Mh. Gemlik Sümerbank Girişi Balıkçı Barınağı - GEMLİK
• Tel: 0.224513 1079

! akcanl6@poasbayi.com.tr

mailto:akcanl6@poasbayi.com.tr


TÜM FIX PAKETLER VE ELF MOTOR 
YAĞLARINDA YÜZDE 20 İNDİRİM

4 ADET MİCHELİN LASTİK ALANA 
POLYPAD ANDROİD PC TABLET HEDİYE

BONUS CARD ■ MAXIMUM KART 
VE WORLD CARD’A 6 TAKSİT

KAMPANYA 7 MAYIS - 9 HAZİRAN 2012 
TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR

III KMDEP
RENAULT OTOMOTİV

Yeni Yalova Yolu Bağ-Kur Sanayi 
Sitesi E Blok No : 9 GEMLİK / BURSA 
Tel : (0.224) 513 89 06 Fax : 514 30 89

rfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Kumla Genclitsnor 
başaramadı 1-2

L/der Gemlik Çotanakspor’un 3 puan 
gerisinde ikinci sırada şampiyonluk 
kovalayan Bordospor Gemlik deplas 
manında Kumla Gençlikspor’u Onur 
Üçüncü’nün her iki yarıda kaydettiği 
gollerle 2-1 yenerek çok önemli 3 
puanın sahibi oldu. Haberi syf 9’da

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Gülerin görevden alınmasından sonra Belediye Başkanvekilliği 
için yapılan seçimlerde yaşananların hukuksal yönünü Avukat Mehmet Gül ile konuştuk.

II i I ■ ıVı ı i| II V ■■ ■ ■ ■■ II

loıiMflaMıh
Bursa Barosu avukatlarından Gemlikli 
Mehmet Gül, Gemlik Belediyesi’nde 
yaşanan başkanvekilliği seçimleri ve hukuk 
sal süreci değerlendirdi. Gül, “17 Mart 2011 
tarihinde yapılan Belediye Başkanvekil 
liğinden sonra CHP’tilerin kapı önünde yap
tıkları toplantının yargı tarafından geçerli 
sayılması sonucu o günkü meclisin yaptığı 
seçimlerde geçerlidir. Bu nedenle, hukuken 
Necdet Ersoy o gün başkanvekili seçil 
miştir." dedi. Haberi sayfa 4 ve 5’de

Gemlik Belediye 
Meclisi’nde 
geçtiğimiz hafta 
CHP’li üyelerin 
Bülent Dalkılıç’ı 
protesto ederek, 
oturumu terk 
etmesi üzerine, 
ertelenen Meclis 
toplantısı bugün 
yapılacak.
Saat 15.oo de 
yapılacak olan 
Belediye Meclis 
toplantısına Bülent 
Dalkılıç’ın katılıp 
katılmayacağı belli 
olmazken,

CHPTıerin nasıl bir 
tavır takınacağı 
bugün belli olacak. 
Belediye 
Meclisi’nde Daire 
Müdürlüklerinden 
gelen konular ele 
alınacak, daha 
sonra komisyonlar
dan gelen konular 
görüşülecek. 
Gündemde 
Müftülüğün 
Belediye’ye ait 
Eski Kız İmam 
Hatip Okulu’nun 
istemi de bulunu 
yor.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Galatasaray Şampiyon...
Başta, Fatih Terim hocayı kutluyorum.
Sonra, GalatasaraylI futbolcuları, cami

ayı ve taraftan..
Bir futbol ligi daha çetin mücadele 

sonunda tamamlandı.
Şampiyonluğu belirleyecek olan 

cumartesi günkü Galatasaray - Fener 
bahçe maçına Türkiye kilitlendi.

Zevksiz bir maç olsa da, beraberlik 
Galatasaray’ı şampiyonluğa taşıdı.
Fenerliler üzülse de, sonucu olgunluk

la karşıladı.
Ama sokaklarda sonucu içine sindire

meyenler de oldu, hoş olmayan görün
tüler yaşandı. Devamı sayfa 4’de

2010 yılında uygu
lanmaya başlanan 
ve her geçen gün 
geliştirilen ‘Beceri 
10 Uzmanlaşmış 
Meslek Edindirme 
Projesi’ kapsamına, 
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi de

dahil edildi.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
Oda olarak İş Kur 
ile birlikte yürütülen 
projelere destek 
verdiklerini,

Endüstri Meslek 
Lisesi’nden sonra 
Kız Teknik ve 
Meslek Lisejerinin 
de kapsama alın
masından memnun
luk duyduklarını 
söyledi.
Haberi sayfa 2’de

Mffl

Wsuaciliyoi
Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü, ‘Ha 
vuz Suyu Opera 
törlüğü’ kursu 
başlatıyor.
Yaz döneminin 
yaklaşması nede 
ni ile bu alanda 
çalışacak eleman
larda bulunması 
gereken bu belge 
Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’nde 
verilecek.
Haberi sayfa 2’de

wwTy.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Kız T.M.L UMEM Kapsamına Alındı

GTSO’dan projelere 
destek sürüyor

2010 yılında uygu
lanmaya başlanan 
ve her geçen gün 
geliştirilen ‘Beceri 
10 Uzmanlaşmış 
Meslek Edindirme 
Projesi’ kapsamına, 
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi de 
dahil edildi. 
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 
Müdürü Nazım 
Hikmet Seren, Işkur 
Şube Müdürü Lütfi 
Güleç ve Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt ile 
biraraya gelerek, 
yapılan tüm girişim
ler sonucu okulun 
projeye dahil 
edilmesini ve süreci 
değerlendirdiler. 
Önümüzdeki gün
lerde, Gemlik Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi projeden kay

nak aktarılması ve 
açılacak kurslara 
imkan sağlayacak 
şekilde okulun 
altyapısının geliştiril 
mesi ardından, işsiz 
lik ve mesleksizlikle 
mücadele etmek 
adına kurslar aça
cağı bildirildi. 
İşletmelerin talep 
ettiği mesleklerde 
ve istenilen özellik

lere sahip eleman
ların yetiştirileceği 
kurslar, hizmet sek
töründe olacak ve 
işsizlere ve fir
malara fırsatlar 
sunacak.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
Oda olarak İş Kur 
ile birlikte yürütülen 

projelere destek 
verdiklerini, 
Endüstri Meslek 
Lisesi’nden sonra 
Kız Teknik ve 
Meslek Liselerinin 
de kapsama alın
masından memnun
luk duyduklarını, 
birlikte yapılacak 
projelere destek 
vereceklerini 
söyledi.

HavıızSuyu 
Operalötlüflü
kursu acılnor

Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü, ‘Havuz 
Suyu Operatörlüğü’ 
kursu başlatıyor. 
Yaz döneminin yak
laşması nedeni ile 
bu alanda çalışa
cak elemanlarda 
bulunması gereken 
bu belge Gemlik 
Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlü 
ğü’nde verilecek. 
48 saatlik teorik ve 
uygulamalı eğitim 

sonrası yapılacak 
değerlendirme ile 
alınabilecek.
Müracaatların 
nüfus cüzdan 
fotokopisi ile şah
sen yapılaması 
gerektiğini bildiren 
HEM ilgilileri, yeter
li katılımcı sayısı 
oluştuğunda kur
sun hemen açıla
cağını bildirdiler. 
Kursun akşam 
saatlerinde açıl
ması planlanıyor.

lîlUMMlIl IIMMlUllllWM tffl
Gemlik Müteahhitler 
Derneği kuruluşlarını 
gerçekleştirmelerinin 
ardından, tanışma 
ziyaretlerine başladılar. 
Ziyaretlerinin ilk 
durağında, Kaymakam 
Vekili Adnan Kayık’la 
makamında bir araya 
geldiler.
Ziyarette Dernek 
Başkanı Hamza Aygün 
ile Yönetim Kurulu 
Üyeleri Selahattin Ulaş, 
Ferhat Kurt, Şerif Oğur, 
Rahmi Bozdemir, Murat 
Çakır hazır bulundular. 
Dernek olarak kuruluş 
amaçlarını anlatan 
Aygün, Gemlik’te 
faaliyette bulunan veya 
yaşayan müteahhitleri 
bir araya getirmek, 
müteahhitler arasında 
dayanışmayı sağlamak, 
birlikte projeler ürete
bilmek için gerekli 
imkânları sağlamak, sek
törün sorunlarını belir
lemek, dile getirmek ve

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

çözüm üretmek olarak 
özetledi.
Bununla beraber ilçemiz 
için yapı projeleri oluş
turmak, inşaat sektö 
rünün geliştirilmesini 
sağlamaya ve istihdam 
oluşturmaya çalışmak, 
müteahhitlikle ilgili 
olarak ülkemizde ve 
dünyada oluşan yenilik
leri yakından takip 
etmek ve bu 
gelişmelerin ilçemizde 
yapılacak uygulamalarda 
kullanılmasına çalışmak, 
hedeflerinin olduğunu 

da sözlerine ekledi. 
Gemlik Müteahhitler 
Derneği’nin ilçemize 
hayırlı olmasını dileyen 
Kaymakam Vekili Adnan 
Kayık, sivil toplum kuru
luşlarının önemine 
değinerek, örgütlü 
toplumların her zaman 
daha hızlı ilerlediğini 
söyledi.
Derneğin ziyaretinden 
duyduğu memnuniyeti 
de dile getiren Kayık, 
her zaman destek 
olacaklarının sözünü 
verdi.

AKP hükümetinin 19 
Mayıs Gençlik ve Spor 
Bayramı gösterilerini 
yasaklayarak, yalnız 
merkezde yapılması 
kararı üzerine, Türkiye 
Gençlik Birliği ve 
Atatürkçü Düşünce 
Dernekleri, 19 Mayıs 
Cumartesi günü İstanbul- 
da yapılacak yürüyüş ve 
kutlamalara Gemliklileri 
davet ediyor.
Dün, Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi 
tarafından Atatürk 
Kordonu girişinde 

açılan stantta, Gemlik 
halkının yürüyüş ve kut
lamalara katılmalarım 
isterken, Gemlik'ten kut
lamalara katılmak 
isteyenlerin 
isimlerini almaya 
başladılar.
ADD’li iki genç tarafından 
yapılan duyurularda ikti
dara Atatürk ve 
Cumhuriyetin kazanım- 
larını yok ettirmeyecek
lerini, iktidarın yasakla
masına karşın 
19 Mayıs kutlamalarının 
yaşatılacağını söylediler.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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CHP’liler Anneler Günü nü kutladı
CHP Gemlik İlçe 
Örgütü, Kadın Kolu, 
Gençlik Kolu 
Anneler Günü 
nedeniyle kutlama 
mesajı yayınladı. 
Anneler Günü 
nedeniyle, CHP İlçe 
merkezinde bir 
araya gelen 
CHP’liler, kadınlara 
karanfil vererek, 
dertlerini dinlediler. 
Cumhuriyet Halk 
Partililer, şehit 
Gökhan Aydınlı’nın 
annesi Fatma Aydın 
lı’yı evinde ziyaret 
ederek, Anneler 
Günü’nü kutladılar. 
Gün içinde gidilebili- 
nen annelerin 
haricinde tüm dünya 
annelerinin gününü 
de kutlayan CHP’ 
İlçe Başkanı Mehmet 
Sertaslan, şunları 
söyledi: "Sevginin 
en büyük kaynağı 
nın, sınırsız hoşgö 
rü, karşılıksız emek 
ve inanılmaz özve 
riye sahip anneler 
olduğunu, anne ve 
çocuk sevgisinin 
yerine konulabilecek 
başka bir değerin 
olmadığını ifade 
edelim. Sağlıklı, 
mutlu ve üretken bir 
toplumun, annelerin 
katkısıyla yaratıla
bileceğini bilinme 
lidir. Çocuk, kişiliği 
oluşurken en yakını 
olan ve sürekli 
ilişkide olduğu 
anneden etkilenir.

Bu nedenle anne 
adaylarının kendi
lerini en iyi biçimde 
yetiştirmeleri, geliş 
tirmeleri, bilinçli 
anneler olarak ço 
cuklarına iyi örnek 
olmaları gerekir. 
Annenin çocuğuna 
verdiği sevgi, 
yaşamı boyunca 
gereksinim duya
cağı manevi duygu
ların temelidir.
Yerleri asla dolduru
lamayacak anneleri 
miz en değerli var
lığımız olarak, sevgi 
dolu yürekleri ve 
sağduyulu yaklaşım 
larıyla bizlere her 
zaman yol göstere
cektir. Annelerimiz 
den aldığımız sevgi 
ve emeğin karşılığı 
nı, sorumlulukları 
mızı yerine getire 
rek, ulusumuza ve 
insanlığa yararlı 
bireyler olarak 
ödeyebiliriz. "Kadın 
larımız, annelik 
sorumluluğunun 
yanı sıra, ülkemizin 
en zorlu dönemlerin

de mücadeleci, 
azimli, fedakâr ve 
güçlü duruşları ile 
engelleri her zaman 
aşmaya çalış mış ve 
başarmışlar dır. 
Bugün de anneleri 
mizin, kadınlarımı 
zın taşıdıkları görev 
ve sorumluluklar en 
az Kurtuluş Savaşı 
yıllarındaki ölçüde 
önem arz etmekte
dir. Ülkemizin içinde 
bulunduğu şartlar 
ve üzerinde dolaştın 
lan karanlık bulut
lara karşı durmak
sızın bizler müca 
dele edeceğiz.” 
Sertaslan, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 

kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 
"Dünyada her güzel 
şey kadının eseridir" 
sözünü hatırlatarak, 
"Her koşulda sığı
nacak limanımız, sır
daşımız, Hacı Bek 
taş Veli'yi, Mevla 
na'yı, Yunus'u, Na 
zım'ı, Fazıl Say'ı, 
İsmet İnönü'yü, par
timizin ve cumhuri 
yetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Ke 
mal'i yetiştirmiş 
cefakar annelerimi 
zin An neler 
Günü'nü kutluyor, 
selam ve sevgilerimi 
sunuyor, ellerinden 
öpüyorum" dedi.

Harmancık ilçesinde 
otomobilin dereye 
düşmesi sonucu 4 
kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Yasemin Oztürk (35) 
idaresindeki 10 AY 
243 plakalı otomobil, 
Harmancık-Balıkesir 
karayolu Gökçedağ 
Tren İstasyonu 
yakınlarında köprü
den dereye düştü. 
Sürücü Yasemin 
öztürk ve eşi 
İbrahim Öztürk (30) 
ile çocukları Ahmet

Karısını tehdit 
eden kocaya evden 

uzaklaştırma

Akif (2) ve Nisa 
Öztürk (8) yaralandı. 
Harmancık Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralılar
dan İbrahim öztürk, 
ambulans 
helikopterle Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'ne sevk 
edildi. Diğer 
yaralılar, ilk müda
halenin ardından 
Kütahya Tavşanlı 
Devlet Hastanesi'ne 
gönderildi

MHF’lller Urla Sıta Hecesi nin kanunu »Mu
Gemlik Şanlıurfalılar 
Derneği’nin 15 gün 
arayla düzenlediği 
sıra gecesinin 
konuğu Milliyetçi 
Hareket Partisi 
Gemlik İlçe Yönetimi 
oldu.
Gemlik Şanlıurfalılar 
Dernek Başkanı 
Veysi Karacan 
MHP’nin iade i 
ziyaretinden mem
nun olduklarını dile 
getirirken, siyasi 
parti ayrımı 
gütmediklerini ve 
ülkemiz için çalışan 
her kuruluşun 
kendileri için değerli 
olduğunu söyledi. 
MHP ilçe Başkanı 
Osman Durdu, 
Gemlik’te dernek 
kültürünü değiştiren 
Urfahlara tekrar

teşekkür ederken, 
"Bizim Milliyetçilik 
anlayışımızda ırk, 
kültür veya etnik 
ayrım yoktur. Bizler 
Ülkemiz için 
fedakarlıkta bulunan 
her vatandaşımız 
bizler için değerlidir. 
Sıra gecelerinin öne
mini de biliyoruz, 
Milli mücadele döne

minde Urfa’nın Şanlı 
adını almasını 
sağlayan kararlar 
çoğunlukla bu 
gecelerden çık
mıştır. Bu kültürün 
yaşatılmasını 
sağlayan sizler en 
içten şekilde kutlu 
yorum” dedi.
Gecenin devamında 
Sıra Gecesinde MHP 

İlçe Başkanı Osman 
Durdu’nun da eşlik 
ettiği türküler 
söylenirken, sıcak 
bir sohbet ortamı 
oldu.
Şanlıurfanın sem
bolü olan çiğ köfte 
ikramı da yapılan 
gece birlik beraber
lik mesajları ile son 
buldu.

Bursa'nın Orhangazi 
ilçesinde kendisini 
ölümle tehdit eden 
eşini şikayet etti. 
Alkollü olduğu 
tespit edilen eşe 
mahkeme 6 ay 
evden uzaklaştırma 
cezası verdi.
Edinilen bilgiye 
göre, Orhangazi 
ilçesinde ikamet 
eden S.S. (38) isimli 
bayan, kendisini 
ölümle tehdit eden 
eşi R.S.'(49) isimli 
eşini 156 Jandarma 
ihbar hattını ara
yarak Bursa İl 
Jandarma 
Komutanlığı ekipler
ine bilgi verdi. R.S 
(49) isimli şahsın 
alkollü olduğu ve 
üzerinde 1 adet 
ekmek bıçağının 
bulunduğu tespit 

‘Gemlik Körfez’ internette 
wwgem^

edildi. 6284 Sayılı 
Ailenin Korunması 
ve Kadına Karşı 
Şiddetin önlenme
sine Dair Kanunun 
kolluk amirine 
verdiği yetki gereği 
Jandarma tarafından 
R.S. isimli şahıs 
hakkında 6 ay süre 
ile evden uzak
laştırılma cezası 
aldı. Jandarma 
yetkilileri, 
"Hiçbir vatandaşımız 
yalnız değildir. 
Şiddete uğrayan 
veya uğrayacağı 
düşünen şahıslar 
ücretsiz 156 
Jandarma 
İmdat/İhbar hattını 
arayarak yardım 
istediklerinde 
Jandarma en kısa 
sürede yanınızda 
olacaktır" dedi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Galatasaray Şampiyon...
Futbol magandaları, sahada kıyasıya 

mücadele ile geçen ve sonuçlanan bir spor 
karşılaşmasının sonuçlarını içlerine sindire- 
meyince, polise, polis araçlarına saldırdılar.

Hırslarını alamadılar.
Kamu görevlilerine kamu araçlarına sal 

dırdılar.
Şampiyonluğa gölge düşürdüler.
Kadıköy’de büyük bir tehlike atlattılar.
Herkese geçmiş olsun.
Yalnız benim dikkatimi çeken konu, neden 

o bölgede kolluk kuvvetleri yetersizdi.
10-15 öğrenci bir protesto gösterisi yapsa 

anında yüzlerce polis bulunurken, 
Kadıköy’de olayların bu denli büyümesine 
yetersiz güvenlik önlemleri de sebep oldu.

CHP BUGÜN NE YAPACAK
Çarşamba günü yapılan Belediye Meclisi 

sinin Mayıs ayı ilk toplantısına katılan 
CHP’nin Brütüsü tepkiye neden oldu.

CHP’liler Bülent Dalkılıç’ın istifa ettiğini, 
bunun işleme konmamasının suç oluştur
duğunu bildirdiler.

İstifa kişisel bir olgudur diyerek, belediye 
Başkanvekili Refik Yılmaz’a gönderme yap
tılar.

Sorunun yargıya taşındığını anlıyoruz.
Gemlik Belediye Meclisi’ndeki bu koltuk 

savaşı devam edeceğe benziyor.
Bugün saat 15.oo de yeniden toplanacak 

olan Belediye Meclisi oturumuna Bülent 
Dalkılıç katılırsa, CHP’liler nasıl bir tavır ala
caklar?

Bunu bugün göreceğiz.
Gemlik Belediye Meclisi, iki yıldır olayları 

ve yaşananları ile Türkiye’nin gündemine 
oturdu.

Hala da oturmaya devam ediyor.
CHP’liler bugün meclise gelecekler ve otu

rama katılacaklar.
Acaba Bülent Dalkılıç gelecek mi?
Bence gelmeyebilir.
Uzaktan kumandalı araba gibi olacak bun

dan sonraki yaşamı...
Kendisinin değil, binleri adına hareket ede

cek.
0 hala, ‘ben Refik Yılmaz’a oy vermedim 

dese de, yaptıklarıyla suçu üzerine aldı.
Bunu kimseye anlatamaz bundan sonra...
Artık, o bir Brütüs olarak bilinecek ve 

verdiği oy karşılığında, çıkar sağladığı inan 
cı beyinlerden silinmeyecek.

Koltuğa oturanlar da, o koltuğa nasıl otur- 
dulannın ezikliği yaşayacaklar.

Bugün yandaki sütunlarda ilçemizin genç 
avukatlarından Mehmet Gül ile Belediye 
başkanvekilliği seçimlerini konuştuk.

Olayları, genç bir hukukçunun gözünden 
görün ve mutlaka okuyun.

Geçtiğimiz hafta 
Mayıs ayı olağan 
toplantısını yapmak 
için toplanan 
Gemlik Belediye 
Meclisi’nde, meclis 
üyeliğine CHP’den 
istifalar üzerine, 
yedekten gelen 
Bülent Dalkılıç’ın 19 
Ocak 2012 günü 
yapılan Belediye 
Başkanvekilliği 
seçimlerinde par
tisinin adayı yerine, 
AKP adayı Refik 
Yılmaz’a oy 
verdiğinin belirlen 
mesi üzerine, Meclis 
üyeliğinden istifa 
etmesine karşın, 
meclis toplantısına 
katılması, 
CHP’lilerin tepkile 
rine neden olmuştu. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından 
Belediye’de başlatı 
lan soruşturma 
nedeniyle, Başkan 
yardımcılarıyla bir
likte İçişleri Bakanlı 
ğı’nca görevinden 
uzaklaştırılması 
sonucu, ortaya 
çıkan 
Başkanvekilliği 
seçimlerinde, CHP 
iki kez içinden 
ihanete uğradı. 
Kritik seçimlerden 
ilkinde, işi pazarlığa 
döken, hatta beledi 
ye başkanvekili 
adayı olmak isteyen 
Muharrem Sarı, 
oylamada karşı taraf 
ile yapılan pazarlık
lar sonucu, AKP 
adayına oy verdi. 
MHP’ii Mehmet 
Çelik’in de AKP 
adayını destekleme
si sonucu, Refik 
Yılmaz Başkanvekili 
seçildi.
Mecliste 9 üyesi bu 
lunan AKP’nin, 
başka partilerin 
üyeleri ile yaptığı 
pazarlıklar işe yara
madı.
Yargıya taşınan 
seçimler, Bursa 3. 
İdare 
Mahkemesi’nce 
17 Mart 2011 günü 
yapılan meclis top 
lantısını, 21 Mart 
2011 günü CHP’nin 
23. maddeye göre 
yaptığı kapı önü 
meclis toplantısını 
hukuki kabul ederek 
geçersiz saydı. 
Ama, Bakanlık ve 
Refik Yılmaz yargı 
kararına karşı 10 ay 
direndi.
Danıştay’a yapılan 

itiraz da red olunun
ca, Bakanlık, kapı 
önünde CHP’lilerin 
yaptığı meclis 
toplantısı sonuçları 
nı yine dikkate alma
yarak, seçim istedi. 
19 Ocak 2012 günü 
yapılan 2. Başkan 
vekilliği seçimlerin 
de, CHP ikinci kez 
ihanete uğradı. 
Refik Yılmaz’a oy 
veren CHP’li Brütüs, 
2 ay kendini gizledi. 
CHP’liler, dedektif 
gibi işin üzerine 
giderek, Brütüs’ü 
buldu.
Belediye Başkanve 
killiği seçimlerinde 
karşı partinin adayı
na oy veren meclis 
üyesi bir kamu 
görevlisidir.
Kamu görevini 
yapan birinin, 
meclis seçimlerinde 
oyunu bir menfaat, 
çıkar karşılığı kul
lanmasının suç olup 
olmadığını, 
Başkanvekilliği 
seçimleri sürecini, 
Bursa Barosu 
Avukatlarından 
Gemlikli Mehmet 
Gül ile konuştuk.

Kadri GÜLER : 
Sayın Gül, 17 Mart 
2011 günü yapılan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekilliği 
seçiminde Belediye 
Başkan Yardımcıları 
Cemil Acar ve 
Özkan Ateşli’ye oy 
kullandırılmasını 
hukuka uygun 
buluyor musunuz?

Mehmet GÜL: 
Sayın Güler, idari bir 
görev olan Başkan 
Yardımcılığından 
uzaklaştırılmış bele 
diye meclis üyesi 
nin, yine bir idari 
görev olan başkan
vekilliği seçim
lerinde aday olması 
ciddi ve açık bir 

çelişki oluşturur. 
Hukuka uygun bir 
sonuç olmaz. 
Dolayısıyla İçişleri 
Bakanlığı’nın görev 
den uzaklaştırma 
kararı, bu anlamda 
doğru olup, hukuka 
uygundur. Ancak, 
anlattığımız durum 
tamamen seçilme 
hakkı kapsamında 
geçerli bir sonuçtur. 
Belediye Meclis 
üyesinin belediyenin 
bir karar organı olan 
Belediye Meclisi’nde 
oy kullanması bir 
görev değil, haktır. 
İdari görevinden 
uzaklaştırılmış 
belediye meclis üye 
sinin, kendi açısın
dan bir görev değil, 
bir hak olan oy kul
lanmasını engeller 
herhangi bir yasal 
hüküm yoktur.

K.GÜLER :
Yani, siz diyorsunuz 
ki; Cemil Acar ve 
Özkan Ateşli’nin oy 
kullanması bir haktır 
ve bu hak hukuka 
aykırı engellen
miştir.

M.GÜL : 
Kesinlikle öyle. Bu 
çok açık ve nettir.

K.GÜLER - 
Bu durum yargıya 
taşındı mı?

M.GÜL:
Elime ulaşan karar
lardan anladığıma 
göre, Cemil Acar ve 
Özkan Ateşli kendi
lerinin oy kullan
masının engel
lendiği gerekçesiyle 
17 Mart 2011 tarihli 
başkanvekilliği seçi
minin iptali istemiyle 
yargı yoluna vurdu
lar. Ancak, mahke 
me benim bir idare 
işlemi iptal ede
bilmem için önce 
onun idari bir işlem 

niteliği kazanması 
lazım.
Dolayısıyla önce ida 
ri işlem niteliğini 
kazanıp kazanmadı 
ğına bakmak gerekir 
diyor.

K.GÜLER : 
Kararda, Refik 
Yılmaz başkan vekili 
değil deniyordu. 
Ama nedense, bu 
uzun süre görülmek 
istenmedi, sonrasın
da ise yeniden 
başkanvekilliği seçi
mi yapıldı.

M.GÜL:
Evet, kararda ‘siz 
başkanvekilliği seçi
minin iptalini istiyor
sunuz ama bu kişi 
zaten başkanvekili 
değil, olmayan bir 
şeyi iptal edemem’ 
diyor.

K.GÜLER- 
Yargı kararı orta
dayken, yeniden bir 
başkanvekilliği 
seçimine gerek var- 
mıydı? İçişleri 
Bakanlığı’nın 
başkanvekili seçim
lerini tekrar yaptır
masını hukuki 
buluyor musunuz?

M.GÜL-
Yeni bir başkanvekili 
seçilmesine gerek 
yoktu.
Mahkeme kararında 
17 Mart 2011 günü 
Belediye Başkanve 
killiği görevini yürü 
ten Gürhan Çetin 
kaya tarafından 
yasanın kendine 
verdiği yetkilere 
dayalı olarak, 
yeniden görüşülmek 
üzere meclise iade 
edildiği, meclisin 
iade üzerine ısrar 
etmediğini açıkça 
belirtmiştir.

Devamı yan 
sayfada

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Belediye Başkanvekilliği için yapılan seçimlerde yaşananların hukuksal yönünü Avukat IMehmet Gül ile konuştuk.

IIİİİIIIIB İlil SI* Millili ilBİtli İl Mili WllMlIlM
K.GÜLER : 
Ancak, mahkeme 
kararında, 
“Mahkeme Necdet 
Ersoy başkanveki- 
lidir demiyor.” Bu 
durumda nasıl yeni 
bir seçime gerek yok 
diyorsunuz?

M.GÜL: 
Mahkeme, böyle bir 
şey diyemez. Çünkü, 
mahkemeler ancak 
davanın esasına 
ilişkin konuları 
tartışır ve karar verir. 
Davanın esası 
Necdet Ersoy’un 
başkanvekilliği 
değil, Refik Yılmaz’ın 
başkanvekili olup 
olmadığıdır. Zaten, 
mahkeme kararında 
açıkça adı geçen 
şahıs belediye 
başkanvekili görevi
ni yürütmesini 
sağlayacak kesin ve 
nitelikte bir işlem 
yoktur. Yani 
Mahkeme açıkça 
Refik Yılmaz’a “Sen 
başkanvekili 
değilsin” diyor.

K.GÜLER : 
Bazıları bu süreçte 
tiyatro oynandığım, 
yapılanların hukuk 
dışı olduğunu söyle
di. 
Siz ne diyor sunuz? 
Gerçekten CHP’liler 
kapı önünde yapılan 
seçimlerle tiyatro 
mu oynadı, başkan
vekili mi seçti?

M.GÜL: 
Bazıları da 19 Ocak 
2012 günü yapılan 
toplantı da bir tiyat 
roydu zira, kimin ne 
rol üstleneceği 
önceden yazılıp 
çizilmişti. İş bu 
oyunu sadece sah
nelemeye kalmış, 
dikkat ederseniz 
kazanan partinin 
meclis üyeleri de 
sonuca sevinemedi 
ler, çünkü sonucu 
önceden biliyorlardı. 
Bu yüzden seçim 
tamamen bir tiyatro
dur diyor.

K.GÜLER: 
Hangisi tiyatro bunu 
zaman gösterecek.

M.GÜL:
Gürhan Çetinkaya 
meclisi toplantıya 
çağırırken, 17 Mart

2011 günlü kararda 
ısrar edilip edilmeye
ceğinin 
oylanacağını, ısrar 
edilmediği takdirde 
de yeni bir başkan
vekili seçimine 
geçildiğini açıkça 
beyan etmiş. 
Mahkeme 
kararında 17.3.2011 
tarihli meclis 
kararının Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
görevini yürüten 
meclis ikinci başkan 
vekili Gürhan 
Çetinkaya tarafından 
21 Mart 2011 tarihin 
de yeniden 
görüşülmek üzere 
meclise iade edildi 
ği, dava konusu 17 
Mart 2011 tarih ve 
2011/M-101 sayılı 
Gemlik Belediye 
Meclis kararında üye 
tam sayısının salt 

çoğunluğuyla ısrar 
edilmediği anlaşıl
maktadır diyerek 
çağrıyı ve toplantıyı 
hukuka uygun gör
müş, zaten kararda 
ısrar edilmemesi 
üzerine meclis aynı 
toplantı da yeni bir 
başkanvekili 
seçimine geçmiştir. 
Bu seçimde de yeni 
bir başkan vekili 
seçilmiştir. Bu yüz
den yeni bir başkan 
vekili seçmeye gerek 
yoktu.

K.GÜLER:
Karar aynı zamanda 
Danıştay tarafından 
da onandı.

M.GÜL:
Evet. Şunu da belirt
mek gerekir. İdari 
yargıda adli yargı
dan farklı olarak 
hüküm fıkrası olmaz. 
Hüküm gerekçesiyle 
bir bütündür. Bu 
yüzden hüküm 
onandığında 
gerekçesi de onan

mış olur. 17 Mart 
2011 tarihli seçime 
ilişkin meclis 
kararının yeniden 
görüşülmek üzere 
meclise iadesi ve 
devamındaki işlem
ler Danıştay tarafın
dan da usul ve 
yasaya uygun bulun 
du. 19 Ocak 2012 
tarihli seçime gerek 
yoktu, dememin en 
önemli nedeni bu. 
Yani, bu Gemlik ve 
Bursa hatta Türkiye 
gündemini uzun 
süre meşgul eden 
Brütüs vakasının 
yaşandığı 19 Ocak 
2012 tarihli seçim 
boşuna mıydı?

K.GÜLER: 
Evet, gerek yoktu. 
Peki, Gemlik’te 
gerek 17 Mart 2011 
ve gerekse

19/01/2012 tarihinde 
yapılan belediye 
başkanvekilliği 
seçimine ilişkin 
toplantı öncesi ve 
sonrasında çeşitli 
kişiler hakkında çok 
ciddi iddialar ortaya 
atıldı. Belediye 
meclis üyesinin 
menfaat temin 
ederek oy kullan
ması suç mu ?

M.GÜL:
Bu soruya bir örnek
le cevap vermek 
isterim. Fransa'da 
"Panama 
Okyanuslararası 
Şirketi"ni iflastan 
kurtarmak için 
çıkarılan piyangolu 
tahvil satışını 
öngören yasanın 
teklifi ve kabulü için 
bazı milletvekillerine 
rüşvet verilmişti. 
Milletvekilleri bu 
olayda verdikleri oy 
nedeni ile değil, 
fakat, rüşvet alarak 
oy kullandıkları için 
cezalandırılmışlardı.

Daha açık bir 
ifadeyle milletvekil
leri şu ya da bu 
yanda oy verdiği için 
değil, fakat rüşvet 
alarak oy kullandık
ları için suçlu duru
ma düşmüşlerdi. 
Zira rüşvet suçu oy 
verildiği anda değil, 
oy vermeden önce 
tamamlanmıştır. 
Ceza Kanunumuzda 
"rüşvet konusunda 
anlaşmaya varılması 
halinde, suç tamam
lanmış gibi cezaya 
hükmolunur" 
demektedir. Belediye 
meclis üyesi de 
kamu görevlisidir. 
Dolayısıyla belediye 
meclis üyesinin bir 
menfaat temini söz 
konusuysa, ya da 
kanundaki ifadeyle 
bir yarar karşılığında 
oy vereceğini 

belirterek bir anlaş
maya varmışsa, artık 
rüşvet suçunun 
yasal unsurları oluş
muş olduğundan, 
belediye meclis 
üyesi bu anlaşma 
dolayısıyla ceza- 
landırılabilecektir. 
Zira, meclis üyesi şu 
ya da bu yanda oy 
verdiği için değil, oy 
vermeden önce 
rüşvet aldığı için 
cezalandırılacaktır.

K.GÜLER:
Belediye meclis 
üyesi menfaat anlaş
ması yapıp oy kul- 
lanmasa ne olur?

M.GÜL: 
Suç yine oluşur. Az 
önce de söyledim. 
Yasa anlaşmaya 
varılmasının suçun 
oluşması için yeterli 
kabul etmiştir. Bu 
son derece 
yerindedir. Rüşvet 
suçu kanunda Kamu 
idaresinin güvenilir
liğine ve işleyişine 

karşı suçlar kap
samında düzenlen
miştir. Maddenin 
gerekçesinde de 
kamu görevlilerinin 
rüşvet kabul etmez 
ve satın alınamaz 
oldukları hususunda 
toplumda hakim 
olan güvenin, 
inancın sarsılma
ması gerektiği, 
rüşvete ilişkin suç 
tanımının bu güveni 
korumayı amaçladığı 
belirtilmiştir. Bu son 
derece yerindedir. 
Belediye meclis 
üyesi bir kamu 
idaresi olan belediye 
meclisinin güvenilir
liğine bu kapsamda 
temsil ettiği sıfata 
uygun davranmak 
zorundadır.

K.GÜLER:
Başkan yardımcılığı 
koltuğu karşılığında 
oy verileceği taah
hüdü varsa, bu 
konuda bir anlaşma 
yapılmışsa bu rüşvet 
suçunu oluşturur 
mu?

M.GÜL:
Yasa ‘kamu görevlisi 
nin görevinin gerek
lerine aykırı olarak 
varılan anlaşma 
çerçevesinde bir 
YARAR elde etmesi 
rüşvettir’ diyor. 
Kamu görevlisinin 
dolayısıyla belediye 
meclis üyesinin 
ekonomik, hukuksal 
veya kişisel duru
munu değiştirerek 
onu tatmin eden, 
almadığı, kabul 
etmediği haline 
oranla kendisini 
daha müsait duruma 
getiren her şey 
"yarar" kavramına 
dahildir.

K.GÜLER:
Peki rüşvet suçunun 
cezası nedir?

M.GÜL:
Kanun, rüşvet alan 
kamu görevlisinin 
dört yıldan on iki 
yıla kadar hapis 
cezasıyla ceza
landırılacağını belirt
miştir.

K.GÜLER:
Rüşvet verene ceza 
var mı?

M.GÜL:

Evet, kanun koyucu 
rüşvet veren kişi de 
kamu görevlisi gibi 
cezalandırılır diyor.

K.GÜLER:
Siz, belediye meclis 
üyesi oy kullanmasa 
bile bu konuda bir 
anlaşma yaptıysa 
suç oluşur diyor
sunuz?

M.GÜL: 
Ben demiyorum. 
Kanun koyucu öyle 
diyor bu gayet açık.

K.GÜLER:
Madem, rüşvet suç 
bu konuda Gemlik 
Cumhuriyet 
Savcılığı’nın yürüt
tüğü bir soruşturma 
var mı?

M.GÜL: 
Onu ben bilemem. 
Hazırlık soruştur
ması yasa gereği 
gizlidir. Bu konuda 
açılmış bir soruştur
ma var mı bilemem. 
Şahsi kanaatim 
olduğu noktasın
dadır.

K.GÜLER:
Gemlik'te belediye
ye ilişkin yaşanan
ların herhalde her 
bir tek başına ayrı 
bir tez konusu oluş
turur. Bu süreçte, 
yer alanlar aynı 
zamanda sizin 
meslektaşlarınız. 
Siz, hukukçu kim
liğinizden ziyade 
Gemlik'te yaşayan 
bir birey olarak 
yaşananları nasıl 
yorumluyorsunuz?

M.GÜL: 
Büyük bir şaşkınlıkla 
izliyorum. Bazı kişi
lerinin hırs ve ihti
rasları uğruna nasıl 
kör ve sağır olduk
larını insani bir 
takım değerlerinin 
nasıl ayaklar altına 
alındığını gördükçe 
üzülmemek elde 
değil. Sular durulup 
herkes köşesine 
çekilince sanıyorum 
sorgulamalar daha 
iyi yapılacaktır.

K.GÜLER: 
Sayın Mehmet Gül, 
bugüh önemli bir 
konuyu birlikte 
tartıştık. İlginiz için 
teşekkür ediyorum.
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MIİİHİtlIMİteFirti'llilllllllllİllllllll
Gemlik konuşmaya 
devam ediyor. HAS 
Parti Gemlik İlçe 
Başkanhğı’mn or 
ganize ettiği progra 
mın konukları, 
Türkiye Emekliler 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Hüseyin Yener ve 
yönetim kurulu 
üyeleriydi. HAS Parti 
Gemlik İlçe Başkanı 
Emir Kantur ve 
yönetimine dernek
leriyle ilgili geniş bir 
brifing sunan 
Hüseyin Yener, 
‘‘Türkiye genelinde 1 
milyon üyemiz Gem 
lik'te 3200 üyemiz 
var. Bizim bundan 
sonra yapmamız 
gereken derneklik- 
ten çıkıp sendika 
olmamız gerekiyor. 
Sendika olduktan 
sonra pazarlık 
gücümüz daha fazla 
olur, dernekken 
bastırıp emeklileri 
mize seyyanen 60 
TL zam aldık sendi
ka olursak bunun 
kat kat üstünde

HEM’In Evlilik 
Okulu nun seminer 

ayağı sona erdi

artışlar yaptırabili
riz.” dedi. Yener, 
‘‘İntibak Yasası 2013 
yılı başından geçerli 
olsada bu bizim 
başarılarımızdan 
biridir. İdari Sekreter 
Ömer Şimşek, 
üyelerimize 6 taksi
tle odun kömür 
veriyoruz, emekli 
olanlar bize müracat 
edrlerse emekli 
maaşlarını 15 günde 
bağlatıyoruz,vefat 
edn üyelerimizin 
eşlerine tüm hukuki 
konularda yardımda 
bulunuyoruz bunlar 
bizim yaptık larımı 
zın bir kısmıdır” 
dedi.
Yener, “Gemlik

Belediye Başkanı ve 
daha sonra başkan- 
vekili bizlere sıcak 
davranıyor. Fakat 
taleplerimizin 
hiçbirine olumlu 
yanıt vermiyorlar. 
Gemlik’te serinle
mek için yüzümüzü 
yıkayabilecek bir 
çeşmemiz, ihtiya 
cımızı giderecek 
tuvaletimiz bile yok. 
Belediye otobüs
lerinden indirimli 
bilet almak için 65 
yaşını beklememiz 
gerekiyor. Emekliler 
için düz ayak olan 
katlı otaparkın altın
da bir lokal istiyoruz 
fakat ilgililerden 
olumlu bir cevap 

alamıyoruz.” 
Soru cevap 
kısmından sonra 
söz alan Emir 
Kantur, 
‘‘Konuklarına 
teşekkür ederek 
yaptığınız hizmetler
den çok etkilendim, 
icraatlarınızı daha 
geniş kitlelere 
ulaştırmanız 
gerekiyor, bugün 
sizin yaptıklarınızı 
deletin bir çok kuru
mu yapamıyor 
bunun için sizleri 
kalben tebrik ediyo
rum, inşallah en 
kısa zamanda 
derneğinizi ziyaret 
edeceğim” diyerek 
geceyi sonlandırdı.

Taneli Evlilikte 
Çocuğa Hazırlık ve

Gemlik Halk Eğitim 
Müdürlüğü’nde 
açılan evlilik okulu
nun Seminer ayağı 
Cuma günü Sona 
erdi.
Son gün konuş
macılar Prof Suna 
Taneli, Evliliğe 
Hazırlık ve Aile 
Bütçesi ile ilgili bir 
sunum yaptı. 
Daha sonra, Uludağ 
Üniversitesi Çocuk 
Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları A.B.D.
Başkanı Yardımcısı 
Doç. Dr. Yeşim

Ailede Çocuğun 
Önemi Konusunda 
bir sunum gerçek
leştirdi. Daha sonra 
soru-cevap kısmın
da izleyicilerin sor
dukları sorular 
cevaplandırılıdı. 
Katılımcıların yoğun 
ilgi gösterdiği semi
ner tamamlandı.
15 Mayıs’ta gerçek
leştirilecek tolu 
nikah töreninde 
katılımcılara katılım 
belgesi verilecek

sekeri 69.

cansU HALI YIKama
KIŞ GELDİ HALILARIMIZI 

YIKAYAMIYORUZ DİYE ÜZÜLMEYİN!
GEMLİK'İN İLK ÖZEL 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 
w, .KURUMU

»İM
ERKEN KAYIT 

fiVflNTflJLfiRIMIZDflN 
YARARLANIN

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 hayatında önemli bir fark yaratır” 
KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYRI SINIFLARIMIZ YE 

İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE DAĞLI. 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

'jl

Kredi kartı geçerlidir 

m Siteler Mah. Hizmet Cad. 
gf Aygün Sitesi 68/B 

10 535 815 5711
KÜÇÜK KUMLA

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Üç rehabilitasyon merkezi ilk kez birarada oldular...

Özürlüler Kanası eiklnllklerle kullandı
Gemlik Beledi 
yesi’nin Gemlik özel 
Bilgi Bahçesi 
Rehabilitasyon 
Merkezi, Gemlik 
Özel Türe Kurs ve 
Rehabilitasyon 
Merkezi ve Gemlik 
Emircan özel 
Rehabilitasyon 
Merkezi ile işbirliği 
içinde gerçekleştir 
diği ‘özürlüler 
Haftası Kutlama 
Etkinliği’ coşkulu 
geçti.
Anneler Günü ile 
birlikte kutlanan 
günde özel çocuklar 
aileleriyle birlikte 
anlamlı bir güne 
imza attılar.
Gemlik Kapalı Spor 
Salonu’nda yapılan 
kutlamaların açış 
konuşmasını yapan 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, herkesin 
özürlü adayı olduğu
nun unutulmaması 
gerektiğine dikkat 
çekerek, organizes 
yona katılanlara 
teşekkür etti.
Belediyecilik hizmet
lerinin sadece alt 
yapı, yol yapma, 
park yapma ile sınır
lı olmadığını vurgu
layan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, “Doğumdan 
ölüme kadar vatan- 
daşlann her türlü 
sosyal ve kültürel 
ihtiyaçlarını karşıla
mak da belediyecin 
ğin görevleridir.
Gemlik Belediyesi

olarak bizler bu 
konuda örnek çalış
maların altına imza 
atıyoruz” dedi.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
öncülüğünde özür
lülere yönelik 
çıkarılan kanunlar, 
yaptırımlar ve 
hizmetleri de anla
tan Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Erdoğan’ın 
açtığı yoldan yürüye 
rek özel veya devlet 
destekli tüm rehabili 
tasyon kuramlarına 
eşit mesafede hiz 
met verdiklerini kay
detti. Geçen yıl yılın 
annesi seçilen 
Mucize Koşer isimli 
bir bayan da, özürlü 
annesi olmanın zor
lukları ve erdemleri 
konusunda duygu 
sal bir konuşma 
yaptı.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’da, her üç 
özel eğitim merkezi 
nin belirlediği yılın 
annelerine çiçek

sundu.
Nermin Demirci, 
Fatma Ataş ve 
Sultan Çevik’e 
çiçeklerin takdimi 
sırasında duygusal 
anlar yaşandı.
Coşkuyla devam 
eden program 
çerçevesinde 
Kompozisyon yarış
masında birinci olan 
Celal Bayar Anadolu 
Meslek Lisesi’nden 
Kerem Kıtay, ikinci 
ve üçüncüleri 
çıkaran Gemlik 
Lisesi’nden Elif Eren 
ve Fatma Peker’e 
ödüllerini ilçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
takdim etti.
Şiir yarışmasında 
birinci olan Lale 
Kemal Kılıç İlköğre
tim Okulu’ndan 
Sevim Bo±kurt, ikin
ci olan Ayşe Ziver 
Karataş İlköğretim 
Okulundan Aleyna 
Keven ve üçüncü 
olan Şehit Ethem 
Yaşar İlköğretim 
Okulu’ndan Damla

Gör’e hediyelerini 
de Ak Parti İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz verdi.
Resim yarışması bir
incisi Şehit Ethem 
Yaşar İlköğretim 
Okulu’ndan Selenay 
Cengiz, ikinci olan 
100. Yıl İlköğretim 
Okulundan Selim 
Paksoy ve üçüncü 
olan Ayşe Ziver 
Karataş İlköğretim 
Okulundan Ennur 
Çelik’e hediyelerini 
İl Genel Meclisi 
üyesi Ercan 
Barutçuoğlu verdi. 
Bursa Zihinsel ve 
Ruhsal Engelliler 
Eğitim Derneği 
Mehteran Takımının 
gösterileriyle renkle
nen günde, Gemlik 
Belediyesi de öğren
cilere ve konuklara 
sandviç, meyve 
suyu, su ve elma 
şekeri dağıttı.
5 saat süren etkin
liklerde özel eğitim 
kurumlarının 
gösterileri güne 
damgasını vurdu.

Çocuk Senliği 
finalleri başladı

Gemlik Belediyesi 
ile İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün 
ortaklaşa organize 
ettiği “Pabucu Yarım 
Çık Dışarıya 
Oynayalım’’ sloganlı 
Çocuk Oyunları Şen 
liği final müsaba 
kalan başladı. Bu yıl 
2. si organize edilen 
şenlik kapsamında 
İlköğretim Okulu 2. 
Sınıf öğrencileri 
“Yağ Satarım Bal 
Satarım”, 3. Sınıf 
Öğrencileri “Mendil 
Kapmaca”, 4. Sınıf 
Öğrencileri 
“Tombik” ve 5. Sınıf 
Öğrencileri de 
“Yakan Top” katego
rilerinde yarışacak
lar. Nisan ayı başın
dan bu yana 
belediye tarafından 
kendilerine verilen 
oyun setleriyle final 
müsabakalarına ha 
zırlanan öğrenciler, 
“Tombik” oyunu ile 
açılışı yaptılar.
Çocuk Şenliği Koor 
dinatörü ve aynı 
zamanda Ayşe Ziver 
Karataş İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Mehmet Duran’ın 
hakemliğini yaptığı 
“Tombik” oyunu 
karşılaşmaları 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Spor

Sahasında yapıldı, 
öğrencilerin, öğret
menlerin ve velilerin 
de izlediği karşılaş
malarda Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu Ayşe Ziver 
Karataş İlköğretim 
Okulu’nu 2-1, 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu GTSO 
Gazi İlköğretimi 2-0, 
Şehit Cemal ilköğre
tim Okulu Umurbey 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulunu 
2-1, Atatürk İlköğre
tim Okulu 11 Eylül 
İlköğretim Okulunu 
2-0, Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu 
Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulunu 2-1 ve 
yine Atatürk İlköğre
tim Okulu özel 
Aykent İlköğretim 
Okulunu 2-1 yen
meyi başardı.
4 grupta 14 ilköğre
tim okulunun 
yarıştığı “Tombik” 
oyunu müsabakaları 
25 Mayıs Çarşamba 
gününe kadar de 
vam edecek.
Çocuk Oyunları 
Şenliği 11 Mayıs 
Cuma günü İlköğre
tim 3. sınıf öğrenci
lerinin sahne alacağı 
mendil kapmaca 
yarışmasıyla devam 
edecek.
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Kavmafcamlılı Kunası Gimis avak 
BaskeWol Turnuvası tam gaz

Kaymakamlık Kupası 
Gümüş Ayak 
Basketbol Turnuvası 
çekişmeli maçlarla 
devam ediyor. 
Gemport :40 
Gemlik Bankacılar 
Birliği: 42 
Günün ilk maçında 
Gemport 1 periyot 
oyunda üstünlüğü 
eline altı 12/6 2. 
periyot oyuna ortak 
olan Gemlik 
Bankacılar Birliği 
10/11 bitirdi.
3.periyot Gemlik 
Bankacılar Birliği 
tamamen oyunun 
kontrolünü eline aldı. 
4/17 4 Periyot 
Gemport oyuna 
hakim olsa da 
14/8 Gemlik 
Bankacılar Birliği 
maçı 42/40 kazan
mayı bildi.
Muhasipler: 66

elimi »buırat
GÜRLE KÖYÜ’NDE 

İKAMET EDEN YAŞLI 
ÇİFTE BAKABİLECEK 

900 LİRA MAAŞLA 
ÇALIŞABİLECEK YATILI 

BAYAN ARANIYOR
0535717 1425

MŞM 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)5139683 Fax:(0.224)513 35 95

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

Ayşe Ziver Karatas 
İlköğretim Okulu: 65 
2 ve 4 periyot Ayşe 
Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu 
oyunda üstünlük 
kursa da 1 ve 3 
periyot oyundaki 
üstünlüğü ile maçı 
kazanmayı bilen 
Muhasipler B

gurupunda liderliğe 
yükseldi.
Gelen seyirciler 
arasından seçilen 
kişiler attırılan bas
ket atışı sırasında 
hediyeler verildi, 
Gemlik İlçe Kapalı 
Spor Salonu’nda 
yapılan maçlar 3 
hafta programı

14.05.2012 
PAZARTESİ
9.MAÇ MUAMMER 
AĞIM DEVLET 
HAS. 19:00 BP 
Petrolleri A.Ş.
14.05.2012 
PAZARTESİ
10.MAÇ ÇİMTAŞ 
20:30
AĞDEMİR

ELEMAN ARANIYOR
Fabrikamızda çalışacak 
BAKIMCI, ELEKTRİKÇİ 

ve VASIFSIZ
ELEMANLAR aranıyor

VERONA GRANİT 
MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 

Umurbey Sanayi Bölgesi 
Yalova Yolu 2. Km. GEMLİK 
TEL :514 03 06 ■ 514 20 21

SAHİBİNDEN flCİL 
SATILIKOAIRE

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

ELEMAN ARANIYOR
ÜÇ KARDEŞLER RENAULT 
SERVİSİNDE ÇALIŞACAK 

ÜNİVERSİTE MEZUNU 
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

SORUMLULUĞU
YAPABİLECEK MÜŞTERİ 

TEMSİLCİSİ
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

ELEMAN VE
MEKANİK USTASI 

(YETKİLİ SERVİS GEÇMİŞİ
OLAN) ARANIYOR

Tel: 514 30 89

SATIUK DAİBELEB
KAYIKHANE MEVKİİ 
KAYIKHANE SİTESİ 

C BLOK KAT 5 
3+1 BAKIMLI VE DENİZ 
MANZARALI DAİRE İLE 

MANASTIR MEVKİİ İLKNUR 
YAPI KOOPERATİFİ F BLOK 

3+1 BAKIMLI DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR

0532 231 94 74

Hfflffl ABONE OLDUNUZ M?
■. . . . ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kumla Gencliksnor başaramadı 1-2

Seyfettin ŞEKERSÖZ

toOBŞtUS ■■■■ D» KWB V

W»

1W

Lider Gemlik 
Çotanakspor’un 3 
puan gerisinde ikinci 
sırada şampiyonluk 
kovalayan 
Bordospor Gemlik 
deplasmanında 
Kumla 
Gençlikspor’u Onur 
Üçüncü’nün her iki 
yarıda kaydettiği 
gollerle 2-1 yenerek 
çok önemli 3 puanın 
sahibi oldu.
Rakibi karşısında 1-0 
öne geçen Kumla 
Gençlikspor her iki 
yarıda yediği gollerle 
sahadan 2-1 yenik 
ayrılarak gurupta 
iddiasını kaybetti, 
ikinci Küme 7. 
gurupta liderlik 
mücadelesi veren 
Bordospor, 11. 
dakikada 
Necmettin’in penaltı
dan attığı gole 27. ve 
61. dakikalarda Onur 
Üçüncü ile cevap 
verince sahadan 2-1 
galip ayrılarak 
takipçiliğini 
sürdürdü.
Maça galibiyet için 

başlayan Kumla 
Gençlikspor, 2. 
dakikada Hatem’le 
geliştirdiği atakta 
Tolga’nın şutu üst
ten dışarı gitti. 11. 
dakikada ise Kumla 
atağında Hatem ceza 
alanına girdiği anda 
Onur Portakal 
tarafından 
düşürülünce orta 
hakem penaltı nok
tasını gösterdi. Atışı 
kullanan Necmettin 
topu kalecinin sol
undan filelere gön
dererek Kumla 
spor’u 1-0 öne 
geçirdi.
Yediği golden sonra 
rakip kalede daha 
etkili olmaya çalışan 
Bordospor’da 27. 
dakikada Onur 
Üçüncü kalecinin 
üstünden yaptığı 
aşırtma vuruşla 
beraberlik golünü 
atarak takımını 
ateşledi.
Beraberlik golünden 
sonra öne geçmek 
için rakip kalede gol 
arayan iki takımda 
yakaladığı pozisyon
larda skoru

değiştiremezken 61. 
dakikada Bordospor 
atağında Hakan 
Karayaka’nın kale 
içine kestiği topa 
ayak koyan Onur 
Üçüncü kendisinin 
ve takımının ikinci 
golünü atarak skoru 
2-1 yaptı.
71. dakikada ikinci 
sarıdan kırmızı kartla 
oyun dışında kalan 
Cüneyt Kumlaspor’u 
sahada 10 kişi 
bırakırken 74. 
dakikada bu kez 
Ufuk ikinci sarıdan 
kırmızı kartla

Bordospor’u sahada 
10 kişi bıraktı.
Kalan dakikalarda

başka gol olmayınca 
maçı 2-1 Bordospor 
kazandı.

SAHA : Gemlik Çim 
HAKEMLER: 
Cemalettin Bulut 7, 
Fatih Akman 7, 
Hüseyin Usta 7,

KUMLA 
GENÇLİKSPOR : 
Sercan 5, Ali Raif 6, 
Mevlüt 4, (Memduh 
4) Suat 5, Hatem 6, 
Tankut 6, Vedat 4, 
(Batuhan 1) 
Ramazan 5, 
Necmettin 5, Cüneyt 
4, Tolga 4, (Musa 3)

BORDOSPOR: 
Mustafa Özdemir 5, 
Mustafa Tekman 5, 
Gürkan 6, Erkan 6, 
Onur Portakal 6, 
Cemal 6, Onur 
Üçüncü 8, Hakan 
Karakaya 5, Harun 4, 
(Hakan Çakır 4) 
Kurtuluş 6, (Emre 4) 
Ufuk 4, 
GOLLER : Dk. 11. 
Pen. Necmettin, 
(Kumlaspor) Dk. 27- 
61 Onur Üçüncü, 
(Bordospor) 
KIRMIZI KART : Dk. 
71. Cüneyt, 
(Kumlaspor) Dk. 74. 
Ufuk, (Bordospor)

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye t10
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 5İ3 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

Gemlik Körfez
OEHLİK’İN İLK aONLÜK SİYASİ GAZETESİ

■ımıiHiiniii

TAKSİLER

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

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

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 1O 79

513 30 33
Tuncay Otogaz 513 15 45
Beyza Petrol 513 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4270 

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 
AÇLIK OYUNLARI: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:45... 
SİYAHLI KADIN 

12:00-14:15-16:30- 
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



■ KALİTELİ HİZMET 
■GÜVENİLİR AKARYAKIT 
■ÜCRETSİZ OTO YIKAMA 
■MADENİ YAĞ 
■MARKET 
■İÇ DIŞ DETAYLI YIKAMA

(Motor. Koltuk, Tavan, Alt Döşeme Yıkama) 
SİZ ARAYIN, BİZ ALIP OTONÜZÜ YIKAYALIM.

AKCAN PETROL
Merkez: Hisar Mah. Dörtyol Ağzı Mevkii - GEMLİK

,; Şube: Armutlu Yolu Kurudere Mevkii - KÜÇÜKKUMLA 
Şube: Hisar Mh. Gemlik Sümerbank Girişi Balıkçı Barınağı - GEMLİK 

Tel: 0.224 513 10 79
akcanl6@poasbayi.com.tr

mailto:akcanl6@poasbayi.com.tr


TÜM FIX PAKETLER VE ELF MOTOR 
YAĞLARINDA YÜZDE 20 İNDİRİM

4 ADET MİCHELİN LASTİK ALANA 
POLYPAD ANDROİD PC TABLET HEDİYE

BONUS CARD - MAXIMUM KART
VE WORLD CARD’A 6 TAKSİT

KAMPANYA 7 MAYIS - 9 HAZİRAN 2012 
TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR

® ÖÇKARDEŞLER
RENAULT OTOMOTİV

Yeni Yalova Yolu Bağ-Kur Sanayi 
Sitesi E Blok No : 9 GEMLİK / BURSA 
Tel : (0.224) 513 89 06 Fax : 514 30 89

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
15 Mayıs 2012 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

3 yaşındaki Kız 
fldliyeye sevk edildi 
Bursa'da pazarlarda yankesicilik 
yöntemiyle vatandaşların cüz
danını çalan karı-koca suçüstü 
yakalandı. Çiftin 3 yaşındaki 
kızları da zanlılarla birlikte adliye 
ye sevk edildi. Haberi syf 3’de

Gemlik Belediye Meclisi geçen hafta yaşanan krizi aştı

Belediye Meclisi Bülent siz toplanılı
Belediye Meclisi’nden istifa eden Bülent Dalkılıç’ın 
geçen hafta Belediye Meclis toplantısına katılması 
nedeniyle, CHPTılerin meclisi terk etmesi sonucu 

yapılamayan meclis toplantısı, Dalkılıç’ın dün mec 
Mise katılmaması üzerine sorunsuz toplandı. Bele 
diye Meclis toplantısında, geçen ay vefat eden eski 
Belediye Başkanı Avukat Nezih Dimili için saygı 

buruşunda bulunuldu. Meclis toplantısında, spor, 
ıhukuk, çevre ve sağlık komisyon üyeleri seçildi. 
Çevre Yolu’nda bulunan ve imar planlarına pazar ye 
d olarak işlenmiş olan alanın yerinin değiştirilmek is 
denmesi mecliste tartışmalara neden oldu. Syf2’de

Belediye Meclisi’nin dünkü toplantısında geçtiğimiz ay vefat eden 
eski Belediye Başkanı Nezih Dimili için saygı duruşunda bulunuldu

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Bülent olmayınca meclis toplandı
Dün yapılan Belediye Meclisi, olaysız 

toplandı.
Bir hafta önce, CHP’nin Brütüs’ü 

olduğu belirtilen ve meclis üyeliğinden 
kendi yazdığı el yazısı ile istifa eden 
Bülent Dalkılıç’ın, meclis toplantısına 
katılması üzerine, CHP olayı protesto 
edince meclis toplanamamıştı.
Dünkü yazımda belirttiğim gibi 

Dalkılıç yapılan meclis toplantısına 
katılmadı.

Bence katılmaması istendi.
Meclis toplantısında, 1989-1994 yılları 

arasında Belediye Başkanlığı yapan 
rahmetli Nezih Dimili içini saygı 
duruşunda bulunuldu. Devamı 4’de

GCBflL 
öğrencisi 
ödülünü 
Arından 

aldı
Bursa Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü 
tarafından düzen
lenen kompozis 
yon yarışmasında, 
Bursa’da 4. olan 
GCBAL 11-F sınıfı 
öğrencisi Kerem 
Kıtay, düzenlenen 
ödül töreninde 
ödülünü Başba 
kan Yardımcısı 
Bülent Annç’tan 
aldı. Haberi 4’de

Körf ezsporun 
umudu kalmadı 1-2

Son haftalarda bek
lenmedik puanlar 
kaybederek zirve 
yanşından uzak
laşan Gemlik 
Körfezspor, İng. 
Kocatepe İ.Ö.O.
Spor’a da yenile 

rek umutlarını yok 
etti. Körfezspor son 
haftaya girildiğinde 
şampiyonluktan 
tamamen koptu.
Seyfettin 
Şekersöz’ün 
haberi sayfa 9’da

Gemlikli 
ressamlar 

ftsMerketde 
sergiacıvor
Gemlikli amatör 
ressamlar, ikinci 
karma resim 
sergilerini 16-30 
Mayıs 2012 tarih
leri arasında As 
Merkez’de açıyor. 
İlk sergilerini 
Anatolium’da 
açan ve beğeni 
toplayan amatör 
ressamlar, bu 
kez eserlerini 
sanatseverlerle 
As Merkez’de 
paylaşacaklar.

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


15 Mayıs 2012 Salı Gemlik Körfez Sayfa 2

Gemlik Belediye Meclisi geçen hafta yaşanan krizi aştı

Mayıs ayı olağan 
toplantısına meclis 
üyeliğinden istifa 
eden CHP’nin 
Brütüsü olarak 
adlandırılan Bülent 
Dalkıhç’ın katıl
masını protesto 
eden CHP’lilerin 
meclisi terk etmesi 
nedeniyle toplana
mayan Gemlik 
Belediye Meclisi, 
dün Dalkılıç’ın 
gelmemesi üzerine 
toplandı.
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz’ın 
Başkanlığında 
toplanan Belediye 
Meclisine, MHP’li 
üyeler Ömer 
Kahraman ve Suat 
Laçinok ile AKP’li 
üye Aydın Bayraktar 
mazeret bildirerek 
katılmadı.
CHP’nin Brütüsü 
Bülent Dalkılıç da 
toplantıya gelmedi. 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz açılış konuş
masında, geçtiğimiz 
ay vefat eden eski 
Belediye 
Başkanlarından 
Nezih Dimili’yi kay
bettiklerini belirte 
rek, ‘‘Rahmetli 
Gemlik’e olumlu 
izler bıraktı. Herkes 
tarafından sevilen 
bir kişiydi. Rahmetle 
anıyoruz. Ruhu şad 
olsun" dedi. 
Daha sonra, Nezih 
Dimili için bir dakika 
lık saygı duruşunda 
bulunuldu.
Refik Yılmaz, meclis 
üyelerine geçtiğimiz 
ay içinde yapılan 
belediye hizmetlerini 
görsel olarak anlattı. 
Daha sonra, söz 
alan CHP Grup 
Başkan sözcüsü 
Necdet Ersoy, bir 
süre önce kaybet
tiğimiz Avukat Nezih 
Dimili’yi saygıyla 
yad ettiklerini 
belirterek, şöyle 
konuştu: “Görevler 
kalıcı değildir.
Görevdeyken arkan
dan çok iyi şeyler 
söylenecek eserler 
bırakanlar, güzel 
davranışlarda bulu
nanlar mutlaka 
yaşarlar. Nezih 
Dimili arkasından iyi

aramızdan ayrıldı.” 
dedi.
Belediyenin Sosyal 
Yaşam Merkezi’ne 
taşınmasını yadır
gadıklarını söyleyen 
Ersoy, taşınma 
konusunun mecliste 
karara bağlan
madığını, bireysel 
kararları tasvip 
etmediklerini belirtti. 
Ersoy, “Belediye 
taşınmadan çevrede
ki vatandaşlarla 
konuşuldu mu?” 
dedi.
Büyükşehir 
Belediyesi’nin de 
yaptığı meydan pro
jesini Gemlik 
halkının, sivil toplum 
kuruluşlarının 
görüşlerinin alın
madığını, 
Dereboyu’na yapılan 
düzenlemede de 
aynı tavrın takınıl 
dığını belirterek, 
“Bunları meclisimiz 
le konuşalım, 
halkımızla konuşa 
hm. Meydan pro
jesinin yapılmasını 
biz de istiyoruz.
Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nde bu konu
da cami yerinin 
değiştirilmesini biz 
önerdik ama altına 
bölgenin ihtiyacını 
karşılayacak otopark 
yapılmasını, oradan 
gelir elde edilmesini 
düşündük. İşler 
açıkça konuşul
madan, aceleye 
getirilmemeli.” şek
linde konuştu. 
Belediye binasının 
boşaltılması 
konusunda bir tek 
teknik elemanın 
raporu bulunduğuna 
dikkat çeken Ersoy, 
“Belediye binasının 

incelemesinin teknik 
üniversiteye yaptırıl
ması daha iyi olur” 
dedi.
Belediye Meclis gün
deminde bulunan 
bazı maddelerin 
guruplara bilgi veril 
mediğini söyleyen 
Ersoy, “Gündemi 
okuduğumuzda zor
luk çekiyoruz” dedi 
örnek olarak Kesin 
Hesap Cetveli ile 
ilgili bilgilerin bulun
madığını söyledi. 
Eleştirileri cevap
layan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Gemlik 
Belediyesi ile Adliye 
lojmanlarının test
lerini birlikte yap
tırdıklarını, Gemlik 
Belediye binasının 
güçlendirilmesinin 
mümkün olmadığını, 
çünkü 1/5000 ölçekli 
ve 1/1000 ölçekli 
imar planlarında 
Belediye Binası 
yerinin cami olarak 
geçtiğini, uygulama 
planlarında da cami 
olduğunu, 
güçlendirme ruh
satının verilemeye
ceğini söyledi.
Cami yaptırmanın 
Belediyenin görevi 
olmadığını söyleyen 
Yılmaz, Belediyenin 
nerede hizmet vere
ceğini, meclis kararı
na gerek olmadığını 
söyledi.
Yılmaz, şöyle devam 
etti : “Halep 
ordaysa, arşın 
burda. Her kim ki 
bizim yaptırdığımız 
teste güvenmiyorsa, 
gitsin dilediği yer
den numune alıp 
test yaptırsın. 
Belediyenin görevi 

yapıp, kiraya vermek 
değil. Yapsan sorun, 
yapmasan sorun. 
Kira ödemezler, 
icraya verirsin 
sorun. Biz, belediye 
altındaki dükkanların 
kira kontratlarını 
yenilemedik. 
Kendilerine katlı 
otoparkın altında 
veya AVM’de yer 
teklif ettik. Takdir 
kendilerinindir. ” 
Meydan kamulaştır
masının devam 
ettiğini söyleyen 
Yılmaz, üç parselin 
kamulaştırılmasının 
bittiğini, mal sahip
lerinin çıkmasının 
tebliğ edildiğini, 
ancak işyerlerinin 
boşaltılmadığını 
belirterek, “Önemli 
olan kamulaştır
maların tamamlan
masıdır. Esnaf 
direniyor. Tümü 
yıkılsın, sonra 
çıkarız diyorlar.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı ise boşalan 
yerleri yıkacağım 
diyor. Belediyeyi 
boşaltmadan 6 ay 
önce deprem testi 
yaptırdık, sonra 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’ne geçtik." 
dedi.
Belediye binası 
altındaki esnafın çık
mamak için 
örgütlendiklerini 
söyleyen Yılmaz, 
“Belediye binasının 
altında kilise varmış 
diyorlar. Kiliseye 
ihtiyaç varsa, onu da 
yaparız." şeklinde 
konuştu.
CHP’li Belediye 
Meclis Üyesi Arzu 
Karataş, 
Cumhuriyet İlköğre

tim Okulu’nun analiz 
lerinin de bozuk çık
tığını hatırlatarak, 
“Belediyeyi boşaltı 
yorsunuz. 
Cumhuriyet 
Okulu’nda 2005 
yılında yapılan 
incelemede, beton 
değerleri BS 8 çıktı. 
Orada, çocuklarımız 
okuyor. Belediyeyi 
düşünüyoruz, 
çocuklarımızı düşün
müyoruz.” şeklinde 
konuşması üzerine, 
Başkanvekili Yılmaz, 
“Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu müdürüne 
çağrı yapın, başvur
sun. Aynı işlemi ona 
da yapalım" dedi.

KOMİSYON 
SEÇİMLERİ 
Daha sonra, korniş 
yon seçimlerine 
geçildi.
Spor Komisyonu’na 
CHP’den Mahir 
Gencer, Zafer Ülgen, 
Hasan Alyüz, 
AKP’den Aydın 
Bayraktar, Turan 
Alkış oy birliğiyle 
seçildi.
Hukuk Komisyonu 
üyeliğine ise Necdet 
Ersoy, Arzu Karataş, 
Suat Laçinok, Çiğ
dem Kuş, Abdullah 
Özden, 
Çevre Sağlık Sosyal 
İşler Komisyonu’na 
Cemil Kurt, Yalçın 
Erdoğan, Binali 
Derin, Gökay Bilir, 
Aydın Bayraktar oy 
birliğiyle seçildiler. 
Müdürlüklerden 
gelen istekler ilgili 
komisyonlara havale 
edilirken, köylerde 
çöp toplanmasına 
devam edilmesine 
karar verildi.
Daha sonra, imarla 
ilgili konulara geçil
di.
Komisyonlardan 
gelen raporlar tek 
tek ele alındı.
Kurşunlu Köyü kıyı 
kenar çizgisinin 20 
metre olması kabul 
edilirken, Lale 
Kemal Kılıç İlköğre
tim Okulu önünde 
bulunan Sedef 
Ticaret’in bulunduğu 
alanın 1/5000 lik ve 
1/1000 lik ölçekli 
imar planlarında 
Pazar yeri olan 

alanın kaldırılarak, 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim 
Okulu’nun yan 
tarafına alınması 
konusu tartışmalara 
neden oldu.
CHP’liler, bu öneriye 
karşı çıkarak, mev
cut yerin pazar yeri 
olmasına AKP’lilerin 
kendilerinin istediği
ni, şimdi neden 
pazar yerinin 
değiştirilmek 
istendiğini sordular. 
CHP Grup sözcüsü 
Necdet Ersoy, 
“Öneriyi Büyükşehir 
M edişi’ne götürün, 
biz bu öneriye 
katılmıyoruz.” dedi. 
Belediye Başkan 
vekili Yılmaz ise, mal 
sahibinin yerinin 
pazar yeri olmasına 
rıza göstermediğini, 
diğer yerdeki mal 
sahiplerinin rıza 
gösterdiğini ve 
arsanın ucuz oldu 
ğunu ileri sürerek, 
CHP’lilerin olayı 
saptırdığını iddia 
etti.
Ersoy ise, “Siz 
işinize geldiği 
şekilde öneriyor
sunuz." dedi.
Yılmaz’ın pazar yeri 
önerisinde 
CHP’lilerin de bulun
duğunu iddia etmesi 
üzerine, “Dürüst 
olalım." dedi.
Bunun üzerine, 
Necdet Ersoy da, 
“Dürüstlüğü 
geçmişteki 
da vranışlarınızda 
gördük" diye yanıt
ladı.
Daha sonra, konu 
gündemden 
çıkartıldı.
Meclis, imar konusu 
ile ilgili komisyon 
raporlarının 
görüşülmesi ve imar 
planlarında usulsüz 
lük yapıldığı şek
linde Savcılığa suç 
duyurusunda 
bulunulan yerlerle 
ilgili konuları düzel
ten komisyon 
raporunun ele alın
masından sonra, 
Gemlik girişine 
eski projede belir
tilen yerde Balık 
Satış Yerlerinin 
yapılması konusu 
ele alındı.
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Ölümden döndüler
Bursa'nın Orhangazi 
llçesi'nde 
Bahçeşehir 
Üniversitesi öğretim 
Üyesi 47 yaşındaki 
Demet özgür 
Ünlüakın'ın kul
landığı otomobil, 
dikkatsizlik sonucu 
kontrolden çıkarak 
şarampole çıktı. 
Ûnlüakın ve yanın
daki 12 yaşındaki 
kızı, kazayı hafif 
sıyrıklarla atlattı. 
Bursa'dan Yalova 
yönüne giden 
Demet Özgür

kişinde iddiaya göre 
dikkatsizlik sonucu 
yoldan çıkarak 
şarampole düştü.

Ûnlüakın yönetimin
deki 34 VR 1306 
plakalı otomobil, 
Süpürgelik mev

Otomobil hasar 
görürken, Ûnlüakın 
ve arka koltuktaki 
küçük kızı hafif 
şekilde yaralandı. 
Olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ekipleri, öğretim 
üyesi Ûnlüakın ve 
kızına ambulansta 
müdahale etti.
Şoka giren anne ve 
kızına polis 
ekipleri yardımcı 
olurken, hurdaya 
dönen otomobil 
çekici ile 
kaldırıldı

Çapa makinasına 
ayağını kaptırın

3 yasındaki kız fldliyeve sevk edildi
Bursa'da pazarlarda 
yankesicilik yön
temiyle vatan
daşların cüzdanını 
çalan karı-koca 
suçüstü yakalandı. 
Çiftin 3 yaşındaki 
kızları da zanlılarla 
birlikte adliyeye 
sevk edildi.
Merkez Osmangazi 
ilçesi Koğukçınar 
Mahallesi'nde 
kurulan pazarda 
görev yapan sokak 
timleri, Buket G.'nin 
(26) alışveriş 
yapan bir kadının 
çantasından cüz
danını çaldığını 
gördü. Kucağında 3

yaşındaki kızı B.G. 
ile olay yerinden 
uzaklaşmaya çalışan 
yankesici polisler 
tarafından takibe

alındı. Buket G. 
pazarın dışında 
bekleyen dini 
nikahlı eşi Cevat 
G.'ye (28) çaldığı

cüzdanı 
vermek isterken 
polis tarafından 
suçüstü yakalandı. 
3 yaşındaki kızları 
ile geceyi nezaret 
hanede geçiren 
Cevat G. ve Buket 
G.'nin aynı suçtan 
birçok kez yaka
landığı öğrenildi. 
Buket G. ve eşi 
Cevat G. adliyeye 
sevk edildi.
Çiftin kızlarını 
bırakacakları bir 
yakınları olmadığı 
için 3 yaşındaki 
B.G. de anne ve 
babasıyla birlikte 
adliyeye gönderildi

Bursa'nın Orhaneli 
ilçesinde bir kişi tar
lada çalışırken 
ayağını çapa maki
nesine kaptırarak 
yaralandı.
Fadıl köyünde 
sabah saatlerinde 
tarlada çapa maki
nesi ile çalışan 
Hasan Hüseyin 
Kaydul (48), 
makineyi geri sü 
rerken ayağını kap

tırdı. Kaydul, maki
nenin devrilip stop 
etmesi sayesinde 
daha feci yaralan
maktan son anda 
kurtuldu. Orhaneli 
Devlet Hastane 
si'nde yapılan ilk 
müdahalenin ardın
dan Kaydul Bürsa'ya 
sevk edildi. 
Jandarma olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı

Gençlerin 
Sevgili Kavgasına 

Kızlarda Karıştı
Kiracısını pomııalı tüfekle tııri
Bursa'nın 
Karacabey ilçesinde 
bir dükkan sahibi, 
kiracısını pompalı 
tüfekle vurarak 
yaraladı. Polis, 
nefes kesen kovala
masının ardından 
otomobilin lastikleri
ni patlatarak zanlıyı 
yakaladı.
Olay, Sadık Yılmaz 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre O.Ş. (22), 
kahvehane işlet
mecisi Özkan U.'dan 
(28) dükkanını 
boşaltmasını istedi. 
Kiracısının 
olumsuz cevap 
vermesi üzerine 
yanında getirdiği 
pompalı tüfeği 
ateşleyen O.Ş.,

Bursa'da bir lisede 
öğrenim gören 
gençler sevgili 
yüzünden bir birler
ine girdi. Erkek 
arkadaşlarının 
kavga ettiğini gören 
kız arkadaşları da 
kavgaya karışında 
liseye polis çağrıldı. 
Olay, merkez Nilüfer 
ilçesi Cumhuriyet 
Mahallesi'nde bir 
Anadolu lisesinde 
meydana geldi. İd 
diaya göre kız mese

lesi yüzünden 
tartışan A.D. ile E.Ş. 
kavga etmeye 
başladı.
Arkadaşlarının 
kavga ettiğini gören 
kızlar E.D. ve E.Ü.'de 
kavgaya dahil oldu. 
Okul yönetiminin 
ayıramadığı kavga 
için liseye polis 
çağrıldı. Olay yerine 
gelen polis ekipleri 
kavga eden tarafları 
alarak karakola 
götürdü.

Özkan U'yu bacak
larından ve göğsün
den vurarak olay 
yerinden kaçtı. 
Vücuduna isabet 
eden saçmalarla 
yaralanan Özkan U., 
kaldırıldığı 
Karacabey Devlet

Hastanesi'ndeki 
ilk müdahalenin 
ardından Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'ne sevk 
edildi.
Olayın ardından 
bir araçla kaçan 
O.Ş.'yi takibe alan

polis, otomobili 
lastiklerine ateş 
ederek durdurabildi 
Duran araçtan 
inerek kaçmak 
isteyen zanlı kıskıv 
rak yakalandı.
Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor

16 ZF 2Q6 PLAKALI 
ARACIMA AİT TAŞIT KAYDI 

KAYBOLMUŞTUR. 
HÜKÜMSÜZDÜR.
NAZIM BAYRAK

A “SUYUNU boşa Mft ® HARCAMA"

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

Gemlik Körfez wııwjeııilllıkorlezgazetesl.cın
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bülent olmayınca meclis 
toplandı

Meclisin yüklü gündemi uzun süren bir toplantı 
sonrası bitirildi.

Dün Spor, Hukuk ve Çevre Sağlık Komisyonu 
üyelerin seçimleri yapıldı.

Komisyonlarda, CHPTı üyelerin çokluğu dikkat 
çekti.

Daire Başkanlarından meclise gelen istemlerin 
büyük çoğunluğu ilgili komisyonlara sevk edildi.

Bunlar arasında, Kız İmam Hatip Lisesi eski 
binasının Müftülüğe verilmesi istemi de vardı.

Gündemin ikinci bölümü Komisyonlardan gelen 
konuların görüşmesiydi.

Her meclis toplantısının vazgeçilmezi olan imar 
konuları geniş zaman aldı.

Ancak, CHPTıler belediye binasının boşaltılması, 
Meydan projesinin Gemlik halkına ve sivil toplum 
kuruluşlarının bilgisi dışında hazırlanmasını 
eleştirdi.

CHPTı Arzu Karataş, Belediye Binasına gösteri 
len hassasiyetin, depremsellik konusunda 
Cumhuriyet İlköğretim Okulu’na neden gösteril 
mediğini Başkanvekili Refik Yılmaz’a sordu.

2005 yılında Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda 
yapılan beton incelemesinde, beton değerinin BS 
8 çıktığı, bunun Belediye binasıyla aynı olduğunu 
öğrendik.

Karataş haklı olarak sordu, “Belediyede 
yaşayanlara gösterilen hassasiyet neden bin 
öğrencinin eğitim gördüğü yavrularımıza göste 
rilmiyor?”

Cevap, ‘bize müracaat eden yok’ oldu!
Olayın vahametine bakın.
Demek, Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda çürük 

binada eğitim yapılıyor, ses çıkaran yok.
Facia kapımızda...
Ey! İlgililer neredesiniz...
Dünkü meclis toplantısında CHP grup sözcüsü 

Necdet Ersoy, başkanvekili Yılmaz’a Meydan pro
jesi, Belediyenin taşınması, Balıkçı Barınağı 
konusunda yüklendi.

Osmaniye Mahallesi’nde AKP’li bir meclis üyesi 
nin kardeşine ait yerin otopark yapılmak için plan
lara işlenmesi komisyonca ve meclisçe kabul 
edilmemesi Yılmaz’ı sinirlendirdi.

AKP’li Fevzi Ayyıldız’ın konuyla ilgili olarak 
CHP’lilerle birlikte oy kullanması da buna neden 
oldu.

Ayyıldız, “Gidin otopark yapılmak istenen yeri 
yerinde görün öyle karar verin’’ dedi.

AKP’lilerin planlarda usulsüzlük ve çıkar sağ
landığını iddia ettikleri eften, püften yerler meclise 
getirildi. İddiaların ne kadar uyduruk, basit ve ka 
ralama olduğunu gördük.

Dün asıl tartışma, AKP’lilerin pazaryeri olarak 
planlara işlettikleri, Çevre yolundaki bir yerin, bu 
kez planlardan çıkarmak istemelerinden çıktı.

Bu konu siyasi ortamda çok konuşulmaya, su 
götüreceğe benziyor.

Balık satış yerleri, Balıkçı Barınağı konuları da 
dünkü toplantının konuşulan konularıydı.

Neyse İd Bülent gelmedi de bu konular 
tartışılarak karara bağlandı.

MöjreııcisiMiiMlıııınaıım
Bursa Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen 
kompozisyon yarış
masında, Bursa’da 
4. olan GCBAL 11-F 
sınıfı öğrencisi 
Kerem Kıtay, 
Merinos Kültür 
Merkezi’nde önceki 
gün düzenlenen 
‘Bursa’dan 
Balkanlara Vakıf 
Medeniyeti’ konulu 
sempozyum 
öncesinde düzenle
nen ödül töreninde 
ödülünü Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç’tan aldı. 
Okul Müdür 
Yardımcısı Şuayb 
Serdaroğlu ile prog 
rama katılan Kerem 
Kıtay, Merinos 
Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde düzen
lenen ve Başbakan 
Yardımcısı ile birlik
te Bursa protoko 
lünün hazır bulun
duğu bir toplantıda, 
okulunun ismini 
duyurmaktan dolayı 
memnun olduğunu 
belirterek, “Bütün 
arkadaşlarıma bu

İlçe Müftüsü Muammer Turan ve Müftülük heyeti CHP İlçe yöneticileri ile Çarşı Camiini konuştu

Sertaslan, “Çarşı Camiini ortat
altıl ve destekle yapacağız"

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
ye ilçe yöneticileri, 
İlçe Müftüsü 
Muammer Turan ve 
Parti yöneticileriyle 
bir araya gedi. 
Merkez Camii İmamı 
Süleyman Yedek, 
Gemlik Müftüsü 
Muammer Turan ve 
diğer Müftülük 
heyeti, Sertaslan ve 
yönetiminin yeni 
görevleri nedeniyle 
kutlanırken, Çarşı 
Camii sorunu 
görüştüler.
“Hiçbir zaman siyasi 
kanaatlerimizi 
kürsüye taşımadık”

GEMLİK GÜMRÜK MUDURLUĞUND.EN.TEŞCILLİ 
09160400EX049888 SAYILI 25.09.2009 TARIHU GÜ.MRU.K ÇIKIŞ 

BEYANNAMEŞI KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR 
LOW PROFİLE İSTANBUL TEKSTİL SANAYİ VE 

DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

tarzda düzenlenen 
kültürel etkinliklere 
katılmalarını tavsiye 
ediyorum.” şeklinde 
konuştu.
Vakıflar Haftası 
nedeniyle Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 
tarafından Atatürk 
Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde düzen
lenen, 'Balkan 
Vakıfları Sempozyu 
mu'na katılan 
Başbakan Yardımcı 
sı Bülent Arınç, 
sempozyumun 
açılışında yaptığı 
konuşmada, 
Bursa’da bulunan 
Balkan Dernekleri ve 
Federasyon temsil

diyen Müftü Turan, 
“Bizim görev süre 
miz belli, önemli 
olan görev yaptı 
ğımız yerde kalıcı 
eserler bırakmaktır” 
şeklinde konuştu. 
“Meydan Projesi” 
ve Çarşı Camii konu 
sunda ilk adımları 

cilerine sitem etti. 
Konuşmasında, 
vakıf eserlerinin 
önemine değinen 
Başbakan Yardımcı 
sı Bülent Arınç, pek 
çok Balkan şehrinin 
tarihi ve tabiat 
zenginlikleri, kültür 
ve medeniyet biri 
kimleriyle adeta Ana 
dolu'nun bir yansı
ması gibi olduğunu 
söyledi.
Konuşmasında, bir 
teşekkür bir de 
siteminin olduğunu 
söyleyen Arınç, 
"Böylesine önemli 
bir toplantıyı biz 
Bursa’da yapıyoruz. 
Niçin Bursa’da

Cumhuriyet Halk 
Partili Belediye 
döneminde atıldığını 
söyleyen İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, “Ben yap
tım oldu” mantığı ile 
gerçekleştirilen bir 
proje ilçemize fay
dalı olmayacaktır.

yapıyoruz da, 
Afyon'da, Bingöl'de, 
Bitlis'te, hatta İz 
mir'de neden yap
mıyorum?
Balkanlar, Rumeli 
dendiğinde, 
Bursa’da binlerce, 
on binlerce insan, 
'Bizde o topraklar
dan geldik. Biz de 
Bursa'ya, Makedon 
ya'dan, Arnavutluk' 
tan, Kosova'dan 
geldik' diyen on bin
lerce insanla karşıla 
şabilirsiniz. Bunların 
her birinin de dernek 
leri ve federasyon
ları var.
Hatta zamanı 
geldiğinde, mesela 
seçim olduğunda, 
her birinin ağzından, 
yüz binler kelimesini 
duyabilirsiniz.
Demek ki, Balkan 
lann küçük bir hari
tasının yaşandığı 
Bursa’da, bu toplan
tıyı yapıyor olmamı 
zın Balkanlar ve 
Rumeli gerçeğini 
Bursa’da konuş
mamızın önemli bir 
sebebi var" 
dedi.

İlçemizin ihtiyaç 
larını karşılayacak 
bir caminin, 
şu an ki belediye 
binamızın olduğu 
alanda, ortak akıl ve 
destek ile 
yapılmasını destekli 
yoruz.” şeklinde 
konuştu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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II rineiiminılen W^e zimi
Milliyetçi Hareket 
Partisi Bursa İl 
Kongresi'nde Haşan 
Toktaş, İl Başkanlığı 
görevine seçildi. 
Milliyetçi Hareket 
Partisi (MHP) Bursa 
10. il Kongresi 
yoğun bir katılımla 
başladı. Merinos 
AKKM'de düzenle
nen İl Kongresi'ne 
MHP Genel Sekre 
teri İsmet Büyükata 
man, MHP Yozgat 
Milletvekili Sadir 
Durmaz, Bursa 
Milletvekili Necati 
Özensoy ve çok 
sayıda partili katıldı. 
Büyük bir çekişme 
ye sahne olan kong 
rede mevcut baş 
kan Tevfik Topçu, 
Hasan Toktaş ve 
Zafer Milli'nin lis
teleri yarıştı. 602 
kayıtlı delegeden 
579'unun oy kul
landığı seçimde 
Hasan Toktaş, 309 
oy alarak MHP İl 
Başkanı oldu. 
Seçimde Tevfik 
Topçu 250 oy 
alırken, son aday 
Zafer Milli ise 17 oy

alabildi.
MHP İl Kongresi'nde 
576 geçerli oyun 
309'unu alan yeni il 
başkanı Hasan 
Toktaş, sonuçların 
açıklanmasının 
ardından yaptığı 
açıklama kendisine 
ve listesine destek 
veren herkese teşek 
kür etti. Toktaş, 
"Zengin ve güçlü bir 
kadroyla Bursa il 
Başkanlığına talip 
olduğumuzu hep 
söyledik. Partimizi 
yönetmeye talibim. 
Dinamik ve karar
lıyız. Daha iyisini 
yapmak istiyoruz. 
Partimizi Bursa'da 
daha iyi noktalara 
taşımak için çalışa
cağız. Bursa'nın 
sorunlarını her 
zaman gündeme 

taşıyacağız, ilk gün
den itibaren dene 
yimli kadrolarımızla 
öncelikle kentin so 
runlarına eğileceğiz. 
2014 yılında yerelde 
partimizi iktidara 
taşırken hemen ar 
dından genel seçim 
de de MHP'yi hak 
ettiği noktada gör 
mek adına mücade 
lemizi sürdüreceğiz" 
dedi.
Toktaş’ın kadrosun
da Gemlik’ten de 
Ercihan Yavuz yer 
alırken diğer dikkat 
çeken isimler 
arasında Partinin 
önde gelen ismi 
Musa Sipahioğlu, 
Eski Bursa Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Maksut Yazıcı, Fatih 
Köse ve Birol Mum 
cu da yer alıyor.

12-18 Mayıs tarihleri 
arasında kutlanan 
Hemşireler Günü 
etkinlikleri devam 
ediyor. Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’nde kutla
ma organizasyonu 
yapan Hemşireler, 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz’ı 
da makamında 
ziyaret ederek çiçek 
sundular. Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
Başhekimi Mehmet 
Küçükkeçe, 
Başhemşiresi 
Gülay Koruyucu ile 
birlikte Refik 
Yılmaz’ın yanı sıra

Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik’i de 
ziyaret eden hem 
şireler, alt yapı, 
spor ve eğitimin 
yanı sıra sağlık 
konularında da 
başarıyla hizmet 
veren Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz’a 
teşekkür ettiler. 
Gemlik Belediye 
si’nin yeni hizmet 
yerinin de hayırlı 
uğurlu olmasını 
dileyen hemşireler, 
hafta boyunca 
ziyaretleri devam 
ettireceklerini 
söylediler.
Sağlık hizmetlerinin 

ayrılmaz bir parçası 
ve olmazsa olmazı 
olan hemşirelerin 
gününü kutlayan ve 
“İyi ki varsınız” diye 
konuşan Refik 
Yılmaz’da, çiçek ve 
ziyaret için teşekkür 
etti. Bölge 
Hastanesi 
konusunda olumlu 
gelişmeler bulun
duğunu vurgulayan 
Refik Yılmaz, 
ilçe ve çevresine 
hizmet edecek 
Bölge Hastanesi’nin 
hem Gemlik’e hem 
de değerli sağlık 
personeline artı 
değer kazandıra
cağını kaydetti.

insan sağlığı için var gücüyle çalışan Beyaz Meleklerimiz... 
Hemşireler Gününüz Kutlu Olsun 

"SiMji&dc bir adendt
Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa Yol ayrımı 

Tel : 0 224 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK
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19 Mayıs Gençlik ve 
Spor Şenlikleri 
Voleybol Müsaba 
kalan tüm hızıyla 
devam Ediyor. 
Gemlik Belediyesi 
ile Gemlik Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü’nün 
ortaklaşa düzen
lediği, ev sahipliğini 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesinin yaptığı, 
19 Mayıs gençlik ve 
spor şenlikleri kız 
ve erkek voleybol 
müsabakalarına 
9 -11 Mayıs tarih
lerinde yapılan 
maçlarla devam 
edildi.
Müsabakalar birinci 
haftada olduğu gibi 
çok zevkli ve çe 
kişmeli maçlara 
sahne oldu. 
Hakemliğini ilçemiz

beden eğitimi öğret
menlerinin yaptığı 
şenliklerde öğrenci 
ler kazanmanın 
sevincini kaybet- 
meninde hüznünü 
yaşadı.
Müsabakalar 16 
Mayısta yapılacak 
final maçları ile 
sona erecek. 
9 Mayısta yapılan 
müsabakaların 
sonuçları: 
( KIZLAR) 
Gemlik Lisesi 2- 
Hisar Anadolu

Lisesi O
Kız Meslek Lisesi 2- 
Umurbey Sağlık 
Meslek Lisesi O 
11 Mayısta yapılan 
müsabakaların 
sonuçları:( KIZLAR) 
Kız meslek lisesi 2- 
Hisar Anadolu 
Lisesi O
Ticaret Meslek 
Lisesi 2 -Umurbey 
Sağlık Meslek Lis. O 
ERKEKLER:
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi 2- Gemlik 
Lisesi O

Gemlik Şehit Etem 
Yaşar İ.O Okulu 
2010-2012 
Comenius projesi 
kapsamındaki 
ziyaretlerinin en 
sonuncusu olan 
İspanya ziyaretini 7- 
12 Mayıs Tarihleri 
arasında gerçek
leştirdi.
Gemlik’te Comenius 
Projesini gerçek
leştiren ilkokul olma 
özelliğine sahip 
Şehit Etem Yaşar 
I.Ö Okulu projesiyle 
üç ülke ziyaretinde 
bulundu.
İlk olarak Litvanya 
ile başlayan proje 
ziyaretleri İtalya ve 
İspanya ile devam 
etti. 2012 Temmuz 
ayında sona erecek 
projenin son durağı 
olan İspanya ziyare
tine Müdür Baş 
Yardımcısı Kamil 
BEKİ, Mdr. Yrd. Oya 
Güler ve İngilizce 
Öğretmeni Mehtap 
Gelleci ile 8 öğrenci 
birlikte gitti.
İspanya’da

Toledo’ya bağlı 
Urda kasabasında 
bulunan “Colegio 
Publico Santo 
Cristo” okulu diğer 
partner ülkelerle bir
likte Şehit Etem 
Yaşar İ.Ö Okulunu 
misafir etti.
Madrid’de karşıla 
nan Şehit Etem 
Yaşar İ.Ö Okulu 
Madrid, Toledo, 
Granada şehirlerini 
gezdiler. Projenin 
adına ve amacına 
uygun olarak 
“Gelenek ve Göre 
neklerin Paylaşımı” 
tüm partner ülkeler 
arasında çeşitli 
dans gösterileri, 

geleneksel yemek
lerin sergilenmesi, 
kültürel tanıtımların 
yapılması olarak 
gerçekleşti. Şehit 
Etem Yaşar İ.Ö 
Okulu öğrencileri 
folklörde ülkelerini 
Akçaabat Horonu 
oynayarak temsil 
ettiler. Öğrencilerin 
gösterileri ayakta 
alkışlanarak sona 
erdi. Çeşitli 
hediyeleşmelerle 
son bulan İspanya 
ziyaretinde öğrenci
leri misafir eden 
ailelerle duygu dolu 
bir vedalaşma yaşa
narak ülkeye geri 
dönüldü.

sekeri
—— KREŞLERİ —

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU 

(ĞİTİMDf 13, YIL
ERKEN KAYIT 

AVANTAJLARIMIZDAN 
YARARLANIN

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

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

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

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

1 W* J* J * 1

cansu hâli yikama
KIŞ GELDİ HALILARIMIZI 

YIKAYAMIYORUZ DİYE ÜZÜLMEYİN!
BİZ, SİZE HİZMET 

İÇİN VARIZ! 
Halılarınızı evinizden alıp, 

aynı gün içinde teslim ediyoruz 
LAF DEĞİL, İŞ ÜRETİYORUZ

Kredi kartı geçerlidir 

Siteler Mah. Hizmet Cad.
Aygün Sitesi 68/B

0 5358155711
KÜÇÜK KUMLA

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

DEVAM MI?
YENİLİK Mİ?

Gemlik Belediyesi yak
laşık 1.5 yıldan bu yana 
devam ettirdiği şenliklere 
henüz yenilerini kata
madı.

Önceleri Özürlüler 
Şenliği olarak yurdun 
çeşitli bölgelerinden 
ilçemize gelen dernek ve 
okulların katılımıyla 
iskele meydanında 
yapılan etkinlik şimdi 
kapalı spor salonunda 
Gemlik’te faaliyet 
gösteren birkaç engelli 
okulunun katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Önceki yıllarda bazı 
spor girişimcilerinin 
katkılarıyla düzenlenen 
olgunlar kupası şimdi 
Bahar Kupası olarak 
sadece ismi değiştin 
lerek oynandı.

Mendil kapmaca ve 
çocuk şenliği yine önceki 
yönetimlerin girişim
leriyle hayata geçirildi ve 
halen aynı şekilde devam 
ettiriliyor.

Keza yakında yapılması 
programlaşacak olan

Hemşeri Dernekleri 
Şenliği’de görevinden 
uzaklaştırılan Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet 
Güler’in uygulamaya 
koyduğu güzel bir etkin
lik idi.

Şimdi bakıyoruz aynıları 
yapılıyor ancak 
bazılarının isimleri 
değiştiriliyor, bazılarının 
ise mekanları.

Genelde aynı, eğlence 
etkinlikleri.

Peki neden yenileri 
eklenmiyor, düşünülmü 
yor.

Aynı uygulamalar 
yapılıyor.

Başlatılan yatırımların 
durdurulması doğal 
karşılanıyor ancak iş 
eğlenceye geldiğinde 
yeni üretim yok, aynıları 
devam ettiriliyor.

Daha öncede belirt
tiğimiz gibi spora siyaset 
karışırsa yeni düşünceler 
ortaya çıkmaz.

Yeni etkinliklerin 
düşünülerek hayata 
geçirilmeleri gerekir.

Çocuklar için yapılan 
eğlencelere baktığımızda 
sadece eğlence olarak 
görmekteyiz.

Onları yaptıkları spor 
dallarında teşvik edecek 
spor karşılaşmaları 
neden düşünülmüyor.
Yapılanlar “Gemlik 

Belediyesi’nin katkılarıy
la” denilerek geçiştirili 
yor.

Belediyeler halkın 
hizmet mekanları olarak 
tabi ki katkıları olacaktır.

Ama bu etkinliği falanca 
kişi düşündü diyerek 
elimizin tersiyle itmeye
lim.

Hemşeri Dernekleri 
şimdiye kadar hiçbir 
Belediye Başkanının 
düşünmediği cesaret 
edemediği bir yöresel 
dernekler birleşmesi 
oldu.

Eğer düşünülmeseydi 
ve iyi olmasaydı acaba 
şimdi düşünülür müydü? 
Ya da cesaret edilip 
yapılır mıydı?

Gemlikspor’un maçları

na tam kadro giderek 
tribünde davul çalarak 
liderlik yapanlar Gemlik 
Belediyespor’un şampi 
yontuk maçlarına neden 
giderek çocuklara destek 
vermezler.

Daha önce Gemlik’te 
başarılamayanı bu 
çocuklar başardı.

Bursa ilde alt yapı 
olarak konuşulmayan yıl
ların ardından şimdi 
“İnşallah Gemlik 
Belediye’nin gurubuna 
alınmayız” denilmeye 
başlandı.

Bu takımı kaç kişi 
destekliyor.

Maçlarına sadece 
ailelerinin yanı sıra kulüp 
yöneticileri ve az sayıda 
sporsever geliyor ve 
kimin maçı var diye de 
soruluyor.

Çocuk eğlencelerine 
katılanların birçoğu ku 
tüplerin alt yapılarında 
futbol oynamakta.

Önce yapılanlar şimdi 
lerde sadece devam etti 
riliyor.

Bahar kupasına çıkan 
eski futbolculardan kaç 
tanesinin alt yapısı var.

Kaç tanesi kulüplerde 
12-13 yaşlarında futbola 
başladı.

Birçoğu Atatürk İlköğre
tim okulu bahçesinden 
yetişenlerdir.

İlçe sokaklarında 
kaldırımların bozuk

luğundan yürünemeyen 
Gemlik’te spora sadece 
fotoğraf çektirerek, 
onlara göstermelik 
malzeme yardımı 
yapılarak destek olun
maz.

Bugün okullarda ve 
sokaklarda top yuvar
layan çocuklara isim 
sorulduğunda sadece 
Haydar Yiğit’in ismini 
veriyorlar.

Çünkü amaçları onun 
bilgisi altında sporu 
öğrenmek için takıma 
girebilmek.

Tellerin içinde futbol 
oynayan çocukları 
izleyen gençlerin amacı 
Gemlik Belediyesi Futbol 
takımında oynamaktır.

Ne Gemlikspor, ne de 
başka takımlar onları 
pekte ilgilendirmiyor gibi.

AH BE KÖRFEZSPOR! 
Hep söylenir, yazılır.
Takım olmadan maç 

kazanılmaz diye.
Dört puan önde 

Arabayatağı deplasmanı
na gitme olanağı varken 
şimdi son maç kala li 
derin çok gerisinde 
kalmak üzüntü veriyor.

Herkesin Süper 
Amatör’e çıkacak dediği 
Körfezspor’un tökez 
lemesi yönetim 
boşluğundan 
kaynaklandığı konuşu
luyor.

MAKET ■ KUM VE MADALYA ÇEŞİTLERİ İLE NI2METINIZDEYİZ

MATBAAGLIK - REKLAMCILIK-0RWIİZA5Y0h VE TANITIM
istiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı Ho: 3/ B GEMLİK 

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

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap 8ı Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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Bahar Kupası linalleri neles kesti
Gemlik Belediyesinin 
organize ettiği 2012 
yılı Bahar Kupası 
Olgunlar Kategorisi 
Futbol maçlarında 
şampiyonluk ipini 
Trabzonlular Derneği 
göğüsledi.
21 Nisan’da Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Suni Çim 
Saha Tesisleri’nde 
başlayan 10 takımın 
iki grupta mücadele 
ettiği maçlarda 3.lük 
4. lük ve final 
karşılaşmaları Pazar 
günü oynandı. 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi ve 
Kamu Kurumlan 
takımına 1-0 yenilen 
Gemlik Spor 
Taraftarlar Derneği 
ile Trabzonlular 
Derneğine 2-1 yeni 
lerek final şansını 
kaçıran Gemlik Tayfa 
arasındaki 3.lük 4. 
lük maçı nefes kesti. 
İlk yarısı 1-1 eşitlikle 
sonuçlanan bu maçı 
Gemlik Taraftarlar 
Derneği 2-1 kazan
masını bilerek turnu
vayı 3. bitirdi. Nefes 
kesen final maçında 
ise Gemlik 
Trabzonlular Derneği 
ile Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi ve 
Kamu Kurumlan 
takımı karşı karşıya 
geldi. Borda Mavililer 
karşılaşmayı ilk yarı
da attığı 3 golle 
kazandı. Muammer 
Ağım Devlet

SAHİRİNDINACİL 
SATHIK DAİRE

Hastanesi ve Kamu 
Kurumlan takımının 
ikinci yarıdaki 
baskısı ise gol 
getirmedi.
Karşılaşmaları 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Muharrem Sarı ve Ak 
Parti İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz, yöne
tim kurulu üyeleri ve 
çok sayıda taraftar 
izledi.
Turnuva sonunda bir 
konuşma yapan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, sporun 
dostluk, kardeşlik, 
birlik ve beraberlik 
demek olduğunu 
herkese gösteren 
takımlara ve futbol
cularına teşekkür 
etti. Sırada Gençler 
futbol turnuvası, 
basketbol ve voley
bol turnuvaları 
olduğunu hatırlatan 
Refik Yılmaz, “Biz bu 
sahaları, tesisleri 
göstermelik, seyirlik 
yapmadık. Gemlik 

halkı 24 saat süreyle 
bu tesisleri kullan
sın, spor yapsın diye 
yaptık. Yıpranırsa 
yenileriz, eskirse 
değiştiririz, bozulur
sa tamir ederiz. Yeter 
ki Gemlikliler bu 
tesislerden doyasıya 
yararlansınlar” dedi. 
Refik Yılmaz turnu
vaya katılan tüm 
takımlara, yönetici
lerine, futbolcularına, 
taraftar ve ailelerine 
de teşekkür ederek, 
gelecek yıllarda da 
bu turnuvayı periyo
dik hale getirecek
lerini bildirdi.
Turnuvada gol kralı 
olan Trabzonlular 
Derneği’nden Yalçın 
Genç’e kramponunu 
Çotanak spor Kulübü 
2. Başkanı Adil Tepe 
takdim etti.
Turnuvanın en 
başarılı kalecisi 
seçilen Mesut Gün’e 
de eldivenini 
Karadeniz Spor 
antrenörü İmdat 
Çamdeviren verdi. 
Turnuva boyunca 
başarıyla saha 

temsilciliği görevini 
ye rine getiren 
Gökhan Ceylan’a 
plaketini de tertip 
komitesi üyesi 
Alican Durdu verdi. 
Turnuvanın en az 
kart gören ve en 
centilmen takımı 
seçilen Öz Karadeniz 
Spor’a da kupa ve 
madalyasını Gemlik 
Tayfa Takımı sorum
lusu Ferhat Orhan 
sundu.
Turnuva 3.sü Gemlik 
Spor Taraftarlar 
Derneğine kupa ve 
madalyalarını 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Muharrem 
Sarı, Turnuva 2. si 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi ve 
Kamu Kurumlan 
Takımına madalya 
ve kupasını 
Ak Parti İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz, 
şampiyon olan 
Gemlik Trabzonlular 
Derneği’ne de 
madalya ve kupasını 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz verdi.

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

ELEMAN ARANIYOR
ÜÇ KARDEŞLER RENAULT 
SERVİSİNDE ÇALIŞACAK 

ÜNİVERSİTE MEZUNU 
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ 

SORUMLULUĞU 
YAPABİLECEK MÜŞTERİ 

TEMSİLCİSİ 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

ELEMAN VE 
MEKANİK USTASI 

(YETKİLİ SERVİS GEÇMİŞİ 
OLAN) ARANIYOR

Tel: 514 30 89

amıııımı
GÜRLE KÖYÜ’NDE 

İKAMET EDEN YAŞLI 
ÇİFTE BAKABİLECEK 

900 LİRA MAAŞLA 
ÇALIŞABİLECEK YATILI 

BAYAN ARANIYOR
0535717 1425

ELEMAN ARANIYOR
Fabrikamızda çalışacak 
BAKIMCI, ELEKTRİKÇİ 

ve VASIFSIZ
ELEMANLAR aranıyor

VERONA GRANİT 
MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 

Umurbey Sanayi Bölgesi 
Yalova Yolu 2. Km. GEMLİK 
TEL :514 03 06 - 514 20 21

SATILIK DAİRELER
KAYIKHANE MEVKİİ 
KAYIKHANE SİTESİ 

C BLOK KAT 5 
3+1 BAKIMLI VE DENİZ 
MANZARALI DAİRE İLE 

MANASTIR MEVKİİ İLKNUR 
YAPI KOOPERATİFİ F BLOK 

3+1 BAKIMLI DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR

0532 231 94 74

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com ssnH'iı lif tlııti slusi mkuii ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Son haftalarda bek
lenmedik puanlar 
kaybederek zirve 
yarışından uzak
laşan Gemlik 
Körfezspor, Ing. 
Kocatepe I.Ö.O. 
Spor’a da yenilerek 
umutlarını yok etti. 
Birinci Küme 4. 
gurupta liderlikten 
son 5 haftada kay
bettiği puanlarla 
uzaklaşan Gemlik 
Körfezspor, evinde 
oynadığı maçta ave 
rajla gurup İkincisi 
İng. Kocatepespor’a 
2-1 yenilerek umut
larını gelecek 
sezona bıraktı. 
Maça galibiyet için 
çıkan Körfezspor, 
henüz 4. dakikada 
kalesinde tehlike 
yaşadı. Salih’in şutu 
az farkla dışarı 
giderken 7. dakikada 
gelişen Körfezspor 
atağında Volkan’ın 
sağdan getirip 
içeriye kestiği topa 
Onur kötü vurunca 
takımını golden etti. 
18. dakikada bu kez 

rakip kalede gol 
arayan Kocatepe 
takımında Soner 
önünde bulduğu 
topa yaklaşık 25 
metreden düzgün 
vuruşla takımını 1-0 
öne geçirdi. 26. 
dakikada Ersin’in 
çaprazdan şutunu 
Körfezspor kalecisi 
Murat çelerek gole 
izin vermedi.
Beraberlik için rakip 
kalede gol arayan 
Körfezspor, 28. 
dakikada Volkan’ın 
sağ kanattan yaptığı 
uzun ortaya iyi yük
selen Onur kafayla 
attığı golle skoru 1-1 
yaptı. 36’da Ersin’le 
pozisyon bulan 
Kocatepe takımı 
golü bulamayınca ilk 
yarı 1-1 berabere 
bitti.
İkinci yarıya daha iyi 
ve organize ataklarla 
başlayan Kocatepe 
takımı rakip kalede 
özellikle Ersin’le 
geliştirdiği ataklarda 
tehlikeli olmaya 
başladı. 66. dakikada 
Körfezspor ceza 
alanı içinde yaşanan

karambolda topa 
son dokunan Ersin 
Kocatepe I.Ö.O. 
takımını 2-1 öne 
geçiren golü kaydet 
ti.

Beraberlik için 
bastıran 
Körfezspor’da 71. 
dakikada Orhan’ın 
ortasında kaleciyi 
geçen topa kafa ye 

rine ayakla vurmak 
isteyen Yusufcan 
takımını beraberlik
ten ederken kalan 
dakikalarda takımlar 
başka gol atamayın

ca Kocatepe lider 
Arabayatağı’nın ar 
dında averajla takip 
çiliğini sürdürürken 
Körfezspor son haf
taya girildiğinde 
şampiyonluktan 
tamamen koptu. 
SAHA: Gemlik Çim 
HAKEMLER : 
Erhan Sönmez 7, 
Samet Mutlu 7, 
Mehmet Tan 7, 
KÖRFEZSPOR : 
Murat 5, Özcan 4, 
(Cihangir 3) Taner 5, 
Serkan Tahtalı 5, 
Halil 5, Serkan 
Ayyıldız 5, Volkan 5, 
(Mehmet 2) Eren 4, 
Onur 5, Orhan 5, 
Cihan 4, 
(Yusufcan 2) 
ING. KOCATEPE 
I.Ö.O. SPOR : 
Batuhan 5, Yasin 
Emre 5, Özkan 4, 
(Rıdvan 3) Osman 6, 
Müjdat 6, Soner 6, 
Ahmet 5, Salih 6, 
Ersin 7, Muhammet 
7, Ömer 5, (Cihat 2) 
GOLLER :
Dk. 18. Soner, Dk. 
66. Ersin, (Kocatepe) 
Dk. 28. Onur, 
(Körfezspor)
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSU

İtfaiye 110
Polis İmdat I55
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. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

WAPUB - FERİDOT
■ KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

1L Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 913 10 28 _________ OTODÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

K 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 HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Msr.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 5,3 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı 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 9411 Akcan Petrol 513 1O 79

MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz S13 1«45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik KHrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4271

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)

■miıııiH
VENÜS SİNEMASI

AÇLIK OYUNLARI: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:45...
SİYAHLI KADIN 

12:00-14:15-16:30- 
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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POSITIVE KARTLA 

HEDİYE YAKIT

■ KAlîieÜ HİZMET
• GÜVENİLİR AKARYAKIT
■ÜCRETSİZ OTO YIKAMA
-MADENİ YAĞ
■ MARKET
■İÇ DIŞ DETAYLI YIKAMA

(Motor, Koltuk, Tavan, AK Döşeme Yıkama) 
SİZ ARAYIN, BİZ ALIP OTONUZU YIKAYALIM.

O AKCAN PETROL
Merkez: Hisar Mah. Dörtyol Ağzı Mevkii - GEMLİK

Şube: Armutlu Yolu Kurudere Mevkii - KÜÇÜKKUMLA 
Şube: Hisar Mh. Gemlik Sümerbank Girişi Balıkçı Barınağı - GEMLİK 

Tel: 0.224 513 10 79 
akcanl 6@poasbayi.com.tr

mailto:6@poasbayi.com.tr


TÜM FİX PAKETLER VE ELF MOTOR 
YAĞLARINDA YÜZDE 20 İNDİRİM

4 ADET MİCHELİN LASTİK ALANA 
POLYPAD ANDROİD PC TABLET HEDİYE

BONUS CARD • MAXIMUM KART 
VE WORLD CARD’A 6 TAKSİT

KAMPANYA 7 MAYIS - 9 HAZİRAN 2012 
TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR

UÇKARDISLER 
RENAULT OTOMOTİV

Yeni Yalova Yolu Bağ-Kur Sanayi 
Sitesi E Blok No : 9 GEMLİK / BURSA 
Tel : (0.224) 513 89 06 Fax : 514 30 89

16 Mavis 2012 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Platonik aşk 
ölüme götümü
Bursa'da bir kişi, aynı gazinoda 
çalıştığı ve aşkına karşılık ala
madığı kadın tarafından bıçakla
narak öldürüldü. 35 yaşındaki 
Selçuk K. hayatını kaybederken, 
kadın adliyeye sevk edildi. 3’de

Evlilik Okulu nda mutlu son
Gemlik Kaymakamlığı, 
Gemlik Belediye Başkan 
lığı ve Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi Müdürlü 
ğü’nün ortaklaşa organi 
ze ettiği "Evlilik Okulu” 
toplu nikah finali ile so 
na erdi. 5 gün süren Ev 
lilik Okulu’na katılanlara 
sertifikaları verildi, 9 çif 
te nikah kıyıldı. Syf 2’de

MinikYeliz 
televizyonun 
alnınla ta 

tenli
Bursa'da devrilen 
70 ekran televiz 
yonun altında ka 
larak baygınlık 
geçiren 3 yaşında
ki minik Yeliz’i 
babası hastaneye 
yetiştirdi ama 
hayatını kurtarmayı 
başaramadı. 3'de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Taka tuka yollar...
Dün, Özdilek’ten çıkıp, Orhangazi 

Caddesi’ne aracımla girebilmek için 
akla karayı seçtim.
Atatürk Stadyumu’nun önünde nere 

deyse bir aydır süren altyapı çalışması 
bir türlü bitmedi.

Ben de, alt yola girdim.
Girdim ama, karşıma Sah pazarı çıktı.
Dönüp, çevre yoluna doğru sürdüm 

aracı...
Sola kırdım direksiyonu, taka tutak 

yollardan, bir süre önce sağanak yağış
tan çamur bulamacına dönen sokaktan 
ilerleyerek, yeniden sağa kırdım direk
siyonu, Orhangazi Caddesi’ne çıkasıya 
kadar içim dışıma çıktı. Devamı 4’de

BELEDİYE 
SPOR
PLAY-OFFB 
YENİLGİYLE 
BAŞLADI
U-16 play-off ilk 
maçında B. 
Güvenspor 
karşısında kötü 
başlangıç yapan 
Gemlik 
Belediyespor her 
iki yarıda yediği 
gollerle 2-0 yenil
erek gurup 
maçlarına mağlu
biyetle başladı. 
Haberi sayfa 9’da

Belde Belediye Başkanıyken Kültür payını ödememişler 

Güler, Demir ve Güre 
varnıc karsısı»Wı
Belde Belediyeleri 
kapanmadan 
önce, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, Kurşunlu 
Belediye Başkanı 
Bayram Demir ve 
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre ile 
muhasebe müdür
leri, emlak vergi

lerinden Kültür ve 
Tabiat Varlıkları 
payını yatırmadık
ları için 
Kaymakamlıkça 
haklarında 
soruşturma 
açılması istemi 
üzerine, dün 
Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde 
yargıç karşısına 
çıktılar.

Belediye 
Başkanları ve 
muhasebe 
müdürleri, 
belediyelerinde 
para olmadığı için 
ilgili payı 
ödeyemediklerini, 
bir kastın söz 
konusu olmadığını 
söylediler.
Duruşma başka bir 
güne ertelendi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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9 nikahsız yaşayan 9 çifte resmi nikah kıyıldı

Evlilik Okulu nda mutlu son
Engelli kim?

Engelliler Günü. Dolayısıyla devlet ricali 
günü anlam ve önemine uygun bir biçimde 
kutladı. Ama asıl olan...

Günü kutlamaktan öte engellilerin yaşam
larını kolaylaştıracak etkin giri şimlerde 
bulunmak.

Gerçi;
Son yıllarda ülkemizde bu anlamda doğru 

adımlar atılıyor.
Toplum bilinçleniyor.
Yerel yönetimlerin göstermelikten öteye 

geçen atılımları var.
Kent konseylerinde kurulan engelliler 

meclislerinde düşünceler üretiliyor, çözüm
ler aranıyor.

Devletin de yetmese de önemli ekonomik 
destekleri var.

İş dünyası da “iş okulları” ile yarattıkları 
istihdam alanlarıyla önemli katkılar sunu 
yorlar...

Ne yapılsa az kuşkusuz.
Çünkü her insan potansiyel bir engelli...
Burada sözü engelli bir kardeşimizin 

duygularına bırakmak istiyorum.
Çünkü en iyi o anlatır duygularını...
“Hiçbir şey engel değildir ışıldamasına bir 

çift gözün ve hiç kimse engelli değildir 
yüreğinde sıcaklığını hissedi yorsa 
sevginin” diyerek başlıyor sözlerine ve 
şöyle sürdürüyor:
”Ben koşuyorum, istediğim şeyi uzanıp 

cdtrita'ii^ınnım Itafflanrnfaç istedrajml görüye* 
n'imı, w . Yani
kestirmeden bakarsanız özürlü değilim. 
Evet; ben özürlü deği lim çünkü sevmeyi 
de biliyorum.

Oysa bir sürü sağlam insan var engelli 
olan, yapması gerekeni yapmayan, duyarsız 
duygusuz ve gözleri adeta kaderi tırmalar- 
casına inkâr edercesine kibirli bakan.

Karanlıktan korkarız birçoğumuz. Karanlık 
bir yere girdiğimizde ilk önce hiç bir şey 
göremeyiz ama bir iki dakika sonra gözler
imiz seçmeye başlar oysa ışığı yak- 
mamışızdır nasıl olurda ilk anda 
göremediğimiz şeyler daha sonra görünür 
gözümüze hiç düşündünüz mü?

Gülün şeklini, yüzünüzü, ekmeği, suyu 
göremediğinizi.

Hiç düşünmediniz değil mi?
Çoğu zaman öyle kaptırırız ki kendimizi 

şarkılara. Dinleriz, eşlik ederiz. Birde ah bu 
şarkılar yok mu deriz. Hiç düşündünüz duy
madığınızı, söyleyemediğinizi şarkıların yok 
olduğunu.

Hangi işaret anlatabilir en sevdiğiniz 
türküyü ya da hangi hareketle söylersiniz.

Hiç düşünmediniz değil mi?
Engel; elde, ayakta, gözde, dilde, kulakta 

ve zihinde değildir.
Her ne kadar engelliler denilse de onlara 

asıl özür onları göremeyen gözlerimizde, 
koşmayan ayaklarımızda ve uzanmayan 
kollarımızdadır.

Sen; göremeyen arkadaşım
Sana nasıl sıcak baktığımı görüyorsun...
Sen; duyamayan arkadaşım
Sana söylediğim türküyü duyuyorsun... 
Sen; yürüyemeyen arkadaşım 
Sana geliyorum sen bana yürüyorsun... 
Sen; zihnine kilit vurulmuş arkadaşım 
Sana sevgiyi anlatıyorum ve sen anlıyor

sun...”
Ekleyecek bir söz var mı kendimizi 

engellilerin yerine koymaktan gayrı...

Gemlik 
Kaymakamlığı, 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı ve 
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi 
Müdürlüğü’nün 
ortaklaşa organize 
ettiği “Evlilik Okulu” 
toplu nikah finali ile 
sona erdi.
Gemlik Belediyesi 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Düğün 
Salonu’nda yapılan 
etkinlikte, 5 gün 
süren Evlilik 
Okulu’na katılanlara 
sertifikaları verildi. 
Aniden bastıran 
yağmur sonrasında 
havuz başından 
salon içine alınan 
törenlerde, sertifi 
kalan Bursa Valisi 
Şahabettin 
Harput’un eşi Funda 
Harput verdi.
Daha sonra, nikâh 
törenine geçildi. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz terafmdâfi 
kıyılan nikâhta, 
9 çiftin şahitliklerini 
Bursa Valisi 
Şahabettin 
Harput’un eşi Funda 
Harput’un ile birlikte 
Bursa İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri Bilal 
Çelik ve eşi Ayşe 
Çelik, Bursa Vali 
Yardımcısı ve 
Gemlik Kaymakam 
Vekili Adnan Kayık 
ile eşi Filiz Kayık 
yaptı.
Evlilik Okulu’nun

Akdoğan, Sertaslan’ı kutladı
Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa İl Baş 
kanı Gürhan Akdo 
ğan ve yönetim kuru 
lu üyeleri, Mehmet 
Sertaslan ve yöneti
mini kutlamak için 
Gemlik’e geldiler. 
CHP İlçe Merkezinde 
Gemlik İlçe Başkan 
lığına ve Yönetim 
Kuruluna şeçilen 
partililerle tanışan İl 
Başkanı Gürhan 
Akdoğan yeni ilçe 
yönetimiyle iş birliği 
içinde çalışmak iste
diklerini, birlikteliği 
sağlamak, ilçedeki 
sorunları aşmak 
amacıyla teknik ve

snemine değimim 
keftuşmatefttedâ, 
katılımcılara ve 
organizatörlere 
teşekkür edilirken, 
düğün pastasını da 
nikâhları kıyılan 
çiftler alkışlar 
arasında kesti. 
Funda Harput, Filiz 
Kayık ve Ayşe Çelik 
çiftlere altın 
takarken, Belediye 
Başkanve kili Refik 
Yılmaz’da evlilik 
cüzdanlarının yanı 
sıra hediyelerini 

psikolojik yardıma 
hazır olduklarını 
söyledi.
Akdoğan, Gemlik’ten 
duyduğu memnuni 
yeti ifade ederek, 
negatif bir sorunla 
karşılaşmadıklarını 
belirtti. Akdoğan 
şöyle konuştu: 
“Mehmet Sertaslan 
deneyimleriyle 
ilçede oluşabilecek

verdi. Düğün eğlen 
çeleri ile renklenen

Evlilik Okulu ve 
toplu nikâh töreni

günde davetlilere 
ikram verildi.

tüm sorunları aşa
bilecek kapasitede 
bir arakadaşımız. 
Geçmiş dönemde de 
sergilediği dik duru 
şuyla ilçemiz adına 
çok faydalı olacağı
na inanıyorum.” 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
ise, ziyaretten duy
duğu hoşnutluğu 
belirterek, yapılacak 

nin periyodik hale 
getirileceği belirtildi.

olan İl başkanlığı 
seçimlerine değindi. 
Sertaslan, 
“Partimize yeni 
seçilecek olan il 
Başkanı ve yönetimi, 
Genel Merkez ile 
partinin ilkeleri 
doğrultusunda 
uyumlu bir şekilde 
çalışmaya devam 
etmeleri gerekir. 
Önümüzdeki, genel 
ve yerel seçimlerde 
mazeret kabul 
etmeksizin iktidar 
yolunda engel tanı- I 
madan ekibimle 
beraber var gücü 
müzle çalışacağız. 
Buna inanınız” dedi
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Plaionik aslı ölüme göıürtlü
Bursa'da bir kişi, 
aynı gazinoda 
çalıştığı ve aşkına 
karşılık alamadığı 
kadın tarafından 
bıçaklanarak 
öldürüldü.
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Çarşamba Mahallesi 
ilkbahar 
Caddesi'nde mey
dana geldi. Aşkına 
karşılık alamadığı 
için sürekli tartıştığı 
kadının evinin 
önüne giderek 
bağırmaya başlayan 
Selçuk K. (35),

mutfaktan aldığı 
bıçakla yanına gelen 
Fatma A. (33) 
tarafından

göğsünden 
yaralandı. 
Ağır yaralanan şahıs 
olay yerine gelen

ambulansla Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılırken, 
gözaltına alınan 
Fatma A., 
mahkemede "dene
timli serbestlik" 
kaydıyla serbest 
bırakıldı.
Selçuk K. dün 
gece saatlerinde 
hayatını kaybed
erken, serbest 
bırakılan kadın 
yeniden gözaltına 
alınarak "adam 
öldürmek" suçun
dan adliyeye sevk 
edildi.

Minik Yeliz 
televizyonun 

altında can verdi

Bursa'da eşiyle bir
likte biriktirdikleri 2 
bin lirayı harcadık
tan sonra korkuya 
kapılan genç kadın, 
2 kişi tarafından 
gasp edildiğini öne 
sürdü.
Olay yerine gelen 
polisler kadının 
çelişkili 
ifadelerinden şüphe
lenince gerçek 
ortaya çıktı.
Merkez Osmangazi 
İlçesi Namıkkemal 
Mahallesi 
Namıkkemal 
Caddesi'nde ikamet 
eden 5 aylık hamile 
M.Ö. (28), eşi 
M.Ö.'yü (26) ara
yarak eve giren 2

Motosiklet ile bisiklet çarpıştı
Bursa'nın İznik 
ilçesinde 
motosiklet ile bisik
letin çarpışması 
sonucu 3 kişi yara
landı.
Edinilen bilgiye 
göre, bisikletiyle 
Atatürk Caddesi 
üzerinde seyir 
halindeyken dön
mek isteyen irfan 
Akın'a (63), arkadan

kişinin kendisini 
darp ederek ziynet 
eşyalarını ve 2 bin 
lirayı çaldığını 
söyledi. Telefonda 
paniğe kapılan M.Ö., 
polisi arayarak 
eşinin gasp edildiği

ni söyledi. Eve 
gelen polisler kadını 
kapı önünde baygın 
halde buldu. Hamile 
olduğu öğrenilen 
kadın için olay yer
ine sağlık ekipleri 
çağrıldı. Kaldırıldığı

Şevket Yılmaz 
Devlet Hastane 
si'nde ifadesi alınan 
M.Ö.'nün polislere 
çelişkili ifadeler ver
mesi üzerine gerçek 
açığa çıktı.
Hamile olduğu için 
bunalıma girdiğini 
ve eşinin kendisiyle 
ilgilenmediğini 
söyleyen kadın, 
"Eşimle biriktirdiğim 
2 bin lirayı har
cadım. Eşim sabah 
sorunca korkuya 
kapıldım ve 
akşamüstü kocamı 
arayarak gasp 
edildiğimi söyledim" 
dedi. M.Ö. hakkında 
"suç uydurmak''tan 
işlem yapıldı.

gelen motosiklet 
çarptı.
Kazada bisiklet 
sürücüsü Akın ile 
motosiklette bulu
nan Murat Beki ve 
Serkan Çakar 
yaralandı.
Yaralılar, olay 
yerine gelen 112 
ambulanslarla İznik 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı.

Bursa'da devrilen 70 
ekran televizyonun 
altında kalan 3 ya 
şındaki minik Yeliz 
hayatını kaybetti. 
Acı haberle yıkılan 
babası ise tüm 
ailelere seslenerek, 
"Yavrunuzu bir an 
olsun yalnız bırak
mayın. Birlikte parka 
gidecektik, 'Hazırlan 
çıkalım' dedim ama 
başımıza bu olay 
geldi" uyarısında 
bulundu.
Edinilen bilgiye göre 
olay, dün akşam 
saatlerinde merkez 
Osmangazi ilçesinde 
meydana geldi. İşten 
eve dönen babasının 
kucağına koşan 3 
yaşındaki Yeliz 
Koçak, parka gitmek 
istediğini söyledi. 
İsteği üzerine 
babasına son kez 
masaj yapan küçük 
Yeliz, parka gidecek 
olmanın heyecanıy
la, "Hemen geliyo
rum" diyerek oturma 
odasına geçti. Bir 
dakika bile geçme
den çıkan gürültü 
üzerine odaya giren 
baba Selami Koçak 
(31), gördüğü man
zara karşısında şoke 
oldu. Devrilen 70 
ekran televizyonun 
altında kalarak 
bayılan kızını 
hemen hastaneye 
yetiştiren baba, 
yavrusunun ölüm 
haberiyle yıkıldı. Ev 
hanımı anne 
gözyaşlarına boğu
lurken, yaşananların 
şokunu üzerinden 
atamayan baba ise 
tüm ailelere seslen
di.
Eve geldiğinde

kızının parka gitmek 
istediğim anlatan 
baba Selami Koçak, 
"Ben de, 'Yemek 
yedikten sonra 
gideriz kızım' dedim. 
'Tamam babacığım* 
dedi. Çoraplarımı 
çıkarttı. 'Bana masaj 
yapmayacak mısın?' 
diye sorunca hemen 
omuzlarımı ovmaya 
başladı. Biraz masaj 
yaptı, ona aldığım 
meyve suyundan bir 
yudum içti.
'Babacım hemen 
geliyorum' diyerek 
televizyonun olduğu 
odaya gitti. Aradan 
bir dakika bile 
geçmedi ki 
gürültüyü duyduk. 
İçeri gidip bak
tığımızda televizyon 
bir tarafta, çocuk bir 
tarafta duruyordu. 
Yanına koştum. Hiç 
sesi çıkmıyor, 
bayılmıştı. Hemen 
hastaneye götürdük 
ama yapacağımız 
hiçbir şey yoktu" 
dedi.
Tek çocuğunu kay
betmenin acısıyla 
tüm ailelere sesle
nen baba Selami 
Koçak, "Anne 
babalar ne olursa 
olsun çocuklarına 
dikkat etmelidir. 
Çocuk evin içinde 
dahi olsa gözlerini 
onun üzerinden 
ayırmamaları gerek. 
Nereye giderse 
takip etmeleri lazım. 
Hiç aklımıza 
gelmeyecek bir 
olay yaşandı. Hiç 
düşmeyecek bir 
şey, nasıl düştü? Bir 
dakika bile geçme
den yavrumuzu 
kaybettik." dedi.

Ce■»M ■ M< Körfez www.gemHKkortezgazetesl.com

http://www.gemHKkortezgazetesl.com
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Güne Bakış
O ‘

"CHP üretici çiftçinin yanında"
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Taka tuka yollar...
Gemlik, bir yıldır Büyükşehir Belediyesi’ne 

bağlı BUSKİ’nin alt yapı çalışmaları nedeniy 
le delik deşik edildi.

Kimsenin altyapı çalışmalarına bir diyeceği 
yok.

Yapılan hizmetin düzensizliğine, program- 
sızlığına, hizmetin eziyete dönüşmesinden 
şikayetleri var.

Orhangazi Caddesi ve çevresi kentimizin 
en işlek bölgesidir.

Bu bölgede yapılan altyapı çalışmaları 
öylesine sıkıntı yarattı ki, hizmet insanların 
ağzından girdi, burnundan çıktı.

Kazılan sokaklarda çalışma yapıldığını 
gösteren trafik işaretlerinin düzensiz kon
ması, araç süren vatandaşı çileden çıkardı.

Hangi sokağa girseniz karşınıza kazılmış 
yollar nedeniyle, geriye dönmek zorunda 
kalındı.

İnsanlar, İstiklal Caddesi’ne ulaşabilmek 
için labirent gibi dolaşmak zorunda kaldılar.

Neyse ki çalışmalarda belli bir noktaya 
gelindi.

Orhangazi Caddesindeki çalışmalar bitirt 
lip, yama asfaltlar yapıldı.

2009 yerel seçimlerine kısa bir süre kala, 
Gemlik’te BUSKİ tarafından alt yapı çalış
ması yapılacağı biliniyordu.

O günkü, AKP yönetimi bunu bile bile 8 tril 
yon lira harcayarak kente seçim asfaltı 
yaptı.

Bugün, Gemlik’in su ve kanalizasyon şebe 
keleri değiştiği için tüm cadde ve sokaklar 
delindi. Evsel su bağlantıları ile sokaklar 
köstebek yuvasına döndü.

8 trilyon lira harcanan asfaltlar, 2 yıl kulla 
nılmadan bozuldu. Açılan çukurlar kapatılıp 
yama asfalt yapıldı.

Buna ne kadar para harcandı bilmiyoruz.
Ama, 2009 asfaltı ile birlikte bugünlerde 

asfalta ödenen paranın toplamının en az lü- 
12 trilyon (milyon) dan az olmadığını sanıyo
rum.

Altyapı çalışması bir yıl bizi çileden çıkardı 
katlandık.

Yamalı asfalt Gemlik’e hiç yakışmadı.
Keşke o günlerde tüm ilçe asfaltlanmasay- 

dı da bugünlerde yapılsaydı.
Gemlik ve sokaklar böylesi çirkin görün

mezdi.

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan yaptığı 
açıklamada, AKP 
iktidarının 9 yılda 
Türk çiftçisini, 
tarımı, hayvancılığı 
bitirdiğini, sektörü 
durdurma noktasına 
geldiğini söyledi. 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
14 Mayıs Dünya 
Çiftçiler Günü 
nedeniyle, Gemlik 
Ziraat Odası Başka 
nı Ali Çelik’i maka 
mında ziyaret ettiler. 
Çelik’in ve çiftçilerin 
gününü kutladılar. 
Sertaslan, burada 
yaptığı konuşmada 
şunları söyledi: 
“Çiftçiler, adeta borç 
eker, haciz biçer 
duruma gelmiştir. 
AKP’nin acımasızca 
uyguladığı tarım 
politikalarıyla, * 
köylümüzü milletin 
efendiliğinden, köle 
durumuna getirmiş,

MHP'den Hemşire «e Eczacılara kutlama

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı, Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
Başhemşiresi Gülay 
Koruyucu’yu ve 
Sahil Devlet 
Hastanesi’nde bulu
nan Başhemşire 
vekilini ziyaret 
ederek ‘Hemşireler 
Haftasını’ kutladılar. 
İlçe Başkan 
Yardımcısı Gülten 
Ayhan ve İlçe 
Yönetici Av. İlkim 
Şahin tarafından

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 

cüzdanımı ve Gemlik İlçe Trafik Şube 
Müdürlüğünden aldığım ehliyetimi 

kaybettim. Hükümsüzdür. GÖKHAN ŞAHİN

İSİM 
TASHİHİ

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 
2011/939 esas no, 2012/244 karar no ile 29/03/2012 

karar tarihi ile ‘‘NERİMAN ÖZGE” olan ön ismi 
“ÖZGE” olarak düzeltilmiştir. İlan olunur.

ÖZGE AKGITN

bundan Gemlik 
olarak zeytiniyle 
bütünleşmiş zeytine 
adımızı vermiş bir 
ilçe olarak, 40 bin 
kişinin zeytin ve 
zeytincilikle istih
dam edildiğini geçi
mini sağladığı bir 
ilçe olarak zeytin 
üreticisini olumsuz 
etkilemiştir. 
Gemlik’teki zeytin 
üreticisi bahçelerin 
de budama, 
gübreleme ve ilaçla
ma yapmamaktadır
lar. Bütün bunlar 
gelecek yıl üreticinin 
içinde bulunduğu 
felaketin boyutları 
daha da arttıracaktır.

yapılan ziyaret son
rası yapılan açıkla
mada, MHP’liler, her 
türlü olumsuzluklar
da, maddi ve manevi 
zorluklar ülkemizin 
her köşesinde görev 
yapan hemşirelerim
izin sadece bu gün
lerde değil her 
zaman hatırlanması 
gerektiğinin 
söylediler.

MHP Eczacılar 
Gününü unutmadı 
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 

2004 yılında üretici
den alınan zeytinin 
tavan fiyatı 4.50 Ura 
dan 2012 yılında ise 
5 liraya yükselmiş, 
mazot 2004 yılında 1 
liradan, bugün 4 
liradan üreticiye 
satılmaktadır.
Maliyetler kat kat 
artarken, üreticiler 
bankalara borçla
narak bağımlı hale 
getirilmiş, çiftçi 
bankalara kredi 
borçlarını ödeyemez 
durumdadır. Bütün 
bu olumsuzlukların 
göstergesi olarak 
Gemlik’teki Halk 
bankası, Ziraat 
Bankası ve

Başkanı Osman 
Durdu beraberinde 
İlçe Başkan 
Yardımcısı Gülten 
Ayhan ve İlçe Yöne 
ticisi İlkim Şahin’le 
Eczacılar günü kap
samında Gemlik 
Eczacılar Temsilcisi 
Fatih Öğüt’ü ziyaret 
ettiler.
Eczacılığın genel 
sorunlarından bahse 
dilen ziyarette, 
Eczacılığın ciddi 
mesai harcanması 
gereken bir meslek 
olduğunu belirten 
Öğüt, daha önceki

Tarım Kredi 
Koopera tifIerinde 
icraya verilmek 
üzere bekle yen 
yüzlerce dosyayı 
görmek, çiftçinin 
buradaki borç tablo
sunu görmek, 
Gemlik’in herhangi 
bir köyünde 
çiftçiyle konuşarak 
bütün bunları bire 
bir tanık olmak 
mümkündür.
CHP olarak çiftçinin 
emeğin her zaman 
yanında olduğu
muzu belirterek, 
tüm çiftçilerimizin 
14 Mayıs Dünya 
Çiftçiler Gününü 
kutluyoruz.’’ 

dönemlerde kontrol
süz ve yasal olma 
yan işlere karışanlar 
olduğunu, son dö 
nemlerde ise kont 
rollerin artması ile 
bunların ciddi an 
lamda önüne geçil 
diğini sözlerine ekle
di. MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, Eczacılık 
mesleğinin öne- j 
minden bahseder 
ken bu mesleği 
yapanların da vic
dan sahibi insanlar 
olması gerektiğini 
belirtti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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flykentli minikler hünerlerini sergiledi
Özel Aykent 
İlköğretim 
Okulu'nda her yıl 
geleneksel hale 
gelen Okuma 
Bayramı ve Anneler 
Günü etkinliği 
bu yıl da neşe 
içinde geçti. 
Gemlik Belediye 
Kültür Merkezi'nde 
gerçekleşen 
gece; Anasınıfı, 
1. ve 2. Sınıf 
öğrencilerinin 
sergilediği tiyatro 
oyunu ile başladı. 
İngilizce drama,

folklor, koro ve 
modern dans 
gösterisi,
1.sınıfların okuma

belgeleri ve 
anasınıflarının kep 
atma töreniyle 
devam eden qece

emeği geçen öğret
menlere çiçek 
sunumu ile son 
buldu.

Veliler geceden 
memnun ayrılmanın 
mutluluğunu, 
miniklerde i|k

mezuniyetlerinin ve 
okuma belgesi 
almanın heyecanını 
birlikte yaşadılar.

Ziibeıııle Hanım minilerinden ml sim cûşKusu

Zübeyde Hanım 
Anaokulu minikleri, 
Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen gecede 
tüm hünerlerini

gösterdi.
Zübeyde Hanım 
Müdürü Şenel 
Çağlayan, 
gecede yaptığı

konuşmada, 
“Çocuklarınızın siz
den tek bekledikleri 
onlara verilen fırsat
ları görmeniz ve

yüreğinizden gelen 
sevginizle alkışlayıp 
cesaretlendirmeniz.” 
diyerek geceye 
katılanlara

teşekkür etti. 
Daha sonra, minikler 
yıl içinde öğrendik
leri folklor, dans 
gösterileri, tiyatro

oyunları ile 
anne ve babalannın 
karşısına çıkarak, 
büyük beğeni 
topladılar.
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Çakıl Taşları dizisi 
nin sevilen karakteri 
Ümit İbrahim 
Kantarcılar Gem 
lik’te stand-up 
gösterisinde 
bulundu.
Fox TV de yayın
lanan Çakıl Taşları 
dizişisin oyuncu
larından tiyatrocu 
Ümit İbrahim 
Kantarcılar, 
Gemlik Manastır 
Kültür Merkezi’nde 
stand up göster
isinde bulundu. 
İlkokul birinci sınıf
tan beri tiyatro ile 
ilgilenen Antalya 
Belediyesi’nde 
Tiyatrosunda tiyat 
roya başlayan ve 
2005 yılında Müjdat 
Gezen Konserva 
tuvarı’nı kazanıp, 
Müjdat Gezen tiya
trosunda 
Konservatuvarı’nda 
oynadığı oyunlar: 
* Artiz Mektebi, 
Yarışmalar Kabare, 
Gazinoda Aşk 
Başkadır gibi oyun- 
larıda başarıyla yer

alan Ümit İbrahim 
Kantarcılar 2009 
yılında Maltepe 
Üniversitesi 
Oyunculuk 
Bölümü’nü burslu 
kazandı ve bu sıra
da Ali Poyrazoğlu 
tiyatrosuna başladı. 
Ali Poyrazoğlu 
Tiyatrosu’nda 
* Yalı Çapkını (Stand 
Up) içimdeki 
Timsah, Bir Sen 
Kaldın Yanlızlık 
Gelince, İki İleri Bir 
Geri ve
* Ben Eskiden 
Küçüktüm , 
Tanımadığım 
Adamlar oyunların

da yer alan genç 
tiyatrocu 2005 yılın
dan itibaren 
Televizyonlarda da 
gözükmeye başladı 
* 2005 Alpella Oneo 
Reklamı
* 2006 Hayat 
Türküsü (TRT-1), 
2006 İki Aile (Star 
TV),* 2009 Turkcell 
Reklamında 
yer aldı. Kantarcıları 
milyonlarca kişi 
tarafından tanın
masını sağlayan 
2010 yılında 
Fox TV’de yayınlan
maya başlayan 
Çakıl Taşları dizisi 
oldu.

Kore’ de savaşan ve 
25 yıl önce vefat 
eden Kore gazisi 
Hasan Şeker’in eşi 
Sevim Şeker’i 
ziyaret eden Bursa 
Muharip Gaziler 
Derneği Başkanı 
Muzaffer Uyar ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, anneler 
gününde Şeker’in 
elini öpüp, 

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

hediyelerini verip 
derken rozetini 
taktılar.
Teşkilattan 
Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Çetin 
Dizdaroğlu ve 
Gemlik Temsilcisi 
Bekir Tan ile yöne
tim kurulu 
üyelerinin de 
katıldığı ziyarette 
duygusal anlar

yaşandı.
Muharip Gazilerin 
anlamlı günde 
yaptığı anlamlı 
ziyarete çok 
teşekkür eden ve 
Kore gazisi eşi 
Hasan Şeker’i 
bir kez daha yâd 
eden Sevim Şeker, 
Uyar ve muharip 
gazilere teşekkür 
etti.

sekeri

ERKEN KAYIT
AVANTAJLARIMIZDAN 

YARARLANIN

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

w KURUMU 

EĞİTİNDİ 13. VII

“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 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

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


16 Mayıs 2012 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 7

ORHANELİ- HARMANCIK- BÜYÜKORHAN GEZİSİ
Yıllarca Bıırsa’da 

yaşadım Orhaneli 
ve Harmancık’) 
görmedim. Bu 
benim için büyük 
bir eksiklikti. 
Sonradan anladım 
ki daha birçok kişi 
buraları görmemiş.
Türkiye’nin pek 

çok yerini gezip 
gören bizler yakın 
çevremizi neden 
yeterince gezip 
tanıyamamıştık? 
Yanıtlanması zor 
bir soru.

İçinizden bizler 
de görmedik 
dediğinizi duyar 
gibi oluyorum. O 
zaman siz de gidip 
görün.

Ahmet Kutsi 
Tecer bir şiirinde:

“Orda bir köy var 
uzakta / O köy 
bizim köyumüzdür 
7 Gitmesek de 
gelmesek de / O 
köy bizim

köyümüzdür.” 
Diyor.
Gitmediğimiz, 
görmediğimiz köy 
nasıl bizim oluyor? 
Anlamak mümkün 
değil, sadece bir 
hayal.

Gezi grubunu 
oluşturan 
arkadaşlar bir 
araya geldik, 
(Hüseyin Soyer, 
Ürer Konak, 
Mehmet Taşpınar 
ve Erhan izgi) bu 
kez Orhaneli, 
Harmancık ve 
Büyük Orhan’ı 
görelim diye 
düşündük ve 
rotayı bu yöne 
çevirdik.

Günlerden 1 
Mayıs. Sabah saat 
8.30 da 
Umurbey’den yola 
çıktık. İlk mola ye 
rimiz Misi köyüy
dü. Şimdi onun da 
adı Gümüştepe 

olmuş. Sabah kah
valtısını ırmağın 
kıyısında, yeşillik
lerin içinde 
yapacaktık ve 
gerçekten de öyle 
oldu.

Misi köyünün 
eski bir Rum köyü 
ve ilk adının 
Misipolis olduğunu 
biliyor muydunuz? 
Rumlar zamanında 
bu köyde misyon
erlik okulları 
bulunuyormuş. 
Tarihi Bursa 
evlerinin toplu 
olarak korunması 
amacıyla buraları 
da sit alanı olarak 
ilan edilmiş. 
Günümüzde 
doğasının güzel 
oluşu nedeniyle 
pek çok turist 
tarafından 
görülmek istenen 
bir yer.

Bursa’dan diğer 
arkadaşlarımız da

katılmıştı kah
valtıya. Cevizli 
lokum, börek, 
kaşar peyniri ve 
sele zeytini çayla 
birlikte ne de güzel 
gidiyordu. Saat 
9.30, sisli puslu ve 
serin bir hava. 
Belki öğleden 
sonra güneş çıkar 
diye düşünüyoruz. 
Yarım saate yakın 
kahvaltı sürdü. 
Bizim gibi birçok 
kişi kahvaltısını 
burada yapmak 
için sabahın erken 
saatlerinde geli 
yordu buraya.

Derenin şırıltısı 
etraftaki suskun
luğu bozuyordu.

En güzeli ırmakta 
oynaşan ördekler. 
Onlardan daha 
mutlusu yoktu 
anlaşılan.

Çay bahçelerinde 
saksılarda ve yer
lerde çeşitli renkte 
çiçekler insanın 
ilgisini çekiyor. 
Son çaylarımızı da 
yudumluyoruz 
sohbet eşliğinde. 
Gidilecek uzunca 
bir yolumuz 
olduğunu anım
sayınca Misi 
Köyünden ayrılı 
yoruz.

Orhaneli’ye doğru 
yol alıyoruz. Bir 
taraftan da çevreyi 
gözlüyorum.

Yeşillikler arasın
dan bir kuş gibi 
yukarlara doğru 
çıkıyoruz. Hava 
değişmeye 
başladı. Güneşli, 
sıcak, pırıl pırıl bir 
gün bize sanki 
merhaba diyordu. 
Doğancı Köyü 
yakınlarından 
geçiyoruz.

Yolculuğumuz bir 
vadi boyunca uzun 
bir süre devam 
ediyor.

Çam ağaçlarının 
geniş yer tutuğunu 
görüyorum. Bazen 
de gürgen 
ağaçlarına rastlı 
yoruz.

Devamı yarın

PLAKET ■ KUPA VE MAÖALVA ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZUETİZ

ajans
MATBAACILIK - RBWKILiK- 0RGANİZA5Y0TIVEWM
istiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı tlo: 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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Devlet Hastanesi: 15 BP: 35
Kaymakamlık Kupası 
Gümüş Ayak 
Basketbol 
Turnuvası’nda 
mücadele sürüyor. 
M.A Devlet H.:75 BP 
Petrolleri:35 
Turnuva kapsamında 
Atatürk Kapalı Spor 
Salonu’nda yapılan 
3.haftanın ilk maçın
da Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi ile BP 
Petrolleri A.Ş. karşı 
karşıya geldi. 
Karşılaşmanın 
l.periyotu 11/6, 
2.periyotu 19/6, 
3.periyotu 20/10, 
4.periyot 25/13, 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’nin 
üstünlüğünde 
geçerken, 
karşılaşma Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi :75 BP 
Petrolleri A.Ş :35 
olarak bitti.

Çimtas : 28 
Ağdemir: 69 
3 .Haftanın 2. maçın
da ise Çimtaş ile 
Ağdemir 
Gümrükleme karşı

im u-13 Mliı
U-13 yaş ligine ait 7. 
grup maçında 
Gemlik 
Belediyespor rakibi 
Kumlaspor’u 5-0 
yenerek dokuzda 
dokuz yaptı. 
Oynadığı dokuz 
maçın tümünü 
kazanan 
Belediyespor bu 
hafta oynayacağı 
Mudanya 
Mütarekespor’u 
yendiği takdirde 
şampiyonluğu ilan 
etmiş olacak. Daha 
önce U-15, U-16’da 
şampiyon olan 
Gemlik 
Belediyespor U- 
13’te de şampiyon 
olup federasyondan 
3 kupa birden 
almak istiyor. Maçın 
golleri Muratcan (2), 
Fatih (1), Onur (1) ve 
Akif Emre (1)’den 
geldi. Santrafor 
Muratcan’ın yıldız 
taştığı maç

karşıya geldi.
K? r®! I ?.c rna n ı n

3.periyot 2/20 
Ağdemir üstün

ÇİMTAŞ 
üstünlük kursada

1.periyot 8/19
2.periyot 7/20 

izleyenlere keyif 
verdi. Her hafta 
tribünlerde yerlerini 
alan sporcu aileleri, 
saha içindeki güzel 
hareketleri doyasıya 
alkışladılar. 
Kaleci Mustafa ve 
santrafor Muratcan 
tribünlerden en çok 
alkışı alan sporcular 

lüğünde geçti.
4.periyot 11/10 

oldu. Bu hafta 
Mudanya deplas
manından alınacak 
bir puan bile bitime 
üç maç kala 
U-13 takımının 
şampiyon olmasına 
yetiyor. Teknik 
heyet, çok ve 
doğru çalışmanın 
meyvelerini 3 grupta

ELEMAN ARANIYOR
ÜÇ KARDEŞLER RENAULT 
SERVİSİNDE ÇALIŞACAK 

ÜNİVERSİTE MEZUNU 
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

SORUMLULUĞU
YAPABİLECEK MÜŞTERİ 

TEMSİLCİSİ
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

ELEMAN VE
MEKANİK USTASI 

(YETKİLİ SERVİS GEÇMİŞİ
OLAN) ARANIYOR

Tel: 514 30 89

maçı Ağdemir 
69/28 Kazandı.

SATILIK DHİBEIER
KAYIKHANE MEVKİİ 
KAYIKHANE SİTESİ

C BLOK KAT 5 
3+1 BAKIMLI VE DENİZ 
MANZARALI DAİRE İLE 

MANASTIR MEVKİİ İLKNUR 
YAPI KOOPERATİFİ F BLOK 

3+1 BAKIMLI DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR

0532 231 94 74

şampiyon olarak 
toplayacaklarını, 
amaçlarının önce 
Gemlik’e daha sonra 
da profesyonel 
liglere futbolcu 
yetiştirmek 
olduğunu bunun 
için daha çok çalış
maya devam ede
ceklerini söyledi.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

ELEMAN ARAMIYOR
Fabrikamızda çalışacak 
BAKIMCI, ELEKTRİKÇİ 

ve VASIFSIZ
ELEMANLAR aranıyor

VERONA GRANİT 
MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 

Umurbey Sanayi Bölgesi 
Yalova Yolu 2. Km. GEMLİK 
TEL :514 03 06 - 514 20 21

BJJM ABONE OLDUNUZ MU?
-. . . . . ABONE OLUN OKUYUN OKUYUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

U-16 play-off ilk 
maçında B. 
Güvenspor karşısın
da kötü başlangıç 
yapan Gemlik 
Belediyespor her iki 
yarıda yediği gollerle 
2-0 yenilerek gurup 
maçlarına mağlu
biyetle başladı. 
B gurubunda 
oynanan maça rakibi 
Gemlik 
Belediyespor’un 
aksine daha iyi 
başlayan B. 
Güvenspor takımı 
rakip kalede net 
pozisyon bula
mazken ilk atak 
Gemlik 
Belediyespor’dan 
geldi. 23. dakikada 
gelişen atakta 
penaltı noktası 
üzerinde topu kafay
la kaleye gönderen 
Yiğithan’ın pozis 
yonunda B. 
Güvenspor kalecisi 
Kağan son anda 
topu kornere tokat
ladı.
Kalesindeki tehlikeyi 
atlatan

Güvenspor’da sol
dan Murat’ın başlat
tığı atakta kaleye 
paralel giden şutu 
Gemlik Belediyespor 
kalecisi Soner çeldi, 
topu bir anda 
önünde bulan M. Ali 
ayak koyarak B. 
Güvenspor’u 1-0 öne 
geçiren golü attı. İlk 
yarıda başka gol 
olmayınca devre B. 
Güvenspor’un 1-0 
üstünlüğüyle 
kapandı.
İkinci yarıda 49. 
dakikada ortadan 
gelişen atakta Soner 
zamanında çıkarak 
ikinci golü önledi, 
devam eden ataktan 
gol çıkmadı. Gemlik 
Belediyespor’un 
kötü futbolunu iyi 
değerlendiren B. 
Güvenspor takımı 
rakip kalede ikini 
golü ararken 62. 
dakikada Enes 
müsait pozisyonda 
topu dışarı atarak 
farkı açamadı. 
64. dakikada 
Güvenspor ikinci 
golü penaltıdan 
buldu. Muhammed

hakem penaltı nok
tasını gösterdi. Atışı

ceza sahasına tarafından
girdiğinde Yiğithan düşürülünce orta

kullanan Enes skoru 
2-0 yaparak takımını 
rahatlattı. Kalan 
dakikalarda başka 
gol olmayınca B. 
Güvenspor sahadan 
2-0 galip ayrılarak 
play-off maçlarına 3 
puanla başlayan 
takım oldu.
SAHA : Arabayatağı 
HAKEMLER : Aşkın 
Değirmenci 5, 
Osman Aslan 5, Faik 
Barbaros Balkan 5, 
GEMLİK 
BELEDİYESPOR : 
Soner 5, Mustafa 4, 
Metehan 5, Ali 4, 
(Rahim 2) Yiğithan 5, 
Eray 5, Mert 4, 
Hakan 4, (Murat 2) 
Furkan Arslan 4, 
Furkan Uçar 4, 
(Onur 4) Muhammed 
5, 
B. GÜVENSPOR : 
Kağan 5, İsmail 5, 
Murat 6, Kerem 6, 
Mert 6, Sebat 6, Berk 
5, Alican 5, (Oktay 3) 
M. Ali 5, (Uğur 3) 
Enes 6, Hayri 6, 
GOLLER : Dk. 30. M. 
Ali, Dk. 64. Pen. 
Enes, (B.
Güvenspor)

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. ... 513 12 06

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

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 51210 72
Kanberoğlu-Esada; 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. $13 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 8o 88

TAKSİLER

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

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

RELEDİYE

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (2*12) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tos. 513 23 94

Gemlik Körfez
SEILİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

ınMinHii

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 5132467
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94.

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI: 4272

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
AÇLIK OYUNLARI: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:45...
SİYAHLI KADIN 

12:00-14:15-16:30- 
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



î Merkez: Hisar Mah. Dörtyol Ağzı Mevkii - GEMLİK
Şube: Armutlu Yolu Kurudere Mevkii - KÜÇÜKKUMLA 

Şube: Hisar Md Gemlik Sümerbank Girişi Balıkçı Barınağı - GEMLİK 

Tel: 0.224 513 10 79
4 akcanl6@poasbayi.com.tr

mailto:akcanl6@poasbayi.com.tr


TUM FIX PAKETLER VE ELF MOTOR 
YAĞLARINDA YÜZDE 20 İNDİRİM

4 ADET MİCHELİN LASTİK ALANA 
POLYPAD ANDROİD PC TABLET HEDİYE

BONUS CARD - MAXIMUM KART 
VE WORLD CARD’A 6 TAKSİT

KAMPANYA 7 MAYIS - 9 HAZİRAN 2012 
TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR

ückardeşitr
RENAULT OTOMOTİV

Yeni Yalova Yolu Bağ-Kur Sanayi 
Sitesi E Blok No : 9 GEMLİK / BURSA 
Tel : (0.224) 513 89 06 Fax : 514 30 89

GemlikKSrfez
Kuruluş:1972

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
17 Mayıs 2012 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Rüueytle Kılıçların 
ağabeyi uefat etti

Gemlik Halk Eğitim Merkezi Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar’ın ağabeyi İbrahim 
Alper’i vefat etti. Yakalandığı amansız 
hastalıktan kurtulamayan 2 çocuk 
babası olan Alper, dün Gazi Orhanbey 
Camiinde kılınan cenaze namazından 
sonra Orhangazi’de sevenleri tarafın* 
dan son yolculuğuna uğurlandı.

CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan ve Grup sözcüsü Necdet Ersoy basın toplantısında Belediyedeki yolsuzlukları yargıya taşıyacaklarını söyledi

Sertaslan; "Belediye borç batağında"
Cumhuriyet Halk Partisi Mehmet Sertaslan, 
Grup Sözcüsü Necdet Ersoy ve meclis üyele 
riyle yaptıkları basın toplantısında Gemlik 
Belediyesi’nin 2012 yılı başında 12 milyon 
500 bin lira borcu bulunduğunu, ödeme yapa 
maz duruma geldiğini söyledi. Necdet Ersoy 
ise, yaptıkları denetlemede ödemelerde ve 
doğrudan atımlarda, ihalelerde büyük usul 
süzlükler yapıldığını tesbit ettiklerini, bunları 
yargıya taşıyacaklarını söyledi. Sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
El emeği göz nuru el dokuması halılar beğeni ile izleniyor

Sıniırıı Yaitılıtair Hah Sergisi acildi
CHP’Hler yargıya gidiyor..

Gemlik Belediyesi ile ilgili yolsuzluk 
ve usulsüzlük kavgasında bu kez 
CHP’liler atağa geçti.
Dün, CHP İlçe binasında düzenlenen 

basın toplantısında, CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan ile meclis grup 
sözcüsü Necdet Ersoy, 2011 yılı Meclis 
Denetleme Komisyonu raporunda 
komisyonun ve görevli denetmen 
İsmail Bıyıkh’nın tesbit ettiği usulsüz 
lükleri, meclisten sonra Gemlik kamu 
oyuna basın aracılığı ile paylaşarak, 
Refik Yılmaz’/n yönetimindeki belediye 
de yapılan doğrudan alım ve ihale usul
süzlüklerini yargıya taşıyacaklarını 
söylediler. Devamı sayfa 4’de

ve kilimler katılımcılarSındırgı Yağcıbedir 13.30 da CIUS AVM Müftüsü Muammer
Halıcılar Derneği ile 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü

Merkezi’nde Vali Yar 
dımcısı ve Kaymakam 
Vekili Adnan Kayık,

Turan ve Halkı Eğitim 
Müdürlü ğü yetk
ililerinin katıl dığı

tarafından beğeni ile 
izlendi. Sergide sunu 
lan halı ve kilimlerin

nün düzenlediği 
Balıkesir Sındırgı yöre

Belediye Başkanvekili 
Abdullah Özden, İlçe

si Yağcıbedir Halıları Milli Eğitim Müdürü 
Sergisi açıldı. Dün saat Mehmet Ercümen, İlçe 

sergi, 20 Mayıs 2012 satışının yapıldığı ve 
gününe kadar açık satış gelirlerinin
kalacafi. Tamamı el Derneğe kalacağı
dokuması olan halılar belirtildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gemlik Müteahhitler Derneği, TSO yönetimini ziyaret etti

flkıt; “Amacımız, önce
Gemlik’e hizmet olmalı”

Gürhan ÇETİNKAYA
Zapturapt...

Ne demişti zamanın maarif bakanı... 
“şu mektepler olmasa maarifi ne 
güzel idare ederdim.” Zamane nazır
ları da ona özenmiş olsa gerek. 
Sanatsız...
Gazetesiz...
Hukuksuz
Sendikasız...
Eğitimsiz...
Düşüncesiz bir yapı kurmak için 

çabalı yorlar.
Onun için ne lazım gelirse ellerinden 

geleni artlarına komuyorlar.
Ellerinde sopa...
Dillerinde zehir...
Habire vuruyorlar. 

rHabire saçıyorlar... 
:Kimi kameralara bakarak tehdit edi 
yor...

Kimi mikrofonları kullanarak... 
’İşin acısı...
Çanak tutanlar.
Dönekler...
Ürkekler...
Sinekler...
Önce zapt ediliyorlar.
Sonra rapt altına alınıyorlar.
Ve lâkin....
Dedikleriyle, yazdıklarıyla, söyledik

leriyle
Değirmene un taşıyorlar...
Onların taşıdıkları suyla dönen 

değirmenlerde üretilen undan mamul 
ekmeğe yağ sürüyorlar...

Yağlı ballı kaymak...
Çanakh çömlekti oturumlarla “kari 

yerler” gelişiyor...
Cüzdanlar kabarıyor.
Komik...
Ama traji olanından...
Demek ki...
Alan razı veren razı...
İşçinin hakkı tırpanlanmış.
Gazetecinin kalemi köreltilmiş...
Sanayicinin hammaddesi zamlan- 

mış...
Özgürlükler sınırlanmış.
Adalet terazinin kefesi paslanmış...
Okullarda disiplinsizlik almış başını 

gitmiş...
Toplum ürkütülmüş...
Kimin umurunda...
Belki de onlar haklıdır...
Gemilerini yüzdürmek,
İkballerini sürdürmek için gerek-, 

lidir...
Yaptıkları ettikleri...
Bir yerde bir yanlışlık var ama 

nerede?
Çözen beri gelsin...
Eğer kendini Silivri zindanlarından 

kurtarabilirse...

Bir süre önce kuru
luşunu tamamlayan 
Gemlik Müteahhitler 
Derneği yönetimi, 
ziyaretlerini 
sürdürüyor.
Dün, Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt 
ve yönetim kurulu 
üyeleri ile biraraya 
gelen Gemlik 
Müteahhitler 
Derneği yöneticileri, 
kentin ve kurulan 
derneğin amaçları 
konusunda bilgi 
alışverişinde bulun
dular.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
Müteahhitler 
Derneği’nin 
Gemlik’te kurul
masının bir ihtiyaç 
olduğunu belirterek, 
bu konuda atılan 
adımdan dolayı 
kendilerini kutladı. 
Gemlik Müteahhitler 
Derneği Başkanı 
Hamza Aygün, 
Gemlik’te Ticaret ve 
Sanayi Odası’na 
kayıtlı 95 müteah- 
hitin bulunduğunu, 
bu sayının aslında 
116 olduğunu 
belirterek, 
“Bizler, TSO’nun 
birer üyeleriyiz. 
Amacımız, birlikte 
çalışarak müteahhit
lerin sorunlarını dile 
getirmek ve çözüme 
kavuşturmaktır. 
Dernekler de sivil 
toplum kuru
luşlarıdır. Gönüllü 
olarak biraraya gelir
ler. Biz, önce 
meslektaşlarımızın 
sorunlarını tespit 
edeceğiz. Sonra 
çözümü için sizden 
yardım isteyeceğiz. 
Biraraya gelerek,

fikir birliği oluştur
mak sorunlara 
çözüm bulmak için 
hareket edeceğiz. 
Birlikte hedefe 
ulaşacağız” dedi. 
TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt 
ise, oda ve dernek
lerin fahri olarak 
görev yaptığını, 
üyelerine hizmet 
yapmaktan başka 
amaçları bulun
madığını belirterek, 
şunları söyledi: 
‘‘Oda ve dernek 
üyeleri verici insan
lardır. Amacımız, 
önce Gemlik’e 
hizmettir. Gemlik’in 
de birçok sorunu 
vardır. Son günlerde 
Gemlik’ten geçecek 
olan otoban yolun 
Gemlik bağlantısı 

olan Engürücük 
Köprülü girişinin 
bazı kişilerin giri 
şimleriyle köprülü 
kavşak Gemlik’e 
doğru getirilmiştir. 
Bu konuda, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası, Ziraat Odası, 
Gemlik Belediyesi, 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası, Mimarlar 
Odası ve 
Kaymakamlığın bil
gisine başvurul
mamıştır. Biz, 
köprülü kavşağın 
eski yerinde 
Engürücük Köyü 
sınırları içinde yapıl
masından yanayız. 
Yoksa, büyük sıkın
tılar söz konusu ola
cak. ”
Gemlik’te çarpık 
yapılaşmanın da 

olduğuna dikkat 
çeken Kemal 
Akıt, ilçenin fazla 
göç almasının 
sanayinin 
büyümesinden kay
naklandığını, imar 
planlarının ise göz 
dikkate alınmadan 
hazırlanması sonu
cu, kaçak yapılaş
manın doğduğunu 
söyledi.
‘‘Gemlik’i hep birlik
te daha güzel 
yaşanır bir yer 
haline getirmek ve 
çocuklarımıza öyle 
bırakmak zorun
dayız” diyen Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt, Gemlik 
Müteahhitler 
Derneği yöneticile 
rine başarılar diledi

KAŞEDE 8M(K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK • REKLAMCILIK

ELEMAN ARANIYOR

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

LPG İSTASYONUNDA ÇALIŞACAK 
POMPACI ELEMAN ARANIYOR

MİMİ Sfi&S*
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Mudanya açılılarında teline miti
Mudanya açıklarında 
Gemlik Körfezi'nde 
yanan geminin 18 
metre uzunluğunda 
motoryat olduğu ve 
yandıktan sonra bat
tığı bildirildi. 
Teknede bulunan ve 
son ana kadar bek
ledikten sonra 
denize atladıkları 
bildirilen 3 kişi sahil 
güvenlik tarafından 
kurtarılarak 
Güzelyah Yat 
LimanTna getirildi. 
Mudanya 
Kaymakamı Adem 
öztürk, tekneden

kurtarılan 3 kişinin 
Güzelyah 
Limam'nda bulun
duğunu ve sağlık

durumlarının iyi 
olduğunu söyledi. 
öMiraö adlı motor 
yatın yaklaşık 400

bin Euro değerinde 
olduğu ve ABD 
bayrağı taşıdığı 
öğrenildi.
Motoryatı müdahale 
eden arama kurtar
ma ekibinden alınan 
bilgiye göre, tek
nenin Mustafa 
Öztürk adına kayıtlı 
olduğu ve motorun
dan çıkan yangının 
tekneye yayıldığı 
bildirildi.
Yangın ile ilgili 
soruşturma 
sahil güvenlik 
tarafından 
sürdürülüyor.

10 Mn kök kenetfir ele geçirildi
Bursa karayolu 
kenarında 10 bin 
kök kenevir ele 
geçirildi.
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığınca 
yapılan çalışmalar 
sonucunda, Gemlik 
ilçesinde karayolu 
kenarına yaklaşık 10 
bin kök civarında 
kenevir bitkisi 
ekildiği tespit edildi. 
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığınca ele

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

geçirilen kenevir bitkileri Gemlik İlçe

Tarım Müdürlüğü 
ekiplerince yakılarak 
imha edildi. 
Cumhuriyet 
savcısının 
talimatıyla tahkikata 
başlandı.
Jandarma yetkilileri, 
toplum için büyük 
tehlike olan uyuştu
rucu ile mücadele 
konusunda çalış
maların hız kesme
den kararlılıkla süre
ceğini bildirdi

Kamyonla TU ile çarpışıl: 1 yaralı
Bursa'nın Orhangazi 
ilçesinde meydana 
gelen kazada bir kişi 
ağır yaralandı. 
Kaza dün sabah 
saat 06: 00 sıraların
da Bursa-Yalova 
yolu Yeniköy 
kavşağında mey
dana geldi. Ahmet 
özhan (32) idaresin
deki 16 W 473 
plakalı kamyon, 
kavşaktan karşıya 
geçerken, kırmızı 
ışıkta geçtiği iddia 
edilen Mustafa 
Karakuzu'nun (51)

kullandığı 34 HCV 
52 plakalı TIR'ın 
dorsesine yandan 
çarptı. Kontrolden 
çıkan kamyon daha

sonra kavşaktaki 
refüje çıkarak dura 
bildi.
Özhan şoför 
mahalline sıkıştı.

Olay yerine çağrılan 
itfaiye ekiplerince 
sıkıştığı yerden 
çıkarılan ve durumu 
ağır olan Ahmet 
Özhan Orhangazi 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. 
Hurdaya dönen 
kamyon vinçle 
bulunduğu yerden 
kaldırılırken, polis 
TIR şoförü Mustafa 
Karakuzu'yu gözaltı
na aldı. Kazayla 
alakalı soruşturma 
sürüyor

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

Maskeli hırsızların inadı

Bursa'da bir iş ye 
rine girmek için her 
yolu deneyen ancak 
başarılı olamayan 
maskeli hırsızlar 
güvenlik kameraları
na yakalandı.
Edinilen bilgiye göre 
gece saat 03.00 
sıralarında merkez 
Osmangazi ilçesinde 
bir alışveriş 
merkezinin önüne 
gelen maskeli 2 kişi, 
ilk önce iş yerinin 
telefon bağlantısını 
keserek alarm ikaz 
sisteminin cep tele
fonuna uyarı mesajı 
göndermesini 
engelledi. Zanlılar 
daha sonra iş 
yerinin önünde 
bulunan alarmı sök
meye çalıştı. 
Amaçlarına ulaşa
mayan zanlılar, 
koşarak iş yerinin 
önünden ayrıldı.

Ellerinde balta ile 
geri gelen zanlılar, 
alarm kutusunu 
çalarak kaçtı. Tekrar 
geldikleri iş yerine 
kepenkleri kapalı 
olduğu için ön 
taraftan giremeyen 
hırsızlar, arkada 
bulunan havalandır
ma boşluğundan 
girmeye çalıştı. 
Havalandırmanın 
önündeki demir tel
leri koparan zanlılar, 
buradan da içeri 
giremeyince pes 
etti.
Sabah iş yerine 
geldiklerinde alarm 
kutusunun yerinde 
olmadığını gören 
çalışanlar polise 
haber verdi. Polis, 
maskeli iki zanlının 
yakalanması için 
çalışma başlatırken, 
olayla ilgili soruştur
ma sürüyor.

TIB ŞOFÖRÜ MAHIYOB
ŞEHİRİÇİ VE ŞEHİRLER 

ARASI ÇALIŞMAK ÜZERE 
DAMPERLİ TIR 

KULLANABİLEN
ŞOFÖR ARANIYOR

0 226 832 60 71
0 532 292 09 21

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus 

cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

KADİR DUA

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 05

CEiılriı lu cinli simi cıtntsi

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez www.iemiiiiiwriezgazetesi.coni

http://www.iemiiiiiwriezgazetesi.coni
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Güne Bakış
CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan ve Grup sözcüsü Necdet Ersoy 

basın toplantısında Belediyedeki yolsuzlukları yargıya taşıyacaklarını söyledi

Ma iıB tore toiıiııtfKadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

CHP’liler yargıya gidiyor..
Basın toplantısının açılış konuşmasını CHP 

İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan yaptı.
Açıklamasının başından değil de sonundan 

başlayarak yazarsam, Sertaslan şöyle dedi:
“Çalma kapımı, çalarlar kapını siyasetinin 

sonucu..."
CHP’li Belediye döneminde, Meclis 

Denetleme Komisyonu’nca açıklanan Hesap 
İncelemesi raporuna dayanarak, AKPTılerin 
yaptığı basın toplantısındaki iddiaları 
Cumhuriyet Savcılığı ihbar kabul ederek, 
Belediyede soruşturma başlattı.

Soruşturmada, belediyede iddialar dışında, 
yapılmayan işler için sahte belgelerle 1 mil 
yon liranın üzerinde zimmete para geçirildiği 
belirtilerek, yetki lilere hakkında dava açıldı. 
Belediye Başkanı Fatih Güler’in tutuklanması 
istendi, yardımcıları Cemil Acar ve Özkan 
Ateşli kısada olsa cezaevine girdiler.

Daha sonra ise, İçişleri Bakanlığına 
Cumhuriyet Savcılığın yaptığı başvuru ile 
görevlerinden uzaklaştırıldılar.

Bu süreç, AKP’nin şaibeli oylarla belediye 
başkan lığı koltuğunu ele geçirmesine kadar 
sürdü.

Yargıya taşınan 17 Mart 2011 tarihli seçimler 
Bursa 3. İdare Mahkamesince iptal edildi. 
Buna karşın Bakanlık Yılmaz’ı 8 ay görevde 
tuttu. Danıştaya yapılan itiraz red edildi. CHP 
nin kapı önünde yaptığı meclis toplantısı ve 
sonunda Necdet Ersoy u başkanvekili 
seçmesini hukuk geçerli saydı, ama Bakanlık 
saymadı.

Mecliste yeniden başkanvekili seçim yapıl
masını istedi.

19 Ocak 2012 tarihinde yapılan ikinci 
başkanvekili ği seçiminde, AKP’liler yine CHP 
içinde bir Brütüs bularak, adaylarına oy 
verdirerek koltuğu bırakmadılar.

AKPH belediye yönetimi 1 yıldır ilçeyi 
yönetiyor. 2001 yılı Meclis kesin Hesap 
İnceleme komisyonu yaptığı incelemede, 
ödemelerde ve ihalelerde birçok usulsüzlük 
tesbit etti. Gerekli evraklar tamamlanmadan 
ödemelerin yapıldığı belirlendi. Faturalarla 
tekliflerin uyumsuzluğu görüldü. Belediyenin 
bankalardaki paraları faizsiz yatırıldığı belir
lenerek belediyenin zarara uğratıldığı sap
tandı. İhalelerin bölünerek yapıldığı raporlara 
geçti.

2012 yılı başında belediyenin 12 milyon lira 
borç içinde olduğu ödeme yapamaz duruma 
girdiği belirlenmiş. Yani belediyeyi batır
mışlar.

Şimdi sıra CHP’de.
CHP bu usulsüzlükleri yargıya taşıyor. 

Sonuçlarını birlikte izleyeceğiz.
"Etme bulma dünyası bu" diye boşuna 

söylememişler."

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
ve CHP Belediye 
Meclisi Grup 
Sözcüsü Necdet 
Ersoy ve meclis 
üyeleri düzenledik
leri basın toplan
tısında, Gemlik 
Belediyesi’nin 2011 
yılı Kesin Hesap 
Denetleme 
Komisyonu’nca 
yapılan incelemede, 
belediye yönetimin 
ce altınlarda ve 
ihalelerde usulsüz 
lüklerin yapıldığı, 
Gemlik Belediye 
si’nin piyasaya 2012 
yılı başında 12 mil 
yon 500 milyon 
borcu bulunduğu ve 
ödeme yapamaz 
duruma düştüğü 
belirtildi.
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
açıklamasında, 19 
Mayıs törenlerinin 
sıradan kutlamalar 
haline getirildiğini, 
Atatürk Anıtı’na 19 
Mayıs törenlerinde 
yalnız Gençlik 
Hizmetleri ve İlçe 
Spor Müdürlüğü’nün 
çelenk koyacağını 
belirterek, “19 Mayıs 
yurdumuzun kurtu
luşunun başlangıcı 
dır. Büyük zorluklar
la elde edilen kurtu
luşumuzu sağlayan
ları unutmayacağız, 
unutturmayacağız. ” 
dedi.
CHP’li Gemlik Bele 
diyesi’nin göreve 
geldiğinde kasasın
da 8.5 milyon lira 
para bulunduğunu, 
6 adet temeli atılan 
inşaatın sürdüğünü 
söyleyen Sertaslan, 
“2008 yılından 2009 
yılına girerken 
Gemlik Belediye 
si’nin kasasında 23 
milyon lira vardı. Üç 
ayda bu paradan 8.5 
milyon lira kaldı. 
Paranın büyük ço 
ğunluğu seçim 
asfaltı için kullanıldı. 
CHP Belediyesi 2009 
yılını ve 2010 yılında 
17 milyon lira yatı 
rımlara para ödedi. 
2011 yılından sonun
da belediyenin 
dışarıya olan borcu 
10 milyon 500 bin 
liraydı. Bugün bu 
rakamın 12 milyon

500 bin lira 
olduğunu sanıyoruz. 
Torba Yasası’ndan 
yararlanılarak 
belediye 3 milyon 
500 bin lira tahsil 
etti. 3 milyon lira 
daha tahsil edilecek 
alacak mevcut.
Ortada yapılan iş 
yokken, 12 milyon 
500 bin lira beledi 
yeyi borca soktular. 
Bu borcun hangi 
alanlarda kullanıldı 
ğını öğrenmek isti 
yoruz” dedi.
Belediyenin müteah
hit ve mal sahip
lerinden otopark 
parası aldığını, bun
ların tutarının 1 mil 
yon lirayı bulduğu 
iddia eden Sertas 
lan, “Bu paralar belli 
bir hesapta tutulmak 
zorundadır. Ama bu 
paralar vadesiz 
hesapta tutulmuş, 
vadeli hesapta tutul
madığı için belediye 
120 milyon zarara 
uğratılmıştır.
Bu suçtur. Bu kamu 
zararının hesabını 
vermek zorundadır
lar. Torba Yasası 
çıktığında, belde 
belediyelerinden 
kalan borçlar yapı
landırılmış olsaydı 
116 bin lira daha az 
para ödenecekti." 
şeklinde konuştu. 
Mehmet Sertaslan, 
bazı ihalelerde 
hiçbir gerekçe gös
terilmeden işin ihale 
bedelinin yüzde 20 
si üzerinden öde 
meler yapıldığını, 
550 bin lira kamu 
zararının ortaya çık
tığını belirterek, “Bu 
nedenlerle 2 meclis 
üyemizin yargılanma 
sına neden oldu.
CHP olarak Belediye 
de 1 yılda ortaya 
çıkan kamu zarara 
larının takipçisi ola
cağız." dedi.

ERSOY’UN 
AÇIKLAMASI 
Daha sonra, söz 
alan Belediye Meclis 
üyesi Grup sözcüsü 
Necdet Ersoy, 3 
yıldır Denetleme 
Komisyonu üyeliği 
yaptığını, Meclis 
Denetleme Komisyo 
nu’nun amacının 
yapılan işlemlerin 
yasalara ve hukuka 

uygun olması için 
incelediklerini ve 
rapor hazırladıklarını 
belirterek, 
“Komisyon açık 
bulma gibi bir amacı 
yoktur. Geçmiş 
dönemde de biz 
belediye hesaplarını 
bu görüşle denetle 
dik. Bugün, beledi 
yenin hesapları geç 
mişten daha kötü 
duruma gelmiştir. 
Usulsüzlükler daha 
büyük boyuta ulaş 
mıştır. CHP’li 
belediye döneminde 
bazı işlerin parçala
narak yapıldığı iddi
aları ile Savcılığa 
suç duyurusunda 
bulunulmuştur. 
Kurşunlu eski bele 
diyesinde hırsızlık 
olmuş, binaya 
kamera konmuş, 
aylar sonra başka 
bir yerinde yine 
hırsızlık olmuş 
başkan yardım
cısının odasına 
kamera alınmış, 
neden birlikte alın
madığı için arkadaş 
larımıza yargı yolu 
görüldü. Kendileri 
de doğrudan temin 
mal alanlarında, bir 
takım işler, bu uygu
lamalarla yapmış, 
bir yönetime yargı 
yolu görülürken, 
diğerlerine görülme 
mesi düşündürü 
cüdür. Şimdi, biz de 
meclis denetleme 
komisyonunun 
emekli mülkiye 
müfettişi deneti
minde yapılan dene
timinde gördüğümüz 
usulsüzlükleri 
Savcılığa bildire
ceğiz." dedi.
Ersoy, usulsüzlük
lerle ilgili olarak 
gösterdiği bir fatura
da kesilen faturanın 
tarihinin teklif mek
tubundan önce 
olduğunu basına 
gösterdi.
Tekliflerle fatura 
tarihlerinin birbirleri 
ne çok yakın 
olduğunu, doğrudan 
teminler de 30 bin 
liranın bölünerek 
cadde ve sokaklara 
temizlik işleri yap
tırıldığını, 146 bin 
liralık asfalt yol 
kaplaması işinde 
lise caddesi ile 
Hastane yolunun 

asfaltı gösterildiği 
halde, lise cadde
sine asfalt yapılma 
dığını, başka yerlere 
asfalt kaplandığını, 

ihalede değişikliğin 
yapılmadığını, proje 
değişikliğinin yapıl
madığını, yapılan 
artık işlerde ödenen 
yüzde 20 lerde 
hiçbirinde gerekçe 
belirtilmediğini, 
başka bir işte 277 
bin lira fazla ödeme 
yapıldığı, bir istinat 
duvarı yapımında 
yaklaşık maliyet 
çıkarılmadan 
ihalelerin yapıldığı, 
yaklaşık maliyetin 
yalnız idare tarafın
dan bilindiğine 
dikkat çeken Ersoy, 
“Kesin Hesap 
Denetleme 
Komisyonu’nda alı
nan kararlar oy bir
liği ile alındı. Bu 
komisyonda 2 
AKP’li arkadaşımız 
var. Raporların altın
da denetmen İsmail 
Bıyıklı ’nın da imzası 
var." dedi. Balıkçı 
Barınağı’nın ihale 
edilmesine karşın 
şikayet konusu 
olduğu için 
Kaymakamlıkça 
yapımının durdurul
duğu AVM de eksik
likleri bitirildikten 
sonra inşaatı 
tamamladıklarını 
belirten Necdet 
Ersoy, “Balıkçı 
Barınağı’nda bu 
yapılabilirdi. Eski 
ihaleye göre değişik 
bir proje uygu lanı 
yor. İhale şartları 
değiştiği halde mü 
teahhide proje iptal 
edilmeden ödemeler 
yapılmıştır. Bu usul
süzlüktür." şeklinde 
konuştu.
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
ise konuşmasında 
denetleme raporun
da belirtilen eksiklik
lerin denetimini 
yapacaklarını, rapor
lardaki usulsüzlük
leri adli makamlara 
bildirip takipçisi ola
caklarını belirterek, 
“Çalma kapımı, 
çalarlar kapını 
siyasetinin sonucu 
budur. Usulsüzlük 
ve yolsuzlukların 
takipçisi olacağız.. ’■ 
dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Düşünsel Boyut
YeldaBAYKIZ
7f i 1 ■ v - »«jgg 

e-mail: yeldabykz@gmail.com

^gilenen fosiller arasında 450 milyon yıllık deniz anası, 417 milyon yıllık trilobit bulunuyor

MltMi M Sergisi M gömü
GEMLİK’TE TRAFİK DEMEK, 

KARMAŞA DEMEK...
Gemlik'te insanlar ve arabalar, her 

geçen artıyor. Bu da trafik, karmaşası 
ve otopark yetersizliği olan ilçemizde, 
asayiş bozukluğunu beraberinde 
getiriyor. Bir tarafta insanlarımız, tama
men asabi ve duyarsız. Bir taraftan da 
trafik uygulamaları yetersiz.

istiklâl Caddesi her geçen gün daha da 
düzensizleşiyor. Hele bir de akşam üst
leri Dörtyol’dan, Meydan'a arabayla 
gelene kadar ya da tam tersi durumda 
insan bunalıyor resmen.

Son yıllarda, Eski Dörtyol Kavşağı'nda 
çok sıkıntı çekildiği bir gerçek. Karmaşa 
oldukça fazla... Belirli bir düzen yok...

Yaya kaldırımları başlı başına fiyasko... 
Seyyar satıcılar da tuzu biberi...

Yaya geçitlerini de unutmayalım.
Ya yayaların geçiş hakkıyken 

sürücüler bütün hızıyla aracını inat 
yapar gibi sürüyor, ya da yayalar 
sahilde yürür gibi kimi sürücüleri mağ
dur ediyor. Hiçbirimiz içeriğini bilmi 
yoruz demek ki?

Mahalle aralarına baktığımızda 
saygısızca yapılan parklar...
Araçlarını hızla süren saygısız 

sürücüler...
Hiç kimse de dur demiyor.

AVM’nin arka kapısının olduğu yeri 
zaten hiç söylemeyeyim. Orada bulunan 
sabit kukalarda bir işe yaramıyor. 
İsteyen kafasına göre park ediyor 
aracını. Trafik polisi de bazen gözleri 
önündeki olaylara sessiz kalıyor, bazen 
de gereksiz yere ceza yazıyor.

Sahillerimize hiç değinmiyorum, 
oraları zaten doğal otopark. Proje çiz 
şeniz bu kadar yerli yerine oturta- 
mazsınız!...

Bir de ekipler hep İstiklal Caddesi’nde. 
Gemlik sadece istiklal Caddesi’nden 
ibaret değil. Motorize trafik ekipleri de 
yetersiz kalıyor.

Olması gereken şu ki: Biz vatandaşlık 
görevlerimizi yerine getirelim, yetkili 
lerde görev bilincini.

Özdilek Alışveriş 
Gemlik Merkezi’nde 
Fosil Sergisi açıldı. 
Fosil sergisini, 
Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk projesi 
altında halkımıza 
fosil bilimi ile tanış
ması için düzen
lediklerini söyleyen 
organizatör firma 
yetkilisi Proje 
Koordinatörü Mina 
Berksan, şöyle 
konuştu: 
“Sergilerimizi 
Türkiye’nin birçok 
ilinde AVM’lerde, 
Kültür ve Sanat Mer 
kezlerinde açıyoruz. 
Sergiye katılan 
fosiller çeşitli kolek
siyonculara ait. 
Aralarında biyolog 
olanlar var. Bu kişi
lerin koleksiyon
larını birleştirerek 
bir sergi açmayı 
düşündük. Bu 
koleksiyoncular 
dünyanın birçok 
yerinden bulup 
topladıkları fosilleri 
sergilememize izin 
verdiler. Bir iki 
yerde bu sergiyi 
gerçekleştirdik, ilgi 
çekince Starcity 
AVM, Tak sim Metro, 
Olivum AVM, 
Gaziantep Sanko 
Park AVM, İstanbul 
Outlet park, İstanbul 
Kale Center AVM, 
Adapazarı Ada AVM, 
Bursa Kent Meydanı 
AVM, Bursa Tayyare 
Kültür Mer kezi, 
Bursa BUTTİM İş 
Merkezi, Nisan ayın
dan itibaren İstanbul 
Viaport AVM, Profilo 
AVM, Bursa Ankara 
Üniversitesi Tömer 
Şubesi Dershane, 
Captiol AVM, Reel 
Kartal, Reel İzmit 
AVM’de sergilerimiz 
devam edecektir. Şu 
an sergilediğimiz

Fosiller arasında 
450 milyon yıllık 
deniz anası, 206 
milyon yıllık 
istiridye, 417 milyon 
yıllık trilobit bulun
maktadır. Gerçek bir 
kültür hâzinesi konu 
munda olan milyon
larca yıllık fosiller 
Antropoloji ve 
Paleontoloji bilimi 
nin ulaşmış olduğu 
son bulguları 
gösteren son derece 
kıymetli bilimsel 
eserlerdir.
Koleksiyonumuzda 
bulunan gerçek fosil 
terin yerli ve 
yabancı izleyiciler 
için eşsiz bir görsel
lik sunmakta ve yüz 
mil yonlarca yıl 
önceden günümüze 
adeta bir zaman yol
culuğuna çıkarmak
tadır. Türkiye’de 
fosil bilimi (paleon
toloji) halkımız 
tarafından pek bilin
meyen ve daha 
önce çok nadir kişi
lerin tanık olduğu 
bir konudur.
Yurt dışında ise fosil 
bilimi gayet iyi bilin
mekte hatta özel 
müzeler açılıp halka 
ücretli bir şekilde 
fosillerin sunumu 
yapılabilmektedir. 
Sergimizin hem

ülkemizdeki bu 
eksikliğin giderilme 
sinde ve halkımızın 
bilinçlendirilme 
sinde hem de 
yabancı turistlerin 
hoşça vakit 
geçirmelerine vesile 
olacağını düşün
mekteyiz. Belki 
ilerde açılabilecek 
fosil müzelerinin 
öncülü ğünü yap
tığımızı umuyor ve 
izleyenlerimizin 
kültürel^seviyesine 
ka tkıdabulunmak, 
fosil bilim tarihini 
örnekleri ile göster
mek, gençliği kolek- 
siyonerljğe teşvik 
etmek için bu şekil 
de sergiler düzenle
mekteyiz.
Sergimizde kul
lanılan fpsiller 

çeşitli canlı 
gruplarından 
oluşmaktadır. 
Örneğin balıklar, 
yengeç, karides, 
çeşitli bitki yaprak
ları ve karada 
yaşayan canlılara ait 
kafataslarından 
oluşmaktadır.
Fosillerin tamamı 
orijinal olup yurt 
dışından satın 
alma yoluyla temin 
edil m iş koleksi 
yonun parçaların
dan oluşmaktadır. 
Sergilerimizi illeri 
mizde bu projeye 
destek veren 
arkadaşlarımızla 
planlıyoruz.
Proje Koordinatörü 
Mina Berksan 
olarak sergilerimizi 
düzenliyoruz.”

Meteorolojîılen önemli uyarı!
Hava sıcaklığı yağış 
alan bölgelerde 2 ila 
4 derece azalacak 
Marmara, Ege, 
Akdeniz, İç Anadolu, 
Batı ve Orta Kara 
deniz sağanak ve 
gök gürültülü 
sağanak yağışlı 
geçecek. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nce 

yapılan son değer
lendirmelere göre, 
Marmara, Ege, 
Akdeniz, İç Anadolu, 
Batı ve Orta Kara 
deniz ile Giresun 
çevrelerinin sağanak 
ve gök gürültülü 
sağanak yağışlı 
geçmesi bekleniyor. 
Yağışların, Batı 
Akdeniz ile

KIrklareli, Çanakka 
le, Balıkesir, Bursa, 
Bilecik, Sakarya, 
Bolu, Düzce, 
Zonguldak, Karabük, 
Bartın ve İnebolu 
çevrelerinde yer yer 
kuvvetli olması bek
leniyor. Hava sıcak
lığı yağış alan böl
gelerde 2 ila 4 
derece azalırken, 

doğu bölgelerde 2 
ila 4 derece artacak. 
Rüzgar, genellikle 
güney ve güneybatı 
yönlerden hafif ara 
sıra orta kuvvette, 
Batı Akdeniz'de 
kuvvetlice (30-50 
km/s) esecek. 
Yağışların, Batı 
Akdeniz ile 
KIrklareli,

Çanakkale, Balıkesir, 
Bursa, Bilecik, 
Sakarya, Bolu, 
Düzce, Zonguldak, 
Karabük, Bartın ve 
İnebolu çevrelerinde 
yer yer kuvvetli 
olması beklendiğin
den yaşanabilecek 
olumsuzluklara karşı 
(Su baskını, lokal 
dolu yağışı, yıldırım, 
vbjilgiliîerin ve 
vatandaşların 
dikkatli olması 
gerekiyor.

Marmara: Parçalı ve 
çok bulutlu, bölge 
genelinin akşam 
saatlerine kadar 
aralıklı sağanak ve 
gök gürültülü - 
sağanak yağışlı 
geçeceği tahmin 
ediliyor.
Yağışların; Kırklareli, 
Çanakkale, Balıkesir, 
Bursa, Bilecik ve 
Sakarya 
çevrelerinde yer yer 
kuvvetli olması 
bekleniyor.

mailto:yeldabykz@gmail.com
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HlilılııılıılaniııılMiiilıi
Yaz aylarının gelme
siyle ortaya çıkan 
ve halk arasında 
KKKA hastalığı 
olarak bilinen Kırım 
Kongo Kanamalı 
Ateşi hastalığı için 
Gemlik Belediyesi 
Sağlık İşleri 
Müdürlüğü ekipleri 
mücadeleye başladı. 
Kene ilaçlama çalış
maları ilk olarak 
Sahil boyu, Çocuk 
parkları ve Mesire 
yerlerinde yapıldı. 
Konu ile ilgili olarak 
Sağlık İşleri 
Müdürlüğü yetkilisi 
Ebru Kurt; "Gemlik 
Belediyesi olarak 
kene ilaçlama çalış
malarına başladık 
ve güvenliği sağla
mak için tüm Park 
ve Bahçelerimizde 
ilaçlama çalış
malarım devam 
ettiriyoruz. Bu çalış
malar muhtelif 
piknik alanlarında 
da sürecek. Ayrıca 
Müdürlüğümüzün 
gözden kaçırdığı 
“umuma açık alan

ların, mandıra ve 
ahırların, kene, 
sivrisinek ve kara 
sinek üreyebilecek 
alanları, halkımızın 
bize bildirmesi ile 
gereken yardım ve 
hassasiyet göste 
rilecektir” dedi.
Gemlik Belediyesi 
Sağlık İşleri 
Müdürlüğü’nün 
diğer rutin olan 
ilaçlama ve 
dezenfeksiyon 
faaliyetleri ne de 
devam ettiğini 
belirten Ebru Kurt, 
talep olduğu takdir 

de kamu kurumlan, 
ticarethaneler ve 
konutlardan gelen 
istek doğrultusunda 
ücretli ilaçlama 
yapıldığını, Gemlik 
Belediyesi Sağlık 
İşleri 
Müdürlüğü’nün 
5134521-1131 
numaralı telefonu 
ile Beyaz Masa 
İletişim Servisi’ne 
taleplerini 
bildirmeleri halinde 
ilaçlama 
hizmetinden yarar-. 
lanabileceklerini 
ifade etti.

Ereıı ailesinin ınniln giiııii

Tamer ve Cahide 
çiftinin oğulları İzzet 
Eren, geçtiğimiz 
günlerde yaşamını 
Sibel Demir ile bir
leştirdi.
Manastır Şelale 
Düğün Salonu’nda 
yapılan görkemli 
düğün töreninde, 
Eren ve Demir 
aileleri mutluluğu 
dostlarıyla pay
laştılar.
Binnaz ve Efendi 
Demir’in güzel 
kızları Sibel, Çorlu’
dan Gemlik’e gelin 
gelmenin de heye
canını yaşarken, 

düğüne, 87 yaşında
ki babaanne Nejat 
Eren’in gece boyun
ca hiç durmadan 
gençlere taş 
çıkarırcasına oyna
ması damgasını 
vurdu.

Eren ve Demir 
ailelerinin yakınları 
gecenin ilerleyen 
saatlerine kadar 
gençlerin mutlu
luğunu oynayarak 
paylaştılar.

sekeri
KREŞLERİ

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

w KURUMU 

OİMDf 13. VIL
ERKEN KAYIT

AVANTAJLARIMIZDAN
YARARLANIN

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

İKİ RİNAMIZLA ATAYÜRK İLKELERİNE BAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP, 

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

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

canSU HALI YIKama
BİZ, SİZE HİZMET 

U1KU3 İÇİN VARIZ!

Halılarınızı evinizden alıp, 
aynı gün içinde teslim ediyoruz 

LAF DEĞİL, İŞ ÜRETİYORUZ 

ma—Kredi kartı geçerlidir 
■HHSttla h S'*e*er ^'zmet Cad.

Aygün Sitesi 68/B

0535 815 5711 

küçük kumla

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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AYRINTI
Erhan İZG1O

ORHANELİ-HARMANCIK-BÜYÜKORHAN GEZİSİ (2)
Dünden devam 
İnsan, İlkbaharın 

gelişini buraları 
görünce daha iyi 
anlıyor.

“Doğancı 
Barajı’nın yanın
dan geçiyoruz. 
Bursa’nın içme su 
ihtiyacını 
karşılayan baraj. 
Uygun bir yerde 
duruyoruz, fırsat
tan yararlanıp 
birkaç fotoğraf 
çekiyorum. Fazla 
zaman yitirmeden 
yolculuğa devam 
ediyoruz, şimdi 
barajın diğer 
yakasındayız. 
Yolumuzun iki 
tarafında da meşe 
ağaçları var. 
Zaman zaman 
balık lokantalarına 
rastlıyoruz. Yollar 
gayet güzel, asfalt. 
Sadece süratli 
gidemiyorsunuz, 
biraz virajlı.

Yol levhalara 
bakıyorum, 
Orhaneli’ ye 30 
kilometre var. Biz 
hâlâ yukarılara tır
manmaya çalışan 
dağcılar gibiyiz. 
Çevrede maden ve 
mermer ocaklarını 
görüyorum. Krom 
madeni çıkaran 
ocaklar müthiş bir 
çevre kirliliği 
yaratmış, aynı 
zaman da güzelim 
doğayı alabildiğine 
bozmuş. Bunları 
görünce insanın 
içi sızlıyor.

Erenler köyünü 
geçiyoruz. Köyün 
yerleşim yeri çok 
güzel. Evler 
genelde bir ya da 
iki katlı. Küçük 
bahçeleri var 
birçoğunun. Az da 
olsa hayvancılık 
yapıldığından söz 
edebiliriz. Meyve 
bahçelerinde sula

ma işini damlatma 
yöntemiyle yap
maya başlamışlar. 
Küçük meralarda 
az da olsa koyun 
sürülerine rastlı 
yoruz.

Bir zamanlar 
tartışma konusu 
olan Orhaneli 
Termik Santrali 
karşımıza çıkıyor. 
Bacasına nasıl 
olduysa bir arıtma 
sistemi yerleştir
mişler. Yapıldığı 
yıllarda arıtma sis
teminin yapıl
madığı bilinmekte. 
Toplumun göster
diği tepkiye 
dayanamamışlar 
anlaşılan. 
Anlatılanlara göre 
şimdi çevreye 
zararı yokmuş.

Çöreler köyüne el 
sallayıp geçiyoruz. 
Arazi biraz ovaya 
dönüşüyor. Tarım 
yapılan küçük tar-

İlçenin merkeziçeken maden ve ihtiyaçlarını
mermer ocakları 
oluyor.

ORHANELİ: 
Orhaneli’ye 

geldiğimizi anlıyo 
ruz. Nüfus 7800. 
Şansımıza o gün 
pazarıymış oranın. 
Arkadaşımız 
Ahmet Aydın’ın 
dostu Nazif Bey’in 
bize çevreyi tanı
mamız konusunda 
büyük yardımları 
oldu. Hem 
Orhaneli hakkında 
bilgi verdi hem de 
ilçeyi bize gezdir
di. Parktaki soh
bete Yusuf Bey ve 

olan kasabanın adı 
BEYCE, eski adı 
Rumca 
Adrianos’muş. Bu 
ad, burasını avlak 
olarak kullanan 
Roma İmparatoru 
Hadrianus’un adın
dan gelmekteymiş. 
Burası Doğu Roma 
(Bizans) döne
minde piskoposluk 
merkezi olarak kul
lanılmış. 1325’te 
Orhan Beyin emri 
ile Turgut Alp 
tarafından OsmanlI 
Beyliğine katılmış.

Önce pazarına 
girdik. Oldukça 

genelde bu 
pazardan sağlıyor
muş. Bu nedenle 
pazar çok canlı, 
tam esnafın iste
diği gibi. Ahş-veriş 
yapan halkı 
gözlemliyorum. 
Bozulmamış 
kıyafetlerini 
görünce kültürleri
ni koruduklarını 
hemen anlıyor
sunuz. Bayanların 
başları örtülü 
ancak susak kafalı 
değiller. Saf, temiz 
yüzler; yozlaşmaya 
direnmişler yıllar
ca. Devamı yarın

PLAKET ■ KUPA YE MADALYA ÇEŞİTLEDİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

fflTMIlIK • W
istiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı Ho: 3/ B GEMLİK 
Tel: (0.224) 515 96 85 Fax: (0 224) 515 35 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkll Plaketler
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Gemlik Müteahhitler 
Derneği tanışma 
ziyaretlerinin ikinci 
durağında Beledi 
yeyi ziyaret ettiler. 
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz’ı makamında 
ziyaret eden dernek 
yöneticileri, karşılıklı 
fikir alışverişinde 
bulundular.
Dernek Başkanı 
Hamza Aygün’ün 
yanı sıra dernek 
yönetim kurulu 
üyeleri Selahattin 
Ulaş, Ferhat Kurt, 
Şerif Oğur, Murat 
Çakır’ın da araların
da bulunduğu ekip 
Belediye Başkan 
Vekili Yılmaz’a 
dernek ile ilgili bil
gilendirme yaptılar. 
Aygün, yaptığı açık
lamada şunları 
belirtti: “Gemlik

ölçeğinde yeni imar 
planları yapılırken 
Gemlik’in hak ettiği 
güzelliğe kavuşma 
sini arzu ediyoruz, 
Dernek olarak bu 
süreçte kendi fikir
lerinin alınması 
suretiyle bu çalış
malara katkı sağla
maya hazırız” 
Belediye Başkan

Vekili Refik Yılmaz 
da derneğin hayırlı 
olmasını dileyerek, 
sivil toplum kuru
luşlarının önemine 
değindi.
İmar planları hazır
lanırken bir takım 
sivil toplum kuru
luşlarının menfi 
yönde etki ederek 
istenilen planla-

manın yapılamadığı
na dikkat çekti.
Gemlik Müteahhitler 
Derneğinin müspet 
yönde katkı sağlaya
cağına inandığını 
belirterek, “Hep 
beraber istişare 
ederek çalışarak 
Gemlik’i imrenilecek 
bir konuma getire
ceğiz” dedi.

Hiş^Molıı lisesi igrencileri 3. ı/e 4. t lılu
Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi 
Öğrencisi Mahmut 
Hüdayi Bahadır, 19 
Mayıs Gençlik ve 
Spor Bayramı etkin
likleri çerçevesinde 
düzenlenen spor 
şenliklerinde Gemlik 
ilçe 3.sü oldu. 
Aynı okuldan Samet 
Kalkan ise ilçe 4.sü 
olmayı başardı.
Hisar Anadolu 

Lisesi Kız futbol 
takımı ise az bir 
antrenman sonrası 
katıldıkları futbol 
müsabakası sonucu 
Ticaret Meslek lisesi 
ile 1-1 berabere 
kalarak gelecek sene 
için büyük umut 
vaad ettiler.

KfiŞ€D€ fl€KL€MGK 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

ELEMAN ARANIYOR
ÜÇ KARDEŞLER RENAULT 
SERVİSİNDE ÇALIŞACAK 

ÜNİVERSİTE MEZUNU 
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

SORUMLULUĞU
YAPABİLECEK MÜŞTERİ 

TEMSİLCİSİ
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

ELEMAN VE
MEKANİK USTASI 

(YETKİLİ SERVİS GEÇMİŞİ
OLAN) ARANIYOR

Tel: 514 30 89

SATILIK DAİRELER
KAYIKHANE MEVKİİ 
KAYIKHANE SİTESİ

C BLOK KAT 5 
3+1 BAKIMLI VE DENİZ 
MANZARALI DAİRE İLE 

MANASTIR MEVKİİ İLKNUR 
YAPI KOOPERATİFİ F BLOK 

3+1 BAKIMLI DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR

0532 231 94 74

ELEMAN ARANIYOR
Fabrikamızda çalışacak 
BAKIMCI, ELEKTRİKÇİ 

ve VASIFSIZ
ELEMANLAR aranıyor

VERONA GRANİT 
MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 

Umurbey Sanayi Bölgesi 
Yalova Yolu 2. Km. GEMLİK 
TEL :514 03 06 - 514 20 21

MM ABONE OLDUNUZ MU?
mZmÎim abone olun okuyun okutun

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Nisanda bütçe 1.41 milyar fazla verdi
Merkezi yönetim 
bütçesi 2011 yılı 
Nisan ayında 1 mil
yar 56 milyon TL 
fazla vermiş iken 
2012 yılı Nisan ayın
da yüzde 33,7 
oranında artışla 1 
milyar 412 milyon 
TL fazla verdi.
Maliye 
Bakanlığı'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, 2011 yılı Nisan 
ayında 3 milyar 897 
milyon TL faiz dışı 
fazla verilmiş iken 
2012 yılı Nisan ayın
da jpizde 55,4 
oranında artışla 6 
milyar 57 milyon TL 
faiz dışı fazla 
verildi.

Kayıp karta yenileme ücreti
Kredi kartınız kayıp 
mı oldu, kartınızın 
kopyalanma tehlike
si mi var, kartınızı 
çeşitli nedenlerle 
kulanmadığınız 
kredi kartınızı 
yeniletmek istiyor
sanız bu size 10 
TL'ye patlayacak 
"Kredi kartım ile 
internetten alışveriş 
yaptıktan sonra bil
gisayarımda kötü 
yazılımlar olduğunu 
fark edip bankanın 
müşteri hizmetlerini 
aradım. Önce 
kartımı kapattırıp 
sadece kalan borcu
mun taksitlerini öde
mek istediğimi 
söyledim. Onlar 
bana 'kart kapanınca 
tüm borç sonraki 
ekstreye yansıya
cak. Ama yeni kart

2011 yılı Nisan ayın
da bütçe giderleri 22 
milyar 467 milyon 
TL olarak gerçek
leşmiş iken 2012 
yılının aynı ayında 
yüzde 23,4 oranında 
artarak 27 milyar 
719 milyon TL oldu.

verirsek böyle bir 
şey olmaz' dediler. 
Öğrenci olduğum ve 
tüm borcu ödeyecek 
durumum olmadığı 
için kabul ettim.
Sonra ekstre geldi 
eve baktım 10 TL 
'kredi kart yenileme 
ücreti' yansımış. 
Habersiz alınan bu 
ücretin iadesini 
istiyorum"

TÜKETİCİ 
ÖDEMEK 
İSTEMİYOR
"Kredi kartım kopya
landı ve bir harcama 
yapıldı. Bankayla 
iletişime geçtiğimde 
harcama yapılan 
yerin bilgisinin ver
ilemeyeceğini ama 
itirazın değer
lendirileceği söylen
di.Kart iptal edildi ve 

2011 yılı Nisan ayın
da faiz hariç bütçe 
giderleri 19 milyar 
626 milyon TL 
olarak gerçekleşmiş 
iken 2012 yılı Nisan 
ayında yüzde 17,6 
oranında artarak 
23 milyar 74 milyon 

yeni kart için ben
den 'kredi kart 
yenileme ücreti' tah
sil edildi! İş yoğun
luğu sebebiyle yasal 
işlemler için başvu
ramadım. Uzun bir 
değerlendirme 
sürecinden sonra 
kartımın güvenliğini 
sağlamakla yükümlü 
olduğum ve bu 
borcu ödemem 
gerektiğini anlatan 
bir yazı aldım. 
Borcu ödedim ve 
bankayı arayarak 
artık bu bankayla 
çalışmak istemediği
mi bildirdim. Bir 
süre sonra yoğun 
mesai saatlerimde 
arayan bir banka 
çalışanı kopyalama 
yoluyla karttan çek
ilen paranın benden 
tahsil edilmediğini,

TL olmuştur. Diğer 
taraftan 2012 yılı 
Nisan ayında faiz 
giderleri geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 63,5 
oranında artarak 4 
milyar 645 milyon 
TL olarak 
gerçekleşti.
2011 yılı Nisan ayın
da 23 milyar 523 
milyon TL olan 
bütçe gelirleri, 2012 
yılı Nisan ayında 
yüzde 23,8 oranında 
artarak 29 milyar 
131 milyon TL 
olarak gerçekleşti. 
Vergi gelirleri ise 
yüzde 3,5 oranında 
artarak 19 milyar 
957 milyon TL oldu 

ödediğimin kendi 
harcamalarım 
olduğunu ve kartı 
kapattırmamamı; 
kartın 6 ay açık 
kalması halinde 50 
hrafık hediye puan 
vereceklerini 
söyledi.
Kabul edeceğimi 
fakat kart ücreti 
ödeyip ödemeye
ceğimi sorduğumda 
ekstrenize yansırsa 
arayın iptal edilir 
şeklinde 
cevapladı.Kartın 
açık kalmasını onay
ladım.Fakat bu ay 
ekstreme yansıyan 
kart ücretini ödemek 
istemediğimi, 
söylediğim banka 
çalışanı bu ücreti 
ödemek zorunda 
olduğumu 
söylüyor."

İşsizlik oranı çift 
hanede kaldı

İşsizlik oranı Şubat 
ayında yüzde 10.4 
olarak gerçekleşti. 
İşsiz sayısı 2.7 
milyona geriledi. 
İşsizlik oranı 
Şubat'ta geçen yılın 
aynı dönemine göre 
1.1 puanlık düşüşle 
yüzde 10.4 olarak 
gerçekleşti. Ocak 
ayında işsizlik oranı 
yüzde 10.2'ydi.
Türkiye genelinde 
işsiz sayısı 2 milyon 
712 bin kişiye gerile
di. Şubat döneminde 
istihdam edilenlerin 
sayısı, geçen yılın 
aynı dönemine göre 
536 bin kişi artarak 
23 milyon 338 bin 
kişiye yükseldi. Bu 
dönemde, tarım sek
töründe çalışan 
sayısı 146 bin kişi 
azalırken, tarım dışı 
sektörlerde çalışan 
sayısı 682 bin kişi 
arttı.
TÜİK'ten yapılan 
açıklamada şu bil
giler verildi: 
"2012 yılı Şubat 
döneminde, 
Türkiye'de kurumsal 
olmayan nüfus bir 
önceki yıjın aynı 
dönemine göre 1 
milyon 334 bin kişi
lik bir artış ile 73 

milyon 254 bin 
kişiye, kurumsal 
olmayan çalışma 
çağındaki nüfus ise 
1 milyon 213 bin kişi 
artarak 54 milyon 
365 bin kişiye 
ulaşmıştır. 2012 yılı 
Şubat döneminde, 
Türkiye genelinde 
işgücüne katılma 
oranı, bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre 0,6 puanlık aza
lışla yüzde 47,9 
olarak gerçek
leşmiştir. Aynı 
dönemler için 
yapılan kıyasla
malara göre erkek
lerde işgücüne katıl
ma oranı 1,5 puanlık 
azalışla yüzde 69,1, 
kadınlarda ise 0,2 
puanlık artışla 
yüzde 27,4'tür.
2012 yılı Şubat 
döneminde istihdam 
edilenlerin sayısı, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 536 
bin kişi artarak 23 
milyon 338 bin 
kişiye yükselmiştir. 
Bu dönemde, tarım 
sektöründe çalışan 
sayısı 146 bin kişi 
azalırken, tarım dışı 
sektörlerde çalışan 
sayısı 682 bin kişi 
artmıştır”

| GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye
Polis İmdat
Jandarma İmdat
Jandarma K.
Polis Karakolu 513 11
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 1
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 ^8

ULAŞIM

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyüm . 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 .53 '
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

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
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol . 513 Q1 03

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

_______ HASTANELEREEffll

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Kast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocagı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

■ Uzmanlar Tıp Mrk. 5,4 30 88

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Gemlik Körfez
»KLİK

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4273

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)

fflklHMİl
VENÜS SİNEMASI 

AÇLIK OYUNLARI: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:45...
| SİYAHLI KADIN 

12:00-14:15-16:30- 
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



emlik Körfez

I POSITIVE KARTLA 
HEDİYE YAKIT

■ KALITGU HİZMET 
-GÜVENİLİR AKARYAKIT 
■ÜCRETSİZ OTO YIKAMA 
■MADENİ YAĞ 
-MARKET 
■ İÇ DIŞ DETAYLI YIKAMA

(Motor, Koltuk, Tavan, Alt Döşeme Yıkama) 
SİZ ARAYIN, BİZ ALIP OTONUZU YIKAYALIM.

Merkez: Hisar Mah. Dörtyol Ağzı Mevkii - GEMLİK
Şube: Armutlu Yolu Kurudere Mevkii - KÜÇÜKKUMLA 

Şube: Hisar Mh. Gemlik Sümerbank Girişi Balıkçı Barınağı - GEMLİK 
Tel: 0.224 513 10 79

akcanT6@poasbayi.com.tr

mailto:akcanT6@poasbayi.com.tr


TÜM FIX PAKETLER VE ELF MOTOR 
YAĞLARINDA YÜZDE 20 İNDİRİM

4 ADET MİCHELİN LASTİK ALANA 
POLYPAD ANDROİD PC TABLET HEDİYE

BONUS CARD - MAXIMUM KART 
VE WORLD CARD’A 6 TAKSİT

KAMPANYA 7 MAYIS - 9 HAZİRAN 2012 
TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR

İlmili
RENAULT 0T0M0Tİ1I

Yeni Yalova Yolu Bağ-Kur Sanayi 
Sitesi E Blok No : 9 GEMLİK / BURSA 
Tel : (0.224) 513 89 06 Fax : 514 30 89

Sertaslan, yarın Gemliklileri Atatürk 
Anıtı na çelenk koymaya çağırıyor
Cumhuriyet Halk Partisi 
İlçe Başkanı Mehmet 
Sertaslan, 19 Mayıs kutla
malarının hükümet 
tarafından kaldırılarak, 
Atatürk Anıtlarına yalnız 
İlçe Spor Müdürlüklerinin 
çelenk koyması kararına 
tepki göstererek, Gemlik 
halkını yarın Atatürk

Anıtı’na çelenk sunma ve 
saygı duruşunda bulun
maya çağırdı.
Sertaslan, "Gemlik 
halkına" başlıklı 
bastırdığı el ilanlarını 
Gemliklilere dağıttırdı. 
"Sen değilsen kim? 
Şimdi değilse, ne zaman? 
Dün, 23 Nisan, bugün 19

Mayıs, yarın Cumhuriyet 
Bayramı kutlamalarının 
gereksiz olduğu 
söylenirse ve hatta; "Ne 
Cumhuriyeti Canım" 
denirse, ne yapacağız? 
19 Mayıs, sadece spor 
Müdürlükleri’nin 
kutlayacağı, başka kuru
mun Atatürk Anıtı’na 

çelenk dahi koyamadığı 
gün bugün! Haberiniz 
var mı?" deniyor.
Yarın, saat 10.oo da 
Gemliklilerin Atatürk 
Anıtı önünde buluş
masının istendiği çağrıda 
Atatürk’e saygı duruşun
da bulunulacak ve 
çelenk sunulacak.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Mehmet Çelik, CHP”lilerin basın toplantısındaki iddialarına cevap verdi

Güne Bakış Bele tiiyettorç balasında değilmiş!
Hizmete bakın hizmete....

Cumhuriyet Halk Parti İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan ve Belediye Kesin 
Hesaplan İnceleme Komisyonu üyeleri 
Necdet Ersoy ile Cemil Kurt ve Fikret 
Çolakoğlu’nun birlikte düzenledikleri 
basın toplantısında, Belediye yöneti
minin ihalelerde ve doğrudan atımlarda 
yaptıkları usulsüzlükler ve belediyeyi 
zarara uğratmaları iddiaları ~ ile 
Belediyenin borç batağında olduğuna 
yanıt gecikmedi.

Dün, verdiği bir oy ile Refik Yılmaz’ı 
Başkanvekili, kendini de Başkanyar 
dımcısı yapan Mehmet Çelik, iddialara 
cevap verdi. Devamı sayfa 4’de

CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan ve 
Belediye 
Meclisi Grup 
Sözcüsü Necdet 
Ersoy'un yerel 
basında çıkan 
suçlayıcı açıkla
malarını ve eleştir
ilerini 
yanıtlayan Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcısı 
Mehmet Çelik, 
"Gemlik 
Belediyesi

borç batağında atağındadır" dedi,
değil, hizmet Ödemelerde de

hiçbir sıkıntı 
çekilmediğini, 
borç yapılandır
malarının da 
normal devam 
ettiğini savunan 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik, 
iddia edilen 
söz konusu elek
trik borçlarının da 
Fatih Mehmet 
Güler zamanından 
olduğunu 
vurguladı.
Haberi sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Memur zammına
Anadolu Eğitim 

Sen tepkisi

Milliyetçi Hareket Partisi Gemlik İlçe Teşkilatı, Türkiye Muhtarlar Derneği 
ve Gemlik Esnaf Sanatkarlar Odası’m ziyaret etti.

MHP ziyaretlerini siirıliiıiiııoı

Anadolu Eğitim 
Sendikası Bursa İl 
temsilcisi Eşref 
Turan, hükümetin 
memura yönelik zam 
teklifini'ahlaksızca 
bulduklarını öne 
sürerek, bu duruma 
sendikaların da yol 
açtığını söyledi.
Yüzde 16 ile yüzde 
30 zam talepleriyle 
masaya oturan 
sendikaların 2012 
yılı için yüzde 3 artı 
3, 2013 yılı içinde 
yüzde 2 artı yüzde 3 
zam önerisi karşısın
da şaşırdıklarına 
şaşırmamak gerek
tiğini belirten Eşref 
Turan, “Grev hakkı 
tanımayan sendikal 
kanun yüzünden 
saatlik iş bırakma 
eylemleriyle 
oyalanacak olan 
sendikalar işverenle 
uzlaşmaz ise nihai 
karar hakem heyet
ince verilecek. Bu 
durumda memurlar, 
kurulun atanmış 
üyelerinin lütfede
ceği virgüllü artırım 
ile karşı karşıya 
kalacaktır” dedi.
21 Mayıs’a kadar 
düğümlenmek iste
nen görüşmelerden 
umutlu olmadığını 
anlatan Anadolu 
Eğitim Sen Bursa İl

K0Ş€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİ|_İR

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

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

Temsilcisi Eşref 
Turan, “Zaten yok
sulluk sınırı altında 
olan memurların 
artık açlık sınırına 
inmesinden başka 
bir sonuca hizmet 
edilmeyecektir” diye 
konuştu. Turan, 
“O Masadan Birlikte 
kalkın” diye 
seslenerek, memuru 
itibarsızlaştıran tek
life evet diyenlerin 
bedelini ağır ödeye
ceğini savundu. 
Turan, “Üç konfe 
derasyonun ortak 
kararıyla iş bırakıl
madığı sürece bu 
ahlaksız teklif 1-2 
puan değişiklikle 
imzanızla ya da 
hakem oluruyla 
geçecektir. Bu kararı 
derhal almanız ve 
uygulamanız duru
munda memurun 
gerçek gündemi ve 
talebi yeniden 
masaya getirilebilir. 
Bizleri saatlik iş 
bırakma eylemleri, 
göstermelik basın 
açıklamalarıyla 
oyalamayın.
Anadolu Eğitim 
Sendikası gerçek bir 
sendikal direnç, 
ortak bir eylemlilik 
için koşulsuz olarak 
yanınızda olacaktır” 
dedi.

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı, Türkiye 
Muhtarlar Derneği 
ve Gemlik Esnaf 
Sanatkarlar Odası’m 
ziyaret etti.
MHP’nin Muhtarlar 
Derneği ziyaretinde 
2B arazileri ile ilgili 
konuların yanı sıra 
Belediyenin projeleri 
ve Belediye binası 
mn yıkılması konusu 
da gündeme geldi. 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, muhtarların 
devletle halk arasın
daki ilk basamak 
olduğundan dolayı 
önemine değinirken, 
Çarşı Camii konusu
nun önemli oldu 
ğunu fakat ortak akıl 
la yola çıkmanın şart 
olduğunu belirtti.
2B Arazileri ile ilgili 
olarak da “Toprak 
işleyenin su kul
lananın olmalı" dedi. 
Dernek Başkanı Idris 
Kurt ise caminin en 
çok AVM’nin olduğu 
yere yakışacağını ve 
zamanında bunun 
yapılmadığını, Gem 
lik’te öncelikli olarak

HİS M lif »ini yönıiicilerini Mi
Halkın Sesi Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Emir Kantur ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, yeni 
Anayasa yazımının 
başlandığı ortamda 
kendi partilerinin 
hazırladığı Anayasa 
kitapçığını takdim 
etmek ve ilçe 
başkanlığına yeni 
seçilen Uğur 
Sertaslan'a hayırlı 
olsun dileğinde 
bulunmak için CHP 
ilçe yöneticilerini 
ziyaret etti.
Kantur, “Uğur 
kardeşimle ben aynı 
mahallenin çocuk
larıyız. Birbirimizi 
çocukluktan beri 
tanırız. Ayrı kulvar
larda siyaset yap
mamız dostluğu
muzdan hiçbirşey 
azaltamaz. 
Bu minvalde ken
disinin CHP ilçe

otopark ihtiyacı 
olduğunu belirtti.

ESNAF ODASI 
ZİYARETİ
MHP’nin yeni yöneti
mi daha sonra, 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası’m 
ziyaret ettiler.
Yine, Belediye binası 
konusunun ele 
alındığı ziyarette, 
GESO Başkanı 
İbrahim Talan, 
belediye binasının 
yıkılması durumun
da 100-150 esnafın 
mağdur edileceğini 
ve belediyenin yıllık 
700-750 bin liralık 
bir gelirden yoksun 

başkanı olması bir 
Gemlikli olarak beni 
ziyadesiyle memnun 
etmiştir. Bundan 
dolayı Gemlik ile 
ilgili her konuyu 
konuşabileceğimiz, 
çözüm bulabileceği 
miz, ortak hareket 
edebileceğimiz

kalacağını belirtti. 
Olumlu ve ortak akıl
la çıkacak her proje 
ye de Gemlik 
esnafları olarak 
destek vermeye 
hazır olduklarını, 
Gemlik’e yakışan 
caminin ancak istişa 
re sonucunda yapıla 
cak bir çalışmayla 
mümkün olacağını 
sözlerine ekledi. 
Ziyarette söz alan 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu ise “Ortada 
maliyeti 6-7 milyon 
liralık bir binayı 
detaylı raporlar alın
madan israf olacak
tır. Dinimizde israf 

kanaatindeyim.
Yeni anayasa yapım 
sürecinde CHP nin 
gerekli katkıyı koya
cağına inanıyorum.” 
dedi.
Daha sonra konuş
masına anayasa 
yapım sürecinde kır
mızı çizgilerini 

haramdır" dedi. 
Gemlik’e yakışacak 
camiyi her şeyden 
önce kendilerinin 
istediğini belirten 
Durdu, Yılmaz’dan 
sözünde durmasını 
ve ortak komisyon 
oluşturarak park 
civarında Gemlik’e 
yakışacak caminin 
yapımı için gerekli 
araştırılmanın yapıl
masını istedi. 
Boşaltılan belediye 
binasının detaylı 
raporlarda da 
sağlam çıkması 
durumunda geçici 
olarak adliye binasın 
olarak kullanılmasını 
önerdi.

sıralayarak başlayan 
Uğur Sertaslan, 
“Gemlik günde
minde olan konuları 
(belediye binasının 
taşınması, cami pro
jesi, kent müzesi 
vb.) ve kendi 
düşüncelerini 
anlatarak bu konu
larda Emir Kanturun 
düşüncelerini 
öğrenmek istiyo
rum” dedi.
Yaklaşık 1.5 saat 
süren ziyaret 
karşılıklı fikir 
alışverişi ve 
düşünce paylaşım
larıyla devam etti. 
Gemlik sadece 
birkaç kişinin talep 
ve düşüncesiyle 
değil kent kon
seyinin etkin 
olduğu, ortak aklın 
hakim olduğu bir 
anlayışla yönetilme
si dileklerinde 
sona erdi.
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25 hin litre akaryalııia el muinimi
Bursa'nın 
Karacabey 
ilçesinde durdurulan 
bir tankerde 25 bin 
litre akaryakıt ele 
geçirildi.
İhbar üzerine 
harekete geçen 
Bursa il Jandarma 
Komutanlığı ekipleri, 
E.E. isimli şahsın 
kullandığı akaryakıt 
tankerini Bursa- 
İzmir karayolunda 
durdurdu.
Yapılan kontrollerde, 
doldurma boşaltma

SıMiNliseiMca illi Mildi
Bursa'da, polise 
müracaat eden bir 
kişi, cep telefonun
dan arayarak ken
disini 'Polis memuru 
Ali* olarak tanıtan 
kişinin verdiği hesa
ba 10 bin lira para 
yatırdığını söyledi. 
Dolandırıcılık olayı

Itlaiyeciler ölümden döndü
Bursa'da, yangında 

~ ' kopan elektrik teli 
çatıda alevlere 
müdahale eden 
itfaiyecilere zor 
anlar yaşattı. Şelale 
yapıp sağa Sola 
savrulan elektrik teli 
önce itfaiyecilerin 
üzerine, daha sonra 
vatandaşların bulun
duğu sokağa düştü. 
Bir itfaiye eri ölümü 
pahasına teli 
tutarak, vatan
daşların olduğu 
alandan uzaklaştırdı. 
Olay, Osmangazi 
ilçesi Panayır 
Mahallesi'nde

ile ilgili soruşturma 
başlatıldı.
Yıldırım ilçesi Eğitim 
Mahallesi Teyyareci 
Mehmet Ali 
Caddesi'nde mey
dana gelen olayda, 
Pamuk R.'i (51) cep 
telefonundan arayan 
kimliği belirsiz bir 

yaşandı. Mürsen 
Ulutaş, isimli vatan
daş evinin terasın
daki barakada piknik 
tüpü ile ısıtılan 
tandırda ekmek 
yaparken kısa bir 
süreliğine evine indi. 
Bu sınada barakada 
yangın çıktı. Kısa 
sürede büyüyen 
alevler evin çatısını 
sardı.
İhbar üzerine olay 
yerine gelen Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanhğı'na 
bağlı itfaiye ekipleri 
merdivenle çıktıkları 

kişi, kendisini 'Polis 
memuru Ali' olarak 
tanıtarak, yürütülen 
bir soruşturma kap
samında paraya 
ihtiyaç duyulduğunu 
söyledi. Bunun 
üzerine paniğe 
kapılan Pamuk R., 
verilen hesap 

evin çatısındaki 
alevlere müdahale 
etmeye başladı. Bu 
esnada Yükselen 
alevler evin hemen 
üzerinden geçen 
elektrik teline kadar 
ulaşıp kopmasına 
sebep oldu. 
İtfaiye erleri 
söndürme yaptığı 
sırada üzerlerine 
düşen elektrik teli 
suyla temas ederek 
patladı ve şelale 
yapmaya başladı. 
Sağa sola savrulan 
elektrik teli hiçbir 
itfaiye erine zarar 
vermeden vatan

kapakları mühürsüz 
olan tankerdeki 
yakıtın motorin 
olmadığı halde fat
urasının motorin 
olarak kesildiği, 
25 bin litre yakıtın 
jet yakıt olduğu 
belirlendi.
Cumhuriyet 
savcısının talimatı 
ile tankere el konu
lurken, şahıs 
ifadesinin alın
masının ardından 
serbest bırakıldı.

numarasına 10 bin 
52 lira yatırdı. Bir 
süre sonra 
dolandırıldığını 
anlayan Pamuk R., 
Ertuğrulgazi Polis 
Merkezi'ne giderek 
ifade verdi. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı 

daşların toplandığı 
sokağa düştü. Sağa 
sola savrulmaya 
devam eden elektrik 
teli vatandaşlara 
panik yaşattı. 
Ellerine plastik bir 
eldiven giyen bir 
iftaiye eri, şelale 
yapan teli tutarak 
vatandaşların 
bulunduğu kısımdan 
uzaklaştırdı.
Mahalle sakinleri 
büyük bir 
heyecanla itfaiye 
erlerinin mücade
lesini izledi.
Yangınla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Tatile çıkarken hırsıza 
davetiye çıkarmayın

Havaların ısınmasıy
la birlikte tatil planı 
yapan vatandaşları 
uyaran emniyet, 
"Tatile çıkarken ted
birinizi alın, hırsız 
lara davetiye çıkar
mayın. Unutmayınız 
ki hırsızlar tatil yap
mazlar." dedi.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Asayiş 
Dairesi tarafından 
yapılan açıklamada; 
evi, tatil veya iş 
seyahati gibi sebe
plerle uzun süreli 
terk etme durum
larında, evde olun
madığı hırsızlara 
hissettirilmemeli. 
Tatildeyken kapının 
önünde veya posta 
kutusunda biriken 
gazete, mektup, 
fatura ve benzeri 
evraklar hırsızlara 
davetiye olacağın
dan komşuların bun
ları almaları tembih 
edilmeli.
Hırsızların, yükte 
hafif pahada ağır 
eşyaları çaldıklarına 
dikkat çekilen açık
lamada, tatile çıka
cak vatandaşların, 
ziynet eşyalarının 
güvenilen birisine 
teslim etmelerini 
veya banka kasası
na bırakmaları 
tavsiye edildi. 
Evde bulunulmayan 
zamanlarda, ’evde i & 
birisi varmış* hissi 
verilmesi gerek
tiğinin vurgulandığı 
açıklamada, şöyle 
denildi: "Bunun için 
de kapı önüne 
ayakkabı konulabilir, 
ışık yanık bırakıla
bilir. Evden uzun 
süreli ayrılacaksanız 
ne zaman 
döneceğinizi, gide
ceğiniz yerin adres 
ve telefonunu 
bırakın.

TIB SOFOBİIABAHIYOR
ŞEHİRİÇİ VE ŞEHİRLER 

ARASI ÇALIŞMAK ÜZERE 
DAMPERLİ TIR 

KULLANABİLEN
ŞOFÖR ARANIYOR

0 226 832 60 71
0 532 292 09 21

Tatile gittiğinizde 
veya uzun süreli 
evinizden 
ayrıldığınızda posta 
kutunuzun 
anahtarını 
komşunuza bırak
mayı unutmayın. 
Hırsızlar, öncelikle 
posta kutusu evrak
la dolu (elektrik, su 
faturası) olan 
daireleri seçerler. 
Evinizden uzun 
süreli ayrıldığınızda 
değerli eşya ve 
mücevherlerinizi 
güvendiğiniz biri
sine teslim edin 
veya yanınıza alın 
ya da banka kasası
na bırakın, özellikle 
yaz aylarında zemin 
kat ve birinci katta 
oturuyorsanız, 
pencere ve balkon 
kapılarını açık bırak
mayın. Eğer açık 
bırakmak zorun
daysanız para, altın, 
cep telefonu gibi 
kıymetli eşyalarınızı 
evinizin gelişigüzel 
yerlerine bırak
mayın. Pencereleri 
tornavida gibi 
aletlerle hırsızların 
birkaç saniyede 
açtıklarını unut
mayın. Zemin kat, 
birinci kat veya 
hırsızın girebileceği 
yükseklikteki 
pencere ve balkon 
kapı lan na.demir par-. 
maklık yaptırın. Çatı 
katlarındaki banyo, 
tuvalet pencere 
terinden ve hava
landırma boşluk
larından hırsızın eve 
girebileceğini unut
mayın. Tatile çık
madan evvel komşu
larınız ve kapıcınızı, 
binaya girecek 
yabancı şahıslara 
karşı daha dikkatli 
ve duyarlı olmaları 
konusunda uyarın."

KflŞ€D€ S€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 
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Güne Bakış
Mehmet Çelik, CHP”lilerin basın toplantısındaki iddialarına cevap verdi 

k I ■■ ■ ■ . V ■ ■ V ■■ ■

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hizmete bakın hizmete...
Bir oy vererek koltuk ve dolgun maaş sahibi olmak 

kolay mı?
Hem de geçmişin ülkücüsü olacak, partinle ters 

düşeceksin, koltuk için yine de o oyu vereceksin!
Onu da bırakın, bir zamanlar Belediye Başkanlığına 

aday olup, vatandaştan oy alamayınca, o koltuğa otu- 
ramayacaksın.

Verdiğin 1 oy ile 18 bin oyun hakkını yiyeceksin. 
Olur mu?
Biz de olur.
Bal gibi oldu.
Pazarlık yapılıp, binlerini koltuğa oturtmak için 

kendin de koltuk sahibi olman için oy kullanmışsan 
bu çıkara dayalı bir ilişkidir.

Avukat Mehmet Gül ile yaptığımız söyleşide, bunun 
hukuksal boyutunu tartışmıştık.

Bu durum demokratik hakkın kullanılması değil, 
düpedüz çıkar ilişkisidir.

Gelelim konumuza, CHP’Hlerin 2011 yılı Kesin 
Hesap İnceleme Komisyon raporu üzerine yaptıkları 
açıklamalar binlerini rahatsız etti.

Bu suçlamalara ve iddialara yanıt verecek kişi 
Belediye Başkan Yardımcısı olmamalıydı.

Belediye’yi temsil eden kişi, Belediye Başkanı veya 
şimdiki durumda Başkanvekilidir.

Kent dışında olabilir.
Gemlik’e gelemeyecek değil.
Bugün veya yarın Gemlik’te olacak.
Ama, savunma nedense asıl sahibinden değil, onun 

göreve getirdiği kişiden geldi.
Muhatap Refik Yılmaz’dır.
Mehmet Çelik değildir.
CHP’liler, inceleme komisyonunun saptadığı konu

ları yargıya taşıyacağını söylediler.
Taşırlar mı, taşımazlar mı bilmem. Bildiğim, bu kar

man çorman belediye yönetiminin, bir yılı geride 
bıraktığı görev sürecinde Gemlik ortada.

Büyükşehir Belediyesi’nin gecikmeyle başlattığı su 
kanalizasyon çalışmalarını bir kenara koyun, -onuda 
ağızlarına burunlarına bulaştırdılar- ortaya konmuş 
doğru dürüst bir proje var mı?

imar planları ile rand sağlandığını iddia ettiler, 
savcılığa başvurdular.

Ama dava açılmadı. Ranta manta rastlanmadı.
Geçen hafta bu iddialarla ilgili yapılan imar reviz 

yontarım Meclis’te gördük.
Hani Çarşı Meydaninda rand vardı? Çıkar sağlan

mıştı binlerine!
Planları salladılar, kafaları karıştırdılar.
Altından birşey çıkmadı.
Çıkan da eften püften şeyler.
Çelik, açıklamasında ödemeler konusunda ‘sıkıntı 

yok’ diyor.
Güldürmesinler insanı, bize gelen yakınmaları bir 

yazsam şaşarsınız.
Ama vatandaş adının açıklanmasından korkuyor. 

Başlarının belaya gireceğinden çekiniyor. Aylarca 
para kuyruğunda bekleyenler var. Muhasebe ne 
yapacağını şaşırmış durumda.

Belediye kaliteli hizmet sunuyormuş.
Bakın vatandaş emlak vergisi yatırmak için 1 km 

öteye gidiyor. Başkanlık makamına, yani 3. kata çıka
bilmek için yaşlıysanız yandınız.

özürlüyseniz bin defa yandınız.
Çünkü asansör bozuk, çalışmıyor.
Merdivenlerden çıkmak zorundasınız.
Kaliteli hizmet böyle veriliyor.

g İmar işlerinde birişifûl varsa aylarca sürünür 
sünüz.
g Çıkın sokaktaki açlarpt.dinleyjn. r*
| Diğerkönulara birşeyderniyorı/m. Muhatapları 
çevap verecek biz de vatandaşa duyuracağız 
a Onların başkalarına yaptığını biz yapmayacağız..

CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan ve 
Belediye Meclisi 
Grup Şözcüsü 
Necdet Ersoy'un 
yerel basında çıkan 
suçlayıcı açıkla
malarını ve eleştiri
lerini yanıtlayan 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik, 
"Gemlik Belediyesi 
borç batağında 
değil, hizmet atağın
dadır" dedi.
CHP'lilerin belediye 
bütçesi, ihaleler, 
yatırımlar ve doğru
dan temin konusun
da yaptığı sert 
eleştirilere aynı 
üslupla yanıt veren 
Mehmet Çelik, 
yazılanların tamamı
na yakınının gerçek
lerle uzaktan yakın
dan ilişkisi olmadı 
ğını ve gerçeklerin 
saptırıldığını söyle
di.
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan'ın 
yanı sıra, Belediye 
Meclis üyeleri 
Necdet Ersoy, Cemil 
Kurt ve Fikret 
Çolakoğlu'nun ortak 
basın toplantısında 
iddia ettikleri tüm 
söylemlere yanıt 
veren Mehmet Çelik, 
"12,5 milyon lira 
borç olduğu öne 
sürülüyor. Bu kesin
likle gerçek değildir. 
Depozito, otopark 
parası ve 
emanetlerde olan 
paraları da 
saymışlar. Borç diye 
gösterdikleri para 
bizim değildir. Bu 
para Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
nindir. Gemlik 
Belediyesi’nin iş 
yapmaktan kaynaklı 
borcu, 17 Mayıs 
2012 tarihi itibariyle 
1 milyon 691 bin 564 
liradır. CHP’liler 
ihaleye katıl anlar-

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR
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dan aldığımız 
depozitoları, temi
natları ve emanete 
devrettiğimiz para 
lan da borç göstere 
rek kamuoyunu 
yanıltmaktadırlar" 
dedi. 
Ödemelerde de 
hiçbir sıkıntı çekil 
mediğini, borç yapı
landırmalarının da 
normal devam ettiği
ni savunan Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik, iddia edilen 
söz konusu elektrik 
borçlarının da Fatih 
Mehmet Güler zama 
nından olduğunu 
vurguladı.
TEDAŞ'a olan borç 
ların o dönemde 
borçları yeniden 
yapılandırma 
kanunu çıkınca 
ödemelerinin CHP'li 
belediye tarafından 
kesildiğini, şimdi 
UEDAŞ olan kurum
la CHP dönemi 
ödeme planlarının 
aksatılması 
konusunda sıkıntı 
yaşandığına dikkat 
çeken Mehmet 
Çelik, doğrudan 
teminler de, ihale 
lerde ve yapılan 
diğer işlerde kanun
suzluk ve usul 
süzlük olmadığını 
kaydetti.
Gemlik Belediyesi 
nin her türlü araç, 
elektronik eşya, bil
gisayar gibi alımla 
rını Devlet Malzeme

Ofisi'nden (D.M.O) 
yaptığını açıklayan 
Mehmet Çelik, 
"Belediye 
CHP'lilerin kendi 
dönemlerindeki gibi 
devam etmiyor. 
Onlar halen kendi 
dönemleri gibi sanı 
yorlar. Oysa yepyeni 
bir belediye var. 
Gemlik Halkına 
kanunlara uygun, 
kaliteli hizmet sunan 
bir belediye var. 
Pırıl pırıl insanlarla 
çalışıyoruz.
Ancak, bu pırıl pırıl 
insanlar bile onların 
dönemindeki kanun
suzluklar nedeniyle 
ağır cezada yargılan 
maktalar.
CHP’liler önce bu 
yargılanmalara se 
bep olan insanları 
partiden uzaklaştır
malı, dürüst olma 
lıdırlar.
Belediye personeli 
harici yargılanan
ların hepsi hangi 
partili? CHP’li" diye 
konuştu.
Yaptıkları bir yanlış 
olduğunda bunun 
faturasını ödemeye 
hazır olduklarını ve 
faturayı CHP’liler 
gibi memura 
kesmeyeceklerini 
belirten Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik, 
"Biz her zaman 
Gemlik’e hesap 
vermeye hazırız. 
Alnımız açık, 
başımız diktir.

İddia edildiği gibi 
Gemlik Belediyesi 
borç batağında 
değil, hizmet atağın
dadır" dedi.
Yeni yapılandır
madan 3,5 milyon 
lira alındı, iddiaları
na da yanıt veren 
Mehmet Çelik, 
göreve geldiklerinde 
CHP'li belediyeden 
kalan 6 milyon lirayı 
ödediklerini, 
CHP'lilerin bu öde
meyi niye gündeme 
getirmediğini sordu. 
Gemlik 
Belediyesi’nin 2012 
yılı içinde 20 Milyon 
liralık kamulaştırma 
yapacağını, 6-7 mil 
yon liralık kapalı 
Pazar yeri inşa ede
ceğini, sadece bu yıl 
için 35 milyonun 
üzerinde bir yatırıma 
hazırlandıklarını 
anlatan Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik, alt yapı 
eleştirilerine de 
vurgu yaparak, 
ondan önce ve 
onların döneminde 
alt yapı olmadığını, 
o dönemlerde 
yapılan tüm yolların 
şimdilerde yeniden 
kazıldığını sözlerine 
ekledi.
Otopark parası 
olarak 1 milyon 319 
bin liranın emanette 
olduğunu, yasal 
olarak bu paranın 
vadesiz hesapta 
kalması gerektiğini 
hatırlatan Mehmet 
Çelik, "Faize ver
meyerek belediyeyi 
zarara uğrattığımızı 
söylüyorlar. Ama 
bunlar yasaları da 
bilmiyorlar. Biz 
yasa dışı, kanunsuz 
hiçbir iş yapmı 
yoruz. Biz Gemlik e 
hizmet üretiyor, 
yatırım yapıyoruz 
Onlar gibi laf değil, 
hizmet üreti yoruz" 
diye konuştu.

M
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HANGİ AKLA HİZMET

Hangi akla hizmettir, 
anlayan beri gelsin.

Mayıs ayı, Emlak ve 
Çevre, Temizlik vergilerinin 
ilk taksitlerinin ödeme ayı.

Çevre, Temizlik ve Emlak 
vergileri tahsil gişeleri 
Belediye altındaki eski 
Meclis toplantı salonu geçi
ci bir süre Yapı ve Kredi 
Bankası’nın hizmet verdiği 
yerdeydi.

Belediye Binası depreme 
dayanıklı değilmiş.

Palas pandıras boşalttılar 
binayı.

Sosyal Yaşam Merkezi’ni 
Belediye Hizmet Binası 
yaptılar.

Sosyal Yaşam Merkezi 
Gemlik’in bir ucu.

Vergi mükellefinin yaşlısı 
var, hastası var.

Vatandaş görev yapacak, 
para yatıracak, para!

Nedir çektiği çile.
Nedir bu zulüm.
Geçen Sah günü Sosyal 

Yaşam Merkezi’ne vergi 
ödemeye giden vatandaşlar 
ani bastıran şiddetli yağ
mur altında sırılsıklam 
ıslandı, su kesti.

Mükelleflerden yedi ceddi

niz öyle hayır dua aldı ki 
bir bilseniz.

Belediyeyi 7 Mayıs’ta 
boşalttılar.

Sanki bina hemen başları
na çökecekti.

31 Mayıs’a kadar mevcut 
hizmet binasında kalınsay- 
dı kıyamet mi kopardı?

Enkaz altında mı 
kalırdınız.

Sizin yaptığınızı yedi 
yaşındaki çocuklar yap
maz.

Nedir bu aceleniz diye 
uyaran bir kişi de yokmuy- 
du aranızda.

Sor tabii cümleniz halka 
hizmete adadınız kendinizi, 
bu halk için gecenizi 
gündüze katıyorsunuz, 
saçınızı süpürge yapıyor
sunuz, nasıl en iyi hizmet 
yaparız, nasıl en iyi hizmet 
veririz diye düşünmekten 
uykularınız kaçıyordun

Düsturunuz halka hizmet, 
hakka hizmettir inançlarınız 
gereği değil mi?

Belediye Hizmet Binası, 
bir üniversitenin çalış
maları, tavsiyeleri, uyarıları 
ve tespitleri üzerine yapıldı.

Karar verenler, yapım 

sırasında görevde bulunan
lar hayatta.
Güçlendirilmesi veya 

yıkılmasına dair bir rapor 
var.

Ne derece sağlıklıdır? 
Tamamen emin olmak için 
bir-iki inceleme daha yap
tırılmaz mı? Söz konusu 10 
trilyonluk bir varlığın yok 
edilmesi.

O bina, şahsi mülkiyette 
olsa, kimbilir kaç inceleme 
yaptırır insanoğlu, cebin 
den para çıkmasın diye.

Mülkü ayakta kalsın diye.
Yazık değil mi, bu halkın 

parasına.
Allah, israf etmeyiniz 

buyurmuyor mu?
Halk, devletine güç katsın 

diye yemiyor içmiyor 
elinde parası, yağmur, 
çamur, fırtına, kar dinleme
den kuyruklarda saatlerce 
dikilerek vergisini ödüyor.

Biraz insaf edin, lütfen 
sayın bu halkı.

Davranışınız hem ayıp, 
hem günah.

Sizlere yakıştıramadım 
doğrusu.

Evet. Camiler Allah’ın evi.
Şanına yakışır olmalı.

İnsanoğlu da Yüce 
Allah’ın en şerefli varlık 
kıldığı kulları.

İnsana değer verin, 
değerini bilin.

Bir fiske vurur, ne sıfatınız 
kalır, ne de kurulup, 
kasıldığınız koltuk. Sonra 
selam da veren çıkmaz, 
insan içine çıkamaz olur
sunuz. Bilesiniz.

Dikiş Matinesi
■■■ViaOperatörlüğü 

kursu sona erdi

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi ve İş-Kur’un 
ortaklaşa düzenle 
miş olduğu ‘’Dikiş 
makinesi Operatör 
lüğü” kursu sona 
erdi.
50 iş günü süren 
kurs süren kurs 
boyunca 20 öğrenci 
eğitim görürken, 
eğitimi başarı ile 
bitirenler Operatör 
lük sertifikasına hak

kazandı.
Kursun son gününde 
İş-Kur Şube Müdürü 
Lütfü Güleç’in de 
katılımı ile gerçek
leşti.
Kurs öğretmeni Elif 
Yıldırım iş garantili 
kurs olduğunu belir
tirken, sertifika 
almaya hak kazanan 
öğrencilerin Tekstil 
alanında istihdam 
edileceğini söyledi.

Zihinsel Engellilerden 
tekerlekli sandalye

Ticaret Meslek lisesi 
öğrencilerine tanıtım semineri

Bursa Zihinsel 
Engelliler Derneği 
Gemlik Şubesi kapak 
toplayarak bir ihtiyaç 
sahibi vatandaşı 
tekerlekli sandalye 
sahibi yaptı.
Gemlik Adonis 
Kafe’de gerçekleşen 
yardıma çevre 
esnafın ve vatan
daşların da katkı 
sağladı belirtildi. 
Bursa zihinsel 
Engelliler Dernek 
yöneticileri, 
Gemlik Şube 
Başkanı Vedat Emek, 
Başkan yardımcısı 
Sedat Mehmet 
Esmer’in de katıldığı 
faaliyet sonrası 
yapılan açıklama da 
Gemlik halkına 
dernek adına 
teşekkür edilirken,

bu tarz yardım 
faaliyetlerinin de 
devam edeceği 
söylendi. 
MAG’dan Destek 
Gemlik MAG 
(Mahalle Afet 
Gönüllüleri) ekipleri 
de 2 tekerlekli 
sandalye karşılığın
daki kapağı dernek 
yetkililerine

teslim etti.
Afet dışında sosyal 
sorumluluk gereği 
olan bu projeye 
destek verdiklerini ve 
verdikleri desteğin 
de artarak 
devam edeceğini 
bildirirken, Gemlik 
MAG olarak üzerine 
düşeni yapacağını 
söylediler.

Ticaret Meslek Lisesi 
öğrencilerine yönelik 
Mesleki Tanıtım 
Seminerlerinin 2.
Ayağı 10. sınıf öğren
cilerine yönelik 
Mesleki Tanıtım 
Semineri Uludağ 
Üniversitesi Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu 
Konferans Salonu’n 
da yapıldı.
Seminer, Borusan AŞ 
Muhasebe Müdürü 
Arif K. Akçılar, 
Borusan Lojistik 
Müdürü Murat İnan 
ve Beraberlerindeki 
Narin Yenen, Aytekin 
Artunç ve Hafize 
Çetinel tarafından 
verildi. Katılımcıları, 
öğrencilere hangi 
mesleklere 
yönelinirse, başarılı 
olunacağı konusun

da birtakım açıkla
malarda bulundu. 
Buna göre, öğrenci
lerin planlı olmaları, 
kendilerini meslek
lerinin gereğine göre 
iyi yetiştirmelerini, 
zamanı iyi kullan
maları gerektiğini 
belirtti. Ayrıca, mut

laka bir yabancı dil 
öğrenmelerinin öne
mini vurgulayarak, 
konferansı sona 
erdirdi.
Konferans okulumuz 
da öğrenim gören 10. 
sınıf öğrencileri 
tarafından ilgiyle 
izlendi.
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Çevre bilinci değerler ayına görkemli final
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Müdürlüğü’nün İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve 
Gemlik Belediyesi ile 
ortaklaşa yaptığı 
Değerler Ayı Çevre 
Bilinci organizasyo 
nu muhteşem bir 
finalle sona erdi. Bu 
yıl İkincisi organize 
edilen ve “Çevre 
Bilincini” konu alan 
etkinlik kapsamında 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Katı Atık 
Depolama ve Arıtma 
Tesislerini gezen 
İlköğretim ve Lise 
öğrencileri, Gemlik 
Cumhuriyet 
Mahallesi ve Çevre 
Yolunda 150 adet 
fidan dikimi çalış* 
masına da katıldılar. 
Nisan ayı boyunca 
Çevre Mühendisleri, 
Okul Öğretmenleri 
ve birçok konu 
uzmanı ile bir araya 
gelen öğrenciler, afiş 
ve slogan, resini ve 
kompozisyon yarış* 
malarında da hüner
lerini sergilediler.

İmam Hatip 
Lisesi’nin her aya bir 
değer yükleyerek 
gerçekleştirdiği ve 
Nisan ayının değer 
konusu olan Çevre 
Bilinci organizas 
yonu okulun semi
ner salonunda 
yapılan görkemli bir 
final ile sona erdi. 
Bir dakikalık saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşımızın okun
masıyla başlayan 
törenlerin açış 
konuşmasını yapan 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, projenin 
Türkiye’ye örnek 
olduğunu vurgula
yarak, Ankara’nın 
dikkatini çeken

Değerler Ayı ve 
Çevre Bilinci konulu 
organizasyonun 
önümüzdeki yıldan 
itibaren tüm ülkede 
düzenleneceğini 
söyledi.
Gemlik Belediyesi 
Sağlık İşleri Müdiresi 
Ebru Kurt, “Çevreyi 
temiz tutmanın yolu 
bireysel sorumluluk 
duygusundan, çevre 
bilincinin oluşmasın
dan, oluşturulmasın
dan geçer” dedi.
Bilinçli olmanın ne 
demek olduğu 
konusunda da 
çarpıcı örnekler 
sunan Ebru Kurt, 
“Geri Dönüşüm ve 
Yeniden kullanıma 
önem vermeliyiz.

Doğadaki kay
nakların daha az 
tüketilmesini 
sağlarız. Enerji ve 
suyu dikkatli kullan
malıyız. Ve gerekirse 
tasarruf yapmaya 
dikkat etmeliyiz. 
Enerjide dışa bağımlı 
bir ülkeyiz, su zengi
ni de değiliz. Aksine 
su fakiri ülkeler 
arasında sayılabili
riz. Aşırı tüketimden 
kaçınmalıyız. Doğal 
malzemelerden 
yapılmış ürünleri ter
cih etmeliyiz. Ağaç 
dikmenin önemini 
kavra ma lı ve kavrat- 
mahyız.” dedi. 
Slayt gösterimle bir 
aylık çalışmalar 
izleyicilere 

sunulurken, fidan 
dikim kampanyasına 
katılan ilköğretim 
okulu öğrencilerine 
de katılım belgesi 
takdim edildi.
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Burhan 
Inan’ın da katıldığı 
organizasyonda 
Kompozisyon 
Yarışması birincisi 
Gemlik Lisesi 
Öğrencisi Sıla Kaflı, 
aynı okuldan ikinci 
olan Fatma Peker ve 
üçüncü olan Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi öğrencisi 
Gizem Battal’a, 
maddi ödülleri, kitap 
ve katılım belgelerini 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Nazmi 
Koçak verdi.

Birincilere 100 lira, 
İkincilere 50 lira, 
üçüncülere 30 lira ve 
kitap hediyeli yarış
malardan Afiş ve 
Slogan yarışmasında 

birinci olan Gemlik 
Lisesinden Tuğçe 
Yavuz, ikinci olan 
aynı okuldan Çağla 
Gümüş ve üçüncü 
olan Kız Teknik 
Lisesinden Songül 
Yıldırım’a hediyeleri* 
ni de Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen takdim 
etti. Resim yarış
masında birinci 
olan Cumhuriyet 
İlköğretim 
Okulundan Selin 
Mutlu, ikinci olan 
GTSO Gazi İlköğre
tim Okulundan 
Hazar Dursun ve 
üçüncü olan Şehit 
Cemal İlköğretim 
Okulu’ndan Selenay 
Cengiz’e ödüllerini 
Şube Müdürü 
Burhan İnan sundu. 
Yarışmada İmam 
Hatip Lisesi Müdür 
Yardımcısı Sergül 
Temir’de değerler 
haftası çevre bilinci 
etkinliğinde emeği 
geçen öğretmenler 
Gülşah İslam ve 
Engin Yolcu’ya 
hediyelerini verdi.

elm& sekeri
KREŞLERİ ”

cansU HALI YIKama
gemlîk'In İlk özel 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 
KURUMU

6ĞİTİMD€ 13. VII
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 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

BİZ, SİZE HİZMET

U1İKU9 İÇİN VARIZ! 
Halılarınızı evinizden alıp, 

aynı gün içinde teslim ediyoruz 
LAF DEĞİL, İŞ ÜRETİYORUZ

Kredi kartı geçerlidir 
ıB Siteler Mah. Hizmet Cad.

Aygün Sitesi 68/B 
^05358155711 

W KÜÇÜK KUMLA

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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ORHANELİ- HARMANCIK- BÜYÜKORHAN GEZİSİ (3)

Dünden devam 
Köylerde el 

emeği işler ağırlıklı 
olarak sürdürülü 
yor anlaşılan. 
Pazarda bunlara 
yönelik araç ve 
gereçlerin 
satıldığını görüyo
rum. Orak, ellik, 
çapa, kazma, tır
pan ve ağaç işleri 
dikkatimi çekiyor. 
Bizim kent 
pazarlarından çok 
da farklı sayılmaz 
buradaki Pazar.

Halkın geçim kay
nağı tarım ve hay
vancılığa dayalı. 
Yetiştirdikleri ürün
lerin başında çilek 
ve vişne gelmek
teymiş. Pazarda 
köy yumurtası 
satanlara rastlıyo
rum. Hayvancılık 
konusunda daha 
çok koyun tercih 
edilmektedir. 
Maden kaynakları 

bakımından zengin 
bir bölge. Krom, 
linyit, mermer, 
kalsit, kireçtaşı 
gibi madenler 
çıkarılıyor. İlçenin 
dağlık kesimlerinin 
kayın, kızılçam, 
meşe, ve ardıç 
ormanlarıyla kaplı 
olduğunu öğreni 
yoruz.

Bir esnafla 
konuşuyorum. 
İşler nasıl? İyidir 
iyi. Memnun 
musunuz? Valla 
idare ediyoruz. 
Köylüler bizim can 
suyumuz. Onlar 
olmasa işler biraz 
kesat olur, onlar 
sayesinde durumu 
düzeltiyoruz.

Hava 
düşündüğümüz
den daha sıcak. 
Gezmekten sıkılın
ca Nazif Beyin 
uyarısıyla ilçenin 
parkına giriyoruz.

Hem biraz soluk
lanın hem de bir 
çayımızı için diyor. 
Parkın kapısından 
içeri girer girmez 
insanı etkileyen bir 
leylak kokusunu 
hissediyorsunuz. 
Anadolu’nun şirin, 
yeşillikler içinde 
nefis bir parkını 
görmek de varmış. 
Ağaçların gölge
sine yerleştirilmiş 
masalar... 
Kendimize uygun 
bir yer seçip otu
ruyoruz. Orhanelili 
Yusuf ve Mehmet 
Beyler de bizimle 
beraber. Sohbet 
koyulaştı. Çok 
yakınlarda bir 
kanyon olduğun
dan söz edildi. Bir 
de kaplıcaları var
mış. Ailece gidilip 
kalınabilirmiş. 
Mutlaka geleceğiz 
diye sözleşiyoruz. 
Anadolu insanının

konukseverliğinin 
ölmediğini burada 
görüyoruz. Sıcak, 
içten bir ilgi bizi 
alabildiğine mutlu 
ediyor.

Hanım 
arkadaşların 
bazıları pazar alış
verişinde. 
Beğendikleri çiçek
leri almışlar. Bu 
arada çaylar geli 
yor. Çaylarımızı 
yudumlarken niçin 
Gemlik’te böyle- 
sine güzel bir 
parkımız yok diye 
tartışıyoruz.

Nafiz Bey, 
Harmancık’) görün 
tekrar buraya 
döndüğünüzde sizi 
çok güzel bir 
piknik alanına 

götüreceğim diyor. 
İhtiyaçlarımızı 

karşılamış ve din
lenmiştik. Yolcu 
yolunda gerek 
deyip arabamıza 
bindik ve 
Harmancık yoluna 
koyulduk. 40 km 
yolumuz vardı. 
Yollar bozuktur 
diye düşünüyor
duk; oysa ala
bildiğine güzelmiş. 
Çamların arasın
dan geçiyoruz. Mis 
gibi bir koku. 
Yukarlara çıktıkça 
oksijen artıyor her
halde. Ormanlar 
buranın can 
damarı. Uludağ’ın 
uzantısı sayılan 
dağ sırası buralar. 
Biraz uzakta 

zirvesinin karla 
kaplı olduğu 
Uludağ’ı bir tablo t 
gibi görüyoruzj?|Q I 
karşımızda. Bir I 
süre sonra I 
Harmancık ve 
Büyükorhan yol ,| I 
ayrımına geliyoruz.1 
Aracımız 
Harmancık yoluna 
devam ediyor. 16 
km yolumuz var. 
Arazi buralarda 
biraz yayla havası
na dönüşüyor. Bir 
süre sonra yine 
çam ormanları 
kendini hissettin 
yor.

Zaman zaman 
küçük kıraç 
tepecikler de 
görmek mümkün.

Devamı yarın...

[iseler ansı lutbol sampinonası linalleri yapılılı

Gemlik Belediyesi ile 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünün 
ortaklaşa organize 
ettiği Liseler arası 
erkekler ve kızlar fut
bol şampiyonası 
sona erdi. 10’ar 
takımın katıldığı ve 
12 gün süren çekiş 
meli maçlar sonunda 
erkeklerde Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi şampiyon 
olurken, kızlarda da 
ipi Anadolu Kız 
Meslek Lisesi 
göğüsledi. Sosyal

Yaşam Merkezi Halı 
Sahasında düzenle
nen maçların son

gününde Kız Meslek mağlup etmeyi
Anadolu Lisesi başardı.
Gemlik Lisesini 3-1 Gemlik Belediye

Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak, İlçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Burhan 
İnan, İlçe Gençlik ve 
Spor Müdürü Ahmet 
Adil Tunç’un da 
katıldığı ödül 
töreninde, sporcu
lara madalya ve 
katılım sertifikaları 
verildi. Periyodik 
hale getirilmesi plan' 
lanan turnuvada her 
takım şampiyon ilan 
edilirken, önemli 
olanın ilçe 
gençliğinin spor 

tesislerinden yarar
lanırken, sporun 
barış, kardeşlik, bir
lik, beraberlik ve 
dayanışma olduğu
nun kanıtlanması 
hedeflendi. Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Nazmi 
Koçak, öğrencilere, 
öğretmenlerine ve 
velilerine teşekkür 
ederek, spor tesis
lerinin 24 saat 
boyunca 
Gemliklilerin ve 
gençlerin hizmetinde 
olduğunu söyledi -
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Gemlik Belediyesi 
ile İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın* 
dan organize edilen 
‘‘Pabucu Yarım Çık 
Dışarıya Oynayalım” 
Çocuk Şenlikleri 
kapsamında düzen
lenen “Tombik” oyu
nunun şampiyonu 
Kurşunlu Nursel 
Çağlar İlköğretim 
Okulu oldu. İlköğre
tim Okulları 4. 
sınıfları kapsayan 
oyunlarda Kurtul 
Köyü ilköğretim 
Okulu ve Kumla 
Ali Kütahya 
İlköğretim Okulunu 
2-0 ve 2-1’lik skor
larla yenerek finale 
gelen Kurşunlu 
Nursel Çağlar 
ilköğretim okulu, 
oldukça çekişmeli 
geçen karşılaşmada 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu’nu 
2-1 yenerek 
şampiyonluğu 
elde etti. Sosyal 

Yaşam Merkezi

Spor Tesislerinde 
yapılan organiza
syonda şampiyon
luk sevincini okul 
müdürü Süleyman 
İşler ve sınıf öğret
menleri Önder Dayı 
ile birlikte kutlayan 
öğrenciler, bu yıl 2. 
si düzenlenen 
Çocuk Şenliklerinde 
zoru başarmanın 
haklı mutluluğunu 
yaşadılar. Yarı final

de Atatürk İlköğre
tim Okulunu 2-1 
yenerek final oyna
maya hak kazanan 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu da 
turnuvanın en renkli 
takımlarından biri 
olarak iz bıraktı. 
Yağ Satarım Bal 
Satarım, Mendil 
Kapmaca ve Yakan 
Top branşlarında 
devam eden

turnuvada Yakan 
Top oyunlarından 
sonra Tombik oyu
nunda da finaller 
yapılmış oldu. 
Turnuva 
Yağ Satarım Bal 
Satarım ve Mendil 
Kapmaca 
oyunlarıyla devam 
edecek. Turnuvanın 
ödül töreni ise 25 
Mayıs Cuma günü 
yapılacak.

ELEMAN ABANIYOB
ÜÇ KARDEŞLER RENAULT 
SERVİSİNDE ÇALIŞACAK 

ÜNİVERSİTE MEZUNU 
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ 

SORUMLULUĞU 
YAPABİLECEK MÜŞTERİ 

TEMSİLCİSİ 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

ELEMAN VE 
MEKANİK USTASI 

(YETKİLİ SERVİS GEÇMİŞİ 
OLAN) ARANIYOR

Tel: 514 30 89

EİEMAN ARANIYOR
LPG İSTASYONUNDA ÇALIŞACAK 

POMPACI ELEMAN ARANIYOR.

iwiii
ÖZEL İLAN 

(Tasfiye işleminden sonra) 

Bursa Ticaret Memurluğu

TEMAâ
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

SATILIK DAİRELER
KAYIKHANE MEVKİİ 
KAYIKHANE SİTESİ

C BLOK KAT 5 
3+1 BAKIMLI VE DENİZ 
MANZARALI DAİRE İLE 

MANASTIR MEVKİİ İLKNUR 
YAPI KOOPERATİFİ F BLOK 

3+1 BAKIMLI DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR

Ticaret Sicil No: 32845
Ticaret Unvanı: TASFİYE HALİNDE GREEN AJANS 

BASIN YAYIN REKLAM ORGANİZASYON VE HALKLA 
İLİŞKİLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adres: Altıparmak Sakarya Cd. 107/1 
Osmangazi-BURSA

Tasfiyeden Dolayı Alacaklılara Çağrı
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimiz 03-05-2012 tarihinde 

tasfiyeye girmiş ve tasfiyeye giriş kararı 03-05-2012 tari
hinde Ticaret Sicili Memurluğu’nca tescil edilmiştir.

Şirketimizin borçlu ve alacaklılarının, ellerindeki belge 
lerle birlikte; bu ilanın üçüncü defa yayınlanmasından 
itibaren en geç bir yıl içerisinde Beşevler Mah. Beşevler 
Cad. No: 155 Kat-3 Daire-9 Nilüfer-Bursa adresinde bulu
nan tasfiye memurluğuna müracaatları Türk Ticaret

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

ELEMAN ABANIYOB
Fabrikamızda çalışacak 
BAKIMCI, ELEKTRİKÇİ 

ve VASIFSIZ
ELEMANLAR aranıyor

VERONA GRANİT 
MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 

Umurbey Sanayi Bölgesi 
Yalova Yolu 2. Km. GEMLİK 
TEL :514 03 06 - 514 20 21

Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince ilan ölünür.

Tasfiye Memuru 
Tayfun Çavuşoğlu

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ttll Mil Ilin Mı «■ i
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim 
Müdürlüğünce 
düzenlenen Bahar 
Kupası Voleybol 
TurnuvasındaTicaret 
Meslek Lisesi Kız 
Voleybol takımı 
16.06.2012 Çarşam
ba günü Gemlik 
imam Hatip Lisesi 
Kapalı Spor 
Salonu’nda yapılan 
son maçında Gemlik 
Hisar Anadolu 
Lisesini 2-0 Yenerek 
Bahar Kupasının

Voleybol Turnuvası nda dereceye 
giren öğrencilere ödülleri verildi

Gemlik Belediyesi 
ile İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünün 
ortaklaşa organize 
ettiği 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor 
Bayramı spor 
şenliklerinde fut
boldan sonra 
Voleybol’da da 
finaller yapıldı. 
Kızlarda Ticaret

Şampiyonu Oldu. 
Ticaret Meslek Lisei 
Kız Voleybol takımı

daha önceki maçlar
da Gemlik Lisesini 
2-0 , Gemlik Kız

Meslek Lisesi’nin, 
erkeklerde de 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesi’nin 
şampiyonluk ipini 
göğüslediği turnuva 
nefes kesti. 10 gün 
süren turnuvanın 
finalleri ve ödül 
töreni İmam Hatip 
Lisesi Spor 
Salonunda yapıldı. 
Gemlik Belediye

Başkan yardımcısı 
Nazmi Koçak, İlçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Burhan İnan 
ve İlçe Gençlik ve 
Spor Müdürü Ahmet 
Adil Tunç tarafından 
madalyalar ve 
katılım belgeleri 
dereceye giren 
sporculara takdim 
edildi.
Turnuvada erkek

Teknik ve Meslek 
Lisesini 2-0 ve 
Gemlik Celal Bayar 
Sağlık Meslek Lisesi 
takımlarını 2- 0 yen
mişti.
Okul Müdürü, 
Namağlup olarak 
turnuvayı tamamla
yarak şampiyon 
olan Ticaret 
Meslek Lisesi 
Voleybol takımını ve 
onları çalıştıran 
Beden Eğitimi 
Öğretmenlerini 
tebrik etti.

lerde ikinci Endüstri 
Meslek Lisesi, 
üçüncü de Gemlik 
Lisesi olurken, 
kızlarda ikinciliği Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi, üçüncülüğü 
Gemlik Lisesi, 
dördüncülüğü 
Sağlık Meslek Lisesi 
ve beşinciliği de 
Hisar Anadolu 
Lisesi elde etti.

Yakan topta 
şampiyon 

Çınar İlköğretim 
Okulu omu

Gemlik Belediyesi 
ile İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünün 
ortaklaşa organize 
ettiği Çocuk Şenliği 
oyunları kapsamın
da düzenlenen 
ilköğretim okullar 5. 
sınıfları arası Yakan 
Top turnuvası 
sonuçlandı, özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu bahçesinde 
düzenlenen 
turnuvada rakipleri
ni birer birer dize 
getirerek finale 

çıkan Çınar İlköğre
tim Okulu ile Lale 
Kemal Kılıç İlköğre
tim Okulu’nun 
mücadelesi nefes 
kesti. Şampiyon rak
ibini 2-0 ile geçen 
Çınar İlköğretim 
Okulu oldu. 12 
ilköğretim okulunun 
mücadele ettiği, 
pabucu yarım çık 
dışarıya oynayalım 
sloganlı çocuk 
şenliklerinin ödül 
töreni 25 Mayıs’ta 
yapılacak.

GEREKLİ TELEFONLAR

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

ULAŞIM

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK

HASTANELER

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. ' 513 23 29
Mer.Safi.Ocadı 513 10 68
Tom okay 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

TAKSİLER

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

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

DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

__________ OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00 
Otobüs Terminali (18 Hat) 

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İp ra gaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81

Akçen Petrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4274 
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-Yayıncıhk-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ımııkıiNi
VENÜS SİNEMASI 

AÇLIK OYUNLARI: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:45... 
SİYAHLI KADIN 

12:00-14:15-16:30- 
20:15..

REZERVASYON 513 33 21 
CIUŞAVM JUTKU 

SUPERTURK: 
13.30-15.30-17.30 

19.30-21.30
SEN KİMSİN: 12.00- 

14.00-16.00-18.00-20.30 
FETİH 1453:11.30 
14.30-17.30-20.30 

Rez. Tel: 51415 00



POSITIVE KARTLA 
HEDİYE YAKIT

AKAR’ -KALİT6Ü HİZMET
■GÜVENİLİR AKARYAKIT
■ÜCRETSİZ OTO YIKAMA
-MADENİ YAĞ
■MARKET
■İÇ DIŞ DETAYLI YIKAMA

(Motor, Koltuk, Tavan, Alt Döşeme Yıkama) 
SİZ ARAYIN, BİZ ALIP OTONUZU YIKAYALIM.

ö AKCAN PETROL
Merkez: Hisar Mah. Dörtyol Ağzı Mevkii - GEMLİK

Şube: Armutlu Yolu Kurudere Mevkii - KÜÇÜKKUMLA 
Şube: Hisar MU, Gemlik Sümerbank Girişi Balıkçı Barınağı - GEMLİK 

Tel: 0.224 513 10 79
akçan 16@poasbayi.com.tr

mailto:16@poasbayi.com.tr


tS TÜM Fix PAKETLER VE ELF MOTOR 
YAĞLARINDA YÜZDE 20 İNDİRİM

4 ADET MİCHELİN LASTİK ALANA 
POLYPAD ANDROİD PC TABLET HEDİYE

BONUS CARD - MAXIMUM KART
VE WORLD CARD’A 6 TAKSİT

KAMPANYA 7 MAYIS - 9 HAZİRAN 2012 
TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR

tyuınıp
RENAULT OTOMOTİII

Yeni Yalova Yolu Bağ-Kur Sanayi 
Sitesi E Blok No : 9 GEMLİK / BURSA 
Tel : (0.224) 513 89 06 Fax : 514 30 89

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

/9 Mayıs ÂtatürEH 
Anma Gençlik ve 

Spor Bayramımızın 
93. yıldönümü 

kutlu olsun

Gemlik Körfez
Ofayıs 2012 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com_______________ 50 Kr.

Bııgiinsaat10.ooaafttaiiirlıftıııiılnılalıulıısalıııı
19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı törenlerinin AKP 
hükümetince kaldırılması üzerine, sivil toplum kuruluşları ile Gemlik 
CHP İlçe Örgütü, bugün saat 10.oo da Atatürk Anıtı önünde topla
narak, Ata’ya saygı duruşunda bulunacak ve çelenk sunacaklar. 19 
Mayıs kutlama törenleri resmi programına göre, saat 09.00’da Atatürk 
Anıtı’na İlçe Spor Müdürü çelenk sunacak. Daha sonra saat 10.oo da 
Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nde gençlik şöleni düzenlenecek. CHP İlçe 
Başkanı Mehmet Sertaslan, “Bugün Cumhuriyeti ve yurdunu sevenler, 
19 Mayıs törenlerini iptal edenlere karşı Atatürk Anıtı önünde topla
narak, Atamıza saygımızı, sevgimizi ve AKP hükümetine tepkimizi 
gösterelim. Bunlar, Cumhuriyetin tüm değerlerini ve bizler için kutsal 
olan bayramlarımızı kaldıracaklar. Buna izin vermeyelim” dedi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
3

19 Mayıs’ı kutlamak...
Bugün 19 Mayıs 1919..
19 Mayıs 1919 günü Mustafa Kemal ve 

arkadaşları, işgal altındaki yurdu düşman 
işgalinden kurtarmak için Anado lu’ya çıktı.
İstanbul hükümeti ve padişah işgal kuvvet

lerinin egemenliğinde kukla hali ne gelmiş, 
ordu dağıtılmıştı.

İstanbul boğazında Ingiliz, Fransız ve 
Italyan kurvazörleri demirlemiş, 600 yıllık 
OsmanlI Impartorluğu çökmüştü.

Umut, Anadolu insanının bu işgale 
başkaldırmasına kalmıştı.

Mustafa Kemal ve arkadaşları Anadolu ihti
lalinin kıvılcımını ateşlemek için 19 Mayıs 
1919’da Samsun’a ayak bastı. Devamı 4’de

Ticaret
Odası ve 
Borsası 

yöneticileri 
Ankara'da

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin 
Ankara’da yapıla
cak olan genel kuru 
lu için Gemlik Tica 
ret ve Sanayi Odası 
yönetim kurulu üye 
leri Başkan Kemal 
Akıt ile birlikte bu 
sabah Ankara’ya 
gidiyor. Ticaret 
Borsası kongre 
delegeleri ile dün 
Başkan Ilhan Acar 
ile birlikte Anka 
ra’ya gitti. Heyetler 
yarın dönecek.

Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, olası bir depremin Bursa’ya verebileceği zararı anlattı 

Işıfcara, “fiemlik’e kadar uzanan 
lav hanının 1750’ılen beri 

sessiz olması iyi bir şey değil"
Bursa fayının 1750 yılından beri 
sessiz olmasının iyi bir şey I 
olmadığını belirten Prof. Dr. <ı 
Ahmet Mete Işıkara, TBMM'dö 
kabul edilen Afet Yasası'na 
ayetle destek verdi. Işıkara, 
"Işıkara, "Adaların güneybatısı 
ve 1999 Depremi'nin kırıldığı 
yerin bitimiyle 1912 yılında mey
dana gelen Mürefte-Şarköy 
depreminin arasında kalan 
yerde, ki burası İstanbul'a çok 
yakın, oluşacak deprem sadece 
İstanbul'u değil, Marmara 
Bölgesi'ni etkileyecek. Diğer bir 
kol ise Kuzey Anadolu Fay İp 
nu. Bu Geyve'de ikiye aynlı/or. 
Birinci kol İzmit ve Gölcük'ten

Marmara'ya, ikinci kol Geyve- 
Iznik Gölü'nün güneyinden 
Gemlik'e uzanıyor. Bu kol 
1700'1ü yıllardan bu yana 
deprem üretmemiş.” dedi.
Haberi sayfa 3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA 

Bursaspor sen çok yaşa... 
Şu tespitin altını bir kez daha kalın punto

larla çizmek gerek. Duruşuyla, Futbolcu 
suyla, İzleyicisiyle, Yönetim tarzıyla, Teknik 
anlayışıyla Bursaspor Türk Futbolu için 
sağlıklı bir soluk oldu. Bunu bir kez de 
Ankara’da oynanan “final” de gördük. 

Galibiyet ya da şampiyonluk elbette ki 
önemli...

Ama geçici...
Her ikisinden de daha önemli olan değer

lerdir.
Çünkü onlar kalıcı...
Önceki gün Ankara’da oynanan Bursaspor- 

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Final 
Karşılaşması öncesi, sırası ve sonrasında 
yaşanan ve gözlenen zarif davranışlar bellek
lerde yer edecek.

Siyaset dünyasında da, 
Spor sahalarında da, 
Sosyal yaşamda da;
Kinden beslenmek, öfkeyle kabarmak, şid

dete başvurmak kime ne yarar sağlamış ki?
Kaldı ki...
Birbiriyle çarpışan iki yumurtadan biri kırılır 

diğeri ise mutlak zedelenir.
Evet...
Fenerbahçe, Ankara 19 Mayıs Stadı’nda 

Bursaspor’la oynadığı maçın sonucunda 
Ziraat Türkiye Kupası’m aldı ve 29 yıllık özle
mi sona erdi.

Ne ki;
Futbol’da değişmez kuraldır, 
özellikle final maçlarında... 
Sahada karşılaşan iki takımdan birisi 

kupayı alıp müzesine götürecek.
Merceği saha dışına kaydırmak ve orada 

olana bitene bakmak gerek asıl.
Bursaspor’un ve Fenerbahçe’nin taraftarıy

la, futbolcusuyla, teknik kadrosuyla, yöneti
cisiyle sergilediği duruş,

Sonra Ankara Emniyeti’nin yaklaşım tarzı, 
3 gün önce İstanbul’da yaşanan olaylarla 

yan yana konulduğunda çok dikkat çekiyor.
Bir kere Bursaspor izleyicisi öne sürülen

lerin aksine son derece ölçülü ve disiplinli...
Takımlarına olan desteklerini olabildiğince 

duygulardan arındırıyorlar.
Maçın bitimine dakikalar kala sonucunda 

aşağı yukarı belli olmasına karşın inatla, 
inançla, saygıyla, sevgiyle desteklerini 
sürdürmeleri,

Fenerbahçe Izleyicisi’nin Bursaspor’a 
göstermekten esirgemedikleri takdir duygu
ları,

Bitiş düdüğü biter bitmez Bursaspor Teknik 
Direktörü Ertuğrul Sağlam’ın yüksek özgü 
ven ve olağanüstü tevazuuyla Fenerbahçe 
Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ı kutlayışı, 

Ankara Polisi’nin kimsenin kılına zarar 
gelmesini engelleyici önlemleri alışı, futbol 
terimiyle maçın en önemli enstantaneleri...

Tahrik, taciz, tecavüz insanların dengelerini 
bozan, yoldan çıkaran, öz denetimlerini kay
bettiren, aynı zamanda da kitlelerle “işi olan
ların” özen göstermesi ve kaçınmaları 
gereken unsurlar...

Onun için;
Güvenlik güçlerine, teknik kadrolara, 

yöneticilere ciddi sorumluluklar düşüyor.
Bu arada Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili 

Nihat Özdemir’in altını çizerek Kanal D 
Anchorman’i (!) olan Mehmet Ali Birand’ın 
yüzüne vurduğu üzere basının kışkırtıcı 
yayınlardan uzaklaşmalarını da anımsatmak 
gerek.

Gemlik Belediyesi’nden geçiremediler, Büyükşehir de değiştirdiler. 

ösmaıire Maiallesi M Pazar 
yeri ve olooarlı planı yine değişti

Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz’ın Gemlik Belediye Meclisi’ne 
geçen hafta getirdiği Osmaniye Mahallesi Kapalı Pazaryeri ve 

otopark projesi değişimi meclisten geçmeyince, Perşembe günü 
toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi’ne önceden verilen önergenin 

komisyonda görüşülerek kabul edilmesinden sonra, AKP’lilerin 
oylarıyla plan değişikliği kabul edildi. CHP plana red oyu verdi.

AKP’II Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan geçtiğimiz yıl 
Osmaniye 
Mahallesi’nde 
yapılacak Kapalı 
Pazaryeri ve katlı 
otopark yapımı için 
Büyükşehir Belediye 
Meclisi’ne verilen 
plan değişikliği 
önergesi, kabul 
edilmiş, 1/5000 
ölçekli ve 1/1000 
ölçekli planlara 
işlenmişti.
Önceki gün, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Meclisi’ne gelen 
konu aynı yer için 
AKP grubunun 
verdiği önerge ile 
Çevre Yolu’na 
bağlantısı olan ve 
Sedef Ticaret ile 
çevresinde 25 bin 
metrekarelik bir 
alanda yapılacak 
Kapalı Pazaryeri ve 
otoparkın alanı, bu 
kez yeniden konut 
alanı olarak değişti 
rildi.

CHP ÖNERİYE 
RED OYU 
VERDİ 
Gemlik Belediye

Meclisi’nin Mayıs 
ayı toplantısında 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz 
tarafından gündeme 
alınan, Osmaniye 
Mahallesi Kapalı 
Pazaryeri ve otopark 
planlarının 1/5000 
ölçekli planlarda 
değiştirilmesi istemi 
tartışmalara neden 
olmuştu.
Yılmaz, Çevre yolu 
kenarına bağlantılı 
olan kapalı pazar 
yeri planlarının, Lale 
Kemal İlköğretim 
Okulu’nun bitişiğine 
kaydırılmasının 
kamulaştırmada 
daha ucuza mal ola
cağını, mal sahip
lerinin bugünkü

yerdeki kamulaştır
maya rıza göster
mediklerini söyleye 
rek plan değişik
liğinin Komisyona 
havalesini istedi. 
Tartışılan istek, eleş 
tirilere yol açınca, 
Başkanvekili tarafın
dan geri çekildi. 
Perşembe günü 
yapılan Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Meclisinin gündem
ine AKP’lilerin iste
mi ile giren ve İmar 
Komisyonu’nda 
karara bağlanan 
imar değişikliği, 
AKP tilerin oylarıyla 
kabul edildi.
CHP’liler oylamada 
değişikliğe ‘red’ oyu 
verdiler.

Bir yıl içinde ikinci 
kez değiştirilen 
Kapalı Pazar 
yeri planı, ilçede 
söylentilere neden 
olurken, CHP Grup 
sözcüsü Necdet 
Yılmaz, AKP İllerin 
değişiklik öner
gesinin önceden 
verildiğini ve 
komisyonlarda 
görüşüldüğünü 
belirterek, 
“Plan değişikliği ile 
ilgili olarak ileri 
sürdükleri iddialar 
inandı rıcı değil. 
Gemlik halkı 
bununlan iyi 
değerlen dirsin. 
Konuyla ilgili geniş 
açıklama yapacağız" 
dedi.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

SATILIK DEVREMtİLK
ARMUTLU

TATİL KÖYÜ’NDE 
ŞİFALI KAPLICA SUYU 
İÇİNDE DENİZE SIFIR, 

YILLIK AİDATI ÖDENMİŞ, 
2-16 HAZİRAN 2012 

TAPUSU HAZIR DEVRE 
MÜLKÜMÜ SATIYORUM.

0 224 513 97 74 
0 539 277 25 65
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Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, olası bir depremin Bursa’ya verebileceği zararı anlattı Taciz Şüphelisine, 
60 Güvenlik Kamerası 

Taranarak Ulaşıldı
Işıkara, “Gemlik’e kadar uzanan 

fay hattının 1750’den heri 
sessiz olması İyi hlr sev değil”

Bursa fayının 1750 
yılından beri sessiz 
olmasının iyi bir şey 
olmadığını belirten 
Prof. Dr. Ahmet 
Mete Işıkara, 
TBMM'de kabul 
edilen Afet 
Yasası'na ayetle 
destek verdi.
Işıkara, "Allah bir 
ayetinde diyor ki, 
'Ben size diğer can
lılara kıyasla farklı 
bir özellik verdim: 
Akıl.' İnsanlarımızın 
artık kadercilik 
anlayışından vazgeç 
mesi lazım" dedi. 
Yeniceabat Mesleki 
Eğitim 
Kampüsü'nde 
öğrencilere deprem 
konferansı veren 
Prof. Dr. Ahmet 
Mete Işıkara, önemli 
açıklamalarda 
bulundu.
Başbakan Tayyip 
Erdoğan'ın, "İktidarı 
kaybetmek pahasına 
bunu yapacağız" 
dediği afet riski 
altındaki alanların 
dönüştürülmesini 
düzenleyen yasanın 
Meclis Genel 
Kurulu'nda kabul 
edilmesini değer
lendiren Işıkara, 
yasaya bütün vatan
daşların destek ver
mesi gerektiğini 
söyledi.
1999 Depremi'nden 
sonra Türkiye'nin bir 
deprem ülkesi 
olduğu gerçeğini 
herkesin anladığını 
hatırlatan Işıkara, 
depremin insana 
verdiği zararı en aza 
indirmenin yolların
dan birinin güvenli 
yapılar olduğuna 
dikkat çekti. İnsanı 
depremin değil, 
binanın 
öldürdüğünü

söyleyen Işıkara, 
"Türkiye'de çarpık 
yapı stoğunun bize 
verdiği zararlar çok 
fazla. Bu çarpık 
stoktan devlet değil, 
bizler sorumluyuz. 
Bu gibi yapılaş
manın bedellerini de 
1999 Depremi'nde, 
Van, Elazığ ve 
Bingöl Depremle 
rinde ödedik. Artık 
yeter, deprem bizim 
kaderimiz olmamalı. 
Türkiye'nin kurtu
luşu bu yasada. 
Dolayısıyla bu yasa 
yı herkesin kucakla
ması gerekir" dedi.

"EVLER 
TABUT GİBİ" 
Yasanın sosyal ve 
ekonomik boyut
larının da olduğunu 
vurgulayan Işıkara, 
"Yasayla birlikte 
çarpık yapıların 
yıkımına baş lana 
cak. Ama bu yıkım
ların başlamasından 
bitimine kadar 
ekonomiye önemli 
girdiler olacak. Her 
yıkım ve bina yapımı 
beraberinde ek bir 
kaynak getirecek. 
İnşaat sektöründe 
önemli bir 
hareketlenme ola
cak. Böylelikle 
güvenli bir yaşama 
kavuşmanın yanında 
ülke ekonomisini de 

büyüyecek" diye 
konuştu.
Bazı vatandaşların 
devleti 
sömürdüğüne de 
dikkat çeken Işıkara, 
"Bu yasayla birlikte 
sıkıntılar elbette ola
cak. Örneğin vatan
daş, 'Ben evden çık
mam, Allah büyük' 
diyor. Adamın evine 
bakıyorsun resmen 
tabut, yıkılmak 
üzere. Bazılarının 
kadercilik anlayışın
dan çıkması lazım. 
Allah bir ayette 
diyor ki, 'Ben size 
diğer canlılara 
kıyasla farklı bir 
özellik verdim: Akıl.' 
Buna rağmen dire
nenler oluyor" diye 
konuştu.
Kentsel dönüşüm 
kapsamında devleti 
istismar edenlerin 
de olduğunu ifade 
eden Işıkara, bir 
dairesini kentsel 
dönüşüm için yıkan 
birinin devletten 
açgözlülük yapıp iki 
daire istediğini 
söyledi.

"GEMLİK’E KADAR 
UZANAN FAY 
HATTININ 1750'DEN 
BERİ SESSİZ 
OLMASI İYİ BİR ŞEY 
DEĞİL"
Olası bir depremin 
Bursa’ya vereceği 

zararları da anlatan 
Işıkara, "Adaların 
güneybatısı ve 1999 
Depremi'nin kırıldığı 
yerin bitimiyle 1912 
yılında meydana 
gelen Mürefte- 
Şarköy depreminin 
arasında kalan 
yerde, ki burası 
İstanbul'a çok yakın, 
oluşacak deprem 
sadece İstanbul'u 
değil, Marmara 
Bölgesi'ni etkileye
cek. Diğer bir kol ise 
Kuzey Anadolu Fay 
Zonu. Bu Geyve'de 
ikiye ayrılıyor.
Birinci kol İzmit ve 
Gölcük'ten 
Marmara'ya, ikinci 
kol Geyve-lznik 
Gölü'nün güneyin
den Gemlik’e 
uzanıyor. Bu kol 
1700'1ü yıllardan bu 
yana deprem üret
memiş. 1750 yılın
dan geriye gidersek 
İznik ve Bursa'yı 
etkileyen depremler 
bu kolda olmuş. 
Ama o tarihten bu 
yana bu kolda 
deprem yok. Bu ses
sizlik çok iyi bir şey 
değil. Bu kolda ola
cak bir deprem 
Bursa'yı çok 
etkileyecek. Bir 
depremin odak nok
tası ile yerleşim yeri 
arasında bağlantı 
olduğu için, bu kol 
da Bursa'daki yer
leşim yerine yakın 
olduğu için deprem 
Bursa'yı etkileyecek. 
Bununla kalmaya
cak, Bursa adaların 
güneybatısında ola
cak olan depremden 
de etkilenecek. 
Bursa'nın da 
depreme hazırlan
ması gerekiyor" 
ifadelerini kullandı

İnegöl ilçesinde, 6 
taciz olayına 
karıştığı öne sürülen 
şüpheliyi, güvenlik 
kamerası ele verdi. 
İddiaya göre, yak
laşık 2 aydır tacize 
maruz maruz kaldık
larını ileri süren 6 
kişi, İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
şikayette bulundu. 
Mağdurların 
ifadelerinin ardından 
robot resmi çıkarılan 
şüpheliyi yakalamak 
için çalışma 
başlatıldı.
İhbar üzerine 
Turgutalp

Boğulan Öğrencinin 
Cesedi Bulundu

Bursa'nın İznik 
ilçesinde göle kaçan 
topu almak isterken 
boğulan lise öğren
cisinin cesedi 
bulundu. Ceset 
çıkarılırken öğren 
cinin anne ve babası 
fenalık geçirdi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Şehit Sedat 
Pelit Lisesi 2. sınıf 
öğrencisi Muammer 
Yıldız (16), sabah 
saat 10.00'da 
arkadaşlarıyla birlik
te kafeye gitti. Yıldız, 
bu sırada kaçan 
topu almak için göle 
girdi. Arkadaşlarının 
gözleri önünde akın
tıya kapılıp boğulan 
genç, jandarmalar 
ve balıkçılar ile dal
gıçların tüm çabası
na rağmen buluna
madı. Bunun üzerine

TIB ŞOFÖBİİ ARANIYOR
ŞEHİRİÇİ VE ŞEHİRLER 

ARASI ÇALIŞMAK ÜZERE 
DAMPERLİ TIR 

KULLANABİLEN
ŞOFÖR ARANIYOR

0 226 832 60 71
0 532 292 09 21

Mahallesi'ndeki bir 
güvenlik kam
erasının kayıtlarını 
inceleyen polis ekip
leri, şüpheliyi tespit 
etti. Adının K.V 
olduğu belirlenen 
şüpheli, kısa sürede 
yakalandı.
Bu arada K.V'nin 
yakalanması için 60 
güvenlik kam
erasının görüntü
lerinin incelendiği 
belirtildi.
Mağdurların teşhis 
ettikleri K.V, işlem
lerin ardından 
adliyeye sevk 
edileli.

Yalova deniz polisin
den dalgıç istendi.
3.5 saat süren ara
manın ardından, 
gencin cesedi bulu
narak sahile 
çıkarıldı.
Arama çalışmalarını 
takip eden 
Muammer Yıldız'ın 
ailesi işe ceset 
çıkarılırken fenalık 
geçirdi.
Gencin cansız 
bedeninin Sudan 
çıkarılışını izleyen 
baba Cüneyt ve 
anne Birsen Yıldız, 
polis memurlarınca 
teskin edilmeye 
çalışıldı. Ölen 
Yıldız'ın sınıf 
arkadaşları da 
gözyaşlarına boğu
lurken, olayla ilgili 
soruşturma devam 
ediyor.

ELEMAN 
ARANIYOR

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK ELEMAN ARANIYOR 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur 

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ
I İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B Stüdyo Prestij yanı
I Tel : 513 96 83 GEMLİK
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Günü Bakış
t t

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

19 Mayıs’ı kutlamak...
Birinci Dünya Savaşı’nda yenik düşen 

Alman İmparatorluğu ile ittifak içinde olan 
Osmanh İmparatorluğu da yenik sayıldı.

Galip devletlerin orduları Türk yurdunu 
işgal etti.

16 Mayıs 1919 günü Yunan Ordusu 
emperyalist güçlerce Anadolu'ya çıkartıldı ve 
fiili işgal başladı.

Yunanlıların Anadolu’ya çıkması, başta 
İstanbul’da yurtseverlerin tepkisine neden 
oldu.

Tepki dalga dalga yurda yayıldı.
Mustafa Kemal ve arkadaşları yaptıkları son 

toplantıdan sonra, yurdu düşman işgalinden 
kurtarmak için tek çarenin bir yolunu bulup 
Anadolu’ya çıkıp, halkı örgütlenmek olduğuna 
inanıyordu.

Bu sağlandı ve Bandırma gemisi ile 19 
Mayıs 1919 günü Mustafa Kemal, Samsun’a 
ayak bastı.

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması, 
ülkenin işgalden kurtulması için bir dönüm 
noktasıdır.

Amasya’da yayınlanan genelge ile İstanbul 
Hükümeti, düşman devletlerin esiri olduğu 
belirtilmekte, halkı, halkın azmi ve kararlılığı 
sonucu kurtulacağı belirtilmektedir.

Mustafa Kemal yaveri Cevat Abbas’a yaz 
dırdığı genelgede şunları yazdırır:

1. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı 
tehlikededir.

2. İstanbul hükümeti aldığı sorumluluğun 
gereğini yerine getirememektedir. Bu durum 
milletimizi yok olmuş gösteriyor.

3. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim 
ve kararı kurtaracaktır.

4. Milletin içinde bulunduğu durum ve şart
ların gereğini yerine getirmek ve haklarını gür 
sesle cihana duyurmak için, her türlü baskı ve 
kontrolden uzak milli bir heyetin varlığı 
zaruridir.

5. Anadolu’nun her bakımdan en güvenilir 
yeri olan Sivas’ta hemen milli bir kongre 
toplanması kararlaştırılmıştır.

6. Bunun için bütün illerin her sancağından 
milletin güvenini kazanmış üç temsilcinin 
mümkün olan en kısa zamanda yetişmek üzere 
yola çıkılması gerekmektedir.

7. Her ihtimale karşı bu mesele milli bir sır 
olarak tutulmalı ve temsilciler gereğinde yolcu
luklarını kendilerini tanıtmadan yapmalıdırlar.

8. Doğu illeri adına 10 Temmuz’da 
Erzurum’da bir kongre toplanacaktır. 0 tarihe 
kadar öteki illerin temsilcileri de Sivas’a 
gelebilirlerse, Erzurum Kongresi'nin üyeleri de 
Sivas genel kongresine katılmak üzere hareket 
ederler....

Bu genelgeden sonra yakılan kurtuluş 
ateşi, 30 Ağustos 1922’de yunan askerinin 
İzmir’den denize dökülmesine ve yeni Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin kurulmasına yol açtı.

Bugün bu topraklar üzerinde yaşıyorsak, 
Mustafa Kemal ve arkadaşları ile bu vatan için 
canlarını seve seve verenler yüzündendir.

Mustafa Kemal’in gençliğe emanet ettiği 
Türkiye Cumhuriyeti ve onun gençliğe ve 
çocuklara armağan ettiği bayramları birer birer 
kaldırıyorlar.

19 Mayıs törenlerinden rahatsızlık duyan 
lar, gösterileri ‘militarist’ törenler veya ‘baldır 
bacak’ bayramı olarak görenlere karşı dik dur
mak zorundayız.

Bugün törenlerini kaldırıyorlar, yarın 
Atatürk’ün adını bile anmayı suç sayacaklar. 
Saat 10.oo da Atatürk Anıtı’nda alternatif kutla
mada buluşalım...

Ittlıi Mı IlııMı ıılışmlıı Mı
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
Türkiye'nin dev 
ulaşım projesi olan 
İstanbul-Bursa-İzmir 
Otoyolu Projesi kap
samında, tamam
landığında 3 bin 414 
metre uzunluğunda 
olacak Orhangazi- 
Samanlı 
Tünelleri'nde hum
malı bir çalışmanın 
sürdüğünü söyledi. 
Bursa Valiliği İstan- 
bul-Bursa-İzmir 
Otoyolu 
Projesi'ndeki çalış
maları yazılı açıkla
ma ile duyurdu.
Karayolları 14.
Bölge 
Müdürlüğü'nün 
denetimlerinde 
gerçekleştirilen 
otoyol yapım çalış
maları kapsamında 
kültürel varlıklara 
büyük özen gösteril 
diğini ve gerekli 
önlemlerin alındığı
na dikkati çeken Vali 
Şahabettin Harput, 
"Gebze-Orhangazi- 
Izmir Ofnynlu'nun 
Gebze-Bursa kesi
minde güzergahın 
500 metrelik etki 
alanı koridoru 
içerisinde kültür var
lıklarını tespit et 
meye ve gerekli 
önlemleri almaya 
yönelik kapsamlı bir 
saha tarama çalış
ması yapıldı. Yapılan 
arazi taraması sonu
cunda 33 adet arke
olojik ve kültürel 
nitelik taşıyan alan 
ile karşılaşıldı. Elde 
edilen bulgular 
Kocaeli ve Bursa 
Kültür Varlıklarını 
Koruma Kurulları ile 
paylaşıldı ve 15 adet 
alanda çalışmaların 
ortaklaşa yürütülme
sine karar verildi" 
dedi.

3

SAMANLI 
TÜNELLERİ 
Otoyolun İzmit 
Körfez Geçişi'ne 
kurulacak asma 
köprü gibi 
'Orhangazi- Samanlı 
Tünelleri* imalatının 
da dikkat çekici 
olduğuna değinen 
Vali Harput, şunları 
kaydetti: 
"Yalova- Bursa 
bağlantısını sağlaya
cak olan 3 bin 414 
metre uzunluğunda
ki Orhangazi- 
Samanlı tünellerinde 
hummalı bir çalışma 
var. Bu yılın ilk 
aylarında yüklenici 
firma tarafından 
başlatılan çalışmalar 
sonucu tünellerin 
sağ çıkışında 110 
metre, sol tüpte ise 
10 metre ilerlendi. 
Şu an tünellerde , 
ayna, invert ve 
altyapı kazıları 
devam ediyor. Bunu 
tünellerdeki beton 
dolgu çalışmaları 
izliyor. Tüm bunlarla 
birlikte proje kap
samında planlanan 
altgeçit ve kutu 
menfez imalatlarına

da başlandı. Ayrıca 
önümüzdeki gün
lerde bölgedeki kuru 
havuz ve kalıcı dol
guların inşasına 
start verilecek." 
RÜZGAR TESTLERİ 
Otoyol kapsamında; 
orta açıklığı bin 550 
metre ve uzunluğu 2 
bin 682 metre olarak 
projelendirilen İzmit 
Körfez Geçişi Asma 
Köprüsü'nün ise 
dünyanın en büyük
leri arasında yerini 
alacağına işaret 
eden Vali Harput, 
"Söz konusu 
köprünün proje 
çalışmaları devam 
etmekte olup, proje 
çalışmaları kap
samında tabiiye ve 
kule rüzgar tüneli 
testleri tamamlandı. 
Projenin tam kesit 
ölçekli rüzgar tüneli 
testi bu ayın sonun
da yapılacak. 
Ardından asma 
köprünün inşaatı 
başlayacak" dedi.

İSTANBUL-BURSA 
BİR. İSTANBUL 
İZMİR 3,5 SAATE 
İNECEK 
İstanbul-Bursa-izmir

Otoyolu Projesi, 
Gebze'den başlaya
cak, İzmit Körfezi'ni 
asma köprü ile 
aşarak Orhangazi ve 
Gemlik yakınların
dan geçecek ve 
Ovaakça Kavşağı ile 
Bursa Çevre Yolu'na 
bağlanacak.
Bursa üzerinden 
devam edecek 
otoyol, Balıkesir'den 
geçerek İzmir'e 
uzanacak. Otoyolun 
uzunluğu 421 kilo
metre olarak 
hesaplanan proje 
kapsamında, 30 
viyadük, 4 tünel, 209 
köprü, 18 gişe alanı, 
5 otoyol bakım 
işletme merkezi, 7 
servis ve park alanı 
inşa edilecek.
Proje mevcut devlet 
otoyolunu yaklaşık 
140 kilometre 
kısaltarak, istanbul- 
İzmir arasındaki 8-10 
saatlik mevcut 
ulaşım süresini 3,5 
saate indirecek. 
Bursa-istanbul 
arasındaki mesafe 
ise 1 saate inecek. 
Böylece yılda 870 
milyon TL tasarruf 
sağlanacak

ıARipıifpıı MATBAADA ÇALIŞACAK 
linurllrn DENEYİMLİ grafiker araniyor 
Ulllal lllllll Müracaatların şahsen yapılması rica oholunur

HIM GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B Stüdyo Prestij yanı 

Tel: 513 96 83 GEMLİK

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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“Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: 
Batı senden, Türk'ten çok geriydi Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi Eğer bugün batı teknikte bir üstün
lük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir 
sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin!.. Bu belli Fakat zekânı unut!.. Daima çalışkan oL. ”

93yıl önce Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Samsun’da başlattığı 
bağımsızlık mücadelesi Türkiye Cumhuriyeti’nin doğmasına neden oldu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun.

•
 “İZİNDEYİZ ATAM”

GEMLİK TİCARET BORSASI
, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

RAŞKAN ILHAN ACAR ÖZDEN ÇAKIR - FERİT ALAH
MECLİS RAŞKANI SERVET PEHLİVAN ERKAN SARIŞEH - HASAN KILIÇ



Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sîzlersiniz. 
Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık 
değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı’nın 93. yıldönümü kutlu olsun...

GEMLIKTICflRHVESflNflYlODAS
SALİH ÜNGÖR YÖN.KÜR. SAYMAN ÜYESİ

KEMAL AKIT paşaağdemîr yön. kur. üyesİ
/YÖNETİM VTTDTTT Tl R A ÇK AND EMRULLAH ÖZAYDIN YÖN. KUR. ÜYESİ [(YÖNETİM KURULU BAŞKANI) A ERGİNEREN0ĞLU yön. kür. üyesİ 

ESAT COŞKUN (BAŞKAN VEKİLİ) nurettîn hocaoğlu yön.kür.üyesî
AĞAH ARDA GENEL SEKRETER
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“Gelecek için hazırlanan vatan 
evlâtlarına, hiçbir güçlük karşısında 
yılmayarak tam bir sabır ve metanetle 
çalışmalarını ve öğrenim gören 
çocuklarımızın ana ve babalarına da 
yavrularının öğreniminin tamamlan
ması için hiçbir fedakârlıktan 
çekinmemelerini tavsiye ederim. ”

M-l

emahettir.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 93, yıldönümü 

tüm ulusumuza ve gençlerimize kutlu olsun
MARMARABİRLİK

S.S. 72 SAYILI GEMLİK TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 
ADINA BAŞKAN BAHATTİN MALAP

Gençlik Yürüyüşü yapılılı
Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor 
Bayramı renkli orga
nizasyonla başladı. 
Gemlik İskele 
Meydanı Festival 
Alam’ndan başlayan, 
Emin Dalkıran 
Kordonu ve 
Orhangazi 
Caddesi’nden 
devam eden Gençlik 
Yürüyüşü Atatürk 
Stadyumunda sona 
erdi. Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdiğe, 
Gençlik ve Spor 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç ve Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Burhan İnan’ın da 
katıldığı yürüyüşe 
Gemlik Lisesi Bando 
Takımı eşlik etti. 
Bayrak ve flamalarla 
renklenen Gençlik 
Yürüyüşü, vatan
daşlar tarafından da 
ilgiyle izlendi.
Atatürk

Stadyumu’nda 
organize edilen 
törenlere ise Muş İli 
ve İlçeleri ve 
Hınıslılar Kültür, 
Dayanışma ve 
Yardımlaşma 
Derneği Folklor ekibi 
damgasını vurdu. 
Türkçe ve Kürtçe 
sevilen oyun 
havaları eşliğinde 
izleyicileri ve öğren
cileri coşturan folk
lor ekibi büyük alkış 
aldı. 100 ve 20Q 
metre kızlar ve 
erkekler atletizm 
yarışmalarında ise 
büyük çekişme 
vardı. 200 metre 
erkekler yarışımda 
ipi İmam Hatip 
Anadolu Meslek 
Lisesinden Gökhan 
Yıldırım göğüsledi. 
Bu kategoride İkinci 
Celal Bayar Anadolu 
Meslek Lisesinden 
Furkan Aslan, 
üçüncü de Ticaret 
Meslek Lisesinden 
Gürkan Aydın oldu. 
100 metre erkek
lerde ise birinciliği 
Ticaret Meslek

Lisesinden Hakan 
Karadede elde 
ederken, ikinci 
Gemlik Lisesinden 
Erhan Gümüş, 
üçüncü de Celal 
Bayar Anadolu 
Meslek Lisesinden 
Onur Birliker oldu.

200 Metre kızların 
şampiyonu ise Kız 
Meslek Lisesinden 
Merve Öztürk 
olurken, Celal Bayar 
Anadolu Lisesinden 
Gözde Bozan ikinci 
liği, Ticaret Meslek 
Lisesinden Duygu

Kesikbaş’da 
üçüncülüğü elde 
etti. 100 metre kızlar 
yarışında ise birinci 
Ticaret Meslek 
Lisesinden Betül 
Kaynak, ikinci Celal 
Bayar Anadolu 
Meslek Lisesinden

Meryem Yiğit, 
üçüncü de Umurbey 
Celal Bayar Sağlık 
Meslek Lisesi’nden 
Merve Öztürk 
oldu. Dereceye 
girenlere ödülleri 
İlçe Gençlik ve Spor 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç ve Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Burhan İnan tarafın
dan verildi.
19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı kutla
maları, kolbastı ve 
oyun havalan 
eşliğinde sona erdi. 
Kutlamalara 
Cumartesi günü de 
devam edilecek.
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MHP'liler CHP'nin konuğu oldu
Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin konuğu, 
Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkanı 
Osman Durdu ve 
yönetimiydi. 
Hem iade-i ziyaret 
hem de hayırlı olsun 
dilekleri ile ziyaret 
gerçekleştirdiklerini 
belirten MHP Gemlik 
İlçe Başkanı Osman 
Durdu, ayrı görüşte 
partiler olsa da çok 
sayıda ortak 
değerinin olduğunu 
belirtirken, CHP ve 
MHP’nin vatanın 
bütünlüğünden taviz 
vermeyecek iki 
görüş olduğunu da 
sözlerine ekledi. 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertarslan ise 
Gemlik’te siyasetin 
kirliliğine değinirken, 
Belediye 
Başkanvekilliği 
sürecindeki olayları 
hatırlattı.
Gemlik’te siyaset

kurumunun yeniden 
güvenilir olması 
için MHP’nin de 
desteği gerektiğini 
sözlerine ekleyen 
Sertarslan Gemlik’in 
bu düzeni hak 
etmediğini de söyle
di.

Cami Ortak 
Akılla Yapılsın 
İki parti yöneticileri 

de Çarşı’nın cami 
ihtiyacı olduğunu 
belirttikleri ziyarette 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu;
Eski Kütüphanenin 
bulunduğu bölge de 
deniz havası alacak 
şekilde Osmanh- 
Selçuklu mimarisi 
kullanılarak cami 
yapılması önerisini 
yineledi.

Mevcut Belediye 
binasının kullanıl
ması gerektiğini vur
gulayan Durdu, yıllık 
700-750 bin TL geliri 
olan bir yapının israf 
olduğunu da sözle 
rine ekledi.
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur 
Sertarslan ise, 
binanın sağlam 
olması durumunda 

yıkımına kendilerinin 
de karşı olacağını 
söyledi.
Kurumlar tarafından 
kapsamlı inceleme 
yapılması önerisini 
getirirken daha önce 
İldeki planlara CHP 
tarafından 
işletilmesinin 
gerekçesi olarak 
2009 seçimlerindeki 
projelerinden olan 

meydan projesine 
uygun olması ve 
aynı yer ile alakalı 
altında otopark 
olmayan bir teklif 
geleceği duyumları 
olduğunu belirtti. 
İki parti başkanları 
da bir araya 
gelinerek ortak akılla 
yapılacak Gemlik’e 
yakışır bir cami 
fikrinde birleştiler.

www.gem I i kkorfezgazetesi.com

ATAM;
Bizi emanet ettiğin 

Türkiye Cumhuriyetini sonsuza 
değin korumak için verdiğimiz 

sözün arkasındayız.
Türk gençliğinin 

Gençlik ve Spor Bayramı’nın 
9İ yıldönümü kutlu olsun

MEHMET SERTASLAN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GEMLİK İLÇE GAŞKANI

http://www.gem
kkorfezgazetesi.com


........................................................ .

“Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. 
Bu eseri, (Türkiye Cumhuriyeti’ni) onlara 
bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak"

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı’nın 93. yıldönümü kutlu olsun...

YILDIRIM HOLDİNG A.$. 
GEMLİK GÜDRE SAN. A.$.
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AYRINTI
Erhan İZGİ

ORHANELİ- HARMANCIK- BÜYÜKORHAN GEZİSİ (4)
Dünden devam 
HARMANCIK 
Kütahya-Tavşanlı 

sapağından Har 
mancık'a dönüyo 
ruz. Nüfusu 4000. 
Domaniç, Tavşanlı, 
Dursunbey Keleş 
ve Orhaneli’yle 
sınırları olan bir 
ilçe. Bursa’ya uza
klığı 96 kilometre. 
Umurbey kadar 
büyük sayılabilir. 
Gerçekte Batı’nın 
büyük bir köyü 
demek mümkün. 
Çok yakınında 
krom madeni 
çıkarılan bir ocak 
var. Madenin kül
leri bir dağ gibi 
yığılmış, çirkin bir 
görüntü oluştur
muş. Bu yörede 
sıkça maden ocak
larını görmekteyiz. 
Nafiz Bey’in

dediğine göre 
Fransızlar krom 
madenini 189O’lı 
yıllarda ilk kez 
Harmancık’ta

bir bölge.
ilçeye girdik, bir 

çay molası verelim 
istedik. Halkla 
konuştuk, Harman 
cık’ın görülmeye 
değer neleri var, 
dedik. Güldüler... 
İşte gördüğünüz 
taşı, toprağı ve 
tabiatı var. Az iler 
de piknik yerimiz 
var.

Ekonomisi 
madencilik, tarım 
ve hayvancılığa 
dayalı bir yer. 
Buğday, nohut, 
mısır, çilek vb. 
ürünler yetiştirili 
yormuş.

Küçük bir yer
leşim birimi, dışa 
kapalı. Birkaç 
küçük market bir 
iki nalbur dükkânı 
ye kahveler göze yonlar olmalı. Bu
çarpıyor.Fazlaca çevreyi tanımayan
kalmamızın bir 
anlamı yok. 
Kaymakamlık, 
emniyet ve jandar
manın binalarını 
görüyoruz. Kendi 
dünyasında 
yaşayan insan
larımız. Sanattan, 
edebiyattan uzak 
sayılır mı bilmiyo
rum. Herhalde 
düğünlerinde 
kendi müziklerini, 
kültürlerini yaşayıp 
yaşatıyorlardı^ Bu 
yörede yörük 
geleneklerinin var
lığını 
sürdürdüğünü 
öğreniyoruz. Yöre

halkının en büyük 
eğlencesi televiz 

biri Bursa’nın 
böyle bir ilçesi ola
cağına kolay kolay 
inanamaz.
Yıkılmaya yüz tut

muş çok eski bir 
yapıdan bahşetti 
arkadaşımız Ürer. 
Bu yapının anlata
cak hiçbir özelliği 
kalmamış, her 
tarafı dökülüyor. 
Arkadaşlar 
Büyükorhan ana 
yola kaç kilometre 
diye sormuşlar, 
çok uzak 
olmadığını öğren
ince dönüşte 
oraya da uğraya 
hm dediler.

ilgimizi çeken 
başka bir şey bula
mayınca geri dön
meye karar verdik. 
Gördüğümüz yer
ler ormanlık bir 
alan olmasına 
karşın küçük tar
lalar ve bahçeler 
de göze çarpıyor. 
Bu bölgede en çok 
sizi üzen maden 
ocakları olacaktır. 
Bunlar doğanın 
nasıl katledildiğini 
gösteren somut 
örnekler. Ancak bu 
durum siyasi erkin 
umurunda bile 
değil. Varsa yoksa 
binlerinin para 
kazanması. 
Ülkenin güzellik
lerinin yok olması 
hiç önemli değil.

Oyulan yerlerin 
tekrar doldurulup 
ağaçlandırılması 
gerekli; ama kimin 
umurunda!

Küçük çilek 
bahçelerini görü 
yoruz. Buranın 
çileği pek lezzetli 
olurmuş. Kiraz ve 
vişne ağaçları yeni 
yeni çiçek açmaya 
başlamış.

Büyüorhan 
sapağından 
dönüyoruz, bir 
süre gittikten 
sonra küçük bir 
gölet, bunun adı 
“Büyükorhan 
Barajı”. Yakınından 
geçi yoruz. Bir 
süre sonra Büyük 
orhan'a giriyoruz.

Devamı var....

elm& «sekeri
KREŞLERİ

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU 

(GİTİMM13. VII
ERKEN KAYIT

AVANTAJLARIMIZDAN 
YARARLANIN

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim çocuğunuzu hayatında önemli bir fark yaratır” 
KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İH AYRI SIHIFLARIMIZ VE 

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

DOĞAYA 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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Gemlikli amatör 
ressamlar, Bursa 
Anatolium Alışveriş 
Merkezi’n de karma 
resim serginin

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nde 
başladıkları resim 
kurslarından sonra, 
kursların kapan
masıyla kendilerine 
bir atölye açan 
amatör ressamların 
açtığı sergi 30 Mayıs 
2012 tarihine kadar 
açık kalacak. 
Karma sergi, Bursa 
As Merkez Resim 
Salonu’nda 
sergileniyor. 
Sergiye katılan 
amatör ressamların 
isimleri ise şöyle: 
Babur Balcı, Emel 
Deliorman, Füsun ", 
Akıt, Hacer Aydın, 
Mehtap kızıltan, 
Naceti Nane, Nimet 
Güleç ve Zel i ha 
Demir. '

ELEMAH ABANIYOR
ÜÇ KARDEŞLER RENAULT 
SERVİSİNDE ÇALIŞACAK 

ÜNİVERSİTE MEZUNU 
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ 

SORUMLULUĞU 
YAPABİLECEK MÜŞTERİ 

TEMSİLCİSİ
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

ELEMAN VE 
MEKANİK USTASI 

(YETKİLİ SERVİS GEÇMİŞİ 
OLAN) ARANIYOR

Tel: 514 30 89

)W - um n »um fcş/ntni iu Hiıımnm
.t. ___

sımuıuima
KAYIKHANE MEVKİİ 
KAYIKHANE SİTESİ 

C BLOK KAT 5 
3+1 BAKIMLI VE DENİZ 
MANZARALI DAİRE İLE 

MANASTIR MEVKİİ İLKNUR 
YAPI KOOPERATİFİ F BLOK 

3+1 BAKIMLI DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR

0532 231 94 74

g ® l£lajans
• fim™ • VE MIH

istiklal Çad. Bora 50k. Akbank Aralığı No: 3/6 GEMLİK
Tek(0.224) 515 96 85 Tax: (O 224) 5 Î5 55 95*

Madalya ve Ödül Kupaları 
, Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketler

ELEMAN ARANIYOR
LPG İSTASYONUNDA ÇALIŞACAK 

POMPACI ELEMAN ARANIYOR.

WIN

MM

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

ElEMflN flRANIYOB
Fabrikamızda çalışacak 
BAKIMCI, ELEKTRİKÇİ 

ve VASIFSIZ
ELEMANLAR aranıyor

VERONA GRANİT 
MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 

Umurbey Sanayi Bölgesi 
Yalova Yolu 2. Km. GEMLİK 
TEL :514 03 06-514 20 21

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikk0rfezgazetesi.com

http://www.gemlikk0rfezgazetesi.com
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Öğrenciler, Fosil Sergisi ni beğendi
Özdilek Gemlik 
Alışveriş Merkezi‘n 
de açılan Fosil 
Sergisi öğrencilerin 
akınına uğruyor. 
Dünyanın değişik 
yerlerinden toplanan 
değişik tür fosiller, 
Büyükşehirlerin 
AVM Merkezlerinde 
sergi iendikten 
sonra, özdilek 
Alışveriş 
Merkezlerinde gös
terime girdi. 
Dün, Ticaret ve 
Sanayi Odası Gazi 
İlköğretim Okulu 
Fen Bilgisi öğret
meni Canan Bölük 
ve öğrencileri,

gösterimde kalacak 
olan fosil sergisini 
incelediler.

Özdilek Alışveriş 
Merkezi’nde hafta 
sonuna kadar

Öğrenciler, gerçek 
fosilleri görünce 
büyük ilgi

gösterdiler. değerlendire-
Konuyu okullarında çeklerini
yeniden söylediler.

Avcı Eğitimi Kursu 
4 Haziran da açılıyor
Gemlik Halk
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’nde
Orman
Bölge Müdürlüğü İle 
işbirliği halinde
Avcı Eğitimi Kursu 
açılıyor.

4 Haziran 2012 
Pazartesi Günü 
saat 18.oo’ de 
başlayacak ve bir 
hafta devam edeceği 
bildirildi. Kurs 
başvurularının şah
sen Gemlik Halk

Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’ne gidi 
lerek yapılması 
gerektiği öğre
nilirken, başkası 
adına başvuru 
yapılamayacağı 
belirtildi.

Dojo Karate Spor 
Kulühü nden 2 basarı daha

MudanyayoluBursalılaricinBenişletiliyor

Gemlik Dojo Karate 
Spor Kulübü 
sporcuları, Balıkseri 
Burhaniye’de 
yapılan ve 
14 ilden 47 spor 
kulübünün 
katıldığı 
Türkiye Karate 
Şampiyonasına 
katıldı.
Gemlik Dojo Karate 
Spor Kulübü 
Başkanı Gökhan 
özler, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
Gemlik Dojo Karate 

Spor Kulübü 
sporcularından 
Melis Akyıldız’ın 
üçüncü, Müzeyyen 
kıhçarslan’ın 
üçüncü olduğunu 
belirtti.
Öte yandan, 19 

Mayıs’da Bursa 
Atatürk Kapalı Spor 
Salonu’nda yapıla
cak olan Karate 
Turnuvası’na Gemlik 
Dojo Karate Spor 
Kulübü’nden 10 
sporcu katılacak. 
Ayrıca, Gemlik

Dojo Karate Spor 
Kulübü Antrenöre 
Gökhan Özler, 
Göktay Özler, 
Sefa Özdemir, Ali 
Kemal Akyıldız, 19 
Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı’nın 
93. yıldönümü 
nedeniyle gösteri 
yapmak üzere 
Büyükşehir Beledi 
ye tarafından 
çağrıldıkları ve kata 
gösterisi yapacak
ları öğrenildi.

Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisi 
toplantısına CHP 
Grubu’nun 
Mudanya yolundaki 
genişletme çalış
malarının İDO’nun 
İzmir’e gideceklere 
yapacağı otobüs 
seferleri ile Ro-Ro 
seferleri için 
yapıldığı iddiaları 
damgasını vurdu. 
Büyükşehir sınır
larında Ro-Ro limanı 
yapılması yönünde 
bir çalışma 
olmadığını belirten 
Başkan Altepe, 
Mudanya ilçe 
merkezinde böyle 
bir kamyon taşı
macılığına izin 
vermelerinin söz 
konusu olmadığını 
açıkladı.
"Kimse bize zorla iş 
yaptıramaz" 
Başkan Altepe, 

büyükşehir sınırları 
içinde yeni Ro-Ro 
limanı yapılmasının 
söz konusu 
olmadığını dikkat 
çekerek, “Mudanya 
yolunda devam 
eden çalışmalar 
Bursa’nın vitrini 
olan sahile ulaşımı 
kolaylaştırmak mak
sadıyla yapılıyor. 
Ben 510 bin kişinin 
oyunu almış biri 
olarak Bursa 
halkının temsilci 
yim. Kimsenin men
faati benim için 
önemli değil. Kimse 
bize zorla iş yaptıra
maz, böyle bir şey 
mümkün değil. 
Bizim için sadece 
halkın menfaatleri 
önemli. Korupark 
kavşağını 3 şeritli 
olarak yaptık. Niye? 
Çünkü Mudanya’nın 
geleceği için bu yol 

3 şeritli olacaktı. 
Şimdi bu çalışma 
yapılıyor. Hafta son
ları Mudanya yolun
da yoğunluk oluyor
du. Okullar tatil 
olunca da trafik 
sıkışıyor. Biz bu 
sıkışıklığı önlemek 
için karayollarından 
bu yolu genişlet 
meşini istedik. 
Ayrıca bu yol 
çalışması, 
Bursaray Kestel 
hattında yaptığımız 
köprülere karşılık, 
mutabakat neticesi 
yapılıyor. Ayrıca 
Bursaray’ın 
Kestel’e uzaması 
ile vatandaşlarımız 

deniz ulaşımına 
kolaylıkla 
Mudanya’dan gide- 
cekler.Burada hedef 
raylı sistemin 
Mudanya’ya götü 
rülmesidir.” dedi.
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MI iapmacaıla laleı IIM İtilin II tolüı
Gemlik Belediyesi ve 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan bu yıl 2.si 
organize edilen 
“Pabucu Yarım 
Çık Dışarıya 
Oynayalım” Çocuk 
Şenlikleri tüm 
coşkusuyla sürüyor. 
Yakan Top ve 
Tombik oyunları 
finallerinin ardından 
Mendil Kapmaca’da 
da Gemlik’in en 
büyüğü belli oldu. 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Spor 
Tesislerinde yapılan 
maçlarda büyük çe 

kişme vardı. 
Yarı finalde Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu’nu 2-1 mağlup 
etmeyi başaran 11 
Eylül İlköğretim 
Okulu ile Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulunu 2-0 yenen 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulları finalde 
karşılaştılar. 
İlköğretim Okulları 
arası 3. sınıfları 
kapsayan Mendil 
Kapmacada 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu öğrencileri 
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu

öğrencilerini 2-1 
yenmeyi başardılar. 
Çocuk Oyunları 
Şenliği Koordinatörü 
Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Mehmet 
Duran’ın hakem
liğinde gerçekleşen 
maçların genel ödül 
töreni 25 Mayıs 
Cuma günü yapıla
cak. İlköğretim 2. 
sınıfların mücadele 
ettiği Yağ Satarım 
Bal Satarım 
oyunu finalleri 
ise 21- 22 Mayıs 
tarihlerinde yapıla
cak.

Yasam Atölyesi: 68 G, Bankalar B: 31

Kaymakamlık 
Kupası Gümüş 
Ayak Basketbol 
Turnuvasında 
mücadele sürüyor. 
Üçüncü haftanın 
karşılaşmalarında 
Yaşam Atölyesi 
ile G. Bankalar B. 
maçında karşı 
karşıya geldi.

YAŞAM

ATÖLYESİ: 68 
G.BANKALAR B.: 31 
Üçüncü haftanın ilk 
karşılaşması 16 
Mayıs 2012 Çarşam
ba günü saat 
20.30’da yapıldı. 
Yaşam Atölyesi- 
G.Bankalar B. 
Maçında ilk periyot 
16/8 biterken, 
2.periyot :18/2, 
3. periyot: 14/6

4.periyot 20/15 
Yaşam Atölyesi’nin 
üstünlüğü ile sona 
erdi.
Maçta, G.Bankalar 
B. adına Emre Uçar 
15 sayı üretti.
Yaşam Atölyesi 
adına 20 sayı üretti. 
Maçı Yaşam Atölyesi 
68/31 kazandı.

RODA : 48

AYŞE ZİVER 
KARATAŞ 
İLKÖĞRETİM 
OKULU : 103 
Üçüncü haftanın 
ikinci karşılaşması 
ise Roda ile Ayşe 
Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu 
arasında geçti. 
Maçın ilk periyotu 
16/23 biterken, 2. 
periyot 11/25 3.

periyot 11/18 4. 
periyot 10/37 otlar 
Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu’nun 
üstünlüğü ile sona 
erdi. Maçı Ayşe Ziver 
karataş İlköğretim 
Okulu 48/103 
kazandı.

MAÇ PROGRAMI 
İSE ŞÖYLE : 
GÜMÜŞAYAK

BASKETBOL 
TURNUVASI 
21.05.2012 
PAZARTESİ115.M AÇ 
AĞDEMİR Saat 
19:00 RODA 
GÜMÜŞAYAK 
BASKETBOL 
TURNUVASI 
21.05.2012 
PAZARTESİ 16.MAÇ 
BPSaat 20:30 
YAŞAM ATÖLYESİ
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Seyfettin SEKERSÖZ

Geriye düştüğü 
maçta ilk yarıyı 2-1 
önde kapayan 
Gemlik 
Belediyespor, baş
tan sona üstün 
oynadığı ikinci yarı
da kaydettiği gollerle 
Sağlıkspor’u 5-1 
yenerek moral 
buldu.
U-16 play-of B 
gurubu ilk maçında 
Bursa Güvenspor’a 
2-0 yenilerek hayal 
kırıklığı yaşayan 
Gemlik 
Belediyespor, süper 
oynadığı ikinci ma 
çında 5-1 galip ayrı 
larak kendine geldi. 
Maça durgun 
başlayan ancak ilk 
tehlikeli atağı 8. 
dakikada geliştiren 
Gemlik 
Belediyespor, 
Furkan Arslan’ın 
penaltı noktası 
üzerinden vurduğu 
şut defansa 
çarparak dışarı gitti. 
13. dakikada ise 
gelişen Sağlıkspor 
atağında defansın 
uzaklaştıramadığı 
topu Selim ağlara

Ms 

gii

göndererek takımını 
1-0 öne geçirdi. 
Üstün oynamasına 
rağmen kalesinde 
gol gören Gemlik 
Belediyespor 35. 
dakikada beraberliği 
buldu. Uzun topu 
kovalayan Onur ceza 
sahasına girdiğinde 
Rahim’e alda at 
dercesine pasını 
verdi. Sol ayağıyla 
güzel vuran Rahim 
skoru 1-1 yaptı. 
Beraberlik golünden 
sonra daha da umut
lanan Gemlik 
Belediyespor, 39. 
dakikada Onur’la 

öne geçti. Topla 
ceza alanına giren 
Onur kalecinin 
üstünden aşırıp topu 
ağlarla buluşturarak 
Gemlik 
Belediyespor’u 2-1 
öne geçirdi. 42. 
dakikada beraberliğe 
çok yaklaşan 
Sağlıkspor’da 
Selim’in aşırtma 
şutu üstten dışarı 
gidince ve ilk yarı bu 
skorla bitti. 
İkinci yarıya rakibini 
tamamen oyundan 
düşüren Gemlik 
Belediyespor, 48. ve 
50. dakikalarda

as

Onur’la yakaladığı 
pozisyonlarda gol 
bulamazken 69. 
dakikada Eray’la 
başlayan atakta sol 
kanatta topla 
buluşan ve oyuna 
yeni giren Mert 
çaprazdan attığı 
şutla takımını 3-1 
öne geçirdi. 
Rakibine üstün
lüğünü kabul ettiren 
Gemlik 
Belediyespor, 73. 
dakikada gelişen 
atakta Mert ken
disinin ikinci 
takımının dördüncü 
golünü atarak

Gemlik Belediye 
spor’u iyice rahatlat* 
tı. İlk maçta kötü bir 
futbol oynayarak 
play-off maçlarına 
mağlubiyetle 
başlayan Gemlik 
Belediyespor’da 
kaleci Soner rakip 
ataklarda gole izin 
vermezken 76. 
dakikada Yiğithan’ın 
güzel kafa golü 
skoru 5-1 yaptı ve 
maç bu skorla bitti.

SAHA : Merinos 
HAKEMLER : 
Demircan Şerbetçi 5, 
Ethem Çöker 5, 
Ogün Denktaşçı 5, 
SAĞLIKSPOR : 
İsmail 3, Mahir 3, 
(Mehmet 2) Metin 4,

Anıl 4, Onur 4, 
Ramazan 4, 
Ender 3, (Özcan 2) 
Serhat 5, Melih 4, 
Selim 5, Emirhan 4, 
(Ahmet 2) 
GEMLİK 
BELEDİYESPOR : 
Soner Tepe 7, Soner 
Şen 6, Metehan 7, 
Mustafa 6, Yiğithan 
7, Ali 6, (Furkan 
Uçar 4) Eray 7, 
Furkan ARSLAN 6, 
(Hakan 3) Rahim 7, 
Onur 7, Muhammed 
6, (Mert 7) 
GOLLER : 
Dk. 13. Selim, 
(Sağlıkspor) Dk. 35. 
Rahim, Dk. 39. Onur, 
Dk. 69-73 Mert, Dk. 
76. Yiğithan, (Gemlik 
Belediyespor)

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

G 
E

İtfaiye 110
Polis İmdat 1®®
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

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

VAPUR-FERİDOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihlsar (262) 655 60 31

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 ®4
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 HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sa0.Oeağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

RELEDİYE

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

R
TAKSİLER

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

1 Akçen Petrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 1B45
Beyza Petrol «13 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4275 

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)

ııılıkıııiniii
VENÜS SİNEMASI 

AÇLIK OYUNLARI: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:45... 
SİYAHLI KADIN 

12:00-14:15-16:30- 
20:15..

REZERVASYON 513 33 21 
CIUSAVMJUTKU 

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



GÜVGNCç
-KALİTELİ HİZMET
■GÜVENİLİR AKARYAKIT
■ÜCRETSİZ OTO YIKAMA
-MADENİ YAĞ
■MARKET
■İÇ DIŞ DETAYLI YIKAMA

(Motor, Koltuk, Tavan, Alt Döşeme Yıkama)
1 SİZ ARAYIN, BİZ ALIP OTONUZU YIKAYALIM.

O AKCAN PETROL
Merkez: Hisar Mah. Dörtyol Ağzı Mevkii - GEMLİK

Şube: Armutlu Yolu Kurudere Mevkii - KÜÇÜKKUMLA 
Şube: Hisar Mt| Gemlik Sümerbank Girişi Balıkçı Barınağı - GEMLİK 

Tel: 0.224 513 10 79
"jgİ;', akcanl6@poasbayi.com.tr

mailto:akcanl6@poasbayi.com.tr


TÜM FİX PAKETLER VE ELF MOTOR 
YAĞLARINDA YÜZDE 20 İNDİRİM

4 ADET MİCHELİN LASTİK ALANA 
POLYPAD ANDROID PC TABLET HEDİYE

BONUS CARD - MAXIMUM KART
VE WORLD CARD’A 6 TAKSİT

KAMPANYA 7 MAYIS - 9 HAZİRAN 2012 
TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR

.. ÜCKARDEŞLER
RENAULT OTOMOTİV

Yeni Yalova Yolu Bağ-Kur Sanayi 
Sitesi E Blok No : 9 GEMLİK / BURSA 
Tel : (0.224) 513 89 06 Fax : 514 30 89

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
21 Mayıs 2012 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Kiracısını oMuren 
sanığa 13 yıl 9 ay

Bursa'da kendisini 17 yerinden 
bıçaklayan kiracısını av 
tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen 
sanık, 13 yıl 9 ay hapis cezasına 
çarptırıldı. Haberi sayfa 3’de

Hükümetin 19 Mayıs kutlamalarını kaldırması nedeniyle CHP, MHP ve 
ADD’liler Atatürk Anıtı önünde toplanarak Anıta çelenk, sundu 

ALTERNATİF 19 MAYIS KUTLAMASI YAPILDI
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayra 
mı kutlamalarının statlarda yasaklanmasından 
sonra, Atatürk Anıtı’na yalnız çelenk koymanın 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün - 
bırakılması kararına CHP, MHP ve ADD alternatif 
kutlama ile karşılık verdi. Cumartesi günü saat 
lO.oo’da yüzlerce Gemlikli Atatürk Anıtı önünde 
toplandı. CHP, MHP ve ADD başkanlar/ Anıta 
çelenk koydular, İstiklal Marşı söyleyerek, saygı 
duruşunda bulunup, kararı protesto ettiler. 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Çocukluğumuzun 19 Mayısları...
Çocukluğumuzdan beri 19 Mayıs 

bayramlarını iple çekerdik.
O günlerde, ilçe stadı bugünkü Diş 

Hastanesi ile 1 Nolu Sağlık Ocağı’nın 
bulunduğu yerdeydi.
İstiklal Caddesi’nden Karsak Deresi’ 

ne kadar olan yol kenarında stadı 
çevreleyen yüksek duvarlar vardı.

Stadın ilçeye bakan köşesinde Tiftik 
Cemal’in (Öner), bitişiğinde ise Tohum 
cu Hasan’ın bağları vardı.

Sanırım karşı bitişindeki bahçede 
Tohumcu Hasan dedenindi.
Maçlarda top bu bağlara kaçtığında 

dede kızar topu vermezdi. Dev. 4’de

Silil
■■

Oynadığı 2 maçın 
dan bir galibiyet ve 
bir mağlubi yetle 
ayrılarak gu ruptan 
çıkma he sapları 
yapan iki takımın 
mücadelesinde 3 
puanı alan taraf 
rakibi, Gemlik 
Belediyespor’u ilk 
yarıda buldu ğu 
gollerle 4-1 yenen 
Oyak Renault oldu. 
Haberi syf 9’da

Yüzlerce kişiyi zehirleyeceklerdi

Polis diizenlediği baskında 
5 kilogram esrar ele geçirdi
İstanbul’dan Gemlik’e 
esrar getirerek, 
pazarladıkları belir
lenen 3 kişi, İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Bürosu ekipleri, 
tarafından uzun süre 
izleme sonucu, 5 kilo 
esrar maddesini satışa 
hazır hale getirdikleri 
sırada düzenlenen 
baskın ile yakalandılar. 
Asayiş Şubesi 
görevlileri, Yeni 
Mahallede bir eve 
yaptıkları baskında, 
Özkan K., Serkan Ü. ve 
Ali K., adlı kişileri 
yakalayarak

gözaltına aldı. 
Baskında, içime hazır 
durumda 5 kilogramlık 
esrar maddesine de el 
kondu. Gözaltına alınan 
zanlılar, İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nde yapılan 
sorgulamanın ardından, 
Cumartesi günü

nöbetçi Savcılığa 
sevk edildi.
Savcılıkça ifadeleri 
alınan zanlılar, tutuk
lanma istemi ile 
mahkemeye çıkarıldı. 
Mahkemece tutuklanan 
zanlılar, cezaevine 
gönderildiler.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Siyaset buysa...
Din üzerinden siyaset yapmak en önce dine 

saygısızlıktır. Hele ölenin arkasından konuş
mak saygısızlığın da çok çok ötesinde 
günahtır. İşin ilginci referansını dinden alan 
bir partinin imam hatip mezunu başbakanın
dan geliyçr dayanaksız suçlamalar.

Neymiş efendim CHP döneminde camiler 
kapatılmış mış.Ya da başka bir alana 
dönüştürülmüş müş.

Kaldı ki...
Kapatılsa ya da dönüştürülse bile mutlak 

çok haklı bir gerekçesi vardır ve yerine 
yenisi kesinlikle yapılmıştır.

Ayrıca her siyasal partinin iktidarında bu 
tür girişimler gerçekleşmiştir.

Elbette ki gerekçesini ortaya koymadan 
cami yıkmak günahtır.

Hem de saygısızlıktır.
Ama “çamur atmak”,’’geçmişe dil uzatmak” 

tanımlanması zor bir davranış biçimidir.
Sinan Meydan araştırmacı yazar. 
0 tarihi enine boyuna inceliyor ve irdeliyor. 
Hafızası nisyan ile malul olan toplumu bil

gilendirme görevini üstleniyor.
İsmet İnönü’ye ve onun üzerinden Atatürk’e 

saldıranlara gerekli yanıtları veriyor.
İsmet İnönü’nün camilerle ilgili tasarru

flarını kanıtlarıyla ortaya koyuyor...
Doğaldır ki anlamak isteyene...
İstemeseler dahi şu gerçek nasıl çarpıta

bilir;
İsmet İnönü, II. Dünya Savaşı’nın devam 

ettiği 1939-1946 yılları arasında, Türkiye’ye 
yönelik muhtemel bir saldırıda, camilerin 
hedef alınmayacağını düşünerek, müzeleri 
mizdeki “tarihi” ve “dini” değeri olan eser
leri, zarar görmemeleri için, bazı camilere 
koydurarak koruma altına almıştır. Evet, 
İsmet İnönü, 1939-1946 arasında bazı cami
leri “depo” yapmıştır, ama bu depolar, Kutsal 
emanetler, Hz. Muhammed’in sancağı, kılıcı, 
hırka-i saadeti, Hz. Osman’ın kanlı Kurân’ı 
Kerim”i gibi “dinsel ve tarihsel” değeri olan 
eşyaların deposudur. Örneğin, Topkapı 
Sarayı’ndaki “Kutsal Emanetler”, bu 
emanetlerle ilgilenen görevlilerle birlikte 
Niğde’ye götürülerek, Niğde’deki bazı 
camilere konulmuştur. Dolayısıyla, “Kutsal 
Emanetlerin” bulunduğu bu “cami depölar”, 
ibadete kapatılmış ve kapısına kilit vurulup 
asker dikilmiştir. Çünkü İsmet İnönü, bu 
“Kutsal Emanetlerin” korunmasına çok 
büyük bir önem vermiştir.

İsmet İnönü’nün camileri ve içindeki eser
leri korumaya yönelik bu davranışı “kınan
mayı” değil, “kutlanmayı” hak ediyor aslında.

Açık ve yalın gerçek şu ki;
Genç Cumhuriyet, asla “cami düşmanlığı”, 

yapmamıştır. Tam tersine Atatürk döneminde 
Cumhuriyet hükümetleri, gerektiğinde cami 
inşa ettirmiş, camilerin bakım ve onarıcını 
yaptırmış, hatta kullanılmayan bazı kiliseleri 
camiye dönüştürmüştür.

Örneğin:
1922 yılında Bakanlar Kurulu’nun ilk toplan

tısında konuşan Atatürk, Yunan çekilişi 
sırasında birkaç bin caminin yakılıp 
yıkıldığını belirtmiş ve “Bu camileri yenile
mek görevimizdir. Bu hizmeti nutuk atmadan, 
gösterişe kaçmadan, siyasete alet etmeden 
yerine getirelim.” demiştir.(*)

iMrtffl man Ma Mw
Marmarabirlik, 
hem iç hem dış 
pazarda ataklarını 
sürdürüyor. 
Özelleştirilen ve 
Akfen Holding 
bünyesine katılan 
İstanbul Deniz 
Otobüsleri (İDO)’nun 
terminallerinde 
zeytin ve zeytinyağı 
satmak, feribotlarda 
da tadım yaptırmak 
için girişimlerde 
bulunuldu. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa ve Genel Müdür 
İbrahim Minareci, 
önceki gün İstan
bul’da İDO Genel 
Müdürü Dr. Ahmet 
Paksoy ile görüştü. 
Akfen Holding kuru
luşu olan TAV’ın 
işlettiği havaliman
ları ile deniz liman
larında restoran, 
kafe, otel işletmeci 
liği yapan ve bun
ların gıda tedarikçisi 
olan BTA firmasına 
ürün verdiklerini

söyleyen 
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, İDO terminal
lerinde de satış 
reyonları oluştur
mak, feribotlarda 
yolculara tadım yap- 
tırmak istediklerini 
söyledi.

Asa’nın talebini 
sıcak karşılayan İDO 
Genel Müdürü Dr. 
Ahmet Paksoy, 30 
bin zeytin üreticisi 
ortağı bulunan 
Marmarabirlik’le 
çalışmanın kendile 
rine de güç kata
cağını söyledi.

Ziyaret sırasında 
Asa, genel müdür 
Paksoy’a çini tablo 
armağan etti.
Asa, Minareci ve 
Paksoy, daha sonra 
odadaki sembolik 
dümene geçerek 
hatıra fotoğrafı 
çektirdi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Orhangazi 
Caddesi’nde yap
tırılan alt yapı ve 
kaldırım çalışmaları 
nedeniyle, araç 
sürücülerinin 
aylardır devam eden 
çilelerinin sona yak
laşmasına karşın, 
Orhangazi Caddesi 
ile Atatürk 
Stadyumu’na dönen 
Fatih Caddesi’nin 
buluştuğu noktada 
yoldaki kot farkı 
yeniden çileye 
dönüşüyor.
İstiklal 
Caddesi’nden 
Atatürk Kapalı Spor 
Salonu önüne kadar 
yapılan asfalt kapla
ma ile o bölgeden 
Çevre Yolu’na kadar 
olan bölgede araçlar 
kot farkı nedeniyle 
araçların dikkatli 
sürülmesi gerekiyor. 
Sürücüler, yolun bu 
şekilde asfaltlan
ması durumunda 
her an kazalara

neden olabileceğini 
söylüyorlar.
Atatürk Kapalı Spor 
Salonu’ndan sonraki 
bölüme dökülecek 
asfalt kaplama 
sırasında kotun 
düşürülmemesi 
durumunda bu 
bölgede seyreden 
araçların sıkıntılı 
anlar yaşayabileceği 
belirtiliyor.
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Kiracısını öldüren sanıfta 13 mİ 9 an
Bursa'da kendisini 
17 yerinden bıçak
layan kiracısını av 
tüfeğiyle öldürdüğü 
iddia edilen sanık, 
13 yıl 9 ay hapis 
cezasına çarptırıldı. 
5. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
"kasten adam 
öldürmek" suçun
dan müebbet hapsi 
istenen Ö.Ş. (33), 
son kez hakim 
karşısına çıktı. Daha 
önce kira borcunu 
ödemediği için 
tartışıp kendisini 
yaralayan 60 yaşın
daki marangoz 
Orhan Güleç'i av 
tüfeğiyle öldürmekle 
suçlanan sanık Ö.Ş.,

öıomohil ile moiosiklet tanıştı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesi Âlanyurt- 
Yenişehir yolu 
üzerinde özel oto
mobil ile motosik
letin çarpışması 
sonucu meydana 
gelen kazada 2 kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgilere 
göre, Alanyurt- 
Yenişehir yolu 
üzerinde, Hamzabey 
köyünden İnegöl 
istikametine gitmek
te olan 16 yaşındaki 
Turan Ekşiler yöneti
mindeki 16 PC 485

son sözünde, 
"Benim amacım onu 
vurmak değildi.
Vurmak isteseydim 
bunu güvenlik kam
eralarının önünde 
yapmazdım.
Cezaevinden çıktık
tan sonra sürekli 
benim üzerime 

plakalı motosiklet, 
Aslanlar sitesi 
önünde U dönüşü 
yapan 43 yaşındaki 
Ali Toprak yöneti

minde ki 16 KAF 11 
plakalı özel otomo
bile çarptı. Kaza 
sonucu motosiklet 
sürücüsü Turan

geldi. Bana kendi 
evimde 6 ay boyun
ca hapis hayatı 
yaşattı. Olay günü 
kendisini korkutmak 
için ateş ettim.
Zaten karakola git
tiğimde de, 'Ben 
birisini korkutmak 
için ateş ettim' di 

yerek teslim oldum. 
Şahsın öldüğünü 
sonra öğrendim" 
şeklinde konuştu. 
Kısa bir aranın 
ardından kararını 
açıklayan mahkeme, 
tutuklu sanık Ö.Ş.'yi 
"kasten adam 
öldürmek" suçun
dan önce müebbet 
hapis cezasına çarp
tırdı. Ardından 
suçun tahrik altında 
işlenmiş olması ve 
duruşmadaki iyi hali 
sebebiyle sanığın 
cezası 12 yıl 6 aya 
indirdi. Ö.Ş., "Ateşli 
silahlar kanuna 
muhalefet" suçun
dan da 1 yıl 3 ay 
hapis cezası aid

Ekşiler ile motosik
letin arkasında bulu
nan 18 yaşında ki 
Hakan Arslan yara
landı. Yaralılara ilk 
müdahale olay yer
ine çağrılan sağlık 
ekipleri tarafından 
yapıldı. İnegöl 
Devlet Hastanesi 
Acil servisine 
kaldırılan yaralılar 
burada yapılan 
müdahalenin ardın
dan müşahede altı
na alındı.
Kazayla ilgili soruş
turma başlatıldı

İnşaattan alisen 
işçi ağır yaralandı

Ayakkabıcılar 
Çarşısı'nda devam 
eden inşaat çalış
maları sırasında 
dekorasyon işi 
yapan bir işçi den
gesini kaybedip 
düşerek ağır yara
landı.
Geçtiğimiz aylarda 
meydana gelen 
yangın sonucu 
Ayakkabıcılar 
Çarşısında bulunan 
dükkanların büyük 
bir kısmı zarar gör
müştü. Yangının 
ardından yıkılarak 
yeniden yapımına 
başlanan 
Ayakkabıcılar 
Çarşısı'nda, devam 
eden inşaat çalış?; 
maları sırasında 
dekorasyon işi 

TIR SOFÜBİİ flRMIYOR
ŞEHİRİÇİ VE ŞEHİRLER 

ARASI ÇALIŞMAK ÜZERE 
DAMPERLİ TIR 

KULLANABİLEN
ŞOFÖR ARANIYOR

yapan 19 yaşındaki 
İbrahim T. bir anlık 
dalgınlık sonucu 2 
metre yükseklikten 
beton zemine düştü. 
Ağır yaralanan talih
siz işçiye ilk müda
haleyi olay yerine 
çağrılan 112 Acil 
Servis 
Ambulansında Ki 
sağlık ekipleri yaptı. 
112 Acil Servisiyle 
İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisine kaldırılan 
İbrahim T., burada 
yapılan müdahalenin 
ardından Bursa 
Muradiye Devlet 
Hastanesine sevk 
edildi.
Olayla ilgili 
tahkikatın sürdüğü 
belirtildi.

CM Verip 512 Gram Gümüş Aldılar
Bursa'da bir 
gümüşçü dükkanına 
giren dolandırıcı, 
512 gramlık 
Gümüş zinciri alarak 
yerine çivi dolu 
kutu bırakıp 
ortadan 
kayboldu.
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Nalbantoğlu

Mahallesi 
Gümüşçüler 
Çarşısı'nda mey
dana geldi. Semih 
G.'nin (27) işyerine 
gelen kimliği belirsiz 
bir kişi, Gümüş 
almak istediğini 
söyledi. Semih 
G.'nin gösterdiği 
zincirlere baktıktan 
sonra 513 gramlık

kral zincir modelini 
beğenen dolandırıcı, 
zinciri kendi 
getirdiği kutuya 
koydu. Başka 
gümüşlere de bakan 
şahıs, "Ben gele
ceğim" diyerek 
dükkandan ayrıldı. 
Akşama kadar şah
sın gelmesini 
bekleyen Semih G.,

saat 17.00 sıraların
da kutuyu açtığında 
şok yaşadı. Zincirin 
olması gereken 
kutudan çivi 
çıkması üzerine 
dolandırıldığını 
anlayan iş yeri 
sahibi durumu 
polise bildirdi. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

0 226 832 60 71
0 532 292 09 21

ELEMAN 
ARANIYOR

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK ELEMAN ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B Stüdyo Prestij yanı

Tel: 513 96 83 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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Güne Bakış
Gemlik Romenler Derneği Başkanı Ergül Taşoğlu, kaldıkları mahallenin sosyal yapısında 

bozulma olduğunu önlem alınmazsa mahalle halkının göç edebileceğini söyledi.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Çocukluğumuzun 
19 Mayısları...

Bugünkü Atatürk Stadı açılasıya kadar 19 
Mayıs törenleri hep eski statta yapıldı.

0 statta, Beşiktaş ve Fenerbahçe takım
larının, Sümersporla yaptıkları maçları izledik.

Çocukluğumuzun Gemlik’in futbol efsane 
leri Coşkun’u, Sivir Mehmet’i, Nehir’i, Gül 
nihal’i, Tekbaş Mehmet’i, Börekçi Ömer’i, 
Barbaros’u, Ertan’ı, Behzat’ı, Fahri’yi o statta 
tanıdık.

Hep, onlar gibi olmak istedik.
Beden Eğitimi Öğretmenimiz Semahat 

Hanım’ın disiplini ile hazırlandığımız 19 Mayıs 
gösterileri, bizim için büyük bir heyecan kay- 
nağımızdı.

Ortaokul birinci sınıfta okurken, okulun en 
küçüklerindendim.

19 Mayıs törenleri yarışmalarında, hafif 
olduğumuz için, Köse Erdoğan ile beni, 
“Külah Düşürme” yarışında, iri kıyım öğren 
çiler omuzlarına alırlardı...

“Kaşıkta yumurta yarışı”, “çuval yarışı”, 
“Halat Çekme Yarışı”, “Yoğurt Yeme Yarışı”, 
50 ve 100 metre koşu yarışları, 19 Mayıs 
Bayramlarının vazgeçilmez eğlenceleriydi.

19 Mayıs’ın gelmesini iple çekerdik. 19 
Mayıs törenlerinde Başbakanın söylediği gibi, 
askeri araçlar, belediye araçları, askeri birlik
ler geçit törenine katılmazdı.

0 günlerinde de yaşadığımız bu günlerde de 
bu böyleydi.

Öğrenciler ve spor kulüpleri katılırdı bayra
mı ve geçit törenlerine..

Her bayramda, mutlaka Kule yapılır, en üste 
tırmanan öğrenci koynundan çıkardığı Türk 
Bayrağını gösterirdi.

Sonraki yıllarda, Gemlik Lisesi açıldı. Kız 
Meslek Lisesi, derken Endüstri Meslek ve 
Tticaret Liseleri açıldı..

Göçlerle Gemlik’in nüfusu arttı.
Ama, her dönemde 19 Mayıs gösterileri 

halkın ilgisini ve beğenisini topladı.
19 Mayıs törenlerinde gençlerin stadlarda 

yaptığı sportif gösterilerin demirperde 
ülkelerinde yapıldığını ima edip, tek parti 
dönemini kötülemeye çalışıyor.

Daha, Atatürk’e dil uzatılmıyor. Ama, yavaş 
yavaş geliyorlar oralara. Ömürleri yeterse 
tabii...

Gençlik Bayramını meydanlarda halkla kut
layacaklarmış!

Kutladılar gördük. Halk bu kutlamaların 
neresindeydi. Yine bindirilmiş kıtalar ve 
devletin resmi kişileri baş köşedeydi.

Batıda bayramlar meydanlarda, alanlarda 
müzik ve içki ile kutlanır.

Sakın onlara özenmeyin, yetiştirmek iste
diğiniz imanlı gençliği bozar, onlara benzer 
siniz.

Gemlik Romenler 
Derneği Başkanı 
Ergül Taşoğlu ve 
yönetimi, 
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
ile parti yöneticileri
ni ziyaret ederek, 
hayırlı olsun dilek
lerinde bulundular. 
Romanların, Yeni 
Mahalle mevkiinde 
yoğun olarak 
yaşadıklarını 
belirten Taşoğlu, 
kültürlerini yaşat
mak için “Dernek” 
oluşturmak zorunda 
kaldıklarını söyledi. 
Mahallenin sosyal 
yapısında büyük 
bozulma olduğunu, 
sosyal yönden kötü 
intibah uyandın 
larak, isimlerinin 
anılmasından duy
dukları rahatsızlığı 
belirtirken, mahalle

Uluslararası Ulaşımı Kolay İllerde Sağlık 
Serbest Bölgeleri Kurulacak

Sağlık Bakanlığı 
Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü 
Sağlık Turizmi 
Daire Başkanı Dr. 
Dursun Aydın, 2014 
yılında hizmete 
sunulması planlanan 
Sağlık Serbest 
Bölgeleri'nin ulus
lararası ulaşımı 
kolay olan büyük 
illerde kurulacağını 
söyledi.
Bursa'da düzenle
nen 'Sağlık Serbest 
Bölgeleri Paneli'nde 
konuşan Dursun 
Aydın, 2011 yılında 
ilgili ilk mevzuat 
değişikliğinin yayın
lanmasıyla, sağlık 
turizminin Sağlık 
Bakanlığı 2023 
vizyonunda ve

ABONE OLDUNUZ MU?
■omııiııırMiıııiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

sakinleri de mevcut 
ortamdan duyulan 
rahatsızlıkla çocuk 
yetiştirmenin ileride 
doğuracağı duyulan 
rahatsızlıkla olum
suz sonuçları dile 
getirdiler.
Önlem alınması 
halinde halk arasın
da oluşan kötü 
intibahın düzelerek 
normale dönebile
ceğini söyleyen 
Romen Dernek 
Yöneticileri, aksi 
halde, mahalle 
halkının göç etmek 

hükümet programın
da yer aldığını 
hatırlattı.
Dünya Sağlık 
Örgütü'nün de 
Türkiye'nin sağlık 
turizmi potansiye
line işaret ettiğine 
dikkat çeken Aydın, 
sağlık serbest böl
gelerin amacını 
şöyle açıkladı: 
"Sağlık turizmini 
geliştirmek, 
yabancı sermaye 
girişini, istihdamı 
artırmak, kalifiye 
yabancı beyin 
göçünü çekmek, 
yüksek tıbbi 
teknoloji girişini hız
landırmak, hizmet 
üretmeye yönelik 
yatırım ve üretimi 
teşvik etmek,

zorunda kalabile
ceğine dikkat 
çektiler.
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Memet Sertaslan 
tebrik ziyaretinden 
duyduğu memnuni 
yeti belirttikten son 
ra, şunları söyledi: 
“Başta ilçemizin tüm 
sorunları olmak 
üzere dile getirdiği 
niz mahallemizle 
ilgili tüm sorunlarda 
da elbirliğiyle çözüm 
ortağı olmalıyız. 
Ben ve yönetimim

Türkiye'yi böl
gesinde sağlık 
alanında cazibe 
merkezi yapmak." 
Aydın, bu yıl ilan 
edilecek ve 2014 
yılında hizmete 
sunulması planlanan 
bölgelerin ulus
lararası ulaşımı 
kolay olan büyük 
illerde kurulacağını 
dile getirdi. Serbest 
bölgenin işletmecil
er için bir çok vergi 
avantajlarından 
yararlanma imkanı 
sağlayacağını, 
yatırımcı için ucuz 
altyapı ve yatırım 
imkanı sağlaya
cağını söyleyen 
Aydın, başvuru ve 
faaliyet süresince 
her türlü 

başta olmak üzere 
partimizin tüm 
organları birlik ve 
beraberliğin 
sağlanmasında her 
zaman yanınızda 
olacaktır.
Daha iyi bir Gemlik 
için siyasi partiler ve 
sivil toplum örgüt
leri birlik beraberlik 
içindebareket 
etmelidir. Ortak nok
tamız olan daha 
yaşanabilir bir 
Gemlik için çalış
malarımız sürecek
tir.” dedi.

bürokrasinin 
en aza indirileceğini 
ifade etti.
Serbest bölgede 
sağlanan teşvik ve 
avantajlardan yerli 
ve yabancı bütün 
yatırımcıların eşit 
olarak yarar
lanacağını anlatan 
Dursun Aydın, 
bölgede yapılabile
cek yatırımları 
şöyle sıraladı: 
"Hastane, 
Rehabilitasyon 
Merkezi gibi sağlık 
kuruluşları, termal 
turizm tesisleri, yaşlı 
tatil köyü, sağlıklı 
yaşam merkezleri, 
sağlık şehirleri, 
üniversite ve sağlık 
akademileri, sağlık 
teknokentleri."

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Hükümetin 19 Mayıs kutlamalarını kaldırması nedeniyle CHP, MHP ve 
ADD’liler Atatürk Anıtı önünde toplanarak Anıta çelenk sundu

ALTERNATİF 19 MAYIS KUTLAMASIYAPILDI

Atatürk Anıtı önünde resmi törende saygı duruşu anı

CHP Gemlik İlçe 
örgütü, 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor 
Bayramı resmi 
törenlerine alternatif 
tören düzenledi.
19 Mayıs kutlamaları 
için Cumartesi günü 
saat 9.oo da İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Gençlik 
Hizmetleri ve İlçe 
Spor Müdürü Ahmet 
Adil Tunç, bazı okul 
müdürleri, Gemlik 
Belediyespor Kulübü 
Basketbol takımı, 
Gücümspor 
Basketbol takımı, 
Körfez Spor Kız 
sporcuları, Gaziler 
Derneği üyelerinin 
katıldığı resmi 
törende İstiklal 
Marşı’nın söylen
mesinden sonra 
Atatürk Anıtı’na yal
nız Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürü Ahmet 
Adil Tunç, çelenk 
sundu.
Daha sonra yapılan 
saygı duruşu ile 
resmi tören sona 
erdi.

CHP’DEN 
ALTERNATİF TÖREN 
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Örgütü 
AKP hükümetince 
yasaklanan 19 Mayıs 
törenleri için Atatürk 
Anıtı’nda çelenk 
sunma ve saygı du 
ruşunda bulunmak 
için yaptığı çağrıyı 
gerçekleştirdi.
Saat 10.oo da 
Atatürk Anıtı önünde 
toplanan yüzlerce 
CHP’li ve vatandaş 
çağrıya uyarak kutla
malara katıldı.
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu ve

bazı yöneticilerinin 
de destek verdiği 
kutlamaya, 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi ve Gemlik 
Fenerbahçeliler 
Derneği taraftarları 
da Fenerbahçe for
maları ve bayrakları 
ile katıldı.
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, tören 
öncesi yaptığı 
konuşmada şunları 
söyledi: 
“Zorlama ve özel 
uğraş istemeden 
biraraya geldik.
Sizi partim ve şah
sım adına gönülden 
kutluyorum.
19 Mayıs’ın anlamını 
yeteri kadar kavra 
yamamış bir ikti
darın dayatmasıyla 
karşı karşıya bırakıl 
mış durumdayız. 
Atamızın milli 
mücadeleyi başlat
tığı günün yaşatıl
ması bile zul sayılı 
yor günümüzde. 
Elimizdeki bütün 
imkansızlıklara rah- 
men sizlerle
Ata’m izin huzurunda 
beraber olma 
niyetine girdik. Bunu 
başarmanın guru
runu yaşıyorum.
Yaptığım bu konuş
mayı, bugün yap
tığım tek konuşma 
olarak bilin. Başka 
bir şey söylemeye

ceğim. Fenerbahçe 
liler Derneği üyeleri 
aramıza kendi gönül 
rızaları ile katıldılar. 
Bir Beşiktaşlı olarak 
onları gönülden kut
luyorum.
MHP İlçe Başkanı ve 
Teşkilatı, biz de bu 
günde yerimizi ala
cağız diyerek 
iradesini ortaya 
koydu. Onlar da 
aramızda bugün.
Bugün, tasarladı 
ğımız buraya birlikte 
gelip, Atamızın 
huzurunda, 2 siyasi 
partinin çelenklerini 
bırakması organizas 
yonuydu. Atatürk’ün 
huzurunda bunu 
yaptık” dedi.

DURDU
AB’NİN BASKISI 
Osman Durdu ise 
konuşmasında, 
“Türk Milletinin 2. bir 
Ergenekon çıkışı 
diye ifade edebile

ceğimiz, 100’lerce 
yıllık impartorluk 
düzeni içerisinde 
yeniden bir var oluş 
mücadelesi, yeniden 
Türkün Anadolu 
Coğrafyasında bir 
varlık iddiasının adı 
olan 19 Mayıs 
harekatı, dolayısıyla 
milli mücadele ve 
kuvvayi milli 
harekatı, bizler için 
çok önemli anlamlar 
ifade etmektedir.
19 Mayıs harekatıyla 
başlayan Sivas 
Amasya, Erzurum ve 
değişik bölgelerdeki 
milli mücadele 
kahramanlarının 
yaptığı iştişareler 
neticesinde işgal 
altındaki Anadolu 
coğrafyasının 
yeniden hür ve 
bağımsızlığını ortaya 
koyması, kimleri 
rahatsız etmektedir. 
Tabiiki batı emperya 
listleri rahatsız 

etmektedir. Bunlar 
yeni hadiseler değil. 
AB’nin çok zamandır 
bizlere baskısıydı. 
Neydi bunlar;
1-Atatürk’ün 
Gençliğe hitabesinin 
kaldırılması, 
2-Kamu kuruluşların
da Atatürk 
fotoğraflarının 
indirilmesi
3- Milli bayram
larımız blan 19 
Mayıs, 30 Ağustos 
23 Nisan, 29 Eki m’i 
batının kaldırın talep 
leridir. ’ 
Neden? Bunlar, bir 
galibiyetin, 
muvafakiyetin ifade
siydi. Batı emperya 
lizmi için yenilginin 
ifadesini taşıyordu.” 
şeklinde konuştu.
Atatürk Anıtı’na 
çelenkjerin sunul
masından sonra, 
törene katıianlar 
İstiklal Marşı söyle
di. “Dağ Başını

Duman Almış” 
marşının da 
söylendiği çelenk 
sunma töreninde 
katılımcılar konuş
maları sık sık 
alkışlarla kestiler. 
Törenden sonra ka 
labalık dağıldı.

ÇELENK KRİZİ 
CHP, MHP Ve ~ 
ADD’nin Cumartesi 
günü çelenk bırâk- 
masından sonra, 
Emniyet 
Müdürlüğü’nden 
ekipler partilerden 
çelenkleri kaldır
masını istediler. 
Çıkarılan bayram 
kutlama yönetmeliği 
gereği, Atatürk 
Anıtı’na yalnız 
Gençlik Hizmetleri ■ 
ve Spor İlçe 
Müdürünün 
çelenginin sunula
cağı, başka hiçbir 
kurum ve kuruluşun 
Anıta çelenk sun
masının yasak 
olduğu bildirildi. 
CHP İlçe Başkam 
Mehmet Sertaslan, ' 
çelengi kaldırmaya-: 
caklarını, kaldırılırsa 
da güvenlik kuvvet- $ 
lerinin hazırladıkları 
tutanağı imzalan
masını istediler.
Görevliler, yaptıklara 
telefon konuşmasın
dan sonra Anıt 
önünden ayrıldılar. 
Öte yandan, 19 
Mayıs günü Kız 
Meslek Lisesi 
bahçesinde öğrenci | 
ler protokol ile birlik? 
te 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor 
Bayramı’m düzen
ledikleri gösteriler 
ile kutladılar.
Gece ise fener alayı 
ve havai fişek gös- 1 
terisi yapıldı.
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Grup BerzaH, Power TV müzik yarışmasında Türkiye birincisi olmuştu. BerzaH, geçtiğimiz hafta kİ ip çekimlerini tamamladı.

Gemlikli gençlerin 
oluşturduğu Grup 
BerzaH Power Turk 
TV'nin hazırladığı 
Power Garage Tv 
müzik yarışmasında

Türkiye birincisi 
olarak kazandığı klip 
ödülü ile 17-18 
Mayıs 2012 tarihleri 
arasında
İstanbul Silivride

gerçekleştirdiği 
Klip çekimlerini 
tamamladı.
Klibin yönetmenliği
ni Mehmet Akbulut 
üstlendi.

Uzun zamandır 
beklen bu güzel 
haber grup BerzaH 
sözcüleri tarafından 
açıklandı.
Klip iki haftalık bir

montaj aşamasından 
sonra Power turk ve 
diğer müzik kanal
larında ve radyo 
istasyonlarında 
çalınmaya başlaya

cak.
Ayrıca Sound dergisi 
ve yerel basınlardan 
ve internet 
üzerindende takip 
edilebilecek.

Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

CANSU HÂLİ YIKAMA
GEMLİK'İN İLK ÖZEL 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 
KURUMU 

€ĞİTİiyiD€l3.VIL

1 BİZ, SİZE HİZMET 
------------------- J İÇİN VARIZ! 

Halılarınızı evinizden alıp, 
aynı gün içinde teslim ediyoruz 

LAF DEĞİL, İŞ ÜRETİYORUZ
Kredi kartı geçerlidir 

Siteler Mah. Hizmet Cad.
Aygün Sitesi 68/B 

0 53581557 11 
_ _ _ _ KÜÇÜK KUMLA

ERKEN KAYIT 
AVANTAJLARIMIZDAN 

YARARLANIN

sekeri
"" KREŞLERİ -

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

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

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

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

ORHANELİ- HARMANCIK- BÜYÜKORHAN GEZİSİ (5)
Cumartesi 

gününden devam
BÜYÜK ORHAN 
Harmancık, 

Orhaneli, Balıkesir 
ve MustafaKemal 
Paşa ile sınırları 
olan bir yerleşim 
birimi. Denizden 
yüksekliği 830 
metre.

Köy havası esi 
yor. Vadinin içine 
yerleşmiş. İlkin 
büyük bir yer 
izlenimi veriyor. 
Avuç içi kadar bir 
yer. Gezerken 
Arkadaşımız 
Ahmet Aydın’ın bir 
arkadaşı Mustafa 
Bey, bizi görüp 
sesleniyor. Bir 
kahvenin önünde 
oturuyoruz. 
Ardından sıcak bir 
sohbet başlıyor. 
Bir yandan çay
larımızı içiyoruz 

diğer yandan sıkı 
bir politik tartış
manın içindeyiz. 
CHP ilçe başkanı 
bir arkadaşımız da 
katıldı sohbete. 
Buranın nüfusu ne 
kadar diye soruyo
rum. Aldığım yanıt 
3200. Bu beni 
hayal kırıklığına 
uğratıyor. Daha 
fazla insanın yaşa 
d iğini umuyordum, 
yanılmışım.

Burada tarım 
yapılacak önemli 
bir arazi yok, 
ormancılık geçim 
kaynağı olamaz, 
çevrede hayvan
lara da pek rast
lamıyoruz. Sanayi 
de yok. Acaba 
insanlar geçimleri
ni nasıl sağlıyorlar 
diye düşünüyor
sunuz ister iste
mez. Yanımıza 

gelen bir partinin 
ilçe başkanına 
soruyorum, bu 
halkın geçimi 
nedir, diye. 
Gülerek yanıtlıyor 
sorumu. Emekliler 
arkadaş, emekliler! 
Burada gençler 
pek durmaz, 
genelde yaşlılar 
yaşar. Bunların da 
büyük bölümü 
emeklidir.

Geçen yıl kayıt
larımıza göre 17 
bebek dünyaya 
gelmiş, ancak 
resmi kayıtlarda 
bu rakam 74 olarak 
görülüyor. Nüfus 
artışı işte bu. 
Büyükorhan 
genelde içine 
kapanmış kentle 
bağlantısı çok az. 
Zorunluluk 
olmadıkça kente 
pek gitmiyorlar-

mış.
Çevreme şöyle 

bir bakıyorum. 
Gözüme iki ekmek 
fırını ilişiyor. Hem 
piknik yerinde hem 
de evlerimizde 
yemek için ekmek 
alıyoruz. Kocaman, 
yumuşacık ekmek
ler iki lira.

Buralı dostumuz 
Mustafa Bey, 
bizim çok güzel bir 
piknik yerimiz var, 
orasını görmeden 
kesinlikle git
meyin, buraya çok 
yakın. Grup 
gidilmesine karar 
verdi. Önümüzde 
kılavuzumuz

Büyükorhanh dost
larımız.

Ha geldik ha 
geliyoruz derken 
üç kilometre 
olduğu söylenen 
yer altı kilometreyi 
geçti. Sonunda 
istenilen yere 
geldik.

Gerçekten 
geldiğimize değdi. 
Nefis bir doğa. 
Pikniği burda 
yapalım dedik. 
Burası “Görecik 
Yaylası” imiş. Çam 
ağaçları, yerler 
yeşile boyanmış, 
aralarına sarı renk 
li çiçekler ser
piştirilmiş sanki!

Gelenlerin 
ihtiyaçlarını 
karşılayacak 
çeşmeler ve 
tuvaletler yapılmış, 
oturmak için ban
klar hazırlanmış. 
Çocukların oyna
ması için geniş 
alanlar mevcut. 
Gerçekten güzel 
bir yer.

Bize yardımcı 
olanlara gönülden 
teşekkürler edi 
yoruz.
Büyükorhan’a 
gelip de burasını 
görmemek büyük 
bir eksiklik olacak
mış.

Devamı yarın...

PLAKET ■ KUPA VE MAMIYA ÇEKLERİ İLE HİZMETİNİZBEVİZ

l<EI2jans
^9 I ValCljCJI İD

MATBAACILIK - BEKLAMCILIK vüRöAfliMVE TAFIffl
istiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı Ho: 3/ B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0 224) 515 35 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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MI Hastanesi: M 8 ENIPOBT: 32
Kaymakamlık 
Kupası Gümüş Ayak 
Basketbol 
Turnuvasında 
mücadele sürüyor.

MUAMMER AĞIM 
DEVLET 
HASTANESİ : 84 
GEMPORT : 32 
3,Haftanın son 
gününün ilk maçın
da 1.periyot 19/8 
2.periyot 25/8 
3.periyot 19/6 4. 
periyot 21/10 
Muammer Ağıt 
Devlet Hastanesi 
üstünlüğünde geçti. 
Gemport adına 
Mehmet Çakır 12 
sayı üretti. Devlet 
Hastanesi adına 
Nurullah 47 sayı 
üretti. Devlet 
Hastanesi kadrosun
da turnuvanın tek 
bayan oyuncusu 
Hatice Targıt 4. 
periyot oyuna tahil 
oldu ve 2 sayı üretti. 
Maçı Devlet 
Hastanesi 84-32 
kazandı. 
MUHASİPLER : 65 
ÇİMTAŞ : 40 
3. haftanın son

gününün 2.
maçında 1.periyot 
11/11 Çimtaş ve 
Muhasipler üstünlük 
kuramadı. 2.periyot 
Muhasipler oyuna 
ağırlığını koyarak 
18/4
periyotu bitirdi.
3.periyot da oyuna 
ortak olan Çimtaş 
periyotu 14/15 bitirdi 
4. periyot 22/10 
Muhasiplerin üstün
lüğünde geçti.
Çimtaş adına 
Mehmet Morkal 12 
sayı üretti.
Muhasipler adına 
İbrahim Tokgöz 39 
sayı üretti.

ElEMAN ARANIYOB
ÜÇ KARDEŞLER RENAULT 
SERVİSİNDE ÇALIŞACAK 

ÜNİVERSİTE MEZUNU 
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ 

SORUMLULUĞU 
YAPABİLECEK MÜŞTERİ 

TEMSİLCİSİ 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

ELEMAN VE 
MEKANİK USTASI 

(YETKİLİ SERVİS GEÇMİŞİ 
OLAN) ARANIYOR

Tel: 514 30 89

Muhasipler : 65 /40 
Maçı kazandı.
GÜM ÜŞ AYAK 
BASKETBOL
TURNUVASI
23.05.2012
ÇARŞAMBA 
FİKSTÜR

17.MAÇ 
A.Z.KARATAŞ İ.Ö.O 
Saat 19:00 
ÇİMTAŞ
18.MAÇ 
G.BANKACILAR B. 
Saat 20:30 M.A 
DEVLET HST

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

SATILIK DEWREM01K
ARMUTLU

TATİL KÖYÜ’NDE 
ŞİFALI KAPLICA SUYU 
İÇİNDE DENİZE SIFIR, 

YILLIK AİDATI ÖDENMİŞ, 
2-16 HAZİRAN 2012

TAPUSU HAZIR DEVRE 
MÜLKÜMÜ SATIYORUM.

0 224 513 97 74 
0 539 277 25 65

SATILIK DAİBELEB
KAYIKHANE MEVKİİ 
KAYIKHANE SİTESİ

C BLOK KAT 5 
3+1 BAKIMLI VE DENİZ 
MANZARALI DAİRE İLE 

MANASTIR MEVKİİ İLKNUR 
YAPI KOOPERATİFİ F BLOK 

3+1 BAKIMLI DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR

0532 231 94 74

ELEMAN ARANIYOR
LPG İSTASYONUNDA ÇALIŞACAK 

POMPACI ELEMAN ARANIYOR.

■İM ÖÎS"»“
ABONE 

OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

ELEMAN BBANIYOB
Fabrikamızda çalışacak 
BAKIMCI, ELEKTRİKÇİ 

ve VASIFSIZ
ELEMANLAR aranıyor

VERONA GRANİT 
MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 

Umurbey Sanayi Bölgesi 
Yalova Yolu 2. Km. GEMLİK 
TEL :514 03 06 - 514 20 21

‘Gemlik Körfez’internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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BELEDIYESPOR ŞANSINI ZORA SÖKTÜ

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Oynadığı 2 maçın* 
dan bir galibiyet ve 
bir mağlubiyetle 
ayrılarak guruptan 
çıkma hesapları 
yapan iki takımın 
mücadelesinde 3 
puanı alan taraf 
rakibi Gemlik 
Belediyespor’u ilk 
yarıda bulduğu 
gollerle 4-1 yenen 
Oyak Renault oldu. 
U-16 play-off B 
gurubu maçında 
kötü bir performans 
sergileyen Gemlik 
Belediyespor 
karşısında maça 
sürpriz bir golle 
başlayan taraf Oyak 
Renault oldu. Maçın 
henüz 1 dakikasında 
ceza alanına topla 
giren Anıl yerden 
vuruşla takımını 1-0 
öne geçirdi.
Galibiyet golünden 
sonra rakip sahada 
ikinci golü arayan 
sarı siyahtılar 18. 
dakikada ikinci golü 
bularak rahatladı. 18. 
dakikada Gemlik 
Belediyespor defan
sının hatasıyla 
başlayan atakta

Burak Kaya Oyak 
Renault’u 2-0 öne 
geçiren golü kaydet 
ti. Farkı kapatmak

isteyen G. 
Belediyespor’da 25. 
dakikada gelişen 
atakta Rahim’in

şutunda kaleci gole 
izin vermedi. 27. 
dakikada Gemlik 
Belediyespor atağın

da Rahim bu kez 
caza alanı dışından 
düzgün vurdu ve 
skoru 2-1 yaparak 
takımını umut
landırdı.
Yediği golün ardın
dan rakip kaleye 
yüklenen Oyak 
Renault bir dakika 
sonra 28. dakikada 
kazanılan ceza 
atışında kaleciyi 
geçen topa Burak 
Turkkal ayak 
koyarak takımını 3-1 
öne geçirdi. 
Defansında rakip 
ataklara engel ola
mayan Gemlik 
Belediyespor 
karşısında hücumda 
pas yapan Oyak 
Renault 35. dakikada 
Aykut’la skoru 4-1 
yaparak iyice rahat
ladı ve ilk yarı bu 
skorla sona erdi. 
İkinci yarıda skor 
avantajıyla orta alan
da pas yaparak top 
çeviren Oyak 
Renault uzun toplar
la yakaladığı gol 
pozisyonlarında 
farkı artıramadı.
Kalan dakikalarda 
başka gol olmayınca 
maçı Oyak Renault

4-1 kazanarak büyük 
avantaj sağlarken 
Gemlik Belediyespor 
şansını zora soktu.

SAHA : Demirtaş 
HAKEMLER: 
Arda Kardeşler 7, 
Ali Osman Ferik 7, 
Onur Tanrıverdi 7, 
GEMLİK 
BELEDİYESPOR : 
Soner Tepe 4, Soner 
Şen 2, (Murat 3) 
Mete han 5, Mustafa 
4, Yiğithan 4, Furkan 
Uçar 4, Eray 4, (Arif 
2) Muhammed 3, 
(Hakan 2) Rahim 5, 
Onur 5, Mert 5, 
OYAK RENAULT : 
Murat 5, Rahim 5, 
Emre Atak 5, 
Alparslan 6, Burak 
Turkkal 6, Burak 
Kaya 6, Abdulselam 
5, (Tunahan 3) Aykut 
6, (Gökhan 3) Emre 
Özen 3, (Yunus 3) 
Anıl 7, melik 6, 
GOLLER : Dk. 1. 
Anıl, Dk. 18. Burak 
Kaya, Dk. 28. Burak 
Turkkal, Dk. 35. 
Aykut, (Oyak 
Renault) Dk. 27. 
Rahim, (Gemlik 
Belediyespor

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

ıııMouMI

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4276 

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 
AÇLIK OYUNLARI: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:45... 
SİYAHLI KADIN 

12:00-14:15-16:30- 
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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I (Motor, Koltuk. Tavan, Alt Döşeme Yıkama) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 SİZ ARAYIN, BİZ AUP OTONUZU YIKAYALIM.

AKCAN PETROL

- KALİTELİ HİZMET 
■ GÜVENİLİR AKARYAKIT 
■ÜCRETSİZ OTO YIKAMA 
-MADENİ YAĞ 
■MARKET
■İÇ DIŞ DETAYLI YIKAMA

(Merkez: Hisar Mah. Dörtyol Ağzı Mevkii - GEMLİK
Şube: Armutlu Yolu Kurudere Mevkii - KÜÇÜKKUMLA 

Şube: Hisar Mh. Gemlik Sümerbank Girişi Balıkçı Barınağı - GEMLİK 

Tel: 0.224 513 10 79
akcanl6@poasbayi.com.tr

mailto:akcanl6@poasbayi.com.tr


v*' TÜM FİX PAKETLER VE ELF MOTOR 
YAĞLARINDA YÜZDE 20 İNDİRİM

<< 4 ADET MİCHELİN LASTİK ALANA 
POLYPAD ANDROİD PC TABLET HEDİYE

BONUS CARD-MAXIMUM KART
VE WORLD CARD’A 6 TAKSİT

KAMPANYA 7 MAYIS - 9 HAZİRAN 2012 
TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR

ÜÇKURDEŞLIR
RENAULT OTONIOTN

Yeni Yalova Yolu Bağ-Kur Sanayi 
Sitesi E Blok No : 9 GEMLİK / BURSA 
Tel : (0.224) 513 89 06 Fax : 514 30 89

Selvanarken
ceset buldular!
Bursa'da toprak kaymasını 
engellemek için bahçelerinde 
set kazan ailenin bulduğu insan 
kemikleri, polisi alarma geçirdi. 
Haberi sayfa 3’de

CHP İlçe Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’in ihracının söz konusu olmadığını söyledi.

“Gemlik te gündem yaratılmak isteniyor”
CHP İlçe Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, bazı yerel 
gazetelerde son günlerde çıkan yazılar nedeniyle 
yazılı bir açıkılama yaptı. Sertaslan, açıklamasında 
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’in partiden 
ihracının söz konusu olmadığını söyledi.
Sertaslan’ın açıklaması şöyle: “Belediye Başkanımız 
Sayın Fatih Mehmet Güler’in partimizden ihracının 
gündemde olduğu söylenmektedir. Açık bir dille 
belirtelim ki, CHP Gemlik ilçe yönetimi olarak böyle - 
bir gündemimiz bulunmamaktadır. Bırakınız böyle bir 
konunun gündemimizde olmasını, partimizdeki ikili 
sohbetlerde bile Sayın Fatih Mehmet Güler’in ihraç 
edilmesi gibi bir konu konuşulmuş değildir. Sayın 
Fatih Mehmet Güler hakkında açılan kamu davaları 
devam ediyor. Kanunlarımıza göre yargılanan bir kişi 
hakkında kesin mahkumiyet hükmü verilinceye kadar 

masumdur. Bizim de parti ilçe yönetimi olarak meşe 
leye bakışımız budur. Sayın Fatih Mehmet Güler’in • 
davalar neticesinde beraat edeceği inancındayız. 
2009 yerel seçimlerinde partimize oy vermiş seçmen
lerimizle duygu ve düşüncelerimiz ortak. Çünkü biz 
CHP ilçe yönetimi de şüphesiz aynı zamanda seç 
meniz. Belediye Başkanımızın görevden uzaklaştırıl
masından ötürü biz seçmenlerin hissettikleri ve dile 
getirdikleri bazen kızgınlık, bazen haksızlığa 
uğramışlık, bazen hayal kırıklığı, bazen de çifte stan
dart uygulamalardan doğan eşitsizliktir. AKP ikti
darının yurt çapında CHP'li belediyelere uyguladığı 
baskı ve çifte standart ortada. Çok uzağa gitmeye 
gerek yok. Gürsu, Yıldırım; Karacabey ve Osmanga 
zi’yi AKP'H belediye başkanlar/ yönetiyor ve bu 
belediye başkanlar/ da, aynı suçlamalarla yargılan/ 

yor. Hatta, Karacabey'in AKP'H belediye başkanı 5 
yıla mahkum oldu, dosyası şu an Yargıtay'da, mahku
miyeti henüz kesinleşmedi. Ama hepsi görevinin 
başında. Bizce olması gereken de budur. Seçilmiş bir 
belediye başkanın/ bakanlık kararıyla görevden uzak
laştırmak, hakkında mahkumiyet kararı olmayan 
birini kamuoyunda peşin olarak mahkum etmekle 
eşdeğer.” iki gazetecinin Gemlik’te gündem yaratmak 
istediğini de belirten Sertaslan, açıklamasını şöyle 
sürdürdü: “Gün kırıp dökme günü değildir. İlçe yöne
timi olarak bizim bu konuda bugünkü kanaatimiz, bir 
yandan gereken eleştiri ve özeleştiriyi parti içinde 
yapmak ve aynı zamanda yargı sürecinin sonucunu ' 
beklemektir. Bunu yaparken de; hakkında açılan 
davalar devam eden Sayın Fatih Mehmet Güler’in » 
masum olduğuna inanmaktır.”

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Umurbey'de mücavir alanda yapılan bina daha önce mühürlenmişti

Kacak inşaata devam
Dedikodu yorum olur mu?

Binleri Gemlik’te gündemi 
değiştirmek istiyor.

Her zamanki gibi, bilinen gazetenin 
eski AKP gençlik kolu başkanlığı 
görevinde bulunan arkadaşımız, yazdı 
ğı köşe yazısında olmayan bir olayı 
oluyormuş gibi gündeme getirdi.

CHP Orhangazi İlçe Başkanı Osman 
Uçar, Mudanya’da içki sofrasında bir 
gazeteciye yaptığı açıklamada, İl Başka 
nı Gürhan Akdoğan hakkında Gemlik 
Belediye Başkanvekili seçimleriyle ilgili 
söyledikleri asılsız şeyler, partiden İl 
Disiplin Kurulu’nca ihraç edilmesine 
neden oldu. Devamı sayfa 4’de

Umurbey Engürücük 
Köy Yolu Damlabağlar 
mevkiinde, mücavir 
alanda bulunan arazide 
ev yapan AKP Belediye 
Meclis ve Encümen 
üyesi Necmettin 
Rama’nın yakını, 
Tekin Rama tarafından 
yapılan inşaat, Gemlik 
Belediyesi’nin mühürle 
meşine karşın, tamam
landı.
İcra yoluyla satıldığı 
öğrenilen 250 
metrekare civarındaki 
arazi üzerinde inşaatı 
kaçak olarak yapmaya 
başlayan Tekin

Rama’ya, Gemlik 
Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü 
tarafından zabıt tutul
du. Belediye Encümeni 
ise inşaatın mühürlen
mesine ve para cezası- 
na hükmetti. Ancak, 

inşaat sahibi tüm uyan 
lara karşın, kaçak inşaa 
tın yapımını sürdürdü. 
Temel üzerine çelik 
konsinksiyondan tek 
katlı yapılan bina, 
geçtiğimiz günlerde 
tamamlandı.

Dün, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İmar işleri 
ve Şehircilik Daire 
Başkanlığı Yapı 
Denetim elemanları, 
inşaatta inceleme 
yaparak tutanak tuttu 
ve inşaatı fotoğrafladı. 
Durumu, Gemlik Bele 
diyesi’ne bildirecekleri
ni söyleyen görevliler, 
binanın yıkılmaması 
durumunda gerekeni 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin yapa 
cağını söylediler. 
Çevrede aynı tarzda 
yapılan kaçak yapıların 
da yıkılacağı bildirildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA 

19 Mayıs...
Ne yazık ki bayram kutlamalar da ikiye bölündü. 

Türkiye’nin getirildiği nokta geleceğe dönük hiç de 
umut vermiyor. Gerçi;

Türkiye’nin dört bir yanında halkın gerçekleştirdiği 
kutlamalar, yağmura karşın yoğun katılımlı 
yürüyüşler yüreklerde umut kıvılcımları çaksa da 
dışarıda yazılan senaryonun Türkiye’deki oyuncular 
tarafından sahneye konulmakta ısrar edilmesi insanı 
karamsar düşüncelere sevk ediyor.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı’nın geleneksel kutlamalarından neden 
ürkütür ki?

Devlet ricali tarafından Anıtkabir’e ve Türkiye 
genelindeki Atatürk anıtlarına çelenk koymaktan 
neden kaçınılır ki?

Anlamak olanaksız. Olacak iş mi?
Oysa; 19 Mayıs 1919 tarihi ne anlama geliyor? 
Sonrasında gelişen tarihsel sürecin yansımaları 

neler?
Devleti yönetenler,
İktidarı ellerinde tutanlar bilmiyorlar mı?
Bilmiyorlarsa çok da tarihsel derinliklere inmeden, 

hamaset yapmadan Sabiha Gökçen’in bir anısını 
anımsatayım.

Gazi, çiftliğinde dolaşıp hava alırken oldukça yaşlı 
bir kadına rastladı. Attan inerek bu ihtiyar kadının 
yanına sokuldu.

- Merhaba nine.
Kadın Ata'nın yüzüne bakarak hafif bir sesle; 
- Merhaba dedi.
- Nereden gelip nereye gidiyorsun?
Kadın şöyle bir duralayıp,
- Neden sordun ki, dedi. Buraların saabısı mısın? 

Yoksa bekçisi mi?
Paşa gülümsedi.
* Ne sahibiyim ne de bekçisiyim nine. Bu topraklar 

Türk milletinin malıdır. Buranın bekçisi de Türk mil
letinin kendisidir. Şimdi nereden gelip nereye gittiğini 
söyleyecek misin?

Kadın başını salladı.
- Tabii söyleyeceğim, ben Sincan'ın köylerindenim 

bey, otun güç bittiği, atın geç yitiştiği, kavruk köy
lerinden birindeyim. Bizim muhtar bana bilet aldı 
trene bindirdi, kodum Angara'ya geldim.

- Muhtar niçin Ankara'ya gönderdi seni?
- Gazi Paşamızı görmem için. Başını pek ağrıttım 

da... Benim iki oğlum gavur harbinde şehit düştü. 
Memleketi gavurdan kurtaran kişiyi bir kez görmeden 
ölmeyeyim diye hep dua ettim durdum. Rüyalarıma 
girdi Gazi Paşa. Bende gün demeyip mıhtara anlatın
ca, o da bana bilet alıverip saldı Angaraya, giceleyin 
geldimdi. Yolu neyi de bilemediğimden işte ağşam- 
dan belli böyle kendimi ordan oraya vurup duruyom 
bey..

- Senin Gazi Paşa'dan başka bir isteğin var mı? 
Kadının birden yüzü sertleşti.

- Tövbe de bey, tövbe de! Daha ne isteyebilirim ki... 
O bizim Vatanımızı gurtardı. Bizi düşmanın elinden 
kurtardı. Şehitlerimizin mezarlarını onlara çiğnetmedi 
daha ne isteyebilirim ondan? Onun sayesinde şimdi 
istediğimiz gibi yaşıyoruz. Şunun bunun gavur 
dölünün köpeği olmaktan onun sayesinde kurtul
madık mı? Buralara bir defa yüzünü görmek, ona 
sağol paşam! Demek için düştüm. Onu görmeden 
ölürsem gözler im açık gidecek. Sen efendi bir adama 
benziyon, bana bir yardım ediver de Gazi Paşayı 
bulacağım yeri deyiver. Atatürk'ün gözleri dolu dolu 
olmuştu, çok duygulandığı her halinden belliydi. 
Bana dönerek,

- Görüyorsun ya Gökçen, işte bu bizim 
insanımızdır...

Benim köylüm, benim vefalı Türk anamdir bu.
Attan indim. Yaşlı kadının elini tuttum anacığım 

dedim, sen gökte aradığını yerde buldun, rüyalarını 
süsleyen, seni buralara kadar koşturan Gazi Paşa 
yani Atatürk işte karşında duruyor.

Köylü kadın bu sözleri duyunca şaşkına döndü. 
Elindeki değneği yere fırlatıp, Atatürk'ün ellerine 
sarıldı. Görülecek bir manzaraydı bu.

İkisi de ağlıyordu, iki Türk insanı biri kurtarıcı, biri 
kurtarılan, ana oğul gibi sarmaş dolaş ağlıyorlardı. 
Yaşlı kadın belki on defa öptü atanın ellerini. Ata da 
onun ellerini öptü. Sonra heybesinden küçük bir 
paket çıkarttı. Daha doğrusu beze sarılmış bir köy 
peyniri. Bunu Atatürk'e uzattı;

-Tek ineğimin sütünden kendi ellerimle yaptım Gazi 
Paşa, bunu sana hediye getirdim. Seversen gene 
yapıp getiririm. Paşa hemen orada bezi açıp peyniri 
yedi. Çok beğendiğini söyledi. Sonra birlikte köşke 
kadar gittik.

Oradakilere şu emri verdi;
'Bu anamızı alın burada iki gün konuk edin. Sonra 

köyüne götürün. Giderken de kendisine üç inek verin 
benim armağanım olsun.'

te, M MiiiiMa mi

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
tarafından Ankara 
da düzenlenen 67. 
Genel Kuruluna 
katılan Gemlik 
Ticaret Borsası 
Delegeleri 
Ilhan Acar, Özden 
Çakır ve Süha 
Levent Girgin ile 
Meclis Başkanı 
Servet Pehlivan, 
Genel Sekreter 
Melih Karbay 
toplantıdan

döndüler.
Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İlhan Acar eşliğinde 
TOBB’nin 67. Genel 
Kuruluna katılan 
GTB delegeleri, 
Birliğin İkiz 
Kulelerin 
Bahçesinde 
açılan “Yöresel 
Ürünler Sergisi”nde 
açılan standa 
katıldılar.
Stantta, Gemlik’

zeytini, zeytinyağı 
ve zeytin ezmesi, 
gelen konuklara 
tanıtıldı ve tattırıldı. 
Tanıtıma, Türkiye 
Büyük Millet Meclis 
Başkanı Cemil 
Çiçek, Gümrük ve 
Ticaret Bakanı 
Hayati Yazıcı ve 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
Başkanı M.Rıfat 
Hisarcıklıoğlu da 
gelerek Gemlik 
ürünlerinden

tattılar.
Oda Başkanı ve 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
Tarım Kurulu üyesi 
Ilhan Acar, Genel 
Kuruldan bir gün 
öncesinde “Yeni 
Teşvik Yasası’nda 
Tarımsal Yatırımlar" 
konulu toplantıya 
katılarak, tarımsal 
teşviklerin bölgeler 
arası dağılımı 
hakkındaki görüş
lerini sundu.

Gemlik 
Belediyesi’nin 
organize ettiği 
geleneksel 
“Hemşeri Dernekleri 
Şenliği” 4 Haziran 
Pazartesi günü 
başlayacak.
Bu yıl 4.cüsü yapıla
cak olan şenlikler, 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde düzen
lenecek.
4 gün sürecek olan 
şenlikler kapsamın
da, 20’ye yakın 
kültürel dernek 
Sosyal Yaşam 
Merkezi alanına 
çadırlar kurup, 
stantlar açacak. 
Aynı anda yöresel 
halk oyunları göste 
rileri de şenliklere 
renk katacak. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz tarafından 
makamda ağırlanan 
hemşehri dernekleri 
başkan ve yönetim 
kurulu üyeleri, 
geleneksel hemşehri

derneklerinin prog 
ramı konusunda 
toplantı yaptılar. 
Belediye Başkan 
Yardımcısı 
Şenliklerin Sosyal 
Yaşam Merkezi’nde 
yapılması oy çok
luğuyla karara bağ
landı.
4 Haziran’da başla 
yıp, 7 Haziran gece
si sona ermesi plan
lanan etkinliklerde, 
yöresel ürün tanıtım 
lan, yöresel oyunlar

ve şenlikler konu 
sunda da dernekler
le işbirliği kararı ahn 
dı. Gemlik’in 
bünyesin de var 
olan kültürel zengin
liği, birlik ve 
beraberliği örnek bir 
uygulama ile 
pekiştirme ve kay
naştırma amacıyla 
şenliklerin düzen
lendiğini hatırlatan 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz, 
hafta boyunca

organizasyondaki 
etkinlik zenginliğini 
artırmak için 
derneklerle 
işbirliğinin 
devam edeceğini 
söyledi. Sosyal 
Yaşam Mer kezi 
alanını da ge zen 
Refik Yılmaz ve 
dernek yöneticileri, 
stantların kurutaca 
ğı, şenliklerin ve 
gösterilerin yapıla
cağı bölgede 
inceleme yaptılar.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Mtl Simit IMiisi tamlı
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde, otobüsün 
çarptığı bisiklet 
sürücüsü yaralandı. 
Saat 16.00 sıraların

da Mudanya M. 
Kemalpaşa 
Caddesi'nde 
bisikletiyle giden 
Veli Cinci'ye (44)

Şefik Yıldız yöneti
mindeki 16 JM 781 
plakalı Tirilye halk 
otobüsü çarptı. 
Hafif yaralanan

Cinci, olay yerine 
gelen 112 ambulan
sıyla Devlet Hasta 
nesi'ne kaldırılarak 
tedavi altına alındı.

Hard mskleri çamlığa 
atınca teşhis edildi!

illıliııtiıtaııHirtilıMıiiiilli
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
llçesi'nde, 16 yıl 
önce ölen babasının 
eşyalarını 
karıştırırken bul
duğu 70 bin liralık 
çeki tahsil etmek 
için bankaya giden 
61 yaşındaki Kadir 
Kozluca eli boş 
döndü.
Mustafakemalpa 
şa'ya bağlı Yeşilova 
Beldesi'nde çiftçilik 
yapan Kadir 
Kozluca, 1974 yılın
da babası İsmail 
Kozluca adına 
kesilen 70 bin liralık 
çeki, 38 yıl sonra 
babasının eşyalarını 
karıştırırken buldu. 
Çekle birlikte

Sel yaparken ceset buldular!
Bursa'da toprak 
kaymasını 
engellemek için 
bahçelerinde set 
kazan ailenin bul
duğu insan kemik
leri, polisi alarma 
geçirdi.
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Bağlaraltı Mahallesi 
101. Sokak'ta 
meydana geldi. 
Dağın yamaçların
dan düşüp evlerine 
çarpan kayayı 
parçalayıp set 
yapmak isteyen 
Birnaz Yiğit, toprağı 
kazdıklarında 
kemiklerle 
karşılaşınca şoke 
oldu.

M ustaf akemal paşa'd 
a şubesi bulunan 
bankaya giden Kadir 
Kozluca, çeki tahsil 
edemedi.
Babasının unutkan 
olmadığını, paraya 
da çok ihtiyacı 
olmadığını belirten 
Kozluca, "Babam, 
çekin nasıl 
kullanıldığını 
bilmiyordu.
Çekin de para gibi, 
tedavülden kalk
madığı sürece 
geçerli olduğunu 
sanıyor olacak ki 
çek bu güne kaldı. 
Babam çok titiz bir 
insandı. Yaptığı 
alışverişi annem 
dahil kimseye 
söylemez,

İhbar üzerine gelen 
olay yeri inceleme 
ekipleri itina ile 
çıkarılan kemikleri 
torbalara doldu
rurken, savcı ise 
kemiklerin kime ait 
olduğunun belirlen
mesi için soruştur- 

biz de soramazdık" 
dedi.
'BANKA 
ÇALIŞANLARI DA 
ŞAŞIRDI' 
Babasının 16 yıl 
önce vefat ettiğini 
anlatan Kozluca, 
annesinin 'babanızın 
evrak çantasına 
bakın' demediğini 
belirterek şunları 
anlattı:
"6 ay önce annemiz 
de vefat edince, 
kızkardeşimle 
babamızın evrak
larının bulunduğu 
çantaya baktık. 
İçinde hiç yıpran
mamış 16. 09.1974 
tarihli, babamın 
ismine kesilmiş 70_ 
bin lira tutarındaki 

ma başlattı.
Meraklı gözlerle olay 
yerine koşan 
mahalle sakinleri, 
kemiklerin kurbanda 
kesilen hayvanlara 
ait olabileceğini 
söyledi.
Kemikleri bulan

çeki bulduk. 
Üzerinden 38 yıl 
geçen çeki yanıma 
alarak, bankanın 
Mustafakemalpaşa* 
daki şubesine git
tim. Banka çalışan
ları da benim gibi 
şaşırdılar ve tahsi
latı için bir şey 
yapamayacaklarını 
söyleyip bir avukat 
ile görüşmemi 
tavsiye ettiler. Ben 
de tanıdığım avuka
ta giderek durumu 
anlattım. Avukat, 
aradan uzun zaman 
geçmesi nedeniyle 
tahsilatın zor 
olduğunu söyledi. 
Fakat ben araştır
maya devam ede
ceğim."

Birnaz Yiğit ise 
bahçelerine bir 
kayanın düştüğünü 
ifade ederek, 
"Evin duvarına 
çarpan kayayı 
kırdık.
Set yapıp toprak 
kaymasını da önle
mek istemiştik. 
Böylelikle açılacak 
bahçeye de çiçek 
ekeriz diye 
düşünüyorduk. 
Bahçeyi kazarken 
kemik parçaları 
görünce hemen 
durumu polise 
bildirdik" dedi.
Adli Tıp kurumu'na 
gönderilen kemik
lerin kime ait 
olduğu DNA testi ile 
belirlenecek.

Karacabey'de 3 
okula girerek müdür 
ve müdür yardım
cısının odalarında 
bulunan paraları alıp 
kayıplara karışan 
hırsız, çaldığı 
güvenlik kam
erasının hard disk
lerini çamlığa atınca 
teşhis edildi. Polis, 
her yerde hırsızı 
arıyor. 
Alınan bilgiye göre, 
kimliği belirsiz bir 
kişi, ilk olarak Sadık 
Yılmaz Ticaret 
Meslek Lisesi kanti
nine girdi.
Kantindeki bozuk 
paraları alan hırsız, 
daha sonra hemen 
yanında bulunan 
IMKB Kız Teknik ve 
Meslek Lisesine 
girdi. Burada müdür 
ve müdür yardım
cısının odalarına 
giren şahıs, çekme
celerde bulunan 
toplam 100 lirayı 
aldı. Hırsızın, çek
mecelerde bulunan 
cep telefonları ve 
masanın üzerindeki 
diz üstü bilgisayarı 
almaması dikkat 
çekerken, güvenlik 
kameralarının bağlı 
olduğu bilgisayarın 
hard diskini söktüğü 
öğrenildi. Son

TIR ŞOFÖRÜ ARINI YOR
ŞEHİRİÇİ VE ŞEHİRLER 

ARASI ÇALIŞMAK ÜZERE
DAMPERLİ TIR 

KULLANABİLEN 
ŞOFÖR ARANIYOR

0 226 832 60 71
0 532 292 09 21

olarak Şehit Serkan 
Şahin İlköğretim 
Okulu’na camdan 
giren hırsız, burada 
da yine çekmecede 
bulunan 100 lirayı 
aldı. Tüm odalara 
girerek çekmece ve 
dolapları karıştıran 
hırsız, daha sonra 
bu okulun da güven
lik kamerası kayıt
larının bulunduğu 
bilgisayarın hard 
diskini söktü.
Sabah okula gelen 
Şehit Serkan 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Menderes 
Girgin’in durumu 
fark etmesi sonrası 
olay yerine gelen 
polis ekipleri, 
çevrede yaptıkları 
araştırmada, çamlık
ta 2 adet hard disk 
buldu. Ekipler, hard 
disklerde yaptıkları 
incelemelerde, okula 
giren hırsızın görün
tülerine ulaştı. 
Camdan girerken 
net bir şekilde 
görülen hırsız, polis 
tarafından her yerde 
aranıyor. Bu arada 
okul yönetimi, 
sınıflarda hırsızın 
görüntüsünü öğren
cilere izleterek, bu 
kişiyi tanıyan olup 
olmadığını sordu.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

istiklai Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Cumhuriyet Halk Partisi yeni yönetimine kutlama ziyaretleri sürüyor.

Sertaslan, “Siyaset insan
hayatının mayasıdır”

Güne Bakış

Dedikodudan yorum olur mu?
Osman Uçar’ın ihracı tartışılabilir.
Ancak, bunun Gemlik Belediye Başkanı Fatih 

Mehmet Güler ile ne ilgisi var?
Birileri CHP yi karıştırmak istiyor.
Yazar arkadaşlarımız, CHP’de yolsuzluğa bulaşmış 

kişilerin partiden neden uzaklaştırılmadığını, par
tililerin dile getirmeye başladığını belirtiyor.

Yazıda şöyle deniyor: “CHP Disiplin Kurulu tarafın
dan ihraç edilen ve koltuğunda oturan Orhangazi İlçe 
Başkanı Osman Uçar, bir yerel gazetede Gemlik’teki 
yaşananları CHP İl Başkanı Gürhan Akdoğan’ın 
bildiği şeklindeki açıklamasından sonra partiden 
ihraç edilirken, F.Güler’in bugüne kadar ihraç 
edilmemiş olmasını haklı olarak partililer de soruyor. 
Tepkiler ve eleştiriler devam ederken, kulislerde ise 
F.Güler’in ihraç edileceği konuşuluyor.!!) Partiden 
ihraç edilmek siyasetçi açısından iyi olmadığı için 
F.Güler’in istifa etmek isteğinde bulunduğu da 
kulislerde konuşulan ayrı bir konu...’’

Bu konuyu yazımı yazarken, Fatih Güler’e sordum.
Güler, kendisine Bakanlıktan yazı geldiğinde, İl Baş 

kanı, İlçe Başkanı ve İl yöneticileriyle yaptıkları bir 
toplantıda, partiye yükleneceklerini, isterlerse istifa 
edebileceğini baştan söylediğini bildirdi. Kesinlikle 
kabul etmediler.

Yani istifa konusu görevden alındığı sırada 
yapılmış. Bugün değil.

CHP bu süreçte başta İl Başkanı Gürhan Akdoğan 
olmak üzere, ilçe yönetimi, milletvekilleri, ilçe yöneti
mi, Genel Başkanı ile birlikte Belediye başkanlarının 
arkasında durdu.

Durmaya da devam ediyorlar.
Yazımı yazdığım saatlerde, İlçe Başkanı Mehmet 

Uğur Sertaslan yazılı bir açıklama gönderdi.
Sertaslan açıklamasında bakın ne diyor:
“Açık bir dille belirtelim ki, CHP Gemlik ilçe yöneti

mi olarak böyle bir gündemimiz bulunmamaktadır. 
Bırakınız, böyle bir konunun gündemimizde 
olmasını, partimizdeki ikili sohbetlerde bile Sayın 
Fatih Mehmet Güler'in ihraç edilmesi gibi bir konu 
konuşulmuş değildir. Sayın Fatih Mehmet Güler 
hakkında açılan kamu davaları devam ediyor. 
Kanunlarımıza göre yargılanan bir kişi hakkında 
kesin mahkumiyet hükmü verilinceye kadar masum
dur. Bizim de parti ilçe yönetimi olarak meseleye 
bakışımız budur. Sayın Fatih Mehmet Güler'in 
davalar neticesinde beraat edeceği inancındayız. ”

Çevrelerinde duydukları dedikoduları, siyasi ciddi 
yorum haline getirenler biraz araştırsalar, biraz sor- 
salar böyle birşeyin olmadığını görecekler.

Ama bence amaç o değil.
CHP’nin içini karıştırmak, bunun için dedikodular 

ve yeni söylentiler atıyorlar ortaya..
Somut hiçbir delileri yok.
Söylediklerine kendileri de inanmıyorlar ama çevre 

terindeki bazıları, öyle olmasını istiyorlar.
“il disiplin kurulu, il yönetiminin işine gelmeyen 

partililer hakkında yargısız infaz yapıyor. Diğer 
tarafta partiye zarar verenler ise partiden ihraç 
edilmiyor.”'diyen kişi, CHP’li olsa aklım yatacak.

Ama bu arkadaşımız AKP’li, o’na mı kaldı CHP’de 
kimin ihraç edilip edilmeyeceğini yargılamak ve 
sorgulamak!

AKP rant uğruna birbirine girenlere bakmalarını 
tavsiye ederim.

Kimlerin yerleri konut alanından çıkarılıp, planlarda 
katı otopark haline getiriliyor, kimin kapalı pazar yeri- 
katlı otoparktan, konut alanına dönüştürülüyor bun
lara bakın.

Bırakın CHP kendi iç sorununu kendi çöziün.
Gürsü, Karacabey, Osmangazi ve Yıldırım Belediye 

terindeki yolsuzlukları da dile getirin, buradaki 
belediye başkanlarının neden görevden alınmadığını 
da eleştirip, disiplin kuruluna verilerek AKP den 
ihracını isteyin.

Nisan ayında 
yapılan kongrede 
göreve gelen 
Cumhuriyet Halk 
Partisi ilçe yöne
timine kutlamalar 
devam ediyor. 
Hayırlı olması dilek
leri ile parti 
merkezinde İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan ve ekibini 
ziyaret eden Gemlik 
Hamidiye Köylüleri 
Kültür ve Dayınışma 
Derneği Başkanı 
Nurettin Görücü ve 
yönetimi ile gerçek
leşen sohbette, 
başta Gemlik Zeytini 
ve pazarlaması kon- 
sunda çekilen sıkın
tılar dile getirildi. 
Başkan Görücü, 
çiftçilerin toprak 
tahlililerindeki mali 
yet farkının, diğer 
önemli sorunlar 
arasında olması 
gerektiğini vurgula
yarak, çözüm aşa
masında çiftçiyle 
ortak hareket etme 
bilincinin yaygın
laştırılması, gerek

Gemlik Gümrük Müdürlüğünce 
12160400EX033509 - EX033510 tescilli ve 

14.05.2012 tarihli Gümrük Çıkış 
Beyannamelerimize ait N 0258627-N 
0258626 numaralı ATR belgelerimiz 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
LEVENT TUNCAY-MINCHEJVT 

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER

Durdu, "Çarşı Camii Ortalı alıılla namlmalı''
Milliyetçi Hareket Partisi Gemlik İlçe Başkanı Osman Durdu ve Yönetimi, Gemlik 

Muharip Gaziler Derneği ve 66 Nolu Gemlik Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret ettiler.
19 Mayıs’ı anma 
etkinliklerinde 
Atatürk Anıtına alter
natif çelenk koyan 
MHP’liler, Gemlik 
Muharip Gaziler 
Derneği’ni ziyaret 
etti.
Ziyarette, 19 Mayıs 
gösterilerinin iptal 
edilmesi ve Belediye 
binası konuşulur 
ken, Muharip Gaziler 
Derneği Başkanı 
Muzaffer Uyar, 
19 Mayıs gibi anlam
lı bir günde MHP’nin 
ziyaretinden mutlu 
olduklarını belirtti. 
Çarşı Camii konu 
sunda Gemlik’te 
ortak akılla alınacak 
kararı da destekleye
ceklerini söyledi. 
66 NOLU 
TAŞIYICILAR 
KOOPERATİFİ 
ZİLYARETİ 
MHP daha sonra

tiğinde yerinde 
inceleme ve araştır
manın yapılarak, 
üreticinin sesine 
kulak verilmesi 
gerektiğinin söyledi. 
Ziyaret nedeniyle 
duyduğu memnuni 
yet dile getiren 
Mehmet Sertaslan, 
sözü edilen üretici 
sıkıntıları arasındaki 
yerinde inceleme, 
araştırma ve diyalog 
sürecinin daha canlı 
ve çözüm ortaklığı 
çerçevesinde parti
lerince oluşturulan 
"Tarım ve Köyişleri 
Komisyonu"nun 
gerekli duyarlılığı 
göstererek, sorunla 
rın dile getirilmesin 
deki görev bilincini

Gemlik 66 Nolu 
Taşıyıcılar Koopera 
tifi’ni ziyaret ettiler. 
Kooperatif Başkanı 
Fehmi Arslan, 
taşıyıcıların sorun
larına değinerek, 
Gemlik’te yapılan 
çalışmaların kendi
lerini etkilediğini ve 
yolların genişlemek 
yerine daraltılmasına 
anlama veremedik
lerini söyledi.
MHP’nin Cuma 
namazı sonrası 
dağıttığı bildirileri de 

taşıdıklarını belirte 
rek şunları söyledi: 
“2009 yılı yerel 
seçimlerinden bu 
güne gelinen süreç 
te AKP iktidarı "taraf 
olmazsan bertaraf 
olursun" zihniyetiyle 
kendinden olmayana 
karşı tutumun göz 
önünedir. 
Bunun sıkıntılarını, 
üretici başta olmak 
üzere hepimiz birlik
te yaşıyoruz. Siyaset 
insan hayatın kendi
sidir. Siyasetin 
mayası insandır. 
Siyaset kurumunun 
iyi insanlar elinde, 
doğru yönlere gider. 
Ülkesini seven, 
kendine inanan her 
dürüst insan siyaset 

okuduğunu belirten 
Arslan, Belediye 
binası ile ilgili ciddi 
kurumlardan rapor 
alınması gerektiğini 
de sözlerine ekledi. 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, her şehir 
çarşı camii ile 
anılırken, Gemlik’e 
yakışan camiyi en 
çok kendilerinin 
istediklerini belirtti. 
Belediye binasının 
yıkımının israf 
olduğunu söyleyen 

yapmalı. Siyasete 
girmeyenlerin de 
doğru olduğuna 
inandığı insanlara 
destek vermesi 
gerekir.
Yeni yönetim olarak 
bundan böyle 
sorunların kamuoyu
na taşınması 
sürecinde birlikte 
çalışmalarımız süre
cektir. Kendini 
Gemlikli hisseden 
herkesin, sorunların 
çözümü sürecinde 
elini taşın altına koy
ması gerekir. Bu 
bilinçte olan her 
dernek ve sivil top 
lum örgütüyle ortak 
çalışma içinde 
olacağız." 
dedi.

Durdu, “Park yeri 
gibi bir imkan 
varken, Süleymani 
ye benzeri OsmanlI 
veya Selçuklu mima 
risi kullanarak deniz
den ve karadan net 
görülecek cami 
Gemlik’in değerini 
de artıracaktır” dedi. 
Cami konusunun 
yaptım oldu mantığı 
ile aceleye getirerek 
seçim yatırımı olma 
sının hata olduğunu 
üzerinde duran 
Durdu; “Ortak akılla 
karar alınsın 
Gemlik’e yakışan 
cami yapılsın, Refik 
Yılmaz reklam isti 
yorsa da ‘Refik 
Yılmaz döneminde 
yapıldı’ diye de 
yazdırmaktan 
gocunmayız” 
diyerek sözlerini 
sonlandırdı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ziyaret ettiler. 
Okul Müdürü 
Hüseyin Otsay, 
Müdür Yardımcımız

seminer verildi'. 
Daha sonra liman 
sahasına geçip 
operasyonlar

bulunuldu. Çok 
yararlı geçen 
ziyaretin ardından 
okula dönüldü

Ticaret lisesi öğrencileri 
811111 Püre ziyaret elli

Miileahlırtler Oerıtesi'nin 
cmw Mas'in iım M

Bu yıl açılmış olan 
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi 
Ulaştırma Hizmetleri 
Alanı Lojistik dalı 
10-E sınıfı öğrenci
leri GEMPORT 
Liman ve Depolama. 
İşletmeleri A.Ş. ;.

Nene Hatun Anma ve 
Gençlik Şöleni 

bu akşam yanılacak

Tamer Arıdil ve ders 
öğretmeni Hilal 
Peker eşliğinde 
gerçekleşen ziyaret 
hırasında Müşteri 
Temsilcisi Aslıhan 
Kılıç tarafından sek
tör ve liman işlet
meciliği konusunda 

yerinde incelendi. 
Eğitim Şefi Atilla 
Altay tarafından 
limanın işleyişi 
anlatıldı.
Ardından depo ve 
antrepo bölümüne 
geçilip yerinde 
incelemelerde

Gemlik Müteahhitler 
Derneği ziyaretlerini 
sürdürüyor. 
Dernek Başkanı 
Hamza Aygün ve 
yönetim kurulu 
üyeleri Ferhat Kurt, 
Murat Çakır ve Şerif 
Oğur’dan oluşan 
heyetle GEMDAŞ’ı 
ziyaret ettiler. 
GEMDAŞ İşletme 
Müdürü Atakan 
Üstündağ tarafın
dan karşılanan 
dernek yöneticileri, 
karşılıklı görüş 
alışverişinde bulu
narak çözüm öneri
lerini görüştüler. 
Müteahhitlerin 
altyapı konusundaki 
sıkıntılarını anlatan 
Dernek Başkanı 
Hamza Aygün, yeni 
yapılan inşaatlarına 
altyapı hizmetinin 
gelmesinde gecik

meler yaşandığını 
belirtti.
Bu gecikmenin 
önüne geçilebilmesi 
için inşaat ruhsatı 
alan müteahhitlerin 
Dernek olarak 
düzenlenecek bir 
bilgilendirme for
muyla GEMDAŞ’a 
müracaat edileceği
ni bu sayede 
GEMDAŞ’ın da 
gerekli planlamayı 
yaparak zamanında 
altyapı hizmetinin 
verilebileceğini 
kaydetti.
GEMDAŞ İşletme 
Müdürü Üstündağ 
da bu çözümün 
gayet makul 
olduğunu, 
Derneğin kendile 
rine verecekleri 
formlar aracılığıyla 
altyapı programına 
şekil vereceklerini

ifade etti.
Üstündağ Gemlik 
Müteahhitler 
Derneği’nin bu 
çözüm önerisinin 
hem GEMDAŞ hem 
Müteahhitler hem 
de abone olacak 
Gemliklilerin işini 
kolaylaştıracağını 
belirtti.
Müteahhitler Dernek 
Başkanı Hamza 
Aygün Gemdaş 
İşletme Müdürü 
Atakan Üstündağ’a 
sıcak karşılamadan 
ve çözüm öneriie 
rine verdiği 
destekten dolayı 
teşekkür ederek, 
benzeri uygulamayı 
diğer altyapı 
hizmeti veren 
kurumlarla da 
başlatma niyetinde 
olduklarını sözlerine 
ekledi.

Memurlar yarın grevde
Gemlik 
Belediyesinin 
E rzu ru m I u larKü Itür 
ve Dayanışma 
Derneği İle Dadaşlar 
Kültür, Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Derneği ile birlikte 
organize ettiği:?
“Nene Hatun Anma 
ve Gençlik Şöleni?
22 Mayıs 2012 Salı 
gecesi yapılacak. 
Sosyal Yaşam .■ y 
Merkezi Düğün J ? 
Salonu’nda saat 
20.00’de başlayacak 
etkinlikte 22 Mayıs 
1955 tarihinde vefat 
eden Erzurumlun 
Kahramanlık .
Simgesi Nene 
Hatun anılacak. > 
İki kültürel

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

derneğin Gemlik 
Belediyesi ile ortak
laşa yaptığrbu 
-etkinlik kap&a 
mında gençlik 
şöleni de düzen
lenecek. 6 
Ses Sanatçımı 
JSadullah Öztürk, 
Erzurum yöresi 

.türkülerini seslendi
recek. Nene'Hatun 
Anma ve Gençlik 
Şöleni kapsamında 
ayrıca, Erzurum 
yöresinden jdört 
halk ozanı da sahne 
alacak. Bursa 
Erzurumlular 
Federasyonu Bar 
ekibinin gösteri
leriyle renklenecek 
gecede, KuŞkanat 
Fuat’da yöreye

özgü skeç ve 
paradilerle da 
vetlileri güldürecek. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, 
Erzurumlular 
Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
Başkanı Kadir Öza- 
ydın ve Dadaşlar 
Kültür, Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Başkanı Mustafa 
Fındık, coşkulu 
organizas yona tüm 
Gemlik halkını 
davet ettiler.
Gecede vatan
daşlara, Erzurum 
yöresinin eşsiz 
lezzeti kadayıf 
dolması da ikram 
edilecek.

4688 sayılı sendika 
yasası uyarınca 
hükümetle memur 
lar arasında 30 
Nisan’da başlayan 
toplu sözleşme 
görüşmelerinde 
hükümetin birinci 
yıl için 3+3; ikinci yıl 
içinse 2+3 zam teklif 
etmesiyle görüşme 
ler çıkmaza girmiş 
ve memurlar bunun 
üzerine 23 Mayıs 
2012 Çarşamba 
günü bir günlük iş 
bırakma kararı 
almışlardı.
Kamu Emekçileri 
Konfederasyonu’na 
bağlı Eğitim Sen 
Gemlik 
Temsilciliği’nden 
yapılan yazılı açıkla
mada hükümetin 
zam teklifiyle 
memurları sefalet 

ücretine mahkum 
ettiği belirtilerek, bir 
günlük iş bırakma 
eyleminin amacının 
hükümeti teklifinden 
vazgeçirmek ve 
memurlara insanca 
yaşanacak bir ücret 
vermesi yolunda 
adım atmasını 
sağlamaktır.
Eğitim Sen Gemlik 
Temsilciliği’nden 
yapılan açıklamada 
salt ücret artışıyla 
memurların sorun
larının çözülemeye
ceğini ayrıca 
hükümetin aşağıda
ki talepleri de 
dikkate alması 
gerektiği belirtildi. 
Bu talepler için 
sendikalı sendikasız 
tüm memurları 
Çarşamba günü iş 
bırakmaya ve

eyleme katılmaya 
çağırıyoruz denildi.
-Grevli Toplu 
Sözleşme Hakkımızı 
İçeren Yasa İsti 
yoruz!
-İnsanca Yaşayacak 
Bir Ücret İstiyoruz!
-Güvenceli İstihdam 
İstiyoruz!
-Tüm Ek 
Ödemelerin Emekli 
Aylığımıza 
Yansıtılmasını İsti 
yoruz!
-Ücretlerimizin Vergi 
Dilimi Artışından 
Etkilenmemesini 
İstiyoruz!
-Kamu Emekçisi 
Kadınlara
Pozitif Ayrımcılık 
istiyoruz!
-Sendikalara
Yönelik Baskıların 
Son Bulmasını İsti 
yoruz!

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

KURUMLARIN SPOR 
SEVGİSİ!

Günümüzde gençlerin en 
çok spor yapmak istedik
leri yerler özellikle kurum 
ya da kuruluşların 
bünyelerinde bulunan spor 
kulüpleri.

Çünkü bu kulüplerde 
spor yapan gençler sıkıntı 
çekmiyor.

Diğer kulüplerimizde ise 
yaşanan sıkıntılar 
nedeniyle kapanmaya 
gidenler bile var.

Yaş guruplarında sezona 
başlarken mecburiyetten 
dolayı en az iki branşta 
katılmaları gerektiğinden 
iki maça çıkıp arkasından 
dilekçeyi Futbol İl Tertip 
Komitesi’ne göndererek 
katılamayacaklarını beyan 
ediyorlar.

Bunun en büyük nedeni 
ise maddi sıkıntılar.

Bu kulüpler bazı sporse
verlerin sırtında gittiği için 
o kişilerin belini bükmekte.

Deplasmana gitmek için 
önce araç lazım.

Arkasından sporculara 
en azından yemek için bir 
şeyler almak gerekiyor.

Dahası ceplerine küçükte 
olsa para vermek lazım.

Bu yazdıklarım olası bek
lentiler, kulüplerde sıkıntı 
bitmez.

Bu nedenle de rakip
leriyle hiçbir zaman 
mücadele edemezler.

Yaş guruplarına bak
tığımızda öne çıkan tüm 
takımlar kurum ve kuruluş 
takımlarıdır.

Bir kuruluşların 
bünyelerinde barındırdık
ları kulüplerimizin büyük 
sıkıntı yaşadıklarını san
mıyorum.

Maçlara nasıl geldiklerini, 
nasıl çalıştıklarını, neler 
yediklerini ve giydikleri 
formaları gördüğümüzde 
haklı olarak gençlerimizin 
bu kulüpleri neden tercih 
ettikleri açıkça görülüyor.

Şimdi: Nilüfer A.Ş. - 
Oyak Renault - Tofaş -

Boschspor -Inegölspor - 
Yolspor - İl Özel Idarespor 
- Gürsu Ağaköy Koop. - 
Componenta - Gemlik 
Belediyespor - Yıldırım 
Belediyespor ve Asil Çelik 
gibi birçok kurum ve kuru
luş ayakta zor durmakta 
olan ve kişilerin sırtında 
yaşama savaşı veren kulü
plerimizle bir olabilirler 
mi?

Mümkün değil.
Biz kendi sınırlarımız 

içinde konuya bakarsak, 
ilçemizdeki özellikle sanayi 
kuruluşları içinde yer alan 
Borusan A.Ş. - Gemport 
gibi birçok kuruluş spor 
kulübü açabilirler.

Bu kulüplerde gençleri 
miz spor yapma olanağı 
bulurlar.

Kuruluşlarında spor 
kulübü açmaları yer almak
la birlikte neden açmazlar.
Alt yapı onlar için büyük 

maddi gider olmaz.
Aksine isimleri her 

zaman bilinir ve konuşulur.
Bir kişi ortaya çıkıyor, bir 

kulüp kuruyor ve gençleri 
spor yaptırmak için toplu 
yor.

İlçemiz sınırları içinde yer 
alan kulüp açabilecek ku 
rum ve kuruluşlar ise özel
likle bundan kaçınıyorlar.

Bazı kulüplerimizde ayak
ta durabilmek için başta da 
bahsettiğim gibi masraftan 
kısmak için başarıyı bile 
istemiyorlar.

Alt yapı liglerine bak
tığımızda kafaya oynayan 
takımlar hep kurum takım
ları.

Guruptan çıkıp kademe 
maçlarına gidiyorlar.

Bu kulüplerin kaldıkları 3- 
4 gün için 4-5 bin liraya 
ihtiyaçları var.

Kişiler nasıl karşılasın.
O zamanda liglerde guru

plardan çıkacak takımlar 
baştan belli oluyor.

Play-Off gurubunda 
mücadele eden kulüpleri 
mizden bazıları zor şartlar 
altında araç temin ederek 
maçlara ancak 113 kişiyle 
gelebiliyorlar.

Güçlü takımlarla sahada 
nasıl mücadele edecekler.

Günümüzde artık para 
olmadan spor yapmak, 
kulüp yönetmek imkan 
sızlaştı.

Sporumuz artık A.Ş.’lerde 
görev yapan ve sporu se 
venlere kalmış durumda.

Onlar isterse çalıştıkları 
yerlerde spor kulübü açıl
masında öncülük yapabilir
ler.

Daha çok gencimizin 
spor yapması da böylece 
kolaylaşır sanıyorum.

BELEDİYESPOR
HAVLU ATTI
Gemlik Belediyespor 

katıldığı U-16 play-off 
maçlarında beklenen 
başarıyı gösteremeyince 
guruptan çıkamadı.

U-15 gurubunda Bursa’da 
başarılı maçların sonunda 
Kocaeli’de oynanan 1. 
kademe maçlarında finalde 
kaybeden Belediyespor 
takımı U-16 liginde de 
gurup birincisi olmuştu.

İlk maçında yenilen, ikin
ci maçında farklı kazanan 
Belediyespor üçüncü 
maçında yine yenilerek 
son maç öncesinde 
kademe maçlarına gitmeyi 
kaybetti.

Olsun, yinede Gemlik’te 
son yıllarda rakipleriyle 
mücadele ederek onları 
geçen bir takımımız var ve 
yeni gençler alttan geliyor.

Bunlar bile bize teselli 
vermeye yetiyor.

elm& sekeri
KREŞLERİ

canSII HALI YIKama

ERKEN KflYIT 
AVANTAJLARIMIZDAN 

YARARLANIN

GEMLIK'IN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU 

€ĞİTİMD€ 13. VII

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

İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE 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

m!3TL BİZ, SİZE HİZMET 
İÇİN VARIZ!

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

Kredi kartı geçerlidir 

çj Siteler Mah. Hizmet Cad.
Aygün Sitesi 68/B

0 535815 5711 
KÜÇÜK KUMLA

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

ORHANELİ-HARMANCIK-BÜYÜKORHAN GEZİSİ (6)
Dünden devam 
Zaman farkına 

varmadan ilerliyor
du. Arkadaşımız 
Nafiz Beyin bizi 
beklediğini anım
sayınca hemen 
geri dönmeye 
karar verdik. 
Arkadaşlarla 
vedalaşıp yola 
düzüldük. On beş 
yirmi dakika sonra 
Orhaneli 'ne geliy
oruz. Arkadaşımız 
Nafiz Beyi arıyo 
ruz, Hemen geliyor.
Arkadaşlar sizi 

görmenizi iste
diğim bir yere 
götüreceğim ve 
sonra piknik yerine 
gideceğiz. Teklife 
kimse hayır 
diyemedi.
Yorulmuştuk; ama 
yine de o yeri 
görmek istiyorduk.

İlçeye beş altı 

kilometre uzaklık
taydı. Güzel, 
küçük bir yayla 
diyebiliriz. Ancak 
beni etkileyen 
burası değil, 
buraya yakın bir 
yerde çıkarılan 
krom madeni 
nedeniyle çevreye 
yığılan atıklar, 
yaratılan çirkinlik 
doğanın nasıl 
bozulduğunu 
göstermeye yetip 
de artıyordu. Bu 
durum içimi sızlat
tı. Ana yoldan 
giderken bu pis
liği, bu çirkinliği 
görmeniz mümkün 
değil, ancak 
maden ocaklarının 
arka planını 
görünce içiniz 
kararır. Bu kadar 
da olur mu diyor
sunuz! Madeni 
işletenler pisliği ve 

çirkinliği gizleme 
konusunda 
oldukça başarılı 
olmuşlar.Fazla 
eğlenmiyoruz. 
Çevreyi gözlemli 
yor birkaç fotoğraf 
çekiyorum Burası 
da güzel sayıla
bilecek bir yer. 
Ancak karşınızda 
çirkinlik anıtını 
görünce buranın 
bir önemi kalmıyor. 
Bayan arkadaşlar 
hem yoruldu hem 
de acıktılar, bu 
nedenle de sızlan
malar başladı. Bir 
an önce mangal 
yakmamız gereki 
yor.

Arkadaşlar araca 
biniyor Ahmet Bey 
ve ben de Nafiz 
Beyin arabasına 
biniyoruz. Geri 
dönüşümüz 
sırasında yaşadık

larımızı Nafiz Bey, 
Ahmet Bey ve ben 
tartışıyoruz. Güzel 
bir sohbet oluyor. 
Yurt sorunları he 
pimizin kanayan 
yarası. Çözüm 
var; ama çözecek 
adam yok.

Orhaneli’ye giri 
yoruz. Çok kısa bir 
yolculuktan sonra 
asıl piknik 
yapacağımız yere 
geliyoruz. Çam 
ağaçlarının göl
gelediği büyük bir 
alan. Önce 
çevresini dolanıy
oruz. Yüzlerce 

hatta binlerce 
insan burda piknik 
yapabilir.

Burası festival 
etkinliklerinin 
yapıldığı bir alan. 
En önemli festival
leri çilek festi
valiymiş. Güreşler 
de bu alanda 
yapılıyormuş.

İnsanların 
ihtiyaçlarını 
karşılayacak 
olanaklara sahip 
bir yer. Yemyeşil 
çimenler size kilim 
ya da halı aratmay
acak ölçüde. 
Birçok yerde ban

klar konulmuş. 
Mangal yakılacak 
yerler, çeşmeler, 
tuvaletler uygun 
yerlere yapılmış. 
Çocukların oyna 
yacağı geniş alan
lar ailelere bir 
rahatlık veriyor.

Nafiz Beyin gös
terdiği üstü örtülü, 
sahneye benzeyen, 
oturmak içim 
masaları olan bir 
yere yerleştik. 
Mangal yakacak 
yerimiz de vardı. 
Çeşmeler ve 
tuvalet de çok 
yakınımızda.
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Yflfi SITIRIM BftL SfiTlRIMBfi
HEYECAN FIRTINASI MŞIMI

Gemlik Belediyesi 
ile İlçe Milli 
Eğitim 
Müdürlüğünün 
ortaklaşa organize 
ettiği “Pabucu Yarım 
Çık Dışarıya 
Oynayalım” Çocuk 
Şenlikleri “Yağ 
Satarım Bal 
Satarım” oyunuyla 
devam ediyor. Bu yıl 
2.si yapılan şenlikler 
kapsamında daha 
önce, İlköğretim 5. 
sınıfları “Yakan 
Top”, İlköğretim 3. 
sınıfları “Mendil 
Kapmaca” ve 
İlköğretim 4. sınıfları 
da “Tombik 
Oyunları” final
lerinde yarışmıştı. 
İlköğretim Okulları 
2. sınıflarını kap
sayan “Yağ Satarım 
Bal Satarım’ oyunu 
ise ilk günden heye
can fırtınasına 
neden oldu.
Sosyal Yaşam 
Merkezi Sentetik 
Çim Halı Saha tesis
lerinde yapılan ilk 
gün karşılaşmaların
da aynı sonuç çıktı.

Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu 
Çınar İlköğretim 
Okulunu, GTSO 
Gazi İlköğretim 
Okulu Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulunu, 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
100. yıl ilköğretim 
okulunu, Şükrü 
Şenol İlköğretim 
Okulu Özel Aykent 
İlköğretim Okulunu, 
Ali Kütahya İlköğre
tim Okulu da 
Cumhuri yet İlköğre

tim Okulunu 2-0’lık 
sonuçlarla geçmeyi 
başardılar.
Yağ Satarım Bal 
Satarım oyunlarında 
22 Mayıs’ta GTSO 
Gazi İlköğretim Ali 
Kütahya ile, Şehit 
Ethem Yaşar 
İlköğretim Şükrü 
Şenol İlköğretim ile, 
Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim okulu da 
11 Eylül İlköğretim 
okulu ile kapışacak. 
Turnuvada ayrıca 
aynı gün yarı

final karşılaşmaları 
da yapılacak.
Final karşılaşması 
ise 23 Mayıs 
Çarşamba günü 
yapılacak.
Tüm oyunları kap
sayan ödül töreni 
ise daha önce 
25 Mayıs tarihi 
Aklanmasına rağ
men 24 Mayıs 
Perşembe günü saat 
09.00 da sosyal 
yaşam merkezi spor 
tesislerinde 
yapılacak.

ELEMAN 
ARANIYOR

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK ELEMAN ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ
I İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B Stüdyo Prestij yanı
I Tel: 513 96 83 GEMLİK

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

SATILIK DEMREMÜIK
ARMUTLU

TATİL KÖYÜ’NOE 
ŞİFALI KAPLICA SUYU 
İÇİNDE DENİZE SIFIR, 

YILLIK AİDATI ÖDENMİŞ, 
2-16 HAZİRAN 2012 

TAPUSU HAZIR DEVRE 
MÜLKÜMÜ SATIYORUM.

0 224 513 97 74 
0 539 277 25 65

ELEMAN ABANIYOR
ÜÇ KARDEŞLER RENAULT 
SERVİSİNDE ÇALIŞACAK 

ÜNİVERSİTE MEZUNU 
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ 

SORUMLULUĞU 
YAPABİLECEK MÜŞTERİ 

TEMSİLCİSİ 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

ELEMAN VE 
MEKANİK USTASI 

(YETKİLİ SERVİS GEÇMİŞİ 
OLAN) ARANIYOR

Tel: 514 30 89

SATILIK BAİBELEB
KAYIKHANE MEVKİİ 
KAYIKHANE SİTESİ .

C BLOK KAT 5 
3+1 BAKIMLI VE DENİZ 
MANZARALI DAİRE İLE 

MANASTIR MEVKİİ İLKNUR 
YAPI KOOPERATİFİ F BLOK 

3+1 BAKIMLI DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR

0532 231 94 74

ELEMAN ABANIYOB
Fabrikamızda çalışacak 
BAKIMCI, ELEKTRİKÇİ 

ve VASIFSIZ 
ELEMANLAR aranıyor

VERONA GRANİT 
MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 

Umurbey Sanayi Bölgesi 
Yalova Yolu 2. Km. GEMLİK 
TEL :514 03 06 ■ 514 20 21

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.coin

http://www.gemlikkorfezgazetesi.coin
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CBmnde elkinlikler gö; doldurdu
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nde 
etkinlikler tavan 
yaptı.
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
eğitim ve öğretimde 
yakaladığı 
başarıların yanı sıra 
kültür, sanat ve spor 
alanlarında gerçek
leştirdiği birbirinden 
güzel etkinliklerle de 
göz dolduruyor. 
2011-2012 Eğitim ve 
Öğretim yılının son
larına doğru yak
laşıldığı Mayıs ayı 
içerisinde ders dışı 
etkinlikler adeta 
okulda tavan yaptı. 
Son günlerde elde 
edilen veya gerçek
leştirilen etkinlikler 
başlıklar halinde 
şöyle: Sınıflar arası 
Genel Kültür ve Bilgi 
Yarışması, Şiir 
Okuma Yarışması, 
Kompozisyon Yazma 
Yarışması, Belediye 
Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen Şiir 
gecesi, Bursa’da 
Oryantı ring müs
abakaları, 12.sınıflar 
moral günü ve 
Askeri Hara j]ezi ve 
pikniği, 11/E sınıfı 
Ümit İbrahim 
Kantarcılar standup 
gösterisi izlenimi, 
Nisan Ayı içerisinde 
başlayan sınıflar 
arası Futsal ve 
Basketbol turnu
valarının finalleri ve 
19 Mayıs günü 
gerçekleştirilen 9 ve 
10. sınıflar kız 
öğrenciler Dans 
Yarışması etkinlik
leri. 24 Mayıs günü 
kültür Merkezinde 
okulun tiyatro grubu 
tarafından ‘Artiz 
Mektebi’ adlı oyun 
sahnelenmesi. Türk 
Dili ve edebiyatı

öğretmeni Davut 
Özdemir rehber
liğinde hazırlanan 
GCBAL tiyatro gru 
buna bir TV kanalın
da yayınlanan 
Çocuklar Duymasın 
dizisinde Seyyar 
Tayyar tiplemesini 
canlandıran usta ti 
yatro oyuncusu 
Emin Gümüşkaya ve 
tiyatro oyuncusu 
Hanımı Belgin 
Gümüşkaya’da 
öğrencilere tiyatro
nun incelikleri hak 
kında bilgiler sundu
lar. 12-E sınıfı öğren
cisi Emre Kanik 
Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun düzen

lemiş olduğu ve 5 
bin yarışmacının 
katıldığı kompozis 
yon yarışmasında 
Türkiye birincisi 
olarak okulun, 
ilçemizin ve 
Bursa’nın gururu 
oldu. Akıt, İstanbul’
da düzenlenen 
görkemli bir törenle 
ödülünü alırken 3 
gün boyunca İstan
bul’da misafir edildi. 
GCBAL öğrencisi 
Emre Kanık, 
CNBC’ye canlı yayın 
konuğu olarak 
ekonomiyle ilgili 
görüşlerini milyon
larla paylaştı.

Mayıs ayı içerisinde 
bir başka başarı 11-F 
öğrencisi Kerem 
Kıtay’dan geldi. 
Kıtay Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü’nün aç 
mış olduğu kompo 
zisyon yarışmasında 
4. Olarak ödülünü 
Başbakan Yardımcı 
sı Bülent Arınç’tan 
alırken Bursa pro
tokolünün hazır 
olduğu toplantıda 
okulunun adını 
duyurmasının sevin 
cini yaşadı.
Sınıflar arası bilgi 
yarışmalarında 
9.sınıflarda 9/D, 10, 
sınıflarda 10-E ve 
11.sınıflarda 11-D 
sınıfları birinci oldu. 
Şiir okuma yarış
masında birinciliği 
11-D sınıfı öğrencisi 
Dilek Şark, İkinciliği 
9-C sınıfından 
Seda Araz, 
üçüncülüğü 11-D 
sınıfından Sıla 
Yılmaz kazandı. Okul 
için düzenlenen 
Kompozisyon yarış
masında birinciliği 
11-F sınıfından 
Günay Gövez alırken 
ilçede düzenlenen 
yarışmada Cemre 
Arslan üçün cü oldu. 
11-F sınıfı öğrencisi 
Kerem Kıtay 
‘Engelleri Aşalım’ 

konulu kompozisyon 
yarışmasında ilçe 
birinciliğini elde etti. 
19 Mayıs etkinlikleri 
kapsamında düzen
lenen futbol turnu
vasında ilçe birinci 
liği, Masa Tenisinde 
ise ikincilik kupasını 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi kazandı.
Okul içinde düzenle
nen futbol turnu
vasını ise 11-F sınıfı 
takımı kazandı. 
Okulun Türk 
Dili ve Edebiyatı 
öğretmeni Hasan 
Ülker rehberliğinde 
Belediye Kültür 
Merkezinde düzenle
nen şiir gecesi şiir 
sevenleri mest etti. 
Geceyi Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Muharrem Sarı, İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Şube 
Müdürü Ali Osman 
Cura ,okul müdür
leri,Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğretmen, öğrenci 
ve velileri takip 
itti.Programda 
öğrencilerin yanısıra 
okul öğretmen
lerinden Gaye Ergül, 
Nilhan Özcan ve 
Hasan Ülker inde şiir 
okuması geceye 
renk kattı.

lale Kemal Kılıç 
İlköğretim den yıl 

sonu etkinliği

Gemlik Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu yılsonu şen
liğine hazırlanıyor. 
23 Mayıs Çarşamba 
günü saat 11.00’de 
okul bahçesinde 
yapılacak olan şen
liklere öğrenci 
velilerinin yanı sıra 
Gemlik halkını da 
davet eden

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

1 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Okul Müdürü Can 
Olgun, öğrencilerin 
hazırladığı piyes, 
skeç ve halk 
dansları gösteri
lerinin yanı sıra, 
resim sergisi ile 
renklenecek günde, 
çeşitli sürpriz 
organizasyonlara da 
imza atacaklarını 
söyledi.

Gemlik Körfez
" GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

ıtmıünMü

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4277

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-ReklamcılıkTesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
AÇLIK OYUNLARI: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:45...
SİYAHLI KADIN 

12:00-14:15-16:30- 
20:15..

REZERVASYON 513 33 21 
CIUŞ AVMJUTKU

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



Petrol Ofisi

POSITIVE KARTLA 

HEDİYE YAKIT
■M

■ KALİTELİ HİZMET 
■GÜVENİLİR AKARYAKIT 
■ÜCRETSİZ OTO YIKAMA 
-MADENİ YAĞ 
■MARKET 
■İÇ DIŞ DETAYLI YIKAMA

(Motor, Koltuk, Tavan, Alt Döşeme Yıkama) 
SİZ ARAYIN, BİZ ALIP OTONUZU YIKAYALIM.

Merkez: Hisar Mah. Dörtyol Ağzı Mevkii - GEMLİK 
sŞİıbe: Armutlu Yolu Kurudere Mevkii - KÜÇÜKKUMLA 

Şube: Hisar MI). Gemlik Sümerbank Girişi Balıkçı Barınağı - GEMLİK 
Tel: 0.224 513 10 79

_______qkcan 16@poasbayi.com.tr

mailto:16@poasbayi.com.tr
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MMM8İIİİISHMI 
MIMİf i
Bursa'da Özel bir hastanede, 
"SGK'lı hastalarla ilgili işlem
lerde yolsuzluk yapıldığı" iddi
asıyla tutuklanan 2 kişi, bir üst 
mahkemeye yapılan itiraz sonu
cu, serbest bırakıldı. Syf3’de

Borusan Holding Onursal Başkanı Asım Kocabıyık, Bursa Valiliği’nde düzenlenen törenle Gemlik’e iki sosyal projeye imza attı.

Boıısanlan okul, Kocahıvık’lan Gemlik'e cami
Borusan'ın Gemlik'te inşa edeceği 24 
derslikli ortaokul ile Kocabıyık 
Ailesi'nin yapımını üstlendiği cami ile 
ilgili olarak Bursa Valiliği'nde pro
tokol imzalandı. İmza törenine, 
Borusan Holding Kurucu ve Onursal 
Başkanı Asım Kocabıyık'ın yanı sıra 
Bursa Valisi Şahabettin Harput ve 
Gemlik Belediye Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Bursa Milli Eğitim Müdürü 
Atilla Gülsar ve Bursa İl Müftüsü 
Mahmut Gündüz ile Borusan İcra 
Kurulu üyeleri Bülent Demircioğlu ile 
Mehmet Betil katıldı. Sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış 
3

Kocabıyık’ın farkı..
% Borusan Holding Onursal Başkanı 
Asım Kocabıyık, Gemlik’e hizmete de 
vam ediyor.
I Gemlik’e hiç bir Gemliklinin yapama 
dığını, Borusan Holding kurucusu ve 
iOnursal Başkanı Asım Kocabıyık yaptı. 
| Gemlik bölgenin en zengin ilçelerin 
den biri olmasına karşın, hayırseveri en 
az ilçedir.
Borusan ve Asım Kocabıyık’ın 

fâemlik’e yaptığı sosyal yardımların lis
tesini 2. sayfamızdaki haberde okuya
caksınız.
I Kocabıyık ailesi Gemlik’e bir cami, Bo 
rusan A.Ş. ise bir ortaokul yapıyor. 4’de

2yasındaki 
Umutcan 
çamaşır 
s mm içli

İlçemizde meydana 
gelen olayda, çama 
şır suyu içen 2 yaşın
daki çocuk zehirlen
di. Hamidiye 
Mahallesi Krom 
Cadde üzerinde 
ikamet eden Özgür 
ve Melek Y. çiftinin 2 
yaşındaki çocukları 
Umutcan Y. banyo
dan aldığı çamaşır 
suyunu içti. Küçük 
çocuk, ailesinin fark 
etmesiyle hastaneye 
kaldırıldı. Tedavi altı
na alınan Umutcan'ın 
sağlık durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.

Bursa Vergi Dairesi Başkanı 2011 yılı kurumlar 
vergisi şampiyonlarını açıkladı

MiintalHlı
Bursa Kurumlar Vergisi rekortmeni Elektrik 

Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) oldu. UEDAŞ 36 
milyon 988 bin 795 lira, ikinci SÜTAŞ A.Ş. 

11 milyon 768 bin 141 lira, üçüncü olan 
Gemlik Gübre A.Ş. ise 11 milyon 427 bin

802 lira K
Bursa Vergi Dairesi 
Başkanı İbrahim 
Saydam, düzen
lediği basın 
toplantısında,

Bursa Kurumlar 
Vergisi mükellef 
Ierinin 2011 
vergilendirme

rumlar Vergisi
dönemine ilişkin 
Nisan ayında 
verdikleri yıllık 
kurumlar vergisi 
beyan sonuçları ve 
ilk 100 sıralamasına 
yönelik bilgiler 
verdi.
Gemlik Gübre

ödeyecek.
Sanayi A.Ş’nin 11 
milyon 427 bin 802 
liralık tahakkuk 
eden vergisiyle 
kurumlar vergisi 
sıralamasında 
üçüncü olduğu 
bildirildi.
Haberi sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Borusan Holding Onursal Başkanı Asım Kocabıyık, Bursa Valiliği’nde düzenlenen törenle Gemlik’e iki sosyal projeye imza attı.

»IM'llMI DM MhtiMl
Borusan'ın Gemlik'te inşa edeceği 24 derslikli ortaokul ile Kocabıyık Ailesi'nin yapımını üstlendiği 
cami ile ilgili olarak Bursa Valiliği’nde protokol imzalandı. İmza törenine, Borusan Holding Kurucu 
ve Onursal Başkanı Asım Kocabıyık'ın yanı sıra Bursa Valisi Şahabettin Harput ye Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik Yılmaz, Bursa Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar ve Bursa İl Müftüsü Mahmut 
Gündüz ile Borusan İcra Kurulu üyeleri Bülent Demircioğlu ile Mehmet Betil katıldı.
Borusan, Gemlik’te 
topluma katkı 
amaçlı yatırımlarına 
devam ediyor. 
Şirket, bu çerçeve 
de, Gemlik'te 
"Borusan Ortaoku 
lu" adını taşıyacak 
24 derslikli ortaokul, 
Kocabıyık Ailesi de 
bir cami inşa ede
cek.
Borusan Holding 
Kurucu ve Onursal 
Başkanı Asım Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput, Borusan 
Holding İcra Kurulu 
Üyeleri Bülent 
Demircioğlu, 
Mehmet Betil, Bursa 
İl Milli Eğitim 
Müdürü Atilla 
Gülsar, Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
ve Bursa İl Müftüsü 
Mahmut Gündüz'ün 
katıldığı törende, 
okul ve cami pro
jelerinin protokolü 
imzalandı.

KOCABIYIK 
GEMLİK’İN 
HAMİSİ OLDU 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
protokol imza 
töreninde yaptığı 
konuşmada, 
Borusan Holding 
Kurucu ve Onursal 
Başkanı Asım 
Kocabıyık ve 
Borusan'a teşekkür 
ederek, şunları 
söyledi: 
"Şöyle bir sözümüz 
vardır; İnsanların 
hayırlısı insanlara 
faydalı olandır. Biz, 
Sayın Asım 
Kocabıyık ve ailesini 
çok yönlü olarak 
sadece bulunduğu 
noktada değil, 
ülkenin her köşesin 
de takdir edilen 
hizmetlerle gördük. 
Ülkemizin kalkın
masında, sanayi 
leşmesinde, 
büyümesinde yap
mış olduğu katkıları 
unutulmayacaktır. 
Bugün ise, iki yeni 
hizmeti daha ekle

mek üzere teşrif 
ettiler. Asım 
Kocabıyık, Gemlik 
ilçemizin manevi 
hamisi gibi oldu. 
Ben, her iki hizmetin 
Bursa'mıza, 
Gemlik'imize hayırlı 
olmasını diliyorum."

KOCABIYIK GEMLİK 
BİZİM İÇİN ÇOK 
DEĞERLİDİR 
Borusan Holding 
Kurucu ve Onursal 
Başkanı Asım 
Kocabıyık ise pro
tokol imza töreninde 
şöyle konuştu: 
"68 yıllık geçmişi 
olan Borusan İstan
bul'daki tesislerine 
ilaveten, demir çelik 
endüstrisine uygun 
Gemlik'te bugün 
mevcut olan tesis
lerin arsasını 1972 
yılında satın almış, 
1976'da ilk tesis
lerinde üretime 
başlamıştı. O tarihte 
17 bin olan ilçe 
nüfusu bugün 100 
bine çıkınca Bursa 
Valisi ve Gemlik 
Belediye Başkanı 
ilçeye bir ortaokul 
ile kifayetsiz kaldığı 
için yıkılacak olan 
caminin yerine yeni 
bir camiye ihtiyaç 
duyduklarını beyan 
ettiler. Bunun üze 
rine Borusan 
Holding bir okul 
yaptırmayı, ben de 
Kocabıyık Ailesi 
adına caminin 
yapımını üstlenmeyi 
kabul ettim." 
Borusan şirket
lerinin uzun yıllardır 
Gemlik'te faaliyet 
gösterdiklerini hatır
latan Asım 
Kocabıyık, şöyle 
devam etti: 
"Gemlik bizim için 
çok önemli ve 
değerli bir ilçem
izdir.
Bu ilçemizin kalkın
ması, Gemliklilerin 
ihtiyaçlarının gide 
rilmesi için destek 
vermeye gayret 
ediyoruz. Eğitime 
desteği her zaman

milli bir görev olarak 
gördüm. İyi eğitilmiş 
kuşaklar olmadan 
ülkemizin kalkın
ması mümkün 
olmayacağını iyi 
biliyorum. Gemlik’e 
geldiğimiz 1972 
yılından bu yana 
eğitim başta olmak 
üzere birçok alanda 
Gemlik'in 
ihtiyaçlarını karşıla
maya çalıştık. İnşa 
edeceğimiz okulun, 
yarının başarılı 
yöneticilerine, iş 
adamlarına, öğret
menlerine, 
mühendislerine, 
doktorlarına güçlü 
bir temel eğitim 
vereceğine inanıyo
rum. Ailem adına 
yaptıracağımız 
Cami'nin de Gem 
lik'in ihtiyacına ce 
vap vereceğini 
umarım. ” 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz da "Ülkem
izin köklü kuru
luşlarından Borusan 
Holdingin Kurucu 
ve Onursal Başkanı 
Asım Kocabıyık'a 
Gemlik'imize 
kazandırdığı 2 
muhteşem eserden 
dolayı teşekkür 
ederiz" dedi.
Borusan Gemlik'in 
geleceği için çalış
malarını sürdürüyor.

SOSYAL 
PROJELERDE 
ÖNCÜ BORUSAN 
Gemlik'te halen 
Borusan şirket

lerinden Borusan 
Mannesmann Boru, 
Borçelik ve Borusan 
Lojistik ile Borusan 
Limanı faaliyet gös
teriyor.
Bugün Gemlik'te 900 
bin metrekarelik bir 
alanda faaliyet 
gösteren Borusan, 
birçok önemli sosyal 
sorumluluk proje
sine de imza 
atmıştır. Bunlar 
arasında;
"Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Sunğipek 
Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi'nde Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu, 
"Hukuk Fakültesi ve 
Dekanlık Binası 
inşaatları, 
"Bursa Devlet Hasta 
nesi tam teşekküllü 
hasta odası tefrişi, 
"Borusan İlköğretim 
Okulu, 
"Borusan Köprüsü, 
"Ematullah Hatun 
Cami'nin yeniden 
yapımı, 
"Gemlik Kültür Mer 
kezi Binası, 
"Gemlik Vergi 
Dairesi Binası, 
"Gemlik Lisesi ve 
Spor Salonu 
restorasyonu, 
"Gemlik Anadolu 
Lisesi Kimya 
Laboratuvarı yapımı, 
"Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesi atölye 
ekipmanları, 
"Adliye Binası ve 
Lojmanları tadilatı, 
Adliye ofisleri bil
gisayar donanımı 
"Gemlik Yelken

Kulübü sponsorluğu 
da yer alıyor.
Ayrıca, U.Ü. Hukuk 
Fakültesi kullanımı 
için iki kafeterya ve - 
bir konferans salo
nundan oluşan 
öğrenci merkezinin 
de Mayıs sonunda 
tamamlanarak 
Haziran'ın ikinci 
yarısında üniversit
eye teslim edilmesi 
planlanıyor. Borusan 
Kocabıyık Vakfı 
aracılığıyla eğitime 
büyük destek veren 
Borusan bunların 
yanı sıra bölgedeki 
çeşitli okulların 
ihtiyaçlarını da 
karşıladı.
Borusan Kültür 
Sanat ile kültür - 
sanatın da önemli 
destekçilerinden 
olan şirket, Gemlik 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri için 
tiyatro gösterimleri 
düzenlemesinin yanı 
sıra Gemlik'in Kurtu 
luş Günü ve Zeytin 
Festivali'ne de katkı
da bulunuyor. 
Ramazan aylarında 
Gemlik Kızılay 
Derneği'yİe ortak 
çalışmalar da yapan 
Borusan, bölgede 
yapılan deprem tat
bikatlarının da 
önemli destekçi- 
lerindendir.”

Borusan Gemlik'i 
ağaçlandırıyor 
Üretim faaliyetlerini 
Gemlik fabrikasında 
sürdüren, Borusan 
grup şirketlerinden

Borçelik, Gemlik 
bölgesinin ağaç
landırılmasına yöne
lik çalışmalar yapı 
yor. Borusan'ın 
çevreyi koruma 
anlayışını faaliyetle 
rine taşıyan şirket, 
kurulduğu günden 
bu yana tüm üretim 
süreçlerinde 
çevrenin korunması
na yönelik 
uygulamalar gerçek
leştiriyor.
Borçelik, 1999 yılın
da Mudanya 
Dedeköy'de 8.000 
adet fıstık çamı dikti. 
Borçelik geçtiğimiz 
yıl Bursa Orman 
bölge 
Müdürlüğü'nün 
Gemlik İlçesi, 
Şahinyurdu 
Köyü'ndeki 160 hek
tar alanın ağaç
landırılması proje
sine sponsor oldu. 
2011 yılında 500.000 
adet fidan diken 
Borçelik, 2012-2015 
yılları için bu fidan
ların bakımını da 
üstlendi.
Borusan Limanı 
Üniversitelilere 
Açıldı Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek oku- 
lu'nun iki yıllık Deniz 
ve Liman İşleme 
Programı'na devam 
eden öğrenciler, 
Borusan Limam'nda 
uygulamalı eğitim 
alarak liman işlet
meciliği konusunda 
uzmanlaşma fırsatı 
buluyorlar. Uludağ 
Üniversitesi Asım 
Kocabıyık MYO ile 
Borusan Lojistik 
arasında imzalanan 
Üniversite - Sanayi 
işbirliği protokolüne 
göre liman işlet
meciliği konusunda 
branşlaşmak isteyen 
öğrenciler, son 
sınıflarında yedi der
slik seçmeli paketi 
Borusan Limam'nda, 
Borusan Lojistik 
çalışanlarından 
uygulamalı ölarak 
alabiliyorlar.



23 Mayıs 2012 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 3

Bursa'daki özel Bir Hastaneye 
Yönelik Yolsuzluk Operasyonu
Bursa'da özel bir 
hastanede, "SGK'lı 
hastalarla ilgili 
işlemlerde yolsuzluk 
yapıldığı" iddiasıyla 
tutuklanan 2 kişi, bir 
üst mahkemeye 
yapılan itiraz sonu
cu, serbest bırakıldı. 
Sanıkların avukat
ları, bir üst mahke 
meye başvurarak 
müvekkillerinin

Öğretmeni döven veliye 9 yıl 
hapis istemiyle dava açıldı

Bursa'da ilköğretim 
öğrencisi çocuğuna 
derste tokat attığını 
öne sürdüğü öğret
meni darp etmekle 
suçlanan 45 yaşına 
daki Nezer Ç., 9 yıl 
hapis istemiyle 
yargılanacak.
Oİay, Merkez 
Yıldırım İlçesi 
Arabayatağı 
Mahallesi'nde bulu
nan Hasan Öztimur 
İlköğretim 
Okulu'nda 4 
Mayıs'ta meydana 
geldi. Nezer Ç., 
derste oğluna tokat 
attığını öne sürdüğü 
İngilizce Öğretmeni 

Bursa'ıla Mlaıan «e Bamltan Yıkım

tahliyelerini talep 
etmeleri üzerine, 
Nöbetçi Asliye Ceza 
Mahkemesi hakimi, 
delillerin toplanmış 
olmasını dikkate 
alarak, sanıkların 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bırakılmasına hük
metti.
İl Emniyet Müdür 
lüğü Kaçakçılık ve

Lokman S.'in ders 
verdiği sınıfa girdi. 
Burada tartışma 
çıktı. Öğretmen S., 
iddiaya göre Ç.'nun 
hakaret etmesi üze 
rine sınıfta oldukları 
uyarısı yaparak 
şikayetini okul 
İdaresine iletmesini 
söyledi. Sınıftan 
çıkan Ç., okul 
müdürünü 
makamında bula
mayınca koridorda 
karşılaştığı 
öğretmene saldırdı. 
Yaşanan arbedede 
burnu kanayan 
öğretmen S., 
çağrılan 112 Acil

Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
Mali Büro Amirliği 
ekiplerince 
yürütülen soruştur
ma kapsamında 
adliyeye sevk edilen 
10 kişiden, özel has
tanenin genel 
müdürü N.K ve 
genel müdür 
yardımcısı R.Ö, 
nöbetçi mahkemece

Servise ait ambu
lans ile Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma Hastane 
si'ne kaldırıldı.
Ayakta tedavisi 
yapılan Lokman S., 
polis merkezine 
giderek şikayetçi 
oidu.

KENDİMİ 
TUTAMADIM 
Nezer Ç. emniyetteki 
ifadesinde, öğret
menin çocuğunu 
dövdüğünü söyle 
yerek, "Bir şey yap
madım. Çocuğumu 
dövmüş. Müdürü 
yerinde bulamayın

tutuklanmıştı. Diğer 
zanlılar tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakılmıştı. 
Gözaltına alınan 10 
kişinin, muayene 
olmayan hastaları 
muayene edilmiş 
gibi gösterdikleri ve 
2010 yılı kayıtlarına 
göre bir günde 180 
kişinin emarını çek
tikleri iddia edilmişti 

ca kendimi tuta
madım. Aramızda 
sorun yok” dedi. 
DAVA AÇILDI 
İngilizce öğretmeni 
Lokman S.'i darp 
ettiği gerekçesiyle 
Nezer Ç. hakkında, 
kasten yaralama, 
hakaret ve tehuu 
suçlamaları ile 
toplam 9 yıla kadar 
hapis istemiyle dava 
açıldı. Ç., 
önümüzdeki gün
lerde Bursa 5'inci 
Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde 
hakim karşısına 
çıkacak

Esi kendisiyle 
ilgilenmjyor diye 

polisi ayağa kaldırdı
Bursa'da, evine 
giren bir kişinin ken
disini darp ettiği 
iddiasıyla polise 
şikayette bulunan 
kadının yalan 
söylediği ortaya 
çıktı.
Merkez Nilüfer ilçesi 
Gümüştepe 
Mahallesi'nde 
ikamet eden Sema 
Ç.(22) gece 22.30 
sıralarında karakola 
giderek şikayetçi 
oldu. Tanımadığı bir 
kişinin evine girdiği
ni söyleyen Sema 
Ç., şahsın kendisine 
bıçak çekerek tokat 
attığını iddia etti. 
Evin odalarını 
dolaşan şahsın

Üzerine Basfcetbol 
Potası Düsen Gene 

Yaralanın
Bursa'da, basketbol 
oynarken üzerine 
pota düşen genç 
yaralandı.
Bursa'da, basketbol 
oynarken üzerine 
pota düşen genç 
yaralandı.
Merkez Osmangazi 
ilçesi Çekirge 
Mahallesi'nde 
arkadaşlarıyla 
belediyeye ait saha
da basketbol 
oynayan Kubilay 
Yılmaz (19), smaç 

tekrar geleceğini 
söyleyip ayrıldığını 
ileri sürdü.
Şikayet üzerine 
harekete geçen 
polis, olayı araştır
maya başladı. Evi 
inceleyen ekipler, 
Sema Ç. için de dok
tor raporu aldı.
Olayın büyüdüğünü 
gören Sema Ç. ise 
yalan söylediğini iti
raf etti. Sema Ç., 
eşinin sürekli 
çalıştığından kendisi 
ve çocukları ile 
ilgilenmediği İçin 
her şeyi kendisinin 
uydurduğunu dile 
getirdi.
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı 

yaptığı potayı 
tutarak, bir süre asılı 
kaldı.
Bu sırada yerinden 
sökülen pota direği 
üzerine düşen 
Yılmaz, yaralandı. 
Ambulansla Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırılan genç, 
tedavi altına alındı. 
Yılmaz'ın sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.

Bursa'da Osmangazi 
Belediyesi tarafın
dan evleri yıkılan 
kaçak bina sahipleri 
gözyaşlarına boğu
lurken, bazıları ise 
bayıldı.
Osmangazi 
Belediyesi yıkım 
çalışmalarını 
sürdürüyor.
Alipaşa 
Mahallesi'nde evin 
üzerine inşa edilen 
kaçak katın yıkımı 
sırasında 70 
yaşlarındaki Emine 
Yavuz ve eşi 
Mustafa Yavuz 
gözyaşlarına

hakim olamadı. 
Olay yerine gelen 
Yavuz'un damadı ise 
evlerinin yıkıldığını 
görünce baygınlık 
geçirdi. Ev sakin
lerinin .binanın yanı
na yaklaşmasına 
polis ekipleri izin 
vermezken, yıkımlar 
geniş güvenlik 
tedbirleri altında 
yapıldı.
Olay çıkmayan 
yıkımları bazı vatan
daşlar evlerinin 
pencerelerinden 
izledi. Bu arada, 
yıkım esnasında 
vincin çarptığı

otomobilde ufak 
çaplı hasar meydana 
geldi.
Olay yerine gelen 
trafik polisi kazayla 
ilgili tutanak 
tutarken, testten 
geçirilen vinç oper
atörünün alkolsüz 
olduğu belirlendi. 
Bazı vatandaşlar 
yıkım ekiplerine 
tepki gösterirken, 
polis ekipleri olay 
çıkmasını engelledi. 
Belediyelerin kaçak 
binalara müsaade 
etmediğini belirten 
bir vatandaş, 
"Belediyeler

kaçak binaları 
yıkıyor.
Vatandaş yıkıla
cağını bile bile 
yapıyor. Belediyenin 
vatandaşlara 
biraz kolaylık 
sağlaması gerekiyor. 
Belediye kolaylık 
sağlarsa vatandaş 
kaçak ev yapmaz" 
şeklinde konuştu. 
Yıkımların devam 
edeceğini dile 
getiren belediye 
yetkilileri ise, vatan
daşlardan kaçak 
yapılaşmaya 
yönelmemelerini 
istedi

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezBazetesi.coin

TIR SOFÖBİİ ftRftNIYOB
ŞEHİRİÇİ VE ŞEHİRLER 

ARASI ÇALIŞMAK ÜZERE
DAMPERLİ TIR 

KULLANABİLEN
ŞOFÖR ARANIYOR

0 226 832 60 71 
0 532 292 09 21

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

Kocabıyık’ın farkı...
Dün, Bursa Valiliği’nde yapılan 

cami ve okul yapımı protokolü imza 
töreni sırasında, Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, yaptığı konuşma
da, Asım Kocabıyık için şunları söyle
di:

“İnsanların hayırlısı insanlara fay
dalı olandır. Biz, Sayın Asım 
Kocabıyık ve ailesini çok yönlü olarak 
sadece bulunduğu noktada değil, 
ülkenin her köşesinde takdir edilen 
hizmetlerle gördük.

Ülkemizin kalkınmasında, sanayileş 
meşinde, büyümesinde yapmış 
olduğu katkıları unutulmayacaktır.

Bugün ise, iki yeni hizmeti daha 
eklemek üzere teşrif ettiler.

Asım Kocabıyık Gemlik ilçemizin 
manevi hamisi gibi oldu.”

Asım Bey, gerçekten Gemlik’in ha 
misidir.

En büyük eseri kurduğu işletmesi 
dir.

Arzusu, gençlerin Atatürk ilkeleri 
doğrultusunda eğitilmesi ve aydınlan
ması ülkesine ve insanlığa yararlı 
bireyler olmalarıdır.

Bunun için, yanhz Gemlik’te Boru 
san İlköğretim Okulu, Gemlik Lisesi 
Spor Salonu, Asım Kocabıyık Meslek 
Yüksek okulları ve Hukuk Fakültesi’ni 
yaptı.

Yenilerini de kurumu adına yapar 
ken ailesini adına da ibadethane yap
tırıyor.

Asım Kocabıyık, ileri yaşına karşın 
Bursa’daki imza törenine katıldı ve 
şunları söyledi:

“Gemlik, bizim için çok önemli ve 
değerli bir ilçemizdir.

Bu ilçemizin kalkınması, 
Gemliklilerin ihtiyaçlarının giderilmesi 
için destek vermeye gayret ediyoruz.

Eğitime desteği her zaman milli bir 
görev olarak gördüm. İyi eğitilmiş 
kuşaklar olmadan ülkemizin kalkın
ması mümkün olmayacağını iyi biliyo
rum. 1972 yılından bu yana eğitim 
başta olmak üzere birçok alanda 
Gemlik’in ihtiyaçlarını karşılamaya 
çalıştık. İnşa edeceğimiz okulun, 
yarının başarılı yöneticilerine, iş adam 
larına, öğretmenlerine, mühendisler
ine, doktorlarına güçlü bir temel eğitim 
vereceğine inanıyorum.”

Söyleyecek söz bulamıyorum.
Hiçbir fani, yaşadığı toplumda edin 

diği zenginlikleri, gözlerini yaşama 
kapadığında bir yerlere götüremiyor.

Onlar bu dünyada kalıyor.
Kazananlarını toplumuyla paylaşan

lar, hem toplumlarna yararlı hizmetler 
yapıyor, hem de sonsuza dek yaşıyor
lar.

Asım Kocabıyık’ta bıraktıklarıyla, 
sonsuza dek yaşayacaklar arasında 
yerini alanlardandır.

Bursa Vergi Dairesi Başkanı 2011 yılı kurumlar vergisi şampiyonlarını açıkladı

Gemlik Gübre Bursa 3. sii oldu
Bursa Kurumlar Vergisi rekortmeni Elektrik Dağıtım A.Ş 

(UEDAŞ) oldu. UEDAŞ 36 milyon 988 bin 795 lira, ikinci SÜTAŞ 
A.Ş. 11 milyon 768 bin 141 lira, üçüncü olan Gemlik Gübre A.Ş. 

ise 11 milyon 427 bin 802 lira Kurumlar Vergisi ödeyecek.
Bursa Vergi Dairesi 
Başkanı İbrahim 
Saydam, düzenlediği 
basın toplantısında, 
Bursa Kurumlar 
Vergisi mükellef 
lerinin 2011 
vergilendirme döne
mine ilişkin Nisan 
ayında verdikleri yıl
lık kurumlar vergisi 
beyan sonuçları ve 
ilk 100 sıralamasına 
yönelik bilgiler 
verdi.
Saydam, 2011 
vergilendirme döne
mine ilişkin verilen 
kurumlar vergisi 
beyanname 
sayısının önceki yıla 
göre yüzde 3,75 
artışla 22 bin 133 
adede yükseldiğini 
belirterek, beyan 
edilen kurumlar ver
gisi matrahının 
yüzde 26,32 artarak 
3 milyar 763 milyon 
662 bin 783 liraya 
çıktığını bildirdi.

18 Mams Fotoğral Seraisi CiöS'ta aüiiıiı
19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı kutla
maları devam ediyor. 
İlçe Milli Eğitim ve 
İlçe Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü tarafın
dan CİUS AVM 
içinde açılan 
fotoğraf sergisi ilgi 
gördü. Gemlik 
Belediyesi’nin 
katkılarıyla organize 
edilen çok sayıda 
sportif etkinliğin 
yanı sıra sosyal ve 
kültürel faaliyetlerin 
de fotoğraflarının 
yer aldığı sergiyi 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen,

KAYIP

Tahakkuk eden 
kurumlar vergisinin 
de yüzde 26,34'lük 
yükselmeyle 748 
milyon 514 bin 444 
liraya ulaştığını 
anlatan Saydam, 
şöyle devam etti: 
"İlk 100 sıralaması
na giren mükellef 
lerin beyan ettiği 
kurumlar vergisi 
matrah toplamı, 1 
milyar 676 milyon 54 
bin 172 lira, bu 
mükellefler adına 
tahakkuk eden 
kurumlar vergisi 
toplamı ise 333 mil 
yon 358 bin 655 lira 
oldu. Buna göre, ilk 
100 sıralamasına 
giren mükelleflerim
izin beyan edilen 
kurumlar vergisi 
matrahı içindeki 
payı yüzde 44,53 
olarak gerçekleşti. 
Diğer bir ifadeyle de 
ilimizde tahakkuk 
eden kurumlar ver

Gençlik ve Spor yaptılar. sergi beğeni topladı
Müdürü Ahmet Adil Hafta süresince Serginin 25 Mayıs
Tunç ve Milli Eğitim yapılan etkinlikler Cuma akşamına
Şube Müdürü den seçme 157 kadar açık kalacağı
Burhan İnan birlikte resmin yer aldığı açıklandı.

Gemlik Gümrük Müdürlüğünce onaylı 27/04/2012 - 
R0305503 tarih ve numaralı 240,00 TL lik Alındısı 

Belgesi zayi olmuştur. Hükümsüzdür 
LEAR TRIM OTO YAN SAN. LTD. ŞTİ.

gisinin yüzde 
44,54'1ük kısmı ilk 
100 sıralamasına gi 
ren mükelleflerimiz 
tarafından karşılan
mıştır."

SIRALAMADAKİ 
KURUMLARDA 
GEMLİK GÜBRE 
ÜÇÜNCÜ
Kurumlar vergisinde 
birinci, 36 milyon 
988 bin 795 liralık 
tahakkuk eden ver
gisiyle Uludağ 
Elektrik Dağıtım A.Ş 
(UEDAŞ) olurken, bu 
firma ülke genelinde 
62. sırada yer aldı. 
36 milyon 988 bin 
795 liralık tahakkuk 
eden vergiyle gelir 
vergisi rekortmeni 
olan Muharrem 
Yılmaz'ın yönetim 
kurulu başkanlığını 
yaptığı Sütaş, 11 
milyon 768 bin 141 
liralık tahakkukla, 
kurumlar vergisinde 

ikinci sıraya yerleşti. 
Sütaş, geçen yıl 6. 
sırada yer almıştı. 
Gemlik Gübre 
Sanayi A.Ş ise 11 
milyon 427 bin 802 
liralık tahakkuk eden 
vergisiyle üçüncü 
oldu.
Firma, geçen yıl ilk 
100 içinde yokken, 
2009'da 94. sırada 
bulunmuştu.
Kurumlar ver
gisinde, toplam için
deki payı yüzde 44 
olan ilk 100'de yer 
alanların büyük 
bölümünü ise 
otomotiv ve 
tekstil firmaları 
oluşturuyor.
Çok sayıda otomotiv 
yedek parça imalatı 
yapan firmalar ile 
tekstil üreten işlet
melerin Kurumlar 
vergisindeki yüzde 
26'hk artışta önemli 
rol oynadıkları 
gözleniyor.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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I Serbest Kürsü
Necdet ZAMBAK

Hadi her şey bahar, aşk ve şiire 
dair olsun bugün.

Güzel şeyler düşünelim hep 
birlikte.

Yine ilkbahardan, yani hayat
tan, bir gün daha kayıp gidiyor.

Yitik zamanları geri çevirmek 
mümkün değil,

Yaşamak lazım!

Uzatın uzatın korkmayın!
Sabah serinliğinde, başınızı 

pencerenizden, zeytinliklere 
doğru uzatın.

Baharı duyacak, hayatı kokla 
yacaksınız.

Henüz şarkılara beste olmamış 
kuş seslerini,

Ortancaları, papatyaları, gelin
cikleri göreceksiniz.

Yitip gitmeden tadına varmak 
lazım.

Farkına varmak lazım mesela; 
çocuklarımızın büyüdüğünün.

Farkına varmak lazım mesela; 
güzelliğimizin.

Geçin geçin, aynanın karşısına 
geçin.

BAHAR VE AŞK
Eşiniz için bir başka hazırlanın 

bugün.
Gülümseyerek “merhaba” diyin 

kendinize.
Herkesin gülümseyerek sizi 

cevapladığını göreceksiniz.

AŞK’ı göreceksiniz!

Cunda akşamlarından, Ayvalık 
kıyılarına çarpan,

Nihavent bir fasıldır bazen aşk. 
Kimine göre ağlatan bir hicaz, 
Kimine göre Yemen 

Türküsüdür.

Ya da mahur bir bestedir, 
Müjgan’la ağlaşan Ahmet

Kaya’da.

Edremit’ten ida’ya bakan 
gözlerde yanan,

Homeros’un ateşidir bazen aşk.
Şeytan sofrasında rüzgarlı 

deniz,
Urla’da kurşuni bir akşam 

üstüdür.

Ya da en müstehcen

düşümüzdür,
Etekleri belinde çamaşır 

yıkayan, Fahriye Abla’da.

Ankara Garı’nda, tren çığlıkları 
arasında,

Sessiz bir yolcu gibidir bazen 
aşk.

Ayaz gecelerde elini göğe uzat- 
san,

Söküp alacağın sıcak bir yıldız. 
Bazen yolcusu belli olmayan, 
Fırtınaya yakalanmış gemilerin 

yanaştığı bir liman,
Çoğu zaman büyük tutkular ve 

gönül yarasıdır.
Ya da Çukurova’yı anlatan 

Yaşar Kemal’den bir roman...

Hadi bir de Cemal Süreyya’dan 
AŞK ile tatlıya bağlayalım 
konuyu

Şimdi sen kalkıp gidiyorsun. 
Git.

Gözlerin durur mu onlar da 
gidiyorlar. Gitsinler.

Oysa ben senin gözlerinsiz

edemem bilirsin
Oysa Allah bilir bugün iyi uyan

mıştık
Sevgiyeydi ilk açılışı gözlerimi 

zin sırf onaydı
Bir kuş konmuş parmaklarıma 

uzun uzun ötmüştü
Bir sevişmek gelmiş bir daha 

gitmemişti
Yoktu dünlerde evvelsi gün

lerdeki yoksulluğumuz
Sanki hiç olmamıştı

Oysa kalbim işte şuracıkta 
çarpıyordu

Şurda senin gözlerindeki 
bakımsız mavi, güzel laflı Istan- 
bullar

Şurda da etin çoğalıyordu 
dokundukça lafların dünyaların

Öyle düzeltici öyle yerine getiri
ciydi sevmek

Ki Karakoy köprüsüne yağmur 
yağarken

Bıraksalar gökyüzü kendini 
ikiye bölecekti

Çünkü iki kişiydik

Oysa bir bardak su yetiyordu 
saçlarını ıslatmaya

Bir dilim ekmeğin bir iki zey
tinin başınaydı doymamız

Seni bir kere öpsem ikinin 
hatırı kalıyordu

İki kere öpeyim desem üçün 
boynu bükük

Yüzünün bitip vücudunun 
başladığı yerde

Memelerin vardı memelerin 
kahramandı sonra

Sonrası iyilik güzellik.

MHP den 145 Nolu Tır
Kooııeratifi'ne avaret

Müteahhitler 
Derneği Yönetimi, 
BUSKİ Gemlik Şube 
Müdürlüğü’nü 
ziyaret etti. 
Şube Müdürü 
Hasan Türe tarafın
dan karşılanan 
dernek yöneticileri 
kuruluş amaçlarını 
ve BUSKİ hakkında- 
ki görüşlerini dile 
getirdiler.
Müteahhitler Dernek 
Başkanı Hamza 
Aygün, BUSKİ 
Gemlik Şube 
Müdürlüğü’nün 
çalışmalarından 
dolayı Türe’ye 
teşekkür etti.

Müteahhitler 
olarak şantiyelere 
altyapı hizmeti 
getirilme sinde, su 
ve kana lizasyon 
çalışmalarında 
kayda değer bir 
problem yaşanma
masından ve şube 
olarak güleryüzlü 
hizmet 
görmelerinden 
dolayı teşekkür etti. 
Aygün ziyarette 
yaptığı açıklamada, 
BUSKİ’nin hizmet
lerinden duyduğu 
memnuniyetine 
teşekkür ederken, 
su ve kanalizasyon 
katılım bedellerinin 

ise çok yüksek 
olduğunu belirterek, 
makul seviyelere 
indirilmesini 
talep etti.
BUSKİ Şube 
Müdürü Hasan Türe 
Gemlik Müteahhitler 
Derneği’nin çok 
büyük bir ihtiyaca 
cevap vereceğini 
müteahhitlerle ilgili 
kurumlar arasında 
bir köprü vazifesi 
göreceğini dile 
getirdi.
Sıcak bir ortamda 
gerçekleşen ziyaret 
karşılıklı dilek ve 
temenniler ile 
sona erdi.

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı, Gemlik 
145 Nolu TIR 
Kooperatifini ziyaret 
etti.
Ziyarette, Kooperatif 
Başkanı Recep 
Ergün; Gemlik’te 
birçok ilçeye göre 
taşıyıcılara daha az 

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

sahip;çıkıldığını 
çevre kuruluşlarda 
şehir dışından çok 
araç çalıştırıldığını 
ifade etti.
MHP’nin Cami 
önerisi ve mevcut 
Belediye binası ile 
alakalı da sağlam 
olması durumunda 
yıkılmaması gerek

tiğini dile getirdi. 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu’da 
nakliyeci esnafının 
ülke geneli ve 
Gemlik’teki önemine 
değinirken Belediye 
binasının sağlam bir 
rapor alınmadan 
yıkımına karşı 
olduklarını yineledi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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II

îl hliil Ifcöğretim Okulu'niia serffiih töreni
Milli Eğitim 
Bakanlığı ve UNİCEF 
İşbirliği İle ÖNCE 
ÇOCUKLAR” 
Projesi Kapsamında 
11 Eylül İlköğretim 
Okulunda Anne ve 
Babalara Yönelik 7- 
19 Yaş Aile Eğitimi 
İle İlgili Olarak 
Sertifika Töreni ; 
Yapıldı. 
Törene, Üçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Şube Müdürü 
Burhan İnan, 
Rehberlik ve 
Araştırma Merkezi 
Müdürü Yakup 
Metin, Öğretmenler, 
Veliler ve Öğrenciler 
Katıldılar.
Açılış konuşmasını 
Yapan Okul Müdürü 
Ercan Akbaş, 
davetlilere hoş gel
diniz diyerek Aile 
Eğitimi Programı İle 
İlgili Açıklamalarda 
Bulundu.
Aile Eğitimi 
Programının 2 Grup

Halinde Pazartesi ve 
Cuma Günleri 3’er 
Saatlik Programla 8 
hafta devam ettiğini, 
Bu programda 1 
baba ve 39 anneye 
etkili iletişim, olumlu 
disiplin yöntemleri, 
anne baba tutumları 

gibi çeşitli konular
da eğitim verildiğini, 
Bu eğitimlerin 
önümüzdeki eğitim 
öğretim yılında da 
daha fazla velileri 
mizin katılımıyla 
devam edeceğini 
belirtti. Okul Müdürü 

babaları da bu eğiti 
me katılmaya davet 
ettiğini söyledi. 
Bu eğitimin gerçek
leşmesinde emeği 
geçen ilçemiz 
Rehberlik ve 
Araştırma Merkezi 
Psikolojik Danışman

Öğretmeni Osman 
Nilüfer’e, Okul 
Rehber Öğretmeni 
Ayşe Gonca 
Karakaya Oluk’a ve 
Eğitime Destek 
vererek katılan tüm 
Anne ve Babalara 
Teşekkür etti.

Törende anne ve 
babalar adına söz 
alan Mustâfa 
Akdeniz ve 
Anneler adına 
söz alan 
Hande Özçelik 7-19 
yaş aile eğitimi prog 
ramının çok faydalı 
ve etkili olduğunu 
belirterek emeği 
geçenlere teşekkür 
ettiler.
Bu tür programların 
daha fazla yapıl
masını talep ettiler. 
Konuşmaların 
ardından Okul 
Rehber Öğretmeni 
Ayşe Gonca 
Karakâya Oluk 
tarafından slayt 
gösterisi yapılarak 
sertifika törenine 
geçildi.
Eğitimlerini tamam
layan anne ve 
babalara sertifikalan 
verilirken çocukları 
tarafından karanfil 
verildi. Program 
yapılan ikramın 
ardından sona erdi.

elmte sekeri
-----* KREŞLERİ —

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

İKİ BİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI, YARATICI. 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK RİLİNÇİNE SAHİP, 

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU DİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 
infoâelmasekerikres.conrveya www.elmasekerikres.com 

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

m2 3 TL. BİZ, SİZE HİZMET 
İÇİN VARIZ! 

Halılarınızı evinizden alıp, 
aynı gün içinde teslim ediyoruz

LAF DEĞİL, İŞ ÜRETİYORUZ
Kredi kartı geçerlidir

Siteler Mah. Hizmet Cad.
Aygün Sitesi 68/B

http://www.elmasekerikres.com
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GEMLİK ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞ1144 ALBÜM NUMARALI
LEVAZIM UEPO ONARIMI.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK HV. MEY.K.LIĞI YALOVA
GEMLİK ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI 144 ALBÜM NUMARALI LEVAZIM DEPO ONARIMI. yapım işi 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununun 19 ncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2012/64242
1- İdarenin 
a) Adresi
b) Telefon ve Faks numarası
c) Elektronik Posta Adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer
c) İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi
3- İhalenin

: HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI TAŞKÖPRÜ- ÇİFTLİKKÖY / YALOVA
: 226 353 31 31 - 226 353 32 10
: ILIKCAYJHSAN@HVKK.TSK.TR

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu 
Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: GEMLİK ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI GEMLİK /BURSA
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren

5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
: Yer tesliminden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

a) Yapılacağı yer : HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI TAŞKÖPRÜ-ÇİFTLİKKÖY/YALOVA
b) Tarihi ve saati : 31.05.2012-10.oo
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler :
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası bel

gesi
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan, ilk ilan veya ihale 

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.2.2. Tüzel kişi olmasi halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması 
halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin 
noter tasdikli İmza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırıiamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağı

na ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir 
ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler :
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler :
4.3.1. İş deneyim belgeleri
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak 

üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler :
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) Teknik Personel :

Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri

0 0 0 0

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler : 
B-lll/2
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri :
İNŞAAT MÜHENDİSİ VE MİMAR DİPLOMALARI
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI İHALE 

KOMİSYON BAŞKANLIĞI TAŞKÖPRÜ -ÇİFTLİKKÖY/YALOVA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorun

ludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI TAŞKÖPRÜ - ÇİFTLİKKÖY / YALOVA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar 

teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak sınır Değer Katsayısı (N): 1

mailto:ILIKCAYJHSAN@HVKK.TSK.TR
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
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Dojo’lu sporcular Büyükşehir 
Karate Müsabakalarına katıldı
Gemlik Dojo Karate 
Do Spor Kulübü, 19 
Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı’nın 
93. yıldönümü 
nedeniyle Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan düzenlenen 
karate müsaba 
katarına katıldı. 
Gemlik Dojo Karate 
Do Spor Kulübü 
Antrenörü Gökhan 
Özler, spor kulübü 
sporcularından 
Saadet Ulay’ın 
kumitede ikinci, 
Müzeyyen 
Kılıçarslan’ın 
kumitede üçüncü 
olduğunu bildirdi.
Ayrıca, Gemlik Dojo Akyıldız, Sefa Melis Akyıldız’ın belirtildi.

BP: 33 Yasam Atölyesi: 58
Kaymakamlık 
Kupası Gümüş Ayak 
Basketbol 
Turnuvası’nda 
mücadele tam gaz 
devam ediyor.

4.Haftanın ilk maçı 
BP- Yaşam Atölyesi 
1. periyot 6/9 2. 
periyot 6/18 3. peri 
yot 9/14 4 .periyot 
12/17 Yaşam

Atölyesi üstün
lüğünde geçti, BP 
adına Berkan 
Özkan 18 sayı üre
tirken,Yaşam 
Atölyesi adına

Özgür Demirtaş 17 
sayı üretti.
Maç BP 33 Yaşam 
Atölyesi 58 sona 
erdi.

amı 
HM

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK ELEMAN ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B Stüdyo Prestij yanı

I Tel: 513 96 83 GEMLİK

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

SflTlUK DEVREMÜLK
ARMUTLU

TATİL KÖYÜ’NDE 
ŞİFALI KAPLICA SUYU 
İÇİNDE DENİZE SIFIR, 

YILLIK AİDATI ÖDENMİŞ, 
2-16 HAZİRAN 2012 

TAPUSU HAZIR DEVRE 
MÜLKÜMÜ SATIYORUM.

0 224 513 97 74 
0 539 277 25 65

ELEMAN ABANIYOR
ÜÇ KARDEŞLER RENAULT 
SERVİSİNDE ÇALIŞACAK 

ÜNİVERSİTE MEZUNU 
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ 

SORUMLULUĞU
YAPABİLECEK MÜŞTERİ 

TEMSİLCİSİ
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

ELEMAN VE
MEKANİK USTASI 

(YETKİLİ SERVİS GEÇMİŞİ 
OLAN) ARANIYOR

Tel: 514 30 89

SATILIK DAİBELER
KAYIKHANE MEVKİİ 
KAYIKHANE SİTESİ

C BLOK KAT 5 
3+1 BAKIMLI VE DENİZ 
MANZARALI DAİRE İLE 

MANASTIR MEVKİİ İLKNUR 
YAPI KOOPERATİFİ F BLOK 

3+1 BAKIMLI DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR

0532 231 94 74

ELEMAN ARANIYOR
Fabrikamızda çalışacak 
BAKIMCI, ELEKTRİKÇİ 

ve VASIFSIZ
ELEMANLAR aranıyor

VERONA GRANİT 
MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 

Umurbey Sanayi Bölgesi 
Yalova Yolu 2. Km. GEMLİK 
TEL :514 03 06-514 20 21

‘Gemlik Körfez’internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Memur zammında uzlaşma wlı
Memur zammında 
hükümetle 
konfederasyonlar 
uzlaşamadı.
Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, kamu 
işveren heyetinin 
2012 için yüzde 3,5 + 
4 önerdiğini, 2013 
yılı için yeni bir 
öneride bulun
madığını söyledi. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik ise nihai 
tekliflerini sunduk
larını söyledi. 
Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, "Kamu 
İşveren Heyeti'nin 
getirdiği yeni teklif 
2012 için 3,5 4, 2013 
için bir yenilik yok, 
ek ödeme yok, eş 
yardımında artış 
yok, taban aylığa 
zam yok, 4-C'liye 
yüzdelik zam yok, 
emekliye zam yok, 
toplu sözleşme 
ikramiyesine zam 
yok, yok, yok, yok" 
dedi.
Memurlar ile 
Hükümet arasında 
devam eden toplu 
sözleşme görüşme 
lerinde verilen arada 
açıklama yapan 
Gündoğdu, 
görüşmelere "uzun 
bir süre" ara verdik
lerini söyledi. 
Gündoğdu, "Kamu 
İşveren Heyeti'nin 
getirdiği yeni teklif 
2012 için 3,5 4, 2013 
için bir yenilik yok, 
ek ödeme yok, eş 
yardımında artış 
yok, taban aylığa 
zam yok, 4-C'liye 
yüzdelik zam yok, 
emekliye zam yok, 
toplu sözleşme 
ikramiyesine zam 
yok, yok, yok, yok. 
'Bunu daha fazla

uzatmanın bir 
anlamı yok' dedik" 
diye konuştu. 
Memurlar ile 
hükümet arasındaki 
toplu sözleşme 
görüşmeleri 
Türkiye Kamu-Sen 
Genel Başkanı 
Koncuk: "Kamu 
İşveren kurulu, 
masada verilen söz
lerin altında 
kalmıştır" -"700 bin 
öğretmen, müste 
şarın, genel müdü 
rün, daire başkanı 
nın geleceği adına 
feda edilmiştir” 
Kamu çalışanları, 23 
Mayıs’ta, Türkiye 
genelinde, iş bırak
ma eylemi yapacak 
Türkiye Kamu-Sen 
Genel Başkanı 
İsmail Koncuk, 
memuriar ile 
hükümet arasındaki 
toplu sözleşme 
görüşmelerine 
ilişkin, "Kamu İşv
eren Kurulu, masada 
verilen sözlerin 
altında kalmıştır" 
dedi. Koncuk, Çalış
ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlı 
ğı’ndaki toplu 
sözleşme görüşme 
lerine verilen arada, 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada, 30 
Nisan’da başlayan 
toplu sözleşme 
görüşmelerinin 
kamu çalışanları ve 
emekliler yönünden 
"hayal kırıklığı” 
olduğunu öne sürdü.

Toplu sözleşme 
masasında, cuma 
günü "tamam" 
denilen, "sıcak 
bakıldı” denilen 
konuların, pazartesi 
günü soğumuş 
olarak karşılarına 
çıktığını dile getiren 
Koncuk, cuma 
gününden bu yana 
geriye giden tek
liflerle karşı karşıya 
kaldıklarını vurgu
ladı. Ağır sözler 
söylemek isteme 
diğini, ancak böyle 
bir anlayışın olamay
acağını ifade eden 
Koncuk, şunları kay
detti: "Kamu İşveren 
Kurulu, masada ver
ilen sözlerin altında 
kalmıştır. Bunu çok 
net ifade ediyorum. 
666 Sayılı Kanun 
Hükmünde 
Kararname ile öğret
meni yok sayan, 
akademisyeni yok 
sayan, din 
görevlilerini yok 
sayan, hekim dışı 
sağlık çalışanlarını 
yok sayan, polisi, 
subayı, astsubayı 
yok sayan bir anla 
yış vardı. 2 milyon 
100 bin kamu 
çalışanını yok sayan 
bir anlayış vardı. 
Umut ettik ki toplu 
sözleşme masamın- 
da düzeltilir. Kapalı 
kapılar ardında 
yapılan düzen
lemelerin, kamu 
çalışanlarına ızdırap 
verdiğini biliyoruz.

Toplu sözleşme 
masasında 700 bin 
öğretmen hesaba 
kitaba alınmadı. 
Eğitim öğretim 
davasının ana 
enstrümanı olan 700 
bin öğretmen, 
müsteşarın, genel 
müdürün, daire 
başkanının geleceği 
adına feda edilmiştir. 
Akademisyenler, 
sağlık çalışanları 
feda edilmiştir. 
Bütçe disiplini 
uğruna feda 
edilmişlerdir. 
Yıllardır bu bütçe 
disiplinin arkasına 
saklanan hükümetin 
bu anlayışlarını biz 
reddediyoruz. 9 bin 
dolar milyoneri pey
dahlanınca, 2011 
yılında bütçe disipli
ni bozulmuyor, 
Türkiye Yunanis 
tan’a dönmüyor ama 
kamu çalışanlarına, 
emeklilere 3 
kuruşluk zammı 
verdiğimiz zaman 
Türkiye Yunanis 
tan’a döner gibi böy 
le akıl almaz gerek 
çelerin arkasına sak
lanılıyor.” Koncuk, 
kamu çalışanlarına 
artık sokakların 
işaret edildiğini 
belirterek, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Kamu çalışanları, 
23 Mayıs’ta, Türkiye 
genelinde, iş bırak
ma eylemi yapacak
tır. Öğretmenlerimiz 
ders vermeyecek, 
sağlık çalışanları 
hizmet üretmeyecek, 
trenler çalışmaya
cak, uçaklar uçmay
acak, kamu çalışan
ları 1 gün boyunca 
hizmet üretme 
gücünden gelen 
gücünü kullanarak 
hizmet üretmeye
cek.”

Emekli aylığı 2 
günde bağlanacak!

Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
Başkanı Fatih Acar, 
emeklilik işlem
lerinin giderek hız
landığını, bağlama 
sürelerinin kısaldığı 
nı belirterek, ”Bu 
gün geldiğimiz nok
tada 2012 yılı içinde 
bunu 20 günün altı
na indireceğiz. 2013 

KflŞCDC IftKLCMCK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

1 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

ve 2014’lerde hede
fimiz; vatandaşımız 
emeklilik dilekçesini 
verdiği zaman 1-2 
gün içerisinde, 
’Emekli oldunuz 
hayırlı olsun, güle 
güle emekli 
maaşınızı ahn’ diye
bileceğimiz bir 
yapıya kavuşmak 
dedi.

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. 513 12 06

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

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

1 
K

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
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 612 01 63

DAĞITICILAR

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

H HASTANELER

R Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 35 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

BELEDİYEu 
E 

İR.

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

TAKSİLER

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

1 Akcan Petrol s13 1O 79
MAR-PET s13 30 33
Tuncay Otogaz 513 1« 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI: 4278 

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)

IIlMM
VENÜS SİNEMASI 

AÇLIK OYUNLARI: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:45... 
SİYAHLI KADIN 

12:00-14:15-16:30- 
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



OtoGaz

POSITIVE KARTLA 
HEDİYE YAKIT

KALİTELİ HİZMET 
GÜVENİLİR AKARYAKIT 
ÜCRETSİZ OTO YIKAMA

-MADENİ YAĞ
■MARKET
■İÇ DIŞ DETAYLI YIKAMA 

(Motor, Koltuk, Tavan, Alt Döşeme Yıkama) 
SİZ ARAYIN, BİZ ALIP OTONUZU YIKAYALIM

Merkez : Hisar Mah. Dörtyol Ağzı Mevkii - GEMLİK
Şube: Armutlu Yolu Kurudere Mevkii - KÜÇÜKKUMLA 

Şube: Hisar Mh. Gemlik Sümerbank Girişi Balıkçı Barınağı - GEMLİK 
Tel: 0.224 513 10 79

akcan 16@poasbayi.com.tr

mailto:16@poasbayi.com.tr


TÜM FIX PAKETLER VE ELF MOTOR 
YAĞLARINDA YÜZDE 20 İNDİRİM

4 ADET MİCHELİN LASTİK ALANA 
POLYPAD ANDROİD PC TABLET HEDİYE.

BONUS CARD - MAXIMUM KART
VE WORLD CARD’A 6 TAKSİT

KAMPANYA 7 MAYIS - 9 HAZİRAN 2012 
TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR

v ÜCKARDtSLER
RENAULT OTOMOTİV

Yeni Yalova Yolu Bağ-Kur Sanayi 
Sitesi E Blok No : 9 GEMLİK / BURSA 
Tel : (0.224) 513 89 06 Fax : 514 30 89

Eğitim-Sen ve Türk Eğitim-Sen Sendikaları ile Sağlık Emekçileri dün ilçemizde greve giderken, Hükümet binasında 
tencerelerden bakan memurları eyleme çağırdılar. Eğitim Bir-Sen ve Eğitim İş Sendikası üyeleri Bursa’daki eyleme katıldılar 

Oğıetmenler hartııılı “HiiMiiiei zammı al basına tal
Türk Kamu Sen 
Federasyonu ile 
Memur Sen Fed era s 
yonu’nun çağrısı üze 
rine, dün eğitim emek 
çileri ile bazı sağlık 
emekçileri bir günlük 
grev yaparak işlerini 
bıraktılar. Gem lik’d e 
dün öğretmenlerin 
grev yapması nede 
niyle okullar boş kaldı. 
Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

40 yıldır değişen ne?
Dün, kamu çalışanları, demokratik ve 

ekonomik haklarının verilmemesi üzeri 
ne, Türkiye genelinde greve gitti.

Gemlik’te de başına eğitim emekçileri 
olan öğretmenlerin çektiği grev nedeniy 
le birçok öğrenci dersbaşı yapamadı.
öğretmenler yıllardır olduğu gibi, AKP 

iktidarında da meydanlara indi.
Sorunlarını, isteklerini bir kez daha hay 

kırdılar.
öğretmenlikten ayrılmış, eski bir şendi 

kaçı olarak, dün gördüğüm manzara, 
bugüne kadar gördüklerinin en görkem- 
lisiydi.

1970’1erin birbirine düşman iki şendi ka 
sı, birlikte eylem düzenlediler. Dev. 4’de

Türkiyenin gündeminden düşrrıeyen kadına şiddet 
olaylarının bir yenisi de Gemlik’te yaşandı

Hosanmalı isleyen esine 2 lnıısun
FGemlik’ten Giresun’a gelin giden Melek Özgün, ikinci eşinden boşanmak 

isteyince kocası tarafından göğsünden ve bacağından vuruldu

Birinci eşinden ayrıldıktan 
sonra Giresun’nun Göreli 
kasabasına gelin giden 
Melek Özgün (30) adlı 2 
çocuk annesi kadın, dün 
eşinin silahlı saldırısı ile 
ağır yaralandı. 
Bir yıl önce ikinci eşi 
Gökhan Özgün ile evlenen 
Melek Özgün, 2,5 ay önce 

geçimsizlik yüzünden ‘ Gem 
lik’teki baba evine döndü. 
Dün, Gemlik’e gelen kocası 
Gökhan Özgün, eşi ile Altın 
taş Camii yakınların da yol 
da tartıştı. Karısının boşan
mak istemesine kızan koca, 
eşini silahıyla göğ sünden 
ve ayağından yaralayak 
kaçtı. Muammer Ağım

Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılan talihsiz kadın, 
buradan Bursa'ya sevk 
edildi, ameliyata alındı. 
Durumunun ağır olduğu 
bildirilirken, kızgın koca 
Bursa Buttim yanındaki 
polis noktasına giderek tes
lim oldu. Olayla ilgili soruş
turmaya başlandı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Eğitim-Sen ve Türk Eğitim-Sen Sendikaları ile Sağlık Emekçileri dün ilçemizde greve giderken, Hükümet binasında 
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Öğretmeliler lıaııltırılı liilıiiıııeuaııııııı al basına çal"

Türk Kamu Sen 
Federasyonu ile 
Memur Sen 
Federasyonu’nun 
çağrısı üzerine, dün 
eğitim emekçileri ile 
bazı sağlık emekçi
leri bir günlük grev 
yaparak işlerini 
bıraktılar.
Kamu Sen’e bağlı 
Türk Eğitim Sen ve 
Eğıitim Sen 
Sendikası üyesi 
öğretmenler, dün 
derslere girmeyerek 
işi bırakarak 
Federasyonun 
çağrısına uydular ve 
hükümet ile fede 
rasyonların toplu 
sözleşme görüşme 
lerinde anlaşama
maları üzerine greve 
gittiler.
Gemlik’de dün 
öğretmenlerin grev 
yapması nedeniyle 
okullar boş kaldı. 
Greve katılmayan 
öğretmenler grev 
kırıcı olarak nite
lenirken, bu öğret
menler derslere 
devam ettiler. 
Eğitim Sen, Türk 
Eğitim-Sen, Eğitim 
Bir_Sen ve Eğitim - 
İş Sendikalarına üye 
öğretmenler, dün 
sabah okullarına git
meyerek sendikala 
rımn önünde top
landılar. Eğitim Bir 
Sen ve Eğitim İş 
Sendikası’na üye 
öğretmenler, 
Bursa’daki eylem
lere katılmak için 
ilçemizden oto
büslerle ayrıldılar.

HALAYLARLA 
YÜRÜDÜLER 
Dün sabah saat 
10.oo da İstiklal

Caddesi Bora 
Sokak’ta bulunan 
Türk Eğitim Sen 
Sendikası önünde 
toplanan sendikaya 
üye öğretmenle, hur
dan flamalarla 
yürüyerek Hükümet 
Konağı önünden 
Ahmet Dural 
Meydanı’nda bulu
nan Belediye Düğün 
Salonu’nun önüne 
yürüdüler.
Bu sırada, Park 
Sokaktan Ahmet 
Dural Meydanına 
gelen Eğitim-Sen 
Sendikası üyeleri 
öğretmenlerle bir
leştiler.
Boşaltılan Belediye 
nin önündeki 
otoparkta toplanan 
Eğitim Sen ve Türk 
Eğitim Sen üyesi 
yüzlerce öğretmen 
Belediye önünde 
halaylar çekerek, 
davul ve zurna 
eşliğinde eylehıe 
renk kattılar. 
“Hükümet zammı al 
başına çal”, 
“Parasız eğitim, 
parasız sağlık”, 
“ Sendikalar el ele 
genel greve”, 
“ Ücretli köle Olma 
yacağız”, 
“ Baskılar bizi yıldı 
ramaz”, 
“Sendikalar el ele, 
genel greve.”,, 
“Susma sustukça 
sıra sana gelecek.” 
“İşçi memur el ele, 
genel greve”, 
“Gün gelecek, 
devran dönecök 
AKP halka hesap 
verecek.”, “Zafer bir
leşen emekçilerin 
olacaktır.” şeklinde 
sloğanlar atan öğret
menler ve sağlık

emekçileri, buradaki 
gösterilerinden 
sonra Kesk ve 
Eğitim Sen, Türk 
Eğitim Sen Gemlik 
Temsilcilerinin kor
tejin başında disip 
linli bir şekilde davul 
zurna eşliğinde 
Hükümet Konağı’na 
doğru yürüyüşe 
geçtiler.
Yol boyunca slogan
lar atan eğitim ve 
sağlık emekçilerini 
vatandaşlar alkışla 
dılar.
Yaklaşık 30 dakikada 
Hükümet Konağı 
önüne oynayarak 
gelen grevci öğret
menler, Hükümet 
Konağı önünde 
pencerelerden 
bakan memurlara 
“Susma Sustukça 
sıra sana gelcek” 
diyerek slogan 
atarak aralarına 
çağırdılar.
Hükümet Konağı 
önünde toplanan 
öğretmenler burada- 
da davul zurna 
eşliğinde halaylar 
çekerek sloganlar 
attılar.
Daha sonra, Eğitim 
Sen Gemlik 
Temsilcisi Ali 
Soygan yaptığı 
konuşmada, hakları
na, özgürlüklerine 
ve geleceklerine 
sahip çıkan öğret
menlerin Türkiyenin 
her yerinde alanları 
doldurduğuna dikkat 
çekerek, çalışanların 
hükümetin kapı 
kulları değil, talep
lerine sahip çıkan 
emekçiler olduk
larını söyledi. 
Soygan konuşma 
sında, grevsiz toplu, 

toplu sözleşmesiz 
sendikanın olamaya
cağını belirterek 
şunları söyledi: 
“Bugün, Türkiye’nin 
dört bir yanında 
kamu emekçileri 
olarak, sadece kendi 
için değil, insanca 
bir yaşamı hak eden 
herkes için grevde 
yim. Bu sömürü 
düzenine itirazımız 
var’ diyen, kamu 
emekçilerinin haklı 
taleplerini sahiple
nen herkesi, Eğitim 
Sen adına saygı ile 
selamlıyoruz. ” dedi. 
Soygan,2012 
Türkiyesinde 
emekçileri kapı kulu 
olarak görenlere en 
iyi cevabı vermek 
için grev hakkını 
kullandıklarını 
belirterek, “Grev 
hakkınız yok tehdit
lerini boşa çıkaran 
yüzbinlerce kamu 
emekçisi bugün tüm 
Türkiye’de hayatı 
durdurmuş’’ şek
linde konuştu.
“Grev hakkının 
olmadığı toplu 
pazarlık sistemi olur 
mu?” diyen Soygan; 
işverenin çalışanına 
hangi konularda 
talepte bulunabile
ceğini belirlediği, 
son kararı ken
disinin verdiği bir 
toplu pazarlık sis
teminin dünyanın 
neresinde bulun
duğunu da 
belirterek, “İşveren 
sadece sizi dinleye
cek. Hatta dinliyor 
gibi gözükecek. 
Sonra da sana 
verdiğimle yetinin. 
Daha fazlasını iste 
meye hakkınız yok 

diyecek. 
Uluslararası hukuk
tan doğan anayasal 
hakkımız grev 
hakkımız, yasal 
güvence altına alın
mayacak. Son söz 
16 üyenin 6 sı 
hükümet tarafından 
atanan Hakemler 
Kurulu’na verilecek. 
Buna da toplu 
pazarlık denilecek. 
Dünyanın neresinde 
böyle toplu 
pazarlık." dedi. 
Hükümetin 
başlatılan görüşme 
lerde, 4,5 milyon 
kamu emekçisine 
2012 yılı için % 3+3, 
2012 yılı içinde % 
2+3 maaş zammı 
teklif ettiğini, bunun 
da ancak günde bir 
simit parasına denk 
geldiğini söyleyen 
Eğitim Sen 
Temsilcisi 
hükümetin sınırsal 
bir tercih yaptığını, 
kamu emekçi
lerinden yana değil, 
sermayeden yana 
bunu kullandığını 
söyledi.
Soygan, son teşvik 
paketinde patronlara 
bir seferde 3 milyar 
lira teşvik paketi 
açıldığını, işsizlik 
sigortası fonundaki 
paranın patronlara 
aktarıldığını söyledi. 
Daha sonra, söz 
alan Türk Eğitim Sen 
Gemlik Temsilcisi 
Cemal Eser, “Bugün 
buraya gelmekle 
haksızlıkların, 
hukuksuzlukların, 
alın terimizi çalan
ların, emeğimizi 
çalanların karşısına 
bir abide gibi di 
kilmek içindir" dedi.

18 ay süren toplu 
sözleşme sürecinin 
sona erdiğini, 
hükümetin tavrını, 
sermayeden, küresel 
güçlerden ve 
zenginden yana koy
duğunu belirterek, 
“2,5 milyon memir, 
1,8 milyon emekli ve 
ailelerini düşündüğü 
müzde ülkemizin 20 
milyonluk kesimini 
yok saymışlardır’’ 
dedi.
2012 yılı yıllık 
enflasyonunun 11,14 
olarak tespit 
edildiğini söyleyen 
Eser, Ocak-Nisan 
aylarında fiyatlarda 
genel düzeyde 3,09 
artış olduğunu, 
doğal gaza % 33, 
elektriğe % 22, ben
zine % 23, mazota % 
24 zam geldiğini 
hatırlattı.
Eser, şöyle devam 
etti:
“Ancak, iş memur 
zammına gelince, % 
3+3 teklifinden 
sonra, dostlar 
alışverişte görsün 
pazarlığı ile 3+5+4 e 
çıkılmıştır. Yani, 
hükümet memurlara 
emeklilere ve ailele 
rine yukarıda sayılan 
zamların çok altında 
zam değil, resmen 
yüzdelik sadaka tek
lif etmiştir. Bu teklif 
komisyonu aylardır 
müjde alacağız diye 
oyalayan yandaş 
sendikayı bile şaşırt
mıştır. Bu teklif 
memurlara 
süründürme tekli
fidir" dedi.
Öğretmenler, daha 
sonra sessizce 
dağıldılar.
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Eşi «e Çocuklarını Bağlayıp Tiip Gazı 
flcan Babanın Davası Karara Kaldı

Bursa'da tartıştığı 
eşi ve 2 çocuğunu 
ellerini bağlayıp tüp 
gazı açarak ölüme 
terk ettiği iddia 
edilen şahsın davası 
karara kaldı.
Savcının müta
laasında 102 yıla 
kadar hapsini iste
diği sanık, "Çok piş
manım. Ben ceza
evinde olduğum için 
onlara bakan yok. 
Mağduriyetim gider
ilmesi için tahliyemi 
istiyorum" dedi.
2. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde eşi 
ve 2 çocuğu için 
ayrı ayrı "kasten 
öldürmeye teşebbüs 
ve kişiyi hür
riyetinden yoksun 
kılma" suçlarından 
34'er yıla kadar 
hapsi istenen 35 
yaşındaki Ş.S., 
bugün tekrar hakim 
karşısına çıktı. 
Tartıştığı eşi A.S. ile 
kızları Z.S. ve 
İ.S.'nin el ve ayak
larını bağlayıp tüp 
gazı açmakla 
suçlanan sanık, 
tahliyesini istedi.

Ölüm eve giderken yakaladı
Bursa'nın Gürsu 
ilçesinde eve 
giderken karşıdan 
karşıya geçen 
90 yaşındaki bir kişi 
kamyonun altında 
kalarak hayatını kay' 
betti.
Edinilen bilgiye 
göre, şehir 
merkezine doğru 
seyir halinde olan 
Sabri G yönetimin
deki 25 LC 088 
plakalı kamyon, 
Gürsu Kavşağı 
mevkisinde, yolun 
karşısına geçmeye 
çalışan Mustafa 
Şakar'a (90) çarptı.

Olaydan ardından 
çok pişman 
olduğunu söyleyen 
Ş.S., "Cezaevinde 
olduğum için eşim 
ve çocuklarıma 
bakan yok. Onlar da 
ben de mağdur 
durumdayım. Onlara 
bakabilmek için 
tahliyemi istiyorum" 
diye konuştu.

KAHRAMAN POLİS 
ŞAHİT OLARAK 
DİNLENDİ 
Mahkeme, bu 
celsede olay günü 
eve girip anne ve 
çocuklarını kurtaran 
polis memurunu 
şahit olarak dinledi.

Kamyonun altında 
kalan Şakar, olay 
yerinde hayatını 
kaybederken,

mahalle sakinleri 
kazanın olduğu yere 
akın etti. Kasaplar 
Odası'ndan emekli

Olay günü telsizden 
gelen anonsla olay 
yerine gittiklerini 
anlatan polis memu
ru S.U., "Evin 
kapısını çaldık. 
Yaklaşık 5 dakika 
sonra ayakları bağlı 
bir kız, kapıyı açıp, 
'Annem ve kardeşim 
içeride yatıyor. 
Babam gazı açıp 
gitti' dedi. Mutfakta 
el ve ayakları bağlı 
vaziyette yatan anne 
ve küçük kızını 
gördüm. İçeride 
yoğun bir gaz 
kokusu vardı.
Ocağın açık olan 
düğmesini kapattım. 
Ayrıca ocağın 

üzerinde de çaydan
lık veya benzeri bir 
şey yoktu" dedi. 
SAVCI SANIĞIN 102 
YILA KADAR 
HAPSİNİ İSTEDİ 
Mütalaasını veren 
savcı ise sanık 
Ş.S.'nin, eşi ve 2 
çocuğunu yönelik 
olarak ayrı ayrı "kas
ten öldürmeye 
teşebbüs ve kişiyi 
hürriyetinden yok
sun kılma" suçun
dan 34'er yıla kadar 
hapsini talep etti. 
Mağdure anne A.S. 
duruşmaya küçük 
kızı İ.S. (6) ile birlik
te gelirken, Z.S.'nin 
(9) ise davaya katıl
maması dikkatler
den kaçmadı. Dava 
karar için ertelendi. 
24 Ocak'ta Ulus 
Mahallesi'nde, 2 
çocuğu ile birlikte el 
ve ayakları bağlı 
halde tüp gaz 
soluyan anne, büyük 
kızının güçlükle 
ellerini çözüp 155 
Polis İmdat telefo
nunu araması 
üzerine kurtarılmıştı 

olduğu öğrenilen 
Şakar'ın yolun 
karşısındaki evine 
gitmeye çalıştığı 
öğrenildi. Kazadan 
sonra Bursa-İzmir 
yolu bir süre trafiğe 
kapalı kaldı.
Şakar'ın cenazesi 
olay yerine gelen 
Cumhuriyet 
Savcısı'nın ardından 
kaldırıldı.
Olay Yeri İnceleme 
Ekipleri'nin yaptığı 
çalışmanın ardından 
kapatılan araç trafiği 
yeniden açılırken 
olayla ilgili soruştur
ma başlatıldı.

Otomobilini Fart 
Ederken Çocuğu Ezdi

Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde, geri 
manevra yapan 
sürücünün kul
landığı otomobilin 
altında kalan 12 
yaşındaki Fatih Eren 
yaralandı. Hastane 
de tedavi altına alı
nan Fatih'in duru
munun ciddiyetini 
koruduğu bildirildi. 
Doruk Sokak'ta 16 Y 
0995 plakalı otomo
bili geri manevra ile 
park etmek isteyen . 
Turan Yıldırım, Fatih 
Eren’i fark etmedi.

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR
ŞEHİRİÇİ VE ŞEHİRLER 

ARASI ÇALIŞMAK ÜZERE
DAMPERLİ TIR 

KULLANABİLEN 
ŞOFÖR ARANIYOR

0 226 832 60 71
0 532 292 09 21

Kocaeli Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekanlığı tarafın

dan verilen 08.11.2000 tarihli 
geçici mezuniyet belgemi 
kaybettim. Hükümsüzdür.

İSMAİL İŞEL

Otomobilin sağ ön 
tekeri Fatih'in 
üzerinden geçti. 
Belinden yaralanan 
çocuk, 112 Acil 
Servis ambulansın
da görevli sağlık 
ekibinin ilk müda
halesinin ardından 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Hastanede 
tedavi altına alınan 
Fatih Eren'in, duru
munun ciddi olduğu 
belirtilirken, kaza ile 
ilgili soruşturma 
sürdürülüyor

M Mil
Kazaya
Sebep Oldu

Bursa'nın Orhangazi 
ilçesinde meydana 
gelen kazada, 
motosiklet sürücüsü 
ile hamile eşi yara
landı.
Kaza, Bursa- 
Yalova yolunda 
Orhangazi Endüstri 
Meslek Lisesi 
mevkiindeki üst 
geçidin altında mey

dana geldi. Trafik 
ekipleri tonaj kon
trolü için trafik 
akışını dubalarla tek 
şeride düşürdü. 
Orhangazi 
istikametinden 
Yalova istikametine 
seyreden 16 VN 265 
plakalı aracın 
sürücüsü Şemmus 
Çelik (53), yoldaki 

duba ve ikaz lev
halarını görünce 
sağ şeride geçmek 
istedi. Aynı 
istikamette seyre
den 77 EE 759 
plakalı motosiklet 
sürücüsü Celal 
Kubat (24) ise 
sağ şeride geçen 
araç ile bariyerlerin 
arasında kaldı.

Direksiyon 
hakimiyetini kaybe
den motosiklet 
sürücüsü, hafif 
ticari araca yan 
tarafından çarptı. 
Kazada, motosiklet 
sürücüsü Celal 
Kubat ve 
arkasındaki hamile 
eşi Hacer Kubat (22) 
başlarına 

aldıkları darbeler 
neticesinde yara
landı. Hacer 
Kubat'ın hamile 
olduğu öğrenildi. 
112 ekipleri, hamile 
kadını Bursa Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesi'ne sevk 
etti. Kazayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Dernek Başkanlığına Ahmet Gazi Memiş seçildi

Hünkar Hacı Itnıtitt linetim lıjisii
40 yıldır değişen ne?

Eğitim emekçileri dünya görüşlerine göre, değişik 
sendikalarda örgütlüler.

İktidar yanlıları Eğitim Bir-Sen’de, milliyetçiler Türk 
Eğitim-Sen’de, solcular Eğitim-Sen’de, sosyal 
demokratlar Eğitim-İş’de üyeler...

Tüm sendikalar, AKP hükümeti ile yapılan toplu 
sözleşme görüşmelerinde verilen zamların yetersiz 
ligi nedeniyle sokaklara döküldüler.

Grevin yasak olmasına karşın bir günlük grev yap
tılar.

Grevci eğitimi emekçileri, sendikal disiplin içinde, 
boşaltılan Belediye otoparkının önünden, Hükümet 
Konağı’na kadar sloganlar atarak yürüdüler.

İki sendika temsilcisi Hükümet Konağı önünde 
sorunlarını dile getiren birer basın açıklaması yapıp 
dağıldılar.

Yaklaşık 45 dakika süren yürüyüş sırasında Gemlik 
liter ilk kez böyle bir manzara ile karşılaştılar sanırım.

Öğretmenler dersliklerinde değil, meydanlarda hak
larını arıyorlardı.

Söylenecek herşeyi söylediler, atılacak en duyarlı 
sloğanları attılar.

Grevli toplu sözleşme hakkı istediler.
Gemlik halkı öğretmenlerin eylemine duyarsızlığını 

bir kez daha gösterdi.
Neye duyarlıyız ki, bu eyleme duyarlı olalım.
Duyarsız olan yalnız halk mı?
Ya eylemi pencerelerden seyreden kamu görevlileri 

ne ne demeli?
Bunlara karşı atılan slogan, “Susma, susarsan sıra 

sana gelecek”!...
Kamu görevlilerinin grevli toplu sözleşme istemleri 

bugüne dayanmıyor.
Göstermelik toplu sözleşme hakkı 1960 

anayasasında da vardı.
Ama hiçbir işe yaramıyordu.
Memurlar iktidarın insafına bırakılmıştı.
Öğretmenliğe ilk başladığım 1969 yılıydı.
Daha birkaç ay geçti, geçmedi, TÖB-DE bugünkü 

gibi grev kararı aldı.
Bizde, Haydariye Köyü’nde 3 öğretmen derslere 

girmeyerek, eyleme katıldık.
Devir AP devri, Başbakan Süleyman Demirel’di.
Bir yandan mahkemeye verildik, öte yandan idari 

soruşturma açtılar.
Mahkemede aklandık, ama idareden ceza aldık.
0 günkü istemlerimiz ile bugünküler arasında 

hiçbir farkın olmadığını bir kez daha gördüm dün.
Aradan geçen 43 yıldır, kamu görevlileri 

demokratik haklarını kazanamadılar.
Bir 40 yıl daha geçerse, kazanırlar sanırın,
0 gün iktidarda AP vardı, bugün AKP var! değişen 

ne hiç. Aradaki bir harf farklı...
Mücadelemizi yine de sürdürdük.
1976 yılında sendika olarak özlük halklarımızı 

içeren “Halkımıza” adlı bir bildiriyi dağıttıktan sonra 
tümümüzü Gemlik’ten ilçe dışına sürdüler, s

Beni, Orhaneli’nin Büyükorhan nahiyesi Armutçuk 
Köyü’ne, tek derslikli bir okula sürdüler.

İleri demokrasi ve sivil Anayasa’nın konuşulduğu 
bugünlerde, değişen hiçbirşey yok.

Belki sürgünler hariç.
Bugün eylemci kamu görevlileri için idari soruştur

ma ve grev yaptıkları için Adli soruşturma açacakları 
nu göreceksiniz.

İleri demokrasi nutuklarını görüyorsunuz.
Havanda su dövmekten öte birşey yok.
Mücadeleye devam.

Pazar günü 7. 
olağan kongresini 
yapan Hünkar Hacı 
Bektaşi Veli 
Derneği’nde mevcut 
Başkan Kazım Bulut 
ve Ahmet Gazi 
Memiş'in listeleri 
yarıştı. Hünkar Hacı 
Bektaş Derneği 
Başkanlığı’nı Ahmet 
Gazi Memiş kazandı. 
Genel kurulda 
konuşan Dernek 
Başkanı Kazım 
Bulut, bugüne kadar 
yaptığı hizmetleri 
anlatarak yeniden 
aday olduğunu 
söyledi.
Bulut’un konuş
masından sonra söz 
alan yeni başkan 
adayı Ahmet Gazi 
Memiş ise, alevilerin 
asırlar boyunca 
aşağılandıklarını, 
horlandıklarını, 
katledildiklerini, 
kâfirlikle, zındıklıkla, 
sapkınlıkla suç
landıklarını söyledi. 
Şöyle devam etti: 
“Hakkımızda fer
manlar çıkarıldı. 
Devlet dairelerinde, 
sokakta, tarlada, 
fabrikada Alevi

olduğumuzu söyle 
yemedik. Şimdi, 
Alevi inanç ve kültü 
rü asimile edilip, 
suni inanç ve yaşa 
mına uygun şeriatçı 
bir sistem inşa edi 
yorlar. Biz, Aleviler 
Kerbela da bu güne 
her türlü baskı ve 
zulme karşı inancı 
mızı gelecek kuşak
lara taşıdık taşı
maya da devam 
edeceğiz. Değerli 
canlar Anayasanın 
10 maddesinde 
diyor ki herkes dil, 
ırk, renk, cinsiyet, 
siyasi düşünce, 
felsefi, inanç, din, 
mezhep ayrımı göze 
tilmeden kanun 
önünde eşittir.
Anayasanın 10. mad 
desi böyle demesine 
rağmen tüm iktidar
lar tarafından 
Aleviler dışlandı,

Alevilerin inançları 
ret edildi, Alevilerin 
inanç merkezleri red 
edildi. Alevi çocuk
larına zorla din der 
si verildi. Alevi köy
lerine Alevi inancı 
nın asimile etmek 
için cami yaptılar. 
Alevilerin ser çeş 
mesi olan hacı 
Bektaşi dergâhı 
aleviler verilme 
yerek Anayasanın 
eşitlik ilkesi iktidar
lar tarafından ihlal 
edilerek suç işliyor
lar AKP İktidarı 
tarafından bu durum 
pervazsızca 
Önümüzdeki dönem 
CEM Evimizin yap
ması gereken hede
fler şunlardır 1 
Cemevimizin inşaat 
sorunu tamamıyla 
bitecek.
2. Alevi inanç ve 
kültürünü çocuk

larımıza öğretmek 
için ders verilecek.
3. Akademik eğitim 
almış nikâh, cenaze 
ve hizmet birimi 
oluşturacağız.
4. Oluşacak semah 
ekibimizin kültürü 
müzü tanıtması için 
ulusal ve uluslar 
arası alanda çalışma 
yapacağız.
5.İbadet yerimiz 
olan Cemevlerimiz 
ibadet yerleri kap
samına alınması için 
mücadele edeceğiz 
Değerli Canlar bu 
duygu ve düşüncel 
erimizle emeği 
geçen tüm canlara 
teşekkür eder, 
Yapılan seçimler 
sonrası oy sandı 
ğında 65'e
63' Ahmet Gazinin 

listesi kabul gördü.. 
Yeni seçilen yöne
tim kurulu şu kişi 
lerden oluştu: 
1) Ah met Gazi 
Memiş
2)Sevgi Kocamış 
3)Hüseyin Can 
4)Alişan Kurt 
5)Özgür Geyik 
6) Al i Rıza Kartal 
7)Kasım Özkan

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
3 dönem muhtarlığı sırasında, 

Katırlı Köyü’ne önemli hizmetler yapmış 
değerli büyüğümüz, ağabeyimiz

Haşan ERTUNÇ’u
kaybettik. Merhuma Allah’tan rahmet, 

kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz-

S.S. KATIRLI KÖYÜ TARIMSAL 
KALKINMA KOOPERATİFİ YÖNETİMİ

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İnan TAMER

Danış Ekim Öğretmen Evinin Durumu
Sahavetti,
Hamiyetli,
Yardımsever.
Bu üç erdemin sahibi olmak, bir insanda 

nadir görülen özelliklerdendir.
Rahmetli Danış Ekim, böylesi özellikleri 

taşıyan bir arkadaşımız, ülküdaşımız, 
saygın bir büyüğümüzdü.

Danış Bey, evet tam tanımı ile Bey!
O’nun sofrasına konuk olmayan, yemeği

ni yemeyen, bir duble olsun rakısını 
içmeyen yoktur.

Onda gurur kibir yoktur. Tam bir halk 
adamıdır. Her kesim insanla dosttur, 
arkadaştır. Yumuşak kalplidir. Fakirin 
garibanın dostudur, gözetenidir.

Gizli yapar yardımını. Kimselere hisset
tirmez. Biz yakın arkadaşları sezinler ama 
kimlere el uzattığını bilmezdik, halen de 
bilmeyiz.

Gemlik halkını, savaş ve savaş sonrası 
yıllarda paralı parasız buğdayı ile aç bırak
mamaya çalıştı, besledi. İnsanını beslediği 
gibi, atını eşeğini de doyurdu arpa ve 
yulafla, samanla.

Atatürk, İnönü sevgisi ve laik 
cumhuriyete bağlı sağlam karakterli bir 

idealisti Bey. Ömrünü verdiği CHP; tek 
parti döneminde çiftliğinin en mutena yeri
ni yok pahasına hava meydanı yapmak 
üzere istimlak etti, parasını bile almadı.

CHP’den istifası karşılığında kendisine 
sunulacak çıkarları elinin tersi ile itti.
Askeri hara için önemli bir arazi alındı, 

devletine küsmedi. Bir kısım araziyi Azot 
sanayiye Gemlik halkına çalışma imkanı 
sağlamak düşüncesi ile taraflarca fiyatta 
mutabık kalındığı halde devrin Sanayi 
Bakanı Sayın Mehmet Turgut’un ricası ile 
önemli bir bedelden feragatla sattı. 
Böylece azot sanayi kuruldu. Şimdi kaç 
Gemlikli bu müessesede çalışıyor, 
meçhulüm.

Gemlik’te yıllarca öğretmenlerin oturup 
sohbet edeceği, kitap okuyacağı beraber 
olacağı bir lokali yoktu.

Bu ilçenin mümtaz şahsiyetlerinden rah
metli Ahmet Özer, yeniden inşa ettiği 
apartmanın altındaki işyerini öğretmenler 
derneğine tahsis etti. Öğretmen sayısı art
tıkça lokal yetersiz kalınca, biraz daha 
büyükçe bir yer olan rahmetli Nihat 
Taner’in işyeri öğretmenler lokali oldu. Bir 
gece yangın çıktı.

Demirbaş eşyalar yandı.
Uzun yıllar öğretmenler lokalsiz kaldı. 

Kahvelerde vakit geçirir oldu. Danış Ekim 
Bey, toplumun en saygın insanları olan, 
gelecek nesilleri yetiştirecek öğretmenler 
için ilçenin en mutena yerinde bulunan 
uzun yıllar barındığı konağı öğretmen evi 
olmak kaydı ile MEB Bakanhğı’na 
bağışladı.

Konak ahşap olduğu için Bakanlık bazı 
yerleri onardı, boyattı. Yıllar geçti. Kendi 
haline bıraktı. Harabiyet başladı.

Koruma altındaki binanın yıkılıp, aslına 
uygun olarak yeniden yapılması daha 
yerinde olacaktır.

Kültür Bakanlığı koruma altındaki 
binalara karşılıksız 50 bin lira hibe ediyor, 
200 bin lira düşük faiz uzun vade ile kredi 
veriyor.

Binanın yeniden yapılması Bakanlık 
bütçesi için büyük bir külfette yükleyecek 
değil. Bugünkü halinde bırakılırsa, canım 
bina yok olup gidecek.

Bakanlığın bağışta bulunan zatın adını da 
yaşatmak bir görevi. Hayır sahiplerinin 
bağışladığı eserler korunmaz ise toplumun 
hamiyet duyguları körelir, devlet-milet 
dayanışması büyük oranda yara alır dile 
düşünüyorum.

İdeal ve mücadele arkadaşım değerli 
ağabeyimizi 87 yaşında 12 Haziran 1997 
tarihinde yitirmiştik.

Aramızdan ayrılışının onbeşinci 
yıldönümünde kendisini rahmette anar,, 
aziz hatırası önünde saygı ile eğilir, 
Allah’tan af ve bağışlanmasını dilerim.

Kabrin, kalbiniz gibi aydınlık olsun Bey!

Gemlik halkının 
Regaib Kandilini kutlar, 

sağlık, mutluluk ve huzur 
dolu günler dileriz.

®
OztVilek
Dmıjıe-dt bir1 adend(_

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel : 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK
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Kene Hatun flnma ue Gençlik Şöleni «amini
Gemlik Belediye 
si’nin 2012 yılı 
Kültür Etkinlikleri 
Kapsamında 
Erzurumlular Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği ve Dadaşlar 
Kültür, Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Derneği ile birlikte 
organize ettiği 
“Nene Hatun Anma 
ve Gençlik Şölenin 
de” konuşan 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Türk tarihinin Nene 
Hatunlarla dolu 
olduğunu vurgula
yarak, “Bugün de 
Nene Ha tun’un 
torunları destanlar 
yazıyor” dedi. 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Düğün 
Salonunda organize 
edilen ve yoğun ilgi 
gören gecede 
Gemlik Belediye 
si’nin daha önce de 
Şanlı Urfalılar Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği ile “Sıra 
Gecesi”, 
Giresunlular Kültür 
ve Dayanışma

Derneği ile birlikte 
Nihat Hatipoğlu’nu 
davet ettikleri “Kutlu 
Doğum Haftası”, 
Roman Kültür 
Dayanışma Derneği 
ile “Hıdrellez” şen
likleri yaptığını hatır
latan Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Erzurumlular ve 
Dadaşlar ile birlikte 
de “Nene Hatun 
Anma Gecesi” 
düzenlemenin mut
luluğunu yaşadık
larını kaydetti. 
Bir dakikalık Saygı 
Duruşu ve İstiklal 
Marşımızın okun
masıyla başlayan 
törenlerde kürsüye 
gelen Gemlik 
Belediye Başkan 

vekili Refik Yılmaz, 
22 Mayıs 1957 tari
hinde yaşamını 
yitiren Nene Hatun’u 
ölümünün 55. 
yıldönümünde 
saygıyla andıklarını 
söyledi. Türk tari
hinin Nene Hatun 
larla dolu olduğunu 
bildiren Refik 
Yılmaz, “Bugün 
Nene Hatun’un 
torunları destanlar 
yazıyor. Nene 
Hatun’un torunları 
Türkiye’yi dünyanın 
en büyük 16. 
ekonomisi haline 
getiriyor. Nene 
Hatun’un torunları 
ülkeyi bir baştan bir 
başa hızlı trenle 
donatıyor. Nene 
Hatun’un torunları 

en büyük üçüncü 
tüneli Karadeniz’de 
açıyor. Otoyollar 
yapıyor, alt yapı 
hizmeti veriyor, 
yatırımları, hizmet
leri artırarak yerine 
getiriyor” dedi.
Gemlik 
Belediyesi’nin de 
Sivil toplum Örgüt
leri, Muhtarlar ve 
Yöresel Dernekler ile 
uyumlu bir iş birliği 
içinde olduğunu 
anlatan Refik 
Yılmaz, belediye 
olarak sadece alt 
yapıya, parklara, 
yatırımlara değil, 
sosyal ve kültürel 
etkinliklere de önem 
verdiklerini ifade 
etti. Bu konuda 
yapılan çalışmaları 

açıklayan Refik 
Yılmaz, 4 Haziran 
tarihinde bu yıl 
4.sünü organize 
edecekleri Hemşeri 
Dernekleri Şölenine 
de tüm Gemlik 
halkını davet etti. 
Erzurumlular Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği Başkanı 
Kadir Ozaydın ve 
Dadaşlar Kültür, 
Dayanışma ve 
Yardımlaşma 
Derneği Başkanı 
Mustafa Fındık’ta 
slayt gösterim 
eşliğinde Nene 
Hatun’un yaşamını 
anlattılar. Tarihte 
Osmanh-Rus harbi 
olarak bilinen 1877- 
1878 savaşında Erzu 
rum Aziziye Tabya 

sında küçük oğlu ve 
kızını evde bırakarak 
kahramanca çalışan 
Nene Hatun’u anma 
gecelerinin periyo
dik hale getirileceği 
belirtildi. Dernek 
Başkanlar) Kadir 
Özaydın ve Mustafa 
Fındık Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a plaket 
takdim ettiler. 
Gecede Kutlu 
Doğum Haftası 
Kompozisyon yarış
masında birinci olan 
Mehmet Emin 
Yıldırım’a da hediye 
verildi.
Bursa Erzurum 
Federasyonu Bar 
Ekibi’nin gösteri
leriyle renklenen 
gecede, ses Sanat 
çısı Sadullah Öztürk, 
Erzurum yöresi 
türkülerini seslendir
di. Ayrıca, Erzurum 
yöresinden dört halk 
ozanı da sahne 
alırken, Kuşkanat 
Fuat’da yöreye özgü 
skeç ve paradilerle 
davetlileri güldürür 
ken düşündürdü

elm& sekeri 

.. -■ KREŞLERİ ■——

ERKEN KAYIT
AVANTAJLARIMIZDAN

YARARLANIN

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

w KURUMU 

CGİTİMDC13. VII

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

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

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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lOBIMN HİMiminiE KMHltS Mil SHINC
Gemlik Borusan 
ilköğretim Okulu’nu 
kardeş okul heye
canı kapladı. Okul 
Bahçesinde organ
ize edilen Bahar 
Şenliği Pilav 
Gününe BORUSAN 
A.Ş.’nin yapmayı 
planladığı 24 ders
likli ortaokul ile 
boşaltılan belediye 
binası yerine 
yapacağı Camii 
inşaatının protokolü 
damgasını vurdu. 
Bursa Vali 
Yardımcısı ve 
Gemlik Kaymakam 
Vekili Adnan Kayık, 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen’in 
yanı sıra CHP ve 
MHP heyetleriyle 
çok sayıda davetlin
in katıldığı törende 
Adnan Kayık, Refik 
Yılmaz ve Mehmet 
Ercümen önceki 
gün valilikte yapılan 
protokol ile ilgili 
açıklamalarda bulu
narak, müjdeyi 
verdiler. Alkışlarla

karşılanan karar 
güne damgasını 
vurdu. Törende 
Borusan Gemlik 
Koordinatörü 
Mustafa İzgi ve İdari 
İşler Müdürü Hasan 
Okay’da yer aldı. 
Bursa Vali 
Yardımcısı ve 
Kaymakam Vekili 
Adnan Kayık, İzgi ve 
Okay’a birer adet 
“At” portresi hediye 
ederek, “At Murattır.

Borusan A.Ş. 
Gemlik’in murat
larını bir bir yerine 
getiriyor. Teşekkür 
ediyoruz” dedi. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’da Borusan 
A.Ş.’nin Gemlik’e iki 
muhteşem eser 
daha kazandıra
cağını vurgulayarak, 
Asım Kocayıbık ve 
ailesinin eserleriyle 
sonsuza kadar 

yaşayacağını kay
detti. İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet 
Ercümen’de, kardeş 
okulun Gemlik 
eğitim ve öğretim 
hayatına büyük bir 
katkı sağlayacağını 
sözlerine ekledi.

Dans gösterileri, 
halk oyunları şenlik
leri, flüt resitali, 
gitar ve solo kon
serler ile renklenen 
Borusan İlköğretim 
Okulu Bahar 
Şenlikleri, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın 250 öğren
ciye bebek ve 
araba dağıtımıyla 
coşkuya dönüştü. 
El emeği göz nuru 
yılsonu ürünlerinin 
beğeniye sunulduğu 
sergi açılışının yanı 
sıra kura sonucu 
çekilişle şanslı 
öğrenci olan 3 B 
sınıfından Tuna 
Bali’ye bisikletini de 
Bursa Vali 
Yardımcısı 
Gemlik Kaymakam 
Vekili Adnan Kayık 
verdi.

Gemlik Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu’nun gelenek
sel hale getirdiği yıl 
sonu şenliği 
oldukça coşkulu 
geçti. Bu yıl 7. si 
yapılan şenlikte 
2011-2012 yılının 
stresini atan minik 
öğrenciler Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın dağıttığı 
oyuncaklarla da 
büyük moral buldu
lar. Bursa Vali 
Yardımcısı Gemlik 
kaymakam Vekili 
Adnan Kayık, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdige’nin 
de katıldığı yılsonu 
şenliği çeşitli etkin

liklerle renklendi. 
Öğrencilerin dans 
ve halk dansları 
folklor gösterim
leriyle renklenen 
günde, şiir, kom
pozisyon okumaları, 
sergi açılışı ve dav
etlilere verilen ikram 
da büyük ilgi gördü. 
Okul Müdürü Can 
Olgun, yılsonu şen
liklerini periyodik 
hale getireceklerini 
söyledi. Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a yönelik 
sevgi gösterilerinde 
bulunan çocuklar 
oyuncak dağıtım 
izdihamında da 
Yılmaz’a teşekkür 
etmeyi ihmal 
etmediler.

Uluma Bayramınla itim hünerlerini gösierdiler
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 1/D 
sınıfı öğrencileri, 
Kültür Merkezi’nde 
düzenledikleri 
gecede, tüm hüner
lerini gösterdi. 
Sınıf öğretmenleri 
Mehmet Atay 
tarafından düzenle
nen gecede, 1/D 
sınıfı öğrencileri 
bale gösterisi, rant
lar, şiirler, damat 
halayı, Urfa yöresi, 
halk oyunları, sıra 
gecesi ile anne ve 
babalarından tam 
not aldılar.
Geceye, İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Ali Osman Cura ve 
Burhan İnan, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı 
Muharrem Sarı, okul 
müdürleri, öğret
menler, veliler ve 
davetliler katıldılar. 
Geceye katılanlara 
çiğ köfte ve ayran 
ikram edilirken, 1/D 
sınıfı öğretmeni 
Mehmet Atay, 
geceye katılanlara 
teşekkür ederken, 
Okul müdürü

Yafl satarım hal satarım da 
kral Şehit Etem Yasar oldu

Gemlik Belediyesi : 
ile İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan organize edilen 
“Pabucu Yarım 
Çık Dışarıya 
Oynayalım” Çocuk 
Oyunları Şenliğinde 
son finaller Yağ 
Satarım Bal Satarım 
oyununda oynandı. 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Suni 
Sentetik Çim 
Saha’da yapılan 
müsabakalar sonu
cunda GTSO Gazi 
İlköğretim Okulu’nu 
2-1 yenen Şehit 
Etem Yaşar İlköğre
tim Okulu ile Ayşe 
Ziver Karataş 
İlköğretim Okulunu 
yine aynı sonuçla 
geçen 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
finale kaldılar.

Büyük çekişme ve 
heyecana sahne 
olan final 
maçında ise gülen 
taraf 2-1’lik 
sonuçla Şehit 
Ethem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
oldu.
Çocuk Şenlikleri 
madalya, ödül ve 
kupa töreni 24 
Mayıs Perşembe 
günü saat 09.00 da 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Suni 
Sentetik Halı Saha 
Tesislerinde yapıla
cak. Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, ödül töre
nine tüm Gemlik 
halkı ile birlikte 
öğrencileri ve 
velilerini de davet 
ettiklerini açıkladı.
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
tarafından düzenle
nen ‘Bursa Bilim 
Şenliği', 25-26 Mayıs 
tarihlerinde; Bursa 
Bilim Şenliği yle 
bütünleşik olarak 
TÜBİTAK'la birlikte 
organize edilen ‘1. 
Türkiye Bilim 
Merkezleri 
Sempozyumu' da 
26-27 Mayıs’ta; bilim 
tutkunlarını Atatürk 
Kongre ve Kültür 
Merkezi nde 
(Merinos AKKM) bir 
araya getirecek. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Merinos AKKM 
fuaye alanında 
yapılan basın 
toplantısında, bilime 
ilgi duyan BursalIları 
bilim şenliği ve sem
pozyuma davet etti. 
Keşif ve icraatların 
sergileneceği ‘Bursa 
Bilim Şenliği’ ve ‘1. 
Türkiye Bilim 
Merkezleri 
Sempozyumu' 
hakkında bilgiler 
veren Başkan 
Altepe, “Bilim ve 
teknoloji alanında 
tüm paydaşları bir 
araya getirecek bu

Tl TT

organizasyonlar, 
keşif ve icraatların 
sergilenmesi yanın
da ortak projelerin 
hazırlanması 
konusunda da 
uygun bir zemin 
oluşturacaktır” diye 
konuştu.
Başkan Altepe, 
organizasyonun 
eğitim alanında yeni 
bir çığır açacağını 
ifade ederek, “Bursa 
Bilim ve Teknoloji 
Merkezi’nin kurulum 
çalışmaları devam 
ettiği süreçte, bilime 
ilgi duyan amatör ve 
profesyonel herkesi, 
bilim şenliğine katıl
maya; buluşlarını 
sunmaya ve yeni 
icatlarını gerçek
leştirmeye teşvik 
etmeyi hedefliyoruz” 
dedi.
İlk adım Bursa'dan

T

‘1. Türkiye Bilim 
Merkezleri 
Sempozyumu’ 
hakkında da bilgiler 
veren Başkan 
Altepe, toplumda 
bilim kültürünü 
yaygınlaştırmada rol 
alan bilim merkez
lerinin önemine 
değindi. Bilim 
merkezleriyle ilgili 
tarafları bil
gilendirmek ve 
farkındalık oluştur
mak için böyle bir 
sempozyum düzen
lediklerini ifade 
eden Başkan Altepe, 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Nihat Ergün'ün 
bilim merkezlerinin 
devlet politikası 
haline geldiğini 
açıklamasından 
sonra bunu aktif 
olarak ilk uygula

maya koyan kuru
mun da Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi olduğunu 
vurguladı. Başkan 
Altepe, ‘1. Türkiye 
Bilim Merkezleri 
Sempozyumu nun 
da bu politikanın 
yaygınlaştırılması 
yönünde atılan 
ciddi bir adım 
olduğunu 
hatırlatarak, 
“Sempozyum 
sonunda yayın
lanacak sempozyum 
bildiri kitabı ile, 
devlet politikası 
haline gelen 
Türkiye'de bilim 
merkezi kurma ve 
başarıyla işletme 
çalışmalarına katkı 
sağlamak istiyoruz” 
şeklinde konuştu. 
Başkan Altepe'nin 
yanı sıra Kültür 
AŞ Genel Müdürü 
Rıfat Bakan, 
BURULAŞ Genel 
Müdürü Levent 
Fidansoy, BURFAŞ 
Genel Müdürü 
Mustafa Çaltıh ve 
BESAŞ Genel 
Müdürü Mustafa 
Bektaş da 
toplantıya katıldı. 
Dereceye giren pro
jelere teşvik ödülü 
verilecek

n 
İMİM

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK ELEMAN ARANIYOR 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur 

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B Stüdyo Prestij yanı

I Tel: 513 96 83 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

ElEMAN ARANIYOR
ÜÇ KARDEŞLER RENAULT 
SERVİSİNDE ÇALIŞACAK 

ÜNİVERSİTE MEZUNU 
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ 

SORUMLULUĞU 
YAPABİLECEK MÜŞTERİ 

TEMSİLCİSİ 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

ELEMAN VE 
MEKANİK USTASI 

(YETKİLİ SERVİS GEÇMİŞİ 
OLAN) ARANIYOR

Tel: 514 30 89

SATHIK DAİREIER
KAYIKHANE MEVKİİ 
KAYIKHANE SİTESİ 

C BLOK KAT 5 
3+1 BAKIMLI VE DENİZ 
MANZARALI DAİRE İLE 

MANASTIR MEVKİİ İLKNUR 
YAPI KOOPERATİFİ F BLOK 

3+1 BAKIMLI DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR

0532 231 94 74

SATHIK DEVBEMÜLK
ARMUTLU

TATİL KÖYÜ’NDE 
ŞİFALI KAPLICA SUYU 
İÇİNDE DENİZE SIFIR, 

YILLIK AİDATI ÖDENMİŞ, 
2-16 HAZİRAN 2012 

TAPUSU HAZIR DEVRE 
MÜLKÜMÜ SATIYORUM.

0 224 513 97 74 
0 539 277 25 65

ElEMAN ARANIYOR
Fabrikamızda çalışacak 
BAKIMCI, ELEKTRİKÇİ 

ve VASIFSIZ
ELEMANLAR aranıyor

VERONA GRANİT 
MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 

Umurbey Sanayi Bölgesi 
Yalova Yolu 2. Km. GEMLİK 
TEL :514 03 06 - 514 20 21

‘Gemlik Körfez’internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Son 10 yılın en 
düşük seviyelerine 
gerileyen doğalgaz 
fiyatlarının yakın 
vadede iki katına 
çıkması bekleniyor. 
Doğalgaz fiyatları ile 
ilgili önemli bir açık
lama Shell 
CEO’sundan geldi. 
Royal Dutch Shell 
analizlerine göre 
özellikle ABD’de son 
10 yılın en düşük 
seviyelerine ger
ileyen doğalgaz 
fiyatlarında yakın 
vadede artış 
görünüyor. 
Son dönemde 
ABD’de kaya gazı 
(shale) üretiminin 
başlaması ile 
ülkenin gaz ihtiy
acının karşılanması 
hatta satacak kadar 
rezervlerini 
genişletmesi ile 
son 10 yılın en 
düşük fiyatları 
dikkat çekiyordu. 
Bu teknik şimdi 
Kuzey Amerika ve 
Avrupa yaygın hale 
geldi.

İniemenen alısutrijle'Hollanıia'sistemi
Hükümet internetten 
alışverişe yeni bir 
sistem getiriyor. 
Hollanda sistemiyle 
birlikte özel yazılım
la vergi kayıp ve 
kaçakları anında 
tespit edilecek.
İnternetten yapılan 
alışverişte ödeme 
kredi kartı ve posta 
çekiyle yapılacak. 
Hükümet, kayıtdışı 
ekonomi ile 
mücadelede üç alan
da yeni yol haritası

tn son raporlarda 
Çin’de de 
umut vadeden 
rezervlerin bulun
duğu yönünde oldu. 
Shell CEO’su Peter 
Voser ABD’de arata
cak talebi gerekçe 
göstererek doğal- 
gazda fiyatların 
2015’e kadar iki katı
na çıkabileceği 
uyarısında bulundu. 
Kömür yerine alter
natif olarak kul
lanılan ve gelişen 
pazar ile birlikte fi 

belirledi.Özellikle 
son dönemde 
kulanımı artan elek
tronik ticaretle ilgili 
önemli değişiklikler 
yapılacak.
Ankara'da basın 
toplantısı 
düzenleyen Maliye 
Bakanı Mehmet 
Şimşek, 
Hollanda'yla bir pro
tokol imzalandığını, 
yeni sistemin yıl 
sonuna kadar devr
eye sokulması için 

yatlar üzerindeki 
baskının aratacağını 
kaydeden CEO Shell 
Projeksiyonlarında 
birim fiyatların 2014- 
15 yıllarında 4-6 
dolar arasında 
değişebileceği 
vurgu yaptı.
Fiyatların kısa vadeli 
dönemde düşük 
kalacağını fakat fiy
atlarda yeni düzelt
melerin geleceğini 
kaydetti. Kömürün 
elektrik üretiminde 
yerine doğalgaza 

çalışacaklarını 
söyledi. Şimşek, 
yeni sistemle 
vergi kayıp- 
kaçağının 
önleneceğini belirtti. 
Yeni sistemde 
vergileme yöntemi 
değişmiyor ama 
internet üzerinden 
yapılan alışverişte 
kayıp-kaçağı anında 
yakalayan yazılım 
sistemi getiriliyor. 
Hollanda, 
e-ticaretin 

bırakması ile gazın 
ve dolaşımın 
maliyetinin arta
cağını kaydetti.

SHALE 
NEDİR? 
Shale, dünyanın 
birçok noktasında 
bulunan, organik 
malzeme yönünden 
zengin tortulu bir 
kaya. Shale'in doğal 
gaz kaynağı olarak 
kullanımı 10 yıl 
öncesine kadar çok 
kısıtlıydı, fakat ABD 
şirketleri kayayı kır
mak için yeni 
teknikler geliştirdi 
ve yatay olarak son
dajlara başladı. 
Şimdiye kadar 
çok az sondaj 
yapıldığı için dünya 
çapında ne kadar 
gaz çıkacağı 
konusunda tam 
olarak bir tahmin 
yapılamasa da 
ABD’de şu anki 
kullanım hızıyla 
211 yıllık doğal gaz 
tüketimini shale ile 
karşılayacak.

dünyada en yaygın 
olduğu ülke olması 
nedeniyle sistem bu 
ülkeden alınacak.

E-ALIŞVERİŞTE 
ÖDEME
KREDİ 
KARTIYLA
İnternetten yapılan 
alışverişte ödeme 
kredi kartı ve posta 
çekiyle yapılacak. 
Nakit ödemenin 
şartları değiştirile
cek

filkol kokan memBra 1 yıl 
kademe durdurma

Adalet Bakanlığı 
Disiplin Kurulu, 
“Yoğun alkol kokan 
ve yüzü şiş memu
ra” 1 yıl kademe 
durdurma cezası 
verdi.
Bakanlık web 
sitesinde isim, 
kurum ve tarih bilgi
lerine yer verilme
den yayınlanan 
ilginç kararlar özetle 
şöyle: Adalet 
Bakanlığı Denetimli 
Serbestlik 
Bürosu’nda çalışan 
bir memur, sabah 
08.00’de büroya 
gelen mesai 
arkadaşları tarafın
dan “yoğun alkol 
koktuğu” ve 
“yüzünde şişlikler 
ve morluklar bulun
duğu” gerekçesiyle 
şikayet edildi. 
Memur, Kurum 
müdürü ve mesai 
arkadaşı ile tartıştık
tan sonra alkol testi 
yaptırmadan izin 
dilekçesi bırakarak 
ayrıldı. Tutanak 
tutuldu ve alkol testi 
yapılamamasına rağ
men tanık beyanları 
doğrultusunda 
soruşturma açıldı.

Adalet Bakanlığı 
Disiplin Kurulu 
Başkanlığı, oybir
liğiyle memurun 
kademe ilerlemesini 
1 yıl durdurdu. 
Habere göre ceza
evini denetleyen 
başsavcı, nöbetçi 
memurun sarhoş 
olduğunu tespit etti. 
Memur “Görevine 
gelmeden alkol 
aldığını” kabul etti. 
İlçede kan testi 
yapılamaması ve 
alkolmetre bulunma
ması nedeniyle kaç 
promil alkollü 
olduğu anlaşıla
mayan memurun 
“ayakta zor duracak 
şekilde sarhoş 
olduğu” tespiti 
kayda geçti. Adalet 
Bakanlığı Disiplin 
Kurulu Başkanlığı 
oybirliğiyle, memura 
2 yıl süreyle kademe 
ilerlemesinin durdu
rulması cezası verdi. 
BEKÇİYE'DE CEZA 
Adliyede gece 
bekçiliği yapan 
memur, nöbeti 
sırasında alkol aldı. 
Alkol testinde bekçi 
2.08 promil alkollü 
çıktı.

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

513 10 51
513 10 53
513 29 54
513 10 28

ULAŞIM
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanberoğlu-Esadaş
Anıtur
Kamil Koç

513 12 12
513 20 77
512 10 72
514 45 49
514 47 71
512 01 63

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 id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14

DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

DAĞITICILAR

Gemlik Körfez IHİIIİIBHIİIIİİI

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Ötobüs Terminali (18 Hat)

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

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4279 

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 
AÇLIK OYUNLARI: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:45...
SİYAHLI KADIN 

12:00-14:15-16:30- 
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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** I POSITIVE KARTLA
J HEDİYE YAKIT

I-İÇ DIŞ DETAYLI YIKAMA
I (Motor, Koltuk, Tavan, Alt Döşeme Yıkama)

(S] AKCAN PETROL
Merkez: Hisar Mah. Dörtyol Ağzı Mevkii - GEMLİK

Şube: Armutlu Yolu Kurudere Mevkii - KÜÇÜKKUMLA 
Şube: Hisar Mh. Gemlik Sümerbank Girişi Balıkçı Barınağı - GEMLİK

Tel:0.224 513 10 79
akcanl 6@poasbayi.com.tr

mailto:6@poasbayi.com.tr


TÜM FIX PAKETLER VE ELF MOTOR 
YAĞLARINDA YÜZDE 20 İNDİRİM

4 ADET MİCHEÜN LASTİK ALANA 
POLYPAD ANDROİD PC TABLET HEDİYE

BONUS CARD - MAXIMUM KART
VE WORLD CARD’A 6 TAKSİT

KAMPANYA 7 MAYIS - 9 HAZİRAN 2012 
TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR

ÜÇKMDEŞLEII
RENAULT OTOMOTİV

Yeni Yalova Yolu Bağ-Kur Sanayi 
Sitesi E Blok No : 9 GEMLİK / BURSA 
Tel : (0.224) 513 89 06 Fax : 514 30 89

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
25 Mayıs 2012 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

TiirkMetalSenılikası'mlan

Türk Metal Sendikası Gemlik Şubesi 
nin yetkili olduğu Serbest Bölgede 
faliyet gösteren Komvek Karoser Ltd. 
Şti. devam eden ve 1 ayını dolduran 
grevdeki sendika üyelerin Türk Metal 
Sendikası tarafından 500 lira grev 
harçlıkları ödendi. Haberi sayfa 5'de

Zemin kayması nedeniyle yıkım kararı çıkan Evko Kooperatifi B Blok’ta dün asansörün 
hurdalarını toplayan Abdullah Güler’in üzerine düşmesi ölümüne neden oldu 

Boşaltılalı EtKO'da asansör laciası
Manastır’da bulunan Evko Sitesi B Blokta 
meydana gelen zemin kayması nedeniyle 
boşaltma kararı alınan binanın yıkım işini 
üstlenen firma elemanlarından Abdulah 
Güler (30) dün sabah tek başına asansör 
boşluğunda asansöre ait kabloları 
toplarken, üst kattaki asansörün boşalarak 
üzerine düşmesi sonucu feci şekilde can 
verdi. Olay yerine gelen Güler’in kardeşleri 
Sinir krizi geçirdiler. Cumhuriyet 
Savcısının olay yerinde yaptığı inceleme

den sonra, evli ve 2 çocuk babası olduğu 
öğrenilen Abdullah Güler’in cenazesi, 
kaldırılarak ailesine teslim edildi.
Olay ilçede üzüntüye neden oldu.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Fırsat bekliyormuşuz!..
Sevgili okurlar,
40 yıllık meslek yaşamıma girmek üzere 

yim.
Gemlik Körfez’in yayın yaşamı, 16 Haziran 

da 40. yılına giriyor.
Geçen bu yıllardan bugünlere gelmek 

hiçte kolay olmadı.
| Gemlik Körfez’in çıkması ve yaşaması için 
çok insan emek verdi.
Birçok kişiyle birlikte çalıştık.
Hep iyi izlerle bu birlikteliği sonlandırdık. 

İçimizden çıkıp, gazeteciliği meslek haline 
getirenler oldu.

Birçok gazeteci arkadaşımız, işlerinden 
olunca, bizim desteğimizle emekli olabildi.

Devamı sayfa 4’d e

Eski Kaymakam Bilal Çelik tarafından Borusan'ın sponsorluğunda hazırlanan tanıtım kitabı bir ilk...

Willi MMMMl

Eski Kaymakamımız 
Bilal Çelik tarafın
dan projelendirilen 
ve Borusan’ın 
sponsorluğunu 
yaptığı “Gemlik” 
adlı ilçemizin 
tanıtım kitabı bası

na tanıtıldı. 
Kaymakamlık 
Toplantı Salonu’nda 
yapılan tanıtıma, 
eski Gemlik 
Kaymakamı İl Özel 
İdaresi Genel 
Müdürü Bilal Çelik, 

kitabı basan 
Rota Ofset sahibi 
eski Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Erdoğan Bilenser 
de katıldı.
Haberi sayfa 2’de

Mimarlar 
ödası'ııdan 
yeni Cami 

yeri önerisi
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Kenan Çakır, 
Büyükşehir Belediye 
si’nin projelendirdiği 
Kent Meydanı 
konusunda yeni 
öneriler sundu.
Çakır, Çarşı Camii 
nin eski belediye 
binasının güçlen 
dirilmesinden sonra, 
altındaki işyerlerin 
korunarak yapıl
masını istedi.
Haberi sayfa 3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Eski Kaymakam Bilal Çelik tarafından Borusan’ın sponsorluğunda hazırlanan tanıtım kitabı bir ilk...

“Gemlik” adlı kitap tanıtıldı

Eski Kaymakamımız 
Bilal Çelik tarafından 
projelendirilen ve 
Borusan’ın sponsor
luğunu yaptığı 
“Gemlik” adlı ilçem
izin tanıtım kitabı 
basına tanıtıldı. 
Dün, Kaymakamlık 
Toplantı Salonu’nda 
yapılan tanıtıma, 
Bursa Vali 
Yardımcısı Gemlik 
Kaymakam vekili 
Adnan Kayık, eski 
Gemlik Kaymakamı 
İl Özel İdaresi Genel 
Müdürü Bilal Çelik, 
kitabı basan Rota 
Ofset sahibi eski 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Erdoğan Bilenser, 
kitabı hazırlayan 
Yardımcı Doçent 
Bedri Yalman, 
Borusan Temsilcisi 
Mustafa Izgi, 
Kaymakamlık Yazı

İşleri Müdürü 
İbrahim Ay, Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Temsilcisi Gamze 
Özeldiz ve Ayhan 
Yıldız, İl Genel 
Meclis Üyesi Ömer 
Aslan basın mensu
pları katıldı.
Gemlik Kaymakam 
vekili Adnan Kayık, 
hazırlanan kitabın 
bir tanıtım kitabı 
olduğuna dikkat 
çekerek, “Bu kitabın 
eksiği olabilir. Kita 
ba girmesi gereken
lerde olur, girmeme
si gerekenler de 
başlangıç olarak 
önemli bir eser 
hazırlanmış, emeği 
geçenleri kutluyo
rum. ” dedi.
Vali Yardımcısı ve 
Gemlik Kaymakam 
Vekili Kayık, daha 
sonra bir toplantıya 
katılmak için ayrıldı.

Eski Gemlik 
Kaymakamımız Bilal
Çelik ise, Gemlik’e 
atandığında ilçeyi 
tanıtan bir kitabın 
olmadığını görerek, 
bu konuda eksiğin 
giderilmesi için 
çalışma başlattığını 
söyledi.
“Geldiğim günden 
itibaren bu kitabın 
çalışmalarına 
başladım. Borusan 
dan ciddi destek 
aldık, sponsorlu 
ğunu yaptı. Asım 
Kocabıyık Bey, 
Gemlik’e yaptıklarını 
hizmet olarak değil, 
görev olarak kabul 
ediyor. Bu asil bir 
duygudur.
Borusan’ın Gemlik’e 
yaptığı birçok 
hizmet var. Ancak, 
bu kitap unutulma 
yacaktır. Kitabın 
yazılmasında değerli

Yardımcı Doçent 
Hocam Bedri
Yalman emek verdi. 
Kendisini kutluyo
rum. Güzel bir eser 
ortaya çıktı. 
Fotoğrafçısından, 
dizgicisine, Rota 
Ofset basımda 
emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum. 
Kitaba destek veren 
Kadri Güler’e, Naci 
Pehlivan’a da ayrıca 
teşekkür ediyorum. 
Çok uzun yıllar önce 
Gemlik ile ilgili basın 
bir kitaptan başka 
eser yok.
Bu eserde eksiklik
ler olabilir. Biz 
içinde sayfa sayfa 
reklam olsun 
istemedik. Borusan 
mütevazi davrandı. 
Küçük bir yere adını 
yazdırdı. 
Kitap tenkit edilsin, 
gelecekte yapılacak 

yeni kitaplara teşvik 
olacağını ve daha 
çok eserin ortaya 
çıkmasına önayak 
olursa kendimi 
mutlu sayarım.” 
dedi.
Daha sonra, söz 
alan Rota Ofset 
sahibi ve Eski Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Erdoğan 
Bilenser, konuş
masında, “Gemlik, 
size teşekkür 
etmesi gerekir. 
Kaymakamımız 
Gemlik için geride 
birşey bırakmak için 
yola çıkmış. Sonuçta 
verilen desteklerle 
bu eser ortaya çıktı. 
Bilal Bey, kitabın bir 
kaynak kitabı 
olmasını istedi. 
Defalarca biraraya 
gelip toplandık. 
Kendi fotoğrafının 
bile kitaba konma

sini istemedi.
Bir ekip çalışmasıyla
Gemliklilerin de 
katkısıyla bu kitap 
ortaya çıktı. 
İleride daha 
kapsamlısını ve 
gelişmişinin basıl
ması gerekebilir. 
Bu bir ihtiyacı 
giderecektir. 
Biz, kurum olarak bu 
işte kar amacı 
gütmedik.” dedi. 
Kitabın Yazarı Yar. 
Doç. Bedri Yalman 
konuşmasında, 
Gemlik kitabının 
çalışmasının kısa bir 
sürede tamam
landığını, Gemliklile 
rin de desteği ile 
kitabın hazırlandığını 
eksiklerin 
olabileceğini ancak 
ilçe tanıtımı için 
temel bir kitabın 
ortaya çıktığını 
söyledi.

MarmaralıirliK’te isler karıştı
Marmarabirlik Yönetim Kurulu eski üyesi İbrahim Aksoy, Birlik yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ve Gemlik eski 
Kooperatif Başkanı Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Peker’in 6215 sayılı yasanın 18. maddesine ekl^ıen?3. maddesine
aykırı davranılarak yönetim kurulu üyeliğine seçildiğini, üyeliklerinin düşmesi için denetçilere şikayet dilekçesi yazdı.
Marmarabirlik eski 
yönetim kurulu üyesi 
İbrahim Aksoy, bir 
süre önce yapılan 
Birlik genel kurulun
da, yönetim kurulu
na seçilen Hidamet 
Asa ve Gemlik 
Kooperatifi eski 
Başkanı Hüseyin 
Peker’in yönetim 
kurulu üyeliğinin 
yasalara uymadıkları 
için düşmesi gerek
tiğini iddia etti. 
Gazetemizi ziyaret 
eden İbrahim Aksoy, 
29.03.2011 tarihinde 
6215 sayılı yasada 
yapılan değişiklikle 
yasada,

“Bağdaşmayan 
görevler bölümü 
eklendiğini, bu ek 
madde 3’te koopera 
tifler ve üst kuru
luşların yönetim 
kurulu üyeleri ve 
edenetçilerinin fiilen 
bu görevleri yürüt
tükleri dönemde 
bunların eş, ikinci 
derece dahil kan, 
kayın hısımları, bu 
kooperatifler ve üst 
kuruluşları ile yüzde 
50’den fazla 
hissedarı olan şir
ketlerde ve katıldık
tan diğer teşekkül 
lerde yönetim kurulu 
üyesi veya denetçi 

olamazlar. Personel 
olarak veya başka 
bir şekilde ücretli 
olarak işe alınamaz 
lar. Bu madde 
hükümlerine aykırı 
uygulamalar, 
denetçiler tarafından 
araştırılır.” dendiğini 
belirterek, Hidamet 
Asa’nın ve Hüseyin 
Peker’in Gemlik ve 
Bursa, İznik 
Kooperatiflerinde 
yasanın belirttiği 
yakınlarının görev 
aldığını, bunun da 
yasaya göre suç 
teşkil ettiğini söyle
di. Aksoy, bu yasaya 
göre, Marmarabirlik

Denetleme Kurulu’na 
dilekçe ile başvu
rarak, Hidamet Asa 
ve Hüseyin Peker’in 
kooperatiflerde akra
balarının bulunup 
bulunmamasını 
araştırılmasını iste
diğini, iki yöneticinin 
de yönetim kurulu 
üyeliğinin 
düşürülmesi gerek
tiğini söyledi. 
Aksoy’un şikayeti 
Marmarabirlik’te 
yönetimde boşluk 
yaratabileceği ve 
gerektiğinde yeniden 
olağanüstü genel 
kurulun toplanabile
ceği belirtiliyor.



25 Mayıs 2012 Cuma Gemlik KMrfez Sayfa 3

Mimarlar Odası ndan yeni Cami yeri önerisi
Mimarlar Odası Gemlik Temsilcisi Kenan Çakır, Büyükşehir Belediyesi’nin projelendirdiği Kent 
Meydanı konusunda yeni öneriler sundu. Çakır, Çarşı Camiinin eski belediye binasının 
güçlendirilmesinden sonra, altındaki işyerlerin korunarak yapılmasını istedi. Çakır, meslek örgüt
lerinin de görüşlerinin alınarak kentimizin yaşanabilir bir hale dönüştürülmesini istedi.
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Kenan Çakır, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Meydan projesine 
yeni cami yeri öne 
risi getirdi. 
TMMOB Bursa 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Kenan Çakır yazılı 
açıklamasında şu 
görüşlere yer verdi: 
“Son zamanlarda, 
meydan projesi, eski 
belediye binası 
boşaltılması, güç 
lendirilmesi, kilise 
kalıntıları, Merkez 
Cami yeri gibi tartış
malar izlemekteyiz. 
Kamuoyu ve parti
lerin teknik ve şehri 
etkileyen konuda

bize de danışmala 
rını çok olumlu bul
maktayız.
Kentin gelişmesini, 
ortak akıl, bilimsellik 
ve teknikle belirle 
mek gelecek nesille 
re güzel eserler 
bırakmak için son 
derece yararlıdır. 
Mimarlar Odası her 
zaman kamu yara 
rını gözetir.
Uygulamaların atıl 
olmaması boşa har
canmaması ve 
şehrin yaşanabilir 
bir yer olması için 
çabalar.
Görüşmelerimiz, 
bilgi alışverişimiz, 
teknik inceleme ve 
mevcut meydan pro
jesini de düşündüğü 
müzde önerimiz 
şudur:

Eski belediye alanı
na önerilen cami 
için, yıkıp yeniden 
yapma maliyeti, 
kilise kalıntı riski, 
mevcut dükkanların 
kira gelir kaybı ve 
üst birimlerin mey
dan projesinde 
kamu binalarını taşı
mak, ticari bürolar 
oluşturmak ya da 
sanatsal aktiviteler 
de kullanmak için az 
bir bedelle güçlendi 
rilip değerlendiril 
meli.
Alternatif yerlere 
bakılmalı.
Kütüphane alanı ise 
kamulaştırma bedel
leri ve sürecinin 
uzun olması, mevcut 
tescilli çınarlardan 
dolayı az bir alan ve 
zor bir iştir.

Kent meydanı pro
jesinde, merkez 
cami, işhanlan, PTT, 
Hükümet Binası ve 
Ticaret Odası’nın 
yıkılarak, 30 dönüm 
yeşil alan ve çevre 
düzenlemesi 
düşünülmektedir. 
Eski Kaymakamımız 
Sayın Bilal Bey’in de 
sahil bölümü ve 
mevcut park, pro
tokol alanının yeter
sizliği başka büyük 
ve yakışır öneriler 
çalışmamızı 
istemişti. Tescilli 
çınarlardan sonra 
mevcut parkın bir 
bölümünü 2000 m2 
lik alanı kapsayan 
cami alanı 
(mevcut cami 900 
m2, eski belediye 
binası 1450 m2, 

kütüphane yeri 730 
m2) etrafı yeşillik, 
yaşam alanı olan, 
protokol alanı, 
cumhuriyetimizi 
simgeleyen anıtsal 
yapılar, çay 
bahçeleri, lokantalar, 
rekreasyon alanı, 
iskele Meydanı ve 
çevresini içeren bir 
proje hazırlanmalı. 
Bu tüm şehrin 
dinamiklerince ince
lenmeli, doğru proje 
uygulanmalıdır. 
Bu alan, ölü bölge 
olmaktan çıkar, 
yaşanır bir sosyal 
alan olur ve şehre 
katacağı sülietle, bir 
Ortaköy Cami gibi 
simge olur. 
Şehrimize canlılık 
getirir.
Yeni Mahalle

Kentsel Dönüşüm 
Bölgesi için de 
Belediye yönetimine 
protokol teklif ettik, 
çalışmalar devam 
ediyor.
Belli imar adaları ve 
kat yükseklikleri 
belirlenip planla
malar bitirilip, özel 
teşebbüse sunulur
sa, zamanla her ada 
mülk sahipleriyle 
çözülüp, çok güzel 
bir görüntü oluşa
caktır.
Amacımız, şehri 
mizin yaşanılabilir 
bir yer haline 
dönüştürülmesidir. 
Önerilerimizin değer
lendirilip tartışılması 
sonucu, güzel eser
ler çıkacağına 
inanıyoruz.
Saygılarımızla. ”

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı, Gemlik 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği’ni ziyaret 
etti.
Dernek Başkanı ve 
yönetim kurulu 
üyelerinin yanı sıra 
ADD üyelerinin de 
bulunduğu ziyarette 
konuşan Gemlik 
ADD Başkanı 
Cüneyt Yavuz, yeni 
göreve 
seçilmelerinden 
dolayı MHP yöneti
mini kutlayarak, 
başarı dileklerinde 
bulundu.
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu’da 
kongre ile devam 
eden hareketliliğin 
sürdüğünü, iade 
ziyaretleri arasında 
bulunan Atatürkçü 
Düşünce 
Derneği’nin kendileri 
içinde önem ve 
ehemmiyet ifade 
ettiğini belirtti.
Başta yerel yönetim
ler olmak üzere ülke 
sorunlarının da 
masaya yatırıldığı 
ziyarette söz alan 
ADD Başkanı

Cüneyt Yavuz, 
“Hareket etmeyen 
günümüz Türkiye' 
sinde yolda kalır, 
hareketli olmak 
zorundayız.
Yerel yönetimlerin 
sorunlarının farkın
dayız.
Hem genel hem 
yerel siyasette has
sasiyetlerimizin zor
landığı dönemden 
geçiyoruz.
Dayatmayla siyaset 
yapılmaz. Ortak nok
tamız antiemperya 
lizm ve vatan toprak 
larını çiğnetmemek- 
tir.” şeklinde 
konuştu.
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu ise, “Çatışma 

kutuplaşmaya 
yol açar. 
Bizler özgüvenimiz 
ve irademizle 
gücünü milletinden 
alan İslamiyet ile 
laikliği tam anlamıy
la idrak etmiş bir 
hareketiz.
Gemlik’teki 19 Mayıs 
kutlamaları duruşu
muz gereğidir. 
Dönemin DYP-SHP 
mitinglerinde de 
Başbuğumuz 
Alparslan Türkeş 
Bey de bu duruşu 
göstererek bizlere 
örnek olmuştur. 
Ortak hassasiyetle 
rimiz Vatanın birliği, 
bütünlüğü ile alakalı 
önemli noktalardır 
bunlara sahip çıka

cağız.” dedi. 
Ziyarette, Belediye 
binası ve cami 
konularına değinildi. 
Durdu, konuyla ilgili 
Partili inşaat 
Mühendisi Osman 
Doğan ile birlikte 
teknik bilgiler içeren 
konuları anlatarak, 
yeni yapılacak 
caminin şimdiki 
Atatürk Pftrkı’nın 
olduğu bölüme 
yapılmasının 
öngördüklerini 
belirterek, AKP, 
CHP, MHP ve içinde 
ADD’nin de bulun
duğu ortak karar 
oluşturulması ve 
fikir birliğinin 
sağlanması gerekli 
liğini dile getirdi.

nsMiMiıım
ŞEHİRİÇİ VE ŞEHİRLER 

ARASI ÇALIŞMAK ÜZERE 
DAMPERLİ TIR 

KULLANABİLEN
ŞOFÖR ARANIYOR

0 226 832 60 71
0 532 292 09 21

KAŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
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GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
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Güne Bakış
Geleneksel Hıdırellez Şenliklerinin sponsoru Katırlı Köyü Kalkınma Kooperatifi 

başkanına gençler teşekkür etti. Hulusi Bayrak yeniden başkan seçildi

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Fırsat bekliyormuşuz!..
Gemlik Körfez bünyesinde Mehmet Cengiz 

Göral’ı şehit verdik.
12 Eylül 1980’de darbesinden sonra Türki 

ye’de kapatılan tek ilçe gazetesi biz olduk.
12 Eylül’ün zulmünü yaşadık. Köpek kulü

belerinden yapılmış kodeslere tıkıldık.
Yılmaz Akkıhç gibi büyüklerimizle yıllarca 

birlikte çalıştık.
Ali Aksoy, İnan Tamer, Necati Kartal, Ihsan 

Bölük gibi yayın ve gazetecilik yaşamında 
yıllarını vermiş olan dostlanmız arkadaşları 
mız oldu.

Kapılarımızı açtıklarımızın büyük çoğun
luğu mesleğin zirvesine çıktı.

İlçe dışına taştı çalışmalan..
Kurulduğumuz günden beri bizimle olanlar 

desteklerini sürdürüyorlar.
Emek verdiğimiz, destek verdiğimiz, yol 

izan gösterdiğimiz, fırsat sunduğumuz bazı 
lan da bizden koptu.

“Yollan açık olsun” dedik.
Bizimle olurken, bizim türkülerimizi söyle 

yenler, övenler, takdirlerini her zaman ifade 
edenler, yollar ayrılıp, başkasının kayığına 
bindiğinde, şimdi onların türkülerini söy
leyip, onlara övgü düzüyorlar...

Önceki gün, bizden ayrılan bir büyüğümüz, 
köşesinde çizmeyi aşarak bize yine sataştı.

Yazdıklarımı, açıkça eleştirme cesareti gös 
termeden, dolaylı yollarla bize sataşmalarını 
kelimeler arasında sürdürüyor.

Bir süredir sesimi çıkarmadım, büyüklüğü 
ne, geçmişimiz de yaşadıklanmıza saygı 
gösterdim sustum.

Kafasını Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler’e takmış olan bu zat, bizim, Gemlik 
Belediyesindeki soruşturmaların yargı aşa
masında olması nedeniyle sonucunu bekle
memize kızıyor. Güler’in CHP’den atılmasını 
istiyor.

Yalnız bize kızmıyor, CHP örgütüne, onun 
ilçe başkana, il başkanına, Belediye Başka 
mm savunan Genel Başkanına da kızıyor. 
Kızmadığı bir tek AKP’lilerin yaptığı kendinin 
görmek istemediği çirkinlikler...

Gemlik Belediyesinde görev değiştikten 
sonra, 1 oyla partisini satanları, koltuk sahibi 
olanları, rant peşinde koşan lan, Bursa’daki 
AKP’li belediyelerde dönen yolsuzlukları ve 
kendi belediye başkanlarına uygulamadıkla 
nnı muhalefet başkanlarına nasıl uyguladık
larını görmüyor.

İzmir’i, Edirne’yi, Didim’i, Muğla’daki bele 
diyelere nelerin yapıldığını göremiyor.

Ormanın bütününü görmek yerine, ağaçlar
la uğraşıyor ve bizi “yalaka bir gazetenin 
gazetecisi” olarak tanımlıyor. Açık yazsana 
bey efendi. Neden çekiniyorsun. Ne avanta
lar beklediğimizi de yaz öğrenelim. Belediye 
Başkanından bir tabak yemek yiyemedim, 
yanında görünemedim diye, gemiyi terk 
ettikten sonra göklere çıkardığın kişilerin 
neler yaptığını gazeteciysen iyi izle.

Çık sırça köşkünden, olanlan gör.
7 yıl bizde yazdın, iyiydik, şimdi kimin tür 

küsünü söylüyorsun.
Varsa bildiğin konuş, herkes öğrensin. 

Içimizdeydin..
Kendini temiz gösterip, başkalarına çamur 

atmaktan ve ahkam kesmekten kurtul.
Kendini doğrucu Davut görme piskozun- 

dan kurtul.

Mı Kiiıii genclerinılen 
Kooneratil Başkanına teşekkür

Katırlı Köyü’nde her 
yıl yapılan Hıdırellez 
kutlamalarına katkı 
sağlayan S.S. Katırlı 
Köyü Tarımsal 
Kalkınma 
Kooperatifi başkanı- 
na gençlerden 
teşekkür geldi.
S.S. Katırlı Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi’nin 
geçtiğimiz hafta 
yapılan genel kuru
lunda söz alan 
kooperatifin en geç 
üyesi Emre Arslan, 
köylerinde 
Atalarından kalan 
Hıdırellez 
geleneğinin yaşatıl
masında en büyük

katkının S.S. Katırlı 
Köyü Tarımsal 
Kalkınma 
Kooperatifi Başkanı 
Hulusi Bayrak 
olduğunu söyledi. 
Katırlı Köyü’nde her 
yıl ilk pazar günü 
köy gençleri kurban

keserek, pilav 
pişiriyorlar. 
Gençler, kurban eti 
ve pilavı köye 
dağıtırken, bir yan
dan da baharın 
gelişini eğlenerek 
kutluyorlar.
Sınırlı Sorumlu 
Katırlı Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi ise 
hıdırellez kutlama 
larının sponsor
luğunu yapıyor.

HULUSİ 
BAYRAK 
YENİDEN 
BAŞKAN 
S.S. Katırlı Köyü 
Tarımsal Kalkınma

Kooperatifi 
geçtiğimiz günlerde 
yaptığı genel kuru
lunda, eski yönetimi 
akladı.
Yapılan şeçimlerde 
kurucu Başkan 
Hulusi Bayrak 
yeniden başkanlığa 
seçildi.
Bayrak, genel kurul
da yaptığı konuşma
da, 2012 yılında köy 
girişinde alınan 
araziye yeni zeytin 
stoklama depoları 
yapacaklarını, ahm 
kampanyasında 
hedeflerinin 1 mil 
yon kilo zeytin 
almak olduğunu 
söyledi.

Mehteranlı sünnet düğünü
Milliyetçi Hareket 
Partisi Yönetim 
Kurulu üyesi Gülten 
Ayhan’ın torununun 
sünnet düğününde 
sünnet çocuğu 
düğün salonuna 
Mehter takımı 
eşliğinde getirildi. 
Gülten-Çetin Ayhan 
ile Gönül ve Şinasi 
Şen’in torunları ve 
Ceyhan-Ahmet 
Ayhan’ın oğulları 
küçük Kaan 
geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü 
erkekliğe adımını 
attı.
Küçük Kaan’ın 
sünnet düğününde 
Gemlik’te bir ilk 
yaşandı. Sünnet 
çocuğu evinden 
düğün salonuna 
kadar Mehter Takı 
mı’nın çaldığı 
mehteran müziği ile 
at üzerinde geldi. 
MHP Bursa 
Milletvekillerinin, 
Gemlik MHP ilçe 
yönetim kurulu 
üyelerinin de 
katıldı ğı sünnet 
düğünün de Mehter

Takımı sahne aldı. 
Sünnet düğününde 
Şen ve Ayhan

ailelerini yakınları 
ve dostları da 
yalnız

bırakmayarak, 
mutluluklannı 
paylaştı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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MIMHI^İOMİ
Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şubesinin yetkili 
olduğu Serbest 
Bölgede faliyet 
gösteren Komvek 
Karoser Ltd. Şti. 
devam eden ve 1 
ayını dolduran 
grevdeki sendika 
üyelerin Türk Metal 
Sendikası tarafından 
500 lira grev harçlık
ları ödendi.
Grevdeki işçilerle 
Gemlik Şube 
binasında yapılan 
toplantı sonrası 
grev harçlıklarını 
alan sendika 
üyelerine 
seslenTürk Metal 
Sendikası Şube 
Başkanı Kemal 
Durmaz, “Bu grev 1 
ay değil, 1 yılda 
sürse üyelerimizi 
mağdur etmeye
ceğiz. Her zaman 
birlikte hareket ede
ceğiz. Hakkımız 
olanı ve emeğimizin

CHP Bursa İl Başkan adaylarından Mustafa Şenyurt, 
“Hiçbir partilimizi küstürme lüksümüz yok” dedi.

CHP Bursa il 
kongresi yaklaştıkça 
İl Başkan adayları 
da CHP ilçe 
örgütünü ziyaretleri
ni hızlandırdı. 
CHP Bursa İl 
Başkan adayların
dan Mustafa Şen 
yurt, iddialı konuştu. 
“Mahallelerde, 
Sokaklarda örgüt 
leneceğiz! AKP bu 
selin önünde dura
mayacak." dedi. 
Mustafa Şenyurt, 
Gemlik İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
ve yönetimini ziya 
ret etti.
Şenyurt konuş
masında şunları 
söyledi:
“İşin başındaki 
insan vana gibidir. 
Örğütün önünü açan 
bir başkan ile birlik
te çalışmak, o 
örgütün seller gibi

karşılığını alana 
kadar mücadelemiz 
devam edecektir.
İşverenin grevdeki 
üyelerimizin direnci
ni kırmak için yap
mış olduğu çeşitli 
ayak oyunlarına 
kanmayacağız.
Metal işçisi köle 
değildir. Zor şartlar
da ve asgari ücretle 
çalışmak metal 
işçisinin kaderi 
değildir. Türk Metal 

akmasını sağlar.
Bizim hiçbir partili 
mizi küstürme lük
sümüz yok." dedi. 
Gemlik İlçe 
Örgütü’nün bu 
konuda çok şanslı 
olduğunu dile

Sendika sı olarak 
metal işçilerinin 
üzerinde oynanan 
bu oyunu bozarız,

kimse bizim 
gücümüzü ve 
sabrımızı
sınamasın.” dedi

getiren Şenyurt, 
“Dinamik, dürüst, 
ileri görüşlü İlçe 
Başkanınızı ve siz- 
leri kutluyorum" 
şeklinde konuştu. 
Şenyurt’u dinleyen 
CHP İlçe Başkanı

Mehmet Uğur 
Sertaslan, 
"Niteliklerinize, 
Partili kimliğinize 
güveniyoruz. 
Çıktığınız yol da 
başarılar diliyorum." 
dedi.

imremestei
Mit ııınıı tM

Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan yürütülen “Hep 
Birlikte Başarılı 
Olalım’’ projesi kap
samında öğrenci
lerin başarılarını art
tırmaya yönelik 
olarak başlatılan 
“Gurur Çayı’’ uygu
laması kapsamında 
Gemlik Ticaret
Meslek Lisesinde 22 
Mayıs 2012 günü 
kahvaltılı bir pro
gram düzenlendi. 
Törene, okul yöneti
cileri ve 12. sınıflar
da YGS sınavlarında 
ve derslerde ilk 10’â 
giren öğrenciler ve 
velilerinin katılımı 
ile yapıldı.
Kahvaltılı yapılan 
toplantıda okul 
idaresinden yapılan 
açıklamada etkinlik
lerin devam ede
ceğini belirterek şu 
açıklamalarda 
bulunuldu: 
“Amaçımız, velilerin 
öğrenci başarısına 
olan ilgisini arttır
mak, öğrencileri 
motife etmek ve 
dolaylıyla okul 
başarımı arttırmak-

GemiikKErfe
ıııılrlı lıı ciııtı Nml cııtnıi 

tır. Bizim sizlerle 
gurur duyduğumuz 
gibi, sizler de çocuk
larınızla gurur 
duyun. Onların en 
küçük başarılarını 
bile görün ve hatta 
bu başarısını çevr
enizle paylaşın 
denilerek velilere 
tavsiyede bulunul
du.
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi Okul 
idaresinden alınan 
oııgıye gore ıı lu a 
girerek Gurur Çayı
na velisi davet 
edilen öğrenciler:

TİCARET MESLEK 
LİSESİ
1.AIİ Önder KONAK 
2.Halil İbrahim 
ERDEM
3.Tuğçe BIYIKLI 
4.Elif BOZKURT 
ö.Zeynep FATSA
6.Serap ÇAKMAKÇI 
ANADOLU 
TİCARET MESLEK 
LİSESİ
1 .Dilek YAŞA
2 .İrem ERDEM
3 .Hüseyin Mert ALİ
4.Büşra MARAL

5 ABONE OLDUNUZ MU?
■filVi!'

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


25 Mayıs 2012 Cuma Gemlik Karfez Sayfa 6

Artiz mektebi ayakta alkışlandı
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
9.sınıf öğrencileri 
Türk Dili ve 
Edebiyatı dersi 
öğretmeni Davut 
Özdemir rehber
liğinde hazırladıkları 
Müjdat Gezen ve 
Kandemir Kon 
duk’un yazdığı Artiz 
Mektebi adlı oyunu 
önceki gece Kültür 
merkezinde ustalıkla 
sahnele diler.
Oyunu izleyenler 
arasında yer alan 
ve bir dönem, Bursa 
Devlet Tiyatrosu 
Müdürlüğü de yap
mış olan Çocuklar 
Duymasın isimli 
dizinin Seyyar 
Tayyar'ı olarak da 
bilinen Emin 
Gümüşkaya oyun 
sonunda öğrencileri 
göstermiş olduğu 
başarıdan dolayı 
tebrik etti. Eşi 
Belgin GÜMÜŞKAYA 
ile birlikte oyunu 
izleyen Emin 
GÜMÜŞKAYA 
amatörce sahnele
nen böylesi oyunlar 
hata varsa bile

eleştirilmez ayakta 
alkışlanır ben de 
öğrencilerimizi ders
lerin böylesi ne 
yoğun olduğu 
dönemde vakitlerini 
ayırarak ortaya koy
dukları bu oyundan 
dolayı tebrik ediyo
rum’ dedi.
Gemlik Belediye 
Başkanına da sesle
nen Gümüşkaya 100 
bir nüfusluk 
Gemlik’te tiyatro 
uyunu sahneleyecek 
uygun bir salonun 
olmayışından yakı
narak ‘hiç olmazsa 

bu salonda özellikle 
ses düzeninde gibi 
hususlarda bazı 
düzenlemeler 
yapılarak oyunların 
sahnelenmesinde 
yaşanan sıkıntılar 
giderilmeli’ şeklinde 
konuştu.
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
9.sınıf öğrenci
lerinden Ahmet 
Kaan YILŞERİ- 
İbrahim DİKME- 
Mustafa HALICI- 
Onurcan KABAN - 
Cansu AYPEK-Gülay 
ZİYARET-Zeynep

SAĞLIK-Umutcan 
CENGİZ-Batuhan 
AYDIN-Fırat 
KÜÇÜKKUŞ-Berkay 
ALAN-Fatma Nur 
ŞENGÜL-Büşra 
UZAN-Yeşim CAN- 
Nursel ÜNVER- 
Alkım KARTAL-Elif 
ÇOKAL-Sezer 
BİRCAN- İlayda 
BENGİSU- Doğukan 
GÜNAY’ın rol aldığı 
oyunun ışık ve ses 
bölümünde Hüseyin 
Mehmet FIRAT 
görev alırken 
orkesta grubu Ezgi 
Oğur, Eda ÇAĞALI- 
Deniz BELİÇ- Alper 
GENÇKAN- Yılmaz 
Hasan AKIN- Onur 
KÜÇÜK- Samet 
Berker IŞIK- Faruk 
DEMİROK- Elifnur 
KÖSEMEN- 
Gözdenur BOZAN 
isimlerinden oluştu. 
Program sonrası 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
ERCÜMEN ve Okul 
Müdürü Nazım 
ÖZER öğrencileri 
tek tek tebrik ederek 
başarılarından 
dolayı kutladılar.

Dimimadrtaii 
Mı liilwm

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Cumalıkızık, Sultan 
Külliyeleri ve Hanlar 
Bölgesi’nin 
UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’ne 
alınması yönündeki 
çalışmaları hızla 
sürürken, Türkiye 
genelinde Dünya 
Mirası Listesi’ne 
aday bölgelerin tem
silcileri deneyim 
paylaşımı için 
Bursa’da bir araya 
geliyor.
UNESCO Dünya 
Miras 
Sözleşmesi’nin 
40.yılı kutlamaları 
çerçevesinde düzen
lenen Türkiye Dünya 
Miras Alanlarında 
Yönetim Planı 
Hazırlıkları Deneyim 
Paylaşımı Çalıştayı 
25- 26 Mayıs 2012 
tarihlerinde Atatürk 
Kongre Kültür

Merkezi’nde yapıla
cak. Selimiye Camii 
Külliyesi’nin 
geçtiğimiz yıl listeye 
girmesiyle 
Türkiye’nin Dünya 
Miras Listesi’ndeki 
varlıkları 10’a 
ulaşırken, Dünya 
Miras Listesi’ne 
aday varlıkların 
değerlendirildikleri 
geçici liste 13 Nisan 
2012 tarihinde 
yapılan toplantı ile 
26 varlıktan 38 var
lığa yükseldi. Bu 
hızlı artış, 
Türkiye’nin Dünya 
Miras Listesi’nde ve 
Geçici Liste’de yer 
alan varlıkları için 
Alan Yönetim Planı 
hazırlığının önemini 
ortaya koyarken, 
Bursa’da düzen
lenecek çahştay, 
deneyimlerin pay
laşılması açısından 
büyük önem taşıyor.

elm& sekeri

ERKEN KfiYIT
AVANTAJLARIMIZDAN 

YARARLANIN

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU 

(GİIİMDIII Yll

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

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

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

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Gerçeklere Dayanacak gücünüz Var mı? (SEMİZDAT)
Bu söz yazı 

başlığı olmasına 
karşın aynı zaman
da Soner Yalçın’ın 
yeni kitabının da 
adı. Nisan ayında 
okuyucuyla buluş
tu, büyük ilgi de 
gördü. Cezaevinde 
yatan bir aydının 
bütün yoksunluk
lara karşın üretme 
gücünü yitirmedi 
ğini gösteren 
güzel bir örnek.

Üzerinde çok 
duruldu. Pek çok 
köşe yazarı kitabı 
tanıtmaya çalıştı. 
Ses getiren bir 
eser oldu. Soner 
Yalçın, bir ileti 
sundu aydınlara: 
“Kitabıma sahip 
çıkın.” dedi. 
Neden böyle 
söylemek zorunda 

kaldı dersiniz? 
Soner Yalçın’ın 
kitapları zaten 
okunuyor, ilgi de 
görüyor.

Kitabının okun
masını istiyor, 
böylelikle 
yaşananlardan 
habersiz kişilerin 
gözünü açmak, 
Silivri’deki 
yaşanan komediyi 
kamuoyuyla pay
laşmak. Bu neden
le de kitabının 
adını “Gerçeklere 
Dayanacak 
Gücünüz Var mı?” 
diye açıklıyor. 
Gerçekten bu alan
da pek çok yazar, 
birçok eser mey
dana getirdi.

Okuyanlar, 
“Ergenekon ve 
Balyoz” gibi

davaların içeriğinin 
ne olduğunu çok 
iyi öğreniyor. 
Silivri’deki duruş
maları bir kez 
izleyen olayın 
özünü kavrıyor. 
Ülkenin yurtsever
leri, aydınları, 
yazarları, bilim 
insanları ve gene 
raileri niçin özgür
lüklerinden yok
sun?

Bu sorunun 
yanıtını bu eserde 
kolaylıkla bula
biliyorsunuz.

Eser mil çekilmiş 
gözlere gün ışığı 
sunuyor.

Soner Yalçın, 
kitabına evinin 
aranmasıyla 
başlıyor.

Emniyette 
davalarla ilgili

nasıl belge 
üretildiğine 
değiniyor. 
Acımasız bir tez
gahın işlerlik 
kazandığını gözler 
önüne seriyor. 
Niçin ODA Tv’nin 
arandığını gözler 
önüne seriyor.

Sonraki bölümde 
tutuklanmasına 
karar verilmesini 
ve hücreye konul
masını anlatıyor. 
CHE’nin kitabını 
elinden düşürmü 
yor. Türkan 
Saylan’ı anımsıyor. 
Yaşananları 
soğukkanlılıkla 
değerlendiriyor. 
Yandaş gazete 
yazarlarının iktidar 
desteğiyle göster
dikleri becerileri 
örneklerle dile 
getiriyor. Değerli 
yazar İlhan 
Selçuk’u anmadan 
da geçemiyor.

Tuncay Güney’in 
kimliği ve beceri
leri konusunda 
geniş bilgi sunu 
yor. Her dönemde 
işini yürüten yazar 
bozuntularını da 

sergilemekten geri 
durmuyor.

Ergenekon 
davasıyla ilgili 
gazete yazarlarının 
yazdıklarını da 
örneklerle ortaya 
koyuyor. 
Okudukça tüy
leriniz diken diken 
olacaktır.
Gerçeklerin nasıl 
saptırıldığını, özel 
görevli 
mahkemelerin 
kuruluş amaçları 
nın neler olduğunu 
bazen kızarak 
bazen de gülüm
seyerek okuyacak
sınız. Gündeme 
fazlaca getirile
meyen gerçekleri 
bu eserde bütün 
çıplaklığı ile göre
ceksiniz.

Yazar eserinde 
sonuç olarak şu 
iletileri sunmak
tadır:

1) Davalar isimsiz 
ihbarlara 
dayandırılıyor.

2) Olmayan bilgi 
ve belgeler belli 
merkezlerde oluş
turuluyor. 
Gerçekler ortaya 

çıkınca yetkililer 
yanlışlıkla 
(sehven) oldu 
deme gereği 
duyuyor.

3) Yargılanan 
kişilerle ilgili bil
giler yandaş bası
na çeşitli yollarla 
sızdırılıyor.

4) Telefon din
lemeleri delil 
olarak sunuluyor.

5) Yaşanan 
gerçeklerle ilgisi 
olmayan birtakım 
CD üretilerek 
dosyalara yer
leştiriliyor.

6) Bilirkişi rapor
larını dikkate 
almadan yargıçlar 
karar vermek isti 
yor.

Bütün bu 
gerçekleri görmek 
ve öğrenmek isti 
yorsan ız 
SEMİZDAT’I alın ve 
okuyun, bununla 
da yetinmeyin 
çevrenizdeki 
kişilere okutun. 
Yazarına 
yapacağınız en 
büyük yardım ve 
destek bu olacak
tır.

CÜCÜK SENLİ KIERIN E M U HTESEM FİNAL
Gemlik Belediyesi ile 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün 
ortaklaşa organize 
ettiği “Pabucu Yarım 
Çık Dışarıya 
Oynayalım” Çocuk 
Şenlikleri görkemli 
bir final ile son 
buldu. Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Suni Çim 
Saha Tesislerinde 
organize edilen 
finalde şenliklerde 
yarışan 750 öğren
ciye madalyaları ver
ildi. Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Gençlik 
Hizmetleri Spor 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç ve Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Burhan Inan’ın 
katıldığı final töreni 
öncesinde gösteri 
karşılaşmaları 
yapıldı. Bu yıl 2.si 
yapılan Çocuk 
Şenliklerinde, 
ilköğretim okulları 2. 
sınıf öğrencileri 
“Yağ Satarım Bal 
Satarım”, 3. sınıf 
öğrencileri “Mendil 
Kapmaca”, 4. sınıf

öğrencileri “Tombik” 
ve 5. sınıf öğrenci
leri de “Yakan Top” 
kategorilerinde 
yarıştılar. Nisan 
ayında Gemlik 
Belediyesi’nin oyun 
setlerini hediye 
etmesiyle okullarda 
başlayan şenlikler, 
Mayıs ayı boyunca 

da Sosyal Yaşam 
Merkezi Spor 
Tesislerinde düzen
lenen yarışmalarla 
devam etti.
Final törenlerinde 
konuşan İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen,
Gemlik ve 
çevresinde toplam 9 

bin ilköğretim okulu 
öğrencisinin bu 
oyunlardan fayda
landığım, 750 öğren 
cinin de yarışmalar
da yer aldığını söyle 
di. Oyun seti, beledi 
ye armalı tişört, 
oyuncaklar, maddi 
ve manevi yardım
ların yanı sıra madal 

yalar için de 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a teşekkür 
eden İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, geleneksel 
hale getirilen şenlik
lerin önümüzdeki yıl
larda yeni aktiviteler 
ile renklendirileceği- 
ni sözlerine ekledi. 
Mehmet Ercümen, 
“Bu oyunların 
kaybedeni yok.
Herkes kazandı” 
diye konuştu.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’da konuş
masına, “Annelerin 
babaların cennet 
kokulu çocukları” 
diye hitap ederek 
başladı. İlköğretim 
okulu öğrencilerini 
sanal oyunlardan 
uzaklaştırıp, gerçek 
oyunlarla tanıştır
mak amacıyla organ
ize edilen şenliklerin 
oldukça coşkulu 
geçmesinden duy
duğu memnuniyeti 
dile getiren Refik 
Yılmaz, Gemlik 
Belediyesinin 
sadece alt yapı, 
yatırım hizmetleri 

yapmadığını hatır
latarak, spora, 
kültürel ve sosyal 
faaliyetlerin yanı 
sıra, okullara yönelik 
de hizmetlerde 
bulunduğunu bildir
di. Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, oyunların 
geleneksel hale 
geldiğini de vurgula
yarak, önümüzdeki 
yılda daha coşkulu 
bir organizasyon 
için kolları sıvadık
larını söyledi.
Yılmaz, oyunların 
koordinatörlüğünü 
üstlenen Ayşe 
Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Mehmet 
Duran’a ve oyunlar
da görev yapan 
öğretmenlere de 
teşekkür etti.

Öğrencilerin gös
teri karşılaşmalarını 
ilgiyle izleyen Refik 
Yılmaz ve Milli 
Eğitim Protokolü 
üyeleri, çocuklar ile 
de sohbet ederek, 
şakalaştılar. Final 
töreni madalya 
takdimi ve öğrenci 
eğlenceleri ile son 
buldu.
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Kaymakamlık 
Kupası Gümüş Ayak 
Basketbol 
Turnuvası’nın 4. haf
tasında mücadele 
sürüyor.
4.haftanın 3 ve 4 
maçını seyreten 
Bursa Basketbol İl 
Temsilcisi Ertuğrul 
Atak’ın maçların 
çekişmeli geçtiği 
basketbol sporunu 
sevdirmek için 
yapılan bu organi- 
vasyonun amacına 
uygun olarak devam 
etmesi, Gemlik 
halkının basketbolla 
ilgisinin artmasın
dan dolayı İlçe Spor 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç ve sponsorlar
dan Gümüşayak ve 
Bulut Reklama 
teşekkür etti.
4.haftanın Çarşamba 
günü ilk maçında 
Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu ile 
Çimtaş 1(14/13) ve 
2(15/14) periyot 
denk geçti 3. periyot

20/12 4 . periyot 
23/15 Ayşe Ziver 
Karataş İlköğretim 
Okulu üstün
lüğünde geçti.
Çimtaş adına 
Mehmet Morkal 16 
sayı üretirken, Ayşe 
Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu 
adına M. Emin Kuru 
24 sayı üretti. 
Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu: 72 
Çimtaş : 54

Maçı Ayşe Ziver 
Karataş İlköğretim 
Okulu 72 / 54 
kazandı.
G.Bankalar B. : 30 
M.A.Devlet Hst. :70 
4.haftanın Çarşamba 
günün ikinci maçın
da Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 1 
.periyot 7/23 ve 2 
periyot 6/19 3.periy- 
ot 12/18 4 .periyot 
5/10 Muammer ağım 
Devlet Hastanesi

üstünlüğünde 
geçti.
G.Bankalar B. adına 
Selman Carazanoğlu 
12 sayı üretirken, 
M.A.Devlet Hst. 
adına Nurullah 32 
sayı üretti.
Turnuvanın tek 
oyuncu M.A.Devlet 
Hst. Hatice Targıt 4 
sayı ile oynadı. 
M.A. Devlet Hst. :70 
/ 30 kazandı.

ELEMAN ARANIYOR
ÜÇ KARDEŞLER RENAULT 
SERVİSİNDE ÇALIŞACAK 

ÜNİVERSİTE MEZUNU 
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

SORUMLULUĞU
YAPABİLECEK MÜŞTERİ 

TEMSİLCİSİ
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

ELEMAN VE
MEKANİK USTASI 

(YETKİLİ SERVİS GEÇMİŞİ 
OLAN) ARANIYOR

Tel: 514 30 89

ÖZEL İLAN 
(Tasfiye işleminden sonra)

Bursa Ticaret Memurluğu

Ticaret Sicil No: 32845
Ticaret Unvanı: TASFİYE HALİNDE GREEN AJANS 

BASIN YAYIN REKLAM ORGANİZASYON VE HALKLA 
İLİŞKİLER SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Ticari Adres: Altıparmak Sakarya Cd. 107/1
Osmangazi-BURSA

Tasfiyeden Dolayı Alacaklılara Çağrı
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimiz 03-05-2012 tarihinde 

tasfiyeye girmiş ve tasfiyeye giriş kararı 03-05-2012 tari
hinde Ticaret Sicili Memurluğu’nca tescil edilmiştir.

Şirketimizin borçlu ve alacaklılarının, ellerindeki belge 
lerle birlikte; bu ilanın üçüncü defa yayınlanmasından 
itibaren en geç bir yıl içerisinde Beşevler Mah. Beşevler 
Cad. No: 155 Kat-3 Daire-9 Nilüfer-Bursa adresinde bulu
nan tasfiye memurluğuna müracaatları Türk Ticaret 
Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince ilan olunur.

Tasfiye Memuru 
Tayfun Çavuşoğlu

SATILIK DAİRELER
KAYIKHANE MEVKİİ 
KAYIKHANE SİTESİ

C BLOK KAT 5 
3+1 BAKIMLI VE DENİZ 
MANZARALI DAİRE İLE 

MANASTIR MEVKİİ İLKNUR 
YAPI KOOPERATİFİ F BLOK 

3+1 BAKIMLI DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR

0532 231 94 74
ABONE 

OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

EtEMAN ARANIYOR
Fabrikamızda çalışacak 
BAKIMCI,ELEKTRİKÇİ 

ve VASIFSIZ 
ELEMANLAR aranıyor

VERONA GRANİT 
MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 

Umurbey Sanayi Bölgesi 
Yalova Yolu 2. Km. GEMLİK 
TEL :514 03 06 ■ 514 20 21

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa Amatör Spor 
Kulüpleri Federasyo 
nu’nun düzenlemiş 
olduğu U-13 şampi 
yonasının 7. 
grubunda mutlu 
sona Gemlik 
Belediyespor U-13 
takımı ulaştı.
Bursa’da ilk 4 takım 
arasına giren takım
larımız Türkiye 
Şampiyonası’na 
katılmaya hak 
kazanacaklar. 
Belediyespor U-13 
takımının amacı ilk 
dört takım arasına 
kalıp Gemlik’imizin 
ismini Türkiye 
Şampiyonası’na 
duyurmak olacaktır. 
7. grupta 10. maçına 
çıkan takımımız 

oynadığı tüm 
maçları kazanarak 
bitime bir hafta kala 
şampiyonluğunu 
ilan etti. 1922 
Mütarekespor 
takımıyla, Mudanya 
Güzelyah stadında 
oynanan maçın mut
lak hakimi Gemlik 
Belediyespor oldu. 
Akif Emre 22. 
dakikada penaltı 
kaçırdığı maçta bir
birinden güzel iki 
gol atarak takımının 
galip gelmesini 
sağladı. Takımının 
başına kaptan 
olarak çıkan Akif 
Emre arkadaşlarını 
çok iyi yönetti. Bu 
arada atakları en 
kısa zamanda rakip 

kalede sonlandıran 
Muratcan tüm 
çabalarına rağmen 
golle buluşamadı. 
Maç sonunda 
takımımızın sevinci 
görülmeye değerdi. 
Gemlik 
Belediyespor 
başkanı Mahir 
GENCER ve yönetici 
Zafer ÜLGEN maç 
sonu soyunma 
odasına gelerek 
sporcu ve 'teknik 
heyeti tek tek kutla
yarak, “Sîzler 
Gemlik’imizin gele
ceğisiniz, yönetim 
olarak sizinle gurur 
duyuyoruz.
Sizden aynı başarıyı 
play-offlarda da 
bekliyoruz ve 

bunu başara
cağınıza inanıyoruz” 
diyerek ekibi 
Gemlik’e 
yolcu ettiler. 
Teknik heyet, 
2000 ve 2001 
doğumlu sporcular
la kurulu 50 
kişilik bir sporcu 
grubunu da çok 
çalışarak Gemlik 
Belediyespor 
camiasına kattılar. 
İşte Gemlikspor’un 
geleceği buradadır. 
Çok yakın 
zamanda dışarıdan 
sporcu ve antrenör 
getirmeyeceğiz. 
Biz bu iş için 
kendimizi yeterli 
görüyoruz 
dediler.

Hisar Anadolu 
Lisesi öğrencileri, 
Okul öğrenci
lerinden Abdullah 
Bakış’ın babası ve 
velisi Sayın Salih 
Bakış’ın katkısıyla 
100 adet leyladin 
çam ağacı ve 43 
adet meyve ağacı ve 
Orman İşletme 
Müdürlüğü’nden 40 
adet fıstık çam ağacı 
toplamda 183 adet 
fidan temin ettiler. 
Bu ağaçlar, 
Belediye Fen İşleri 

yetkilile rinin, okul 
çalışanlarının ve 
öğrencilerin desteği 
ile okul bahçesine 
ve okulun arka 
tarafındaki boş 
araziye dikildi.
Yanlız bu yeşil 
alanın korunması ve 
devam için sulama 
gereksinimi duyul- 
maktadır.Okulumuz 
Salih Bakış'a, 
Orman İşletme 
Müdürlüğümüze ve 
belediyeye teşekkür 
ettiler.

K AŞ€D€ B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

KAYMAKAMLIK

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
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mvr.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 30 88

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

RELEDİYE

TAKSİLER

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

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

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

WAPDB - FERİDOT ~

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

_________ OTOBÜS_________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4280 

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)

HMUlMİ
VENÜS SİNEMASI 

AÇLIK OYUNLARI: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:45... 
SİYAHLI KADIN 

12:00-14:15-16:30- 
20:15..

REZERVASYON 513 33 21 
CIUŞAVM JUTKU 

SUPERTURK: 
13.30-15.30-17.30 

19.30-21.30 
SEN KİMSİN: 12.00 ■ 

14.00-16.00-18.00-20.30 
FETİH 1453:11.30 
14.30-17.30-20.30 

Rez. Tel = 5141500



■KALİTELİ HİZMET
■GÜVENİLİR AKARYAKIT
■ÜCRETSİZ OTO YIKAMA
-MADENİ YAĞ
■MARKET
■İÇ DIŞ DETAYLI YIKAMA

{Motor, Koltuk, Tavan, Alt Döşane Yıkama) 
SİZ ARAYIN, BİZ ALIP OTONUZU YIKAYALIM.

Q AKCAN PETROL
Merkez: Hisar Mah. Dörtyol Ağzı Mevkii - GEMLİK

Şube: Armutlu Yolu Kurudere Mevkii - KÜÇÜKKUMLA 
Şube: Hisar Mh. Gemlik Sümerbank Girişi Balıkçı Barınağı - GEMLİK 

Tel: 0.224 513 10 79
akcanl6@poasbayi.com.tr

mailto:akcanl6@poasbayi.com.tr


TÜM FIX PAKETLER VE ELF MOTOR 
YAĞLARINDA YÜZDE 20 İNDİRİM

4 ADET MİCHELİN LASTİK ALANA 
POLYPAD ANDROİD PC TABLET HEDİYE

BONUS CARD ■ MAXIMUM KART
VE WORLD CARD’A 6 TAKSİT

KAMPANYA 7 MAYIS - 9 HAZİRAN 2012 
TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR

v ÜCKARDEŞLtR
BENMJLT OTOMOTİV

Yeni Yalova Yolu Bağ-Kur Sanayi 
Sitesi E Blok No : 9 GEMLİK / BURSA 
Tel : (0.224) 513 89 06 Fax : 514 30 89

26 Mayıs 2012 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Mail 
tonıMılııtıı

Bursa'da bir haftada 7 ayrı 
eczaneden cinsel gücü artırıcı 
hap ve yazar kasa çaldığı iddia 
edilen zanlı, güvenlik kamera 
lan sayesinde yakalandı. 3’de

Eski Belediye Başkanı Hakkı Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanına yıkılması istenen Belediye Binası konusunda mektup yazdı.

Hakkı Cakır'O bina, milletimizin 
parası ile namlılı. Sahip çıkalım" aeıli 
Eski Belediye Başkanlarındân Hakkı Çakır, boşaltılan Belediye 
binası için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye 
yazdığı mektupta, binanın Anadolu Üniversitesi tarafından teknik 
olarak sağlam yapıldığını, 1999 depreminde kolonlarında ve kiriş
lerinde hiçbir hasar meydana gelmediğini belirterek, “Bir firmanın 
raporu ile o eserin yıkılması yanlış olur” dedi. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Altepe’ye mektup
Gemlik Belediye binasının boşaltılarak, 

belediyenin Sosyal Yaşam Merkezi’ne taşın
ması ardından, binanın yıkılacağının açıklan
ması, geniş bir kesimden tepki görmeye 
başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi, Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği, sivil toplum kuru
luşlarının çoğunluğu binanın yıkılmasını 
istemiyorlar.

Belediye binasının yıkılma isteminin teme 
ünde Çarşı Camiine yer aranması yatıyor.

Büyükşehir Belediyesinin Meydan Projesi 
Meydan Projesi kapsamında Çarşı Camiinin 
yerinin değiştirilmesini isteniyordu. Dev. 4’de

Bursa'da Yolsuzluk 
Operasyonunda 
Gözaltına Alınan 

21 Şüpheli Adliyede

Bursa'da, 2 yıl önce silahlı saldırıda 
yaşamını yitiren Büyükşehir Belediye 
eski Başkanı Ak Parti'li Hikmet Şahin 
döneminde, ihalelerde yolsuzluk yapıldığı 
iddiasıyla yürütülen soruşturma kap
samında gözaltına alınan 21 kişi, ad üyeye 
sevk edildi. Haberi syf 3’de

lilMlMIh

Gemlik Müteahhitler Derneği Arke 
olojik Sit Alanında kalan bölgelerin 
plan değişikliklerine itiraz etti. 
Dilekçe ile Gemlik Belediyesi İmar 
Ve Şehircilik Müdürlüğü’ne başvur
duklarını belirten dernek yöneticileri, 
problemin çözümünü yetkili makam
lardan beklediklerini ve konunun 
takipçisi olacaklarını ifade ettiler.

Haberi sayfa 5’de

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


26 Mayıs 2012 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 2

Eski Belediye Başkanı Hakkı Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanına yıkılması 
istenen Belediye Binası konusunda mektup yazdı.

La Fontaine’den bir 
masal...

Gerçi kulakları çınlasın, elleri dert 
görmesin Bekir Coşkun bir La Fontaine 
masalı anlattı...

Partilisi, yaldızlısı alındı, Başı belaya 
girdi ya...

Bizim yazdığımızdan kim alınacak... 
Hem bizim sözümüz şehir faresine... 
Lağım faresine değil ya...
Ki alınsın...

*****
Bir varmış, bir yokmuş 
Bir şehir faresi varmış; 
Bir gün evde otururken 
Tarla faresine acıyıp, onu eve çağırmış. 
Koca bir halının üstüne 
Bir sofra kurulmuş şahane.
Ne yemekler ne yemekler, 
Gitmeyen bilmezmiş şehire 
Böyle bir ziyafet görülmemiş, 
Hiçbir şey eksik değilmiş. 
Ama tam yemeğe başlarken 
Farelerin iştahı birden kesilmiş. 
Ayak sesleri gelmiş birden, 
Evin üstünde bir yerden;
Şehir faresi fırt bodruma 
Tarla faresi de peşinden.
Bunlar saklanmış kalmışlar bir yanda. 
Ses seda kesilmiş yukarıda, 
Fareler çıkmış meydana, 
Şehirli fare buyurun demiş, 
Soğumasın bizim kızartma.
Tarla faresi yüreği ağzında, ben doydum 

demiş.
Yarın sizi tarlama beklerim.
Biz de böyle kral sofraları olmaz tamam, 
Fakir işi bizimkisi 
Amâ^yediğimiz boğazımızda kalmaz, 
Ayak mayak sesi duyulmaz.
Haydi hoşça kal kardeş, 
Korkulu yemek bana gelmez.

Ham» Çakır;'O Hina, milletimizin
parası ile yapılılı. Sahip çıkalım" tledi

Eski Belediye 
Başkanlarından 
Hakkı Çakır, 
boşaltılan Belediye 
binası için Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’ye yazdığı 
mektupta, binanın 
Anadolu Üniversite
si tarafından teknik 
olarak sağlam 
yapıldığını, 1999 
depreminde kolon
larında ve kiriş
lerinde hiçbir hasar 
meydana gelmediği
ni belirterek, ‘‘Bir fir
manın raporu ile 
o eserin yıkılması 
yanlış olur” dedi.
İlçemizin önemli 

konusu olduğu için 
size bu mektubu 
yazmak zorunda 
kaldım” diyen Hakkı 
Çakır, “Görevde 
bulunduğum yıllarda 
hizmetlerden ve 
kazandırılan 
eserlerden biri de 
Belediye Hizmet 
binasıdır. O binanın 
şu anda yıktırılacak 
konusunu gün
demde olduğu için 
size bina hakkında 
bilgi vermek istiyo
rum” diyen Çakır, o 
günlerde Bursa 
Uludağ Üniversite
sinde Mimarlık, 
Mühendislik

Fakültesi’nin bulun
maması yüzünden 
Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi’ne 
binanın plan ve pro
jelerini yaptırdığını 
belirterek, “İlçemiz 
deki fay hatları 
dikkate alınarak 
binanın plan ve pro
jeleri yapıldı. Saha 
deniz dolgusu veya 
balçık değildir. 
Zemin sağlamdır” 
dedi. Binanın İller 
Bankası kredisiyle 
yapıldığını mek
tubunda belirten 
Hakkı Çakır, o 
günün fiyatlarıyla 
maliyetinin 2.5 mil 
yon dolar olduğunu, 
binanın İller Bankası 

teknik elemanlarının 
denetiminde 
yapıldığını belirtti. 
Çakır şöyle devam 
etti:
“1999 yılında Yalova 
Gölcük deprem
lerinde kolonlarında, 
kirişlerinde, duvar
larında hiçbir hasar 
olmamıştır. Şayet bir 
hasar olsaydı, 1999- 
2009 yılları arasında 
2 dönem Belediye 
Başkanlığı yapan 
Mehmet Turgut, 
gerekli her türlü ted
biri alırdı.
Gemlik Belediye 
BaşkanhğTnın 2011 
yılı Kasım ayında 
Bursa Proje 
Mühendislik İnşaat 

Ticaret firmasına 
performans analizi 
yaptırmış, İnşaat 
Mühendisi Murat 
Ekmen imzalı tarih
siz çelişkili raporda, 
kendilerini aklaya- 
bilmeleri için 
“binanın ivedilikle 
tahliyesi ve yıkıl
ması veya 
güçlendirilmesi 
tarafımızdan öne 
rilmektedir. ” 
denilmiştir. Sayın 
Başkanım, böyle bir 
sorumsuz bir fir
manın raporu ile o 
eserin yıkılması yan
lış olur.
Bakın, ilçemizde ve 
ilimizde Mimarların 
ve mühendislerin 
odaları var. 
Üniversitemizin ilgili 
fakültesi var. 
Onların raporları 
gerekli. O bina, mil
letimizin parası ile 
yapıldı. Ona sahip 
çıkalım.
Elbette, önce insan 
sağlığı lazım, bina 
çok tehlikeli ise 
hemen yıkalım. 
Büyükşehir 
Belediyenizce bu 
konu hakkında bir 
kararınız var ise, 
yeniden gözden 
geçirilmesini arz 
eder, saygılanmı 
sunarım” dedi.

K8Ş6DC B€KL€AA€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIIÇ- REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak Nö\<3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83Yax ^513 35 95

BOSm Sb Satıaclarma Bakım Tapiwr
BUSKI Genel 
Müdürlüğü, 
abonelerinin mem
nuniyeti ve güvenini 
sağlamayı hede
fleyen örnek uygula
maları kapsamında, 
abone sayaçlarının 
bakımını bilgisayarlı 
test laboratuvarında 
yapıyor.
BUSKİ, kısa süre 
önce çalışmalarını 

başlattığı bilgisa
yarlı test laboratu- 
varında, abonelerin 
taleplerine bağlı 
olarak sayaç bakımı 
ve kontrolünü de 
gerçekleştiriyor. 
Abonelerden 
sayaçlarla ilgili 
kendilerine iletilen 
arıza, okunamama, 
hızlı ve yavaş 
dönme gibi 

kontrol taleplerini 
laboratuvarda analiz 
ettiklerini belirten 
BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı, 
BUSKİ'nin çok 
geniş bir abone 
ağına sahip 
olduğunu ifade etti. 
Çetinavcı, 
"Büyükşehir sınır
larının gelişmesine 

bağlı olarak, abone 
sayımız da sürekli 
artıyor. Bugün için 
780 bine yaklaşan 
abonemize, hizmetin 
en iyisini sunabil
menin gayretiyle 
çalışıyoruz. Bu 
doğrultuda yetişmiş 
insan gücünün yanı 
sıra teknolojik yeni
likleri de seferber 
ettik." dedi

MTWfl ABONLOLDUN^?
ABONE OLUN OKW*ÖN OKUTUN«■Ill'll III ellili IİUIİIINTIIİ KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 

cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 
ERTAÇ ÖKTEM



26 Mayıs 2012 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 3

Bursa'fla Yolsuzluk Operasyonunda 
Gözaltına Alınan 21 Şüpheli fldliyede
Bursa'da, 2 yıl önce 
silahlı saldırıda 
yaşamını yitiren 
Büyükşehir Belediye 
eski Başkanı Ak 
Parti'li Hikmet Şahin 
döneminde, ihalel
erde yolsuzluk 
yapıldığı iddiasıyla 
yürütülen soruştur
ma kapsamında 
gözaltına alınan 21 
kişi, adliyeye sevk 
edildi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
Mali Büro ekipler
ince yürütülen 
soruşturma kap
samında, geçen

dönem Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı 
görevini yürüten ve 
2009 seçimlerinde 
Demokrat Parti'den 
aday olan ancak 

seçilemeyen, 2 yıl 
önce uğradığı silahlı 
saldırı sonucu 
yaşamını yitiren 
Hikmet Şahin döne
mindeki ihaleler 

mercek altına alındı. 
Gözaltına alınan ve 
'İhaleye fesat 
karıştırmak* suçla
masıyla adliyeye 
sevk işadamlarından 
Nurettin K., oğulları 
Yunus K., Mikail K. 
ile Turgut M., Serpil 
H., Fisun K., Hikmet 
Can A., Cengiz H., 
Adem Y., Mustafa A., 
Şuayip A., Müslüm 
S. ile bürokratlardan 
Mesut E., Cengiz A., 
Hüseyin Eren K., 
Zeynep T., Ebru 
Gören T. Zerrin G., 
Bayram V., Mustafa 
B. ve Güler P., 
emniyetteki 
ifadelerinin ardından 
adliyeye sevk edildi.

Bursa'da fenni 
muayene istasy
onunda çalıştığını 
söyleyerek araçları 
muayene istas 
yonuna gitmeden 
hayali olarak kon
trolden geçireceğini 
söyleyen ve bu yolla 
vatandaşları 
dolandıran zanlı 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi. 
Merkez Osmangazi 
İlçesi Tahtakale 
Mahallesi'nde M.T. 
isimli zanlı, araçları 
belli bir kaparo 
karşılığında 
muayeneden 
geçirmek için vatan
daşlardan para 
topladı. Ancak 
muayenesinin yapıl
madığını öğrenen 
müştekiler polise 

başvurdu. İhbarları 
değerlendiren Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 
Amirliği ekipleri, 
kaparo alarak 
vatandaşları 
dolandırdığı iddia 
edilen M.T.'yi takibe 
aldı. Zanlı, son 
olarak bir vatan
daşın parasını 
almaya çalışırken 
suç üstü yakalandı. 
Zanlının emniyette 
yapılan sorgusunda 
8 kişiden toplam 3 
bin 370 TL alarak 
dolandırdığı tespit 
edildi.
M.T. 'Dolandırıcılık' 
suçundan çıkarıldığı 4 
mahkeme tarafından 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi.

Em Hnsnım tiiwlli Kamerası Yakalattı
Bursa'da bir haftada 
7 ayrı eczaneden 
cinsel gücü artırıcı 
hap ve yazar kasa 
çaldığı iddia edilen 
zanlı, güvenlik 
kameraları 
sayesinde yaka
landı.
Hırsızlıktan çok

Polis lokantada kavgaki güvenlik 
kamerası görüntülerini incelemeye aldı

sayıda sabıkası 
bulunan 24 yaşında
ki Kemal A., iddiaya 
göre bir haftada 7 
ayrı eczaneye 
kepenk kilitlerini 
kırarak girdi. Zanlı 
eczanelerden cinsel 
gücü artıran ilaçlar 
ve bir yazar kasa 

çalarken, artan hırsı
zlık olayları üzerine 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi Hırsızlık 
Bürosu ekipleri 
güvenlik ve MOBE 
SE kameralarını 
incelemeye aldı. 
Güvenlik kamerası

na yansıyan görün
tülerden eşkali belir
lenen Kemal A. 
yakalandı.
Emniyetteki ifadesi 
nin ardından adliye 
ye sevk edilen 
Kemal A., çıkarıldığı 
mahkemece 
tutuklandı.

llıMıiMiııHilıı
■llIlBlMllillllill
Bursa'da, balkonda 
halı asarken elektrik 
akımına kapılarak 
ölen hamile Gülay 
Tok (32) ile kur
tarıldıktan bir süre 
sonra hayatını 
kaybeden bebeği 
toprağa verildi. 
Anne ve bebeği 
için Bağlarbaşı 
Mahallesi Fatih 
Camii'nde ikindi 
namazının ardından 
cenaze töreni

düzenlendi.
Baba Aydın Tok, 
oğlu Zeynel Abidin 
Tok ve yakınlarının 
katıldığı cenaze 
töreninde büyük 
üzüntü yaşandı. 
Acılı aileyi komşu
ları teskin etti. 
Burada kılınan 
cenaze namazının 
ardından anne ve 
yavrusu, Hamitler 
Mezarlığı'nda 
toprağa verildi.

Bursa'da bir lokan
tada hesap tartış
ması konusunda 
işyeri sahibi ve bir 
öğrenci arasında 
başlayan, daha 
sonra öğrenci 
grubunun karıştığı 
kavgayla ilgili soruş
turma sürüyor. 
Polis olay sırasında 
işyerinin güvenlik 
kamerası görüntü
lerini inceliyor. 
Merkez Nilüfer İlçe- 
si'nde Uludağ 
Üniversitesi öğren
cilerin yoğun olduğu 
Görükle 
Mahallesi'nde geçen 
hafta Uludağ Üniver
sitesi öğrencisi 20 
yaşındaki Ensar

Ayvaz, Seyfullah 
Dizibüyük'ün işlet
tiği lokantada yemek 
yedi. Dizibüyük ile 
müşterisi arasında 
iddiaya göre daha 
önceki yemek bor
cunun ödenmesi 
konusunda tartışma 
çıktı. Tartışmanın 
kavgaya dönüşmesi 
sonucu Ayvaz, bir 
süre sonra 'Bursa 
Öğrenci Kolektifleri' 
üyesi oldukları öne 
sürülen 15-20 kişilik 
arkadaş grubuyla 
gelerek lokantada 
tartışmaya başladı. 
Kavgaya dönen 
olayda işletmeci 
Seyfullah Dizibüyük, 
mutfaktan aldığı 

bıçakla öğrenciler
den Makine 
Mühendisliği 2'nci 
sınıf öğrencisi 
Emrah Akar'ı sol 
bacağından yaral
adı. Emrah Akar ile 
olay sırasında 
lokantada yemek 
yerken kavgaya 
karışan ve öğrencil
er tarafından 
dövüldüğü öne 
sürülen Murat Kurt, 
ambulansla Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Hastanede 
tedavisi yapılan ve 
sol bacağındaki 
siniri zarar gören 
Akar'ın sakat kalma 

tehlikesi olduğu 
belirtildi. Gözaltına 
alınan lokanta sahibi 
ile Buras Öğrenci 
Kolektifleri üyesi 
olan ve birçok 
protesto olayına 
karıştığı öne sürülen 
Nergis Şişek, Semih 
Sönmez, Uğur 
Demirci, Deniz 
Başer, Hasan Kaba 
ve Ensar Ayvaz 
savcılık talimatıyla 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bırakıldı.
Polis, olay sırasında 
işyerinde bulunan 
güvenlik kamerasın
daki kavga görüntü
lerini incelemeye 
aldı

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesl.com
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Güne Bakış HEM'in Narlı Sergisi acildi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Altepe’ye mektup
Çarşı Camiinin yerinin değiştirilerek 

Meydanın açılması istemi yıllardır tartı 
şılıyor.

2002 yılında Diyanet Vakfı Camii İnşaa 
tını Meydandaki yerinde yeniden yapa 
çaktı.

Mehmet Turgut, caminin yerinin bugün 
kü AVM’nin bulunduğu yere yapmayı 
önerdi. (Bu düşünce o günkü Mimarlar 
Odası’ndan gelmişti) İmar Planı buna 
göre değişti.

Sivil toplum kuruluşlarıyla Belediye 
Düğün Salonu’nda toplantı yapıldı, bilgi 
verildi. Ardından ne olduysa oldu. Cami 
nin yine eski yerinde yapılmasına karar 
verildi.

Ticaret ve Sanayi Odası bu karara 
karşı dava açtı.

Çarşı Camii Yaptırma Yaşatma Derneği 
ise, o yıllarda cami yerinin eski minibüs 
Garajı içinde yapılmasını istedi.

Bu istek de yerine getirilmedi.
Yer arayışları sürerken yerel seçimler 

geldi çathı.
2009 yılında Fatih Mehmet Güler, Bele 

diye Başkanı seçildi.
Güler, Büyükşehir Belediyesi’nin Çarşı 

Meydanı projesini ihale etmesi üzerine, 
plancılarla birlikte yapılan görüşmeler
den sonra, bir de baktık ki, caminin yeri, 
mevcut Belediye binasının bulunduğu 
yerde yapılması CHP’li belediyece 
istenmiş.

Gemlik Belediye Meclisinden de bu 
karar geçerek, 1/5000 ölçekli ve 1/1000 
ölçekli imar planlarına cami yeri işlendi.

Evvel zaman içinde, kalbur zaman için 
de, Gemlik Belediyesi’nde savcılıkça 
başlatılan soruşturma sonucu, Fatih 
Mehmet Güler ve yardımcıları görevle 
rinden alınınca, bu göreve yeni gelen 
AKP yönetimi, caminin biran önce yapıl
ması için kolları sıvadı.

Alel acele belediye boşaltılarak, Sosyal 
Yaşam Merkezi’ne taşındı.

Belediye yönetimi bir Armaya belediye 
binasını inceletmiş. Bu fiirma, bina tehli 
keli, boşaltılmalı veya güçlendirilmeli 
raporu vermiş.

Vermiş de işte kıyamet ondan sonra 
kopmuş.

MHP’nin eski meclis üyesi Osman Do 
ğan, geçtiğimiz günlerde bu konuda yap 
tığı araştırmayı Gemliklilerle paylaştı.

MHP Cami yerinin yıkılan Kütüphane 
Binası’nın bulunduğu yerde yapılmasını 
istiyor.

Binanın yıkılmamasında direniyor.
CHP sessizliğini koruyor, çünkü bugün 

kü yer önerisi CHP’den geldi.
Mimarlar Odası da binanın güçlendirile 

rek, alt katların korunmasını, üzerine ca 
mi yapılması önerisinde bulundu.
Belediye binasını yaptıran eski Belediye 
Başkanı Hakkı Çakır ise, çürük denen 
bina konusunda Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’ye bir mektup ya 
zarak, milletin parasıyla yapılan 2.5 mil 
yon dolarlık binanın yıkılmasının önlen
mesini istiyor.

Gemlik halkı ise bu olayları sadece izli 
yor.

Her zamanki sessizliğini sürdürüyor.

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nce Narlı 
Köyü’nde açılan Ev 
Mefruşatı Kursu yıl 
Sonu Sergisi Gemlik 
Kaymakam Vekili ve 
Bursa Vali 
Yardımcısı Adnan 
Kayık'ın katılımıyla 
gerçekleşti.
Açılış ve Belge 
Dağıtım törenine 
Belediye Başkan 
Yardımcısı 
Muharrem Sarı, İlçe

Kız Meslek lisesi öğrencileri Romanya dan Jönılii
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi AB 
Gençlik Değişimi 
Projesini gerçek
leştirerek 
Romanya’dan yurda 
döndü.
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 
öğrencileri 09-19 
Mayıs 2012 tarihleri 
arasında Macaristan, 
Romanya ve 
Türkiye’nin katıldığı 
“Let’s break the wall 
prejuduce(Önyargı 
duvarlarını kırma 
projesi)” adlı geçlik 
değişimi projesini 
gerçekleştirerek 
ülkemize döndüler. 
Romanya Craiova 
Üniversitesi Fizik

100, Vil I kö ar eti m Oflundan alilimII V

Mili Eğitim Bakanlığı 
bünyesinde 
yürütülmekte olan 
projeler kapsamın
daki E TWINNING 
projesinde 100. Yıl 
llkokulu’ndan büyük 
atılım.
Gemlik 100. Yıl 
İlköğretim Okulu 
İngilizce Öğretmeni 
Mustafa Bahar’ın 
koordinatörlüğünü 
yaptığı “This is 
wherel live” 
(yaşadığım yer) adlı 
projenin son adımı 
olarak 25 Mayıs 
2012 Cuma günü 
Türkiye saatiyle 
10.45‘te 5/A sınıfı 
sınıf öğretmeni 
Fatma Yüksel’in de 
katılımıyla 
Almanya’nın Maintz

Milli Eğitim Şube okul müdürleri, köy 
Müdürü Burhan İnan muhtarları ve kala

Fakültesinin misafiri 
olan gençler proje 
boyunca önyargılar 
konusunda bir çok 
etkinliği ortaklaşa 
gerçekleştirdiler. 
AB Gençlik Değişimi 

kentindeki Lugwig 
Schwamb Schule 
aldı okul ile yapılan 
video konferans 
öğrencilerin büyük 
ilgisini çekti. 
Karşılıklı olarak 
İngilizce sohbet 
eden iki okul öğren
cileri arasında 
dostane iletişim

Projeleri kapsamın
da projeye katılan 
gençler ön yargıların 
ve ayrımcılığın 
dünya gençliğine 
verdiği zararı 
işleyen projede fark

dikkat çekerken her 
iki okul öğrencileri 
hem okullarını hem 
yaşadıkları şehirler 
hakkında karşılıklı 
konuşma imkanı 
buldular.
Bu konuda söz alan 
İngiliz ce Öğretmeni 
Mustafa Bahar, 100. 
Yıl İlköğretim Okulu 

balık izleyici katıldı. 
Birbirinden güzel 
çalışmaların yer 
aldığı sergi 
görülmeye değerdi. 
Gemlik Kaymakam 
Vekili ve Bursa Vali 
Yardımcısı Adnan 
Kayık yaptığı konuş
mada gayretlerinden 
dolayı Merkez 
Müdürüne, kurs 
öğretmenlerine, 
köy muhtarlarına ve 
kursiyerlere 
teşekkür etti.

lı ülkelerden ve 
kültürlerden birçok 
genç arkadaş 
edinerek hayatla 
rının ilk yurtdışı 
deneyimlerini 
gerçekleştirdiler.

tarafından 
yürütülmek^» olan 
iki pı> e^n biri olan 
“Ya d ğım Yer” 
adiı „ Jenin son 
bulduğunu, öğrenci
lerin İngilizce 
hakkındaki farkın - 
dalıklarının arttığını 
ve bunun 
önümüzd *Kİ yıl 
planlanma., olan 
“COMMENT pro
jesinin ilk 
olduğunu *?tli.’<i.. 
Okul Müuürü 
Hayrettin e. 
tarz etk:». V*e ic 
her zam* ıktif 
olarak görev alan 
okulumuz öğretmen
lerine ve emeği 
geçen herkese > 
teşekkür ederim” 
dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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»lıiHtıı olanlara iiiıaz
ÖRNEK KOOPERATİF KATIRLI KÖYÜ 

KALKINMA KOOPERATİFİ
Gemlik açık hava Sah pazarı Türkiye’nin 

sayılı pazarlarındandır.
Sebze-Meyve, şarküteri ürünleri, tekstil ürün

leri, sıhhi tesisat ve onarım malzemeleri, vel
hasıl) ne ararsan bulursun bu pazarda.

Yeter ki; paran olsun cebinde.
Satışa sunulan sebze ve meyve tezgahlarının 

görüntülerini seyretmek büyük bir zevk. 
Malların satış bedelini gösterir etiketler ise; 
yürekleri sızlatıyor. 1,25 liraya domates, 2 
liraya taze fasülye, 2 liraya dolma biber, 1 
liraya patates, 75 kuruşa soğan, 1 liraya sivri 
ve çeriiston biber, 1,5 liraya patlıcan, 1,5 liraya 
kabak, 1 liraya salatalık, 75 kuruşa marul, 50 
kuruşa dereotu-maydanoz, 1,5 liraya can erik, 
2,5 liraya kiraz, 2 liraya kayısı, 1 liraya elma, 3 
liraya kivi, 2 liraya deveci armudu.

Evet, bu fiyatlar perakende fiyatlar.
Sebze ve meyveler, bu yurdun bir çok 

yöresinden geliyor. Kayısı Iğdır-Malatya, kiraz 
Afyon-Tekirdağ, sebze Antalya Hatay’dan. 
Nakliyesini düşünün, satıcı karını düşünün, 
üreticiye 5-10 kuruş ya kalıyor, ya kalmıyor.

Oysa, tarımsal girdiler ve her geçen gün 
artıyor.

Üretici borç içinde mali mülkü hacizli.
Peki, tarımsal ürünler neden layık olduğu 

değeri bulamıyor?
Çünkü; üretici örgütlü değil. Ülkede uygu

lanan sistem kapitalist sistem sermaye gücü 
elinde olanlar, kendilerine rakip olabilecek ve 
teslim olmayacak rakip istemiyor.

Tretici tarımsal kooperatiflerde örgütlense, 
malı değer bulacak, kendi ürettiğini kendi sata 
cak. Artı değer üreticinin olacak.

Güçlenecek refah düzeyi artacak.
Bu gerçekler dile getirildiği önceki yıllarda 

üreticinin kooperatifleşmesi koministliğe 
yönelim olarak gösterildi.

Muhatasıp bir toplum yapısının unsuru olan 
üretici ürktü, korktu. Meydanı sömürücülere 
bıraktı.

Sömürücü sistemin kendisini yok edeceğini 
görebilen bazı üreticiler yörelerinde tarımsal 
kooperatifler kurdu.

İlçemizde, 72 Nolu Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi’nden sonra S.S. Katırlı Köyü 

• Tarımsal Kalkınma Kooperatifi büyük bir 
başarı gösterdi. Zeytinleri Dünya markası 
oldu. Katırlı köylüsünün zeytin ürününü 

* piyasa koşullarının üzerinde peşin para ile- 
satın aldı. Olgunlaştırdı, Avrupa’ya ihraç etti.

Şu anda, 400 ton kapasitesi bulunan koope 
ratif komşu köyleri olan Muratoba ve 
Hamidiye Köylü üreticilerinin zeytinini değer
lendirmek üzere 600 tonluk depolar inşa edi 
yor, borçsuz harçsız.

Köylüyü aydınlatan, ürünün değer bulmasını 
sağlayan kooperatifi her geçen gün geliştirip 
güçlendiren Kooperatif Başkanı Sayın Hulusi 
Bayrak’ı kutluyorum. Kooperatifin kadirşinas 
ortakları kendini tekrar başkan seçtikleri için 
ortakları da kutluyorum.

S.S. Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi çalışmalarını örnek alarak, diğer 
tarım üreticilerinin de örgütlenerek güçlen
melerini diliyorum.

Çocukluğumda Katırlı Köyü Rahmetli 
İbrahim Beki Amcanın keçi sütünü içtim ve 
mayamda Katırh’mn ürünü vardır. Beni de o 
köylü olarak kabul edenler diye düşünüyorum. 
Başarılarıyla gururlanıyorum.

Size ve tüm köylülerime, üreticilere selam I 
olsun.

Gemlik Müteahhitler 
Derneği arkeolojik 
Sit Alanında kalan 
bölgelerin plan 
değişikliklerine iti
raz etti.
Dernekten yapılan 
yazılı açıklamada şu 
ifadelere yer verildi: 
‘‘İlçemiz imar planı 
dahilinde, Arkeolo 
jik Sit Alanı’nda 
kalan bölgelerde 
belediyemiz tarafın
dan yapılan plan 
değişikliklerinin 
askıya çıkartılmış 
olduğu görülmüştür. 
Yapılan plan 
değişiklikleri ince
lendiğinde daha 
önce 1.50 olan 
KAKS’ın 1.25’e 
düşürülerek yoğun
luğun azaltıldığı 
tespit edilmiştir.
Bu durum bölgede 
iş yapan müteahhit
lerin ve yer sahip
lerinin mağduriyet
lerine neden olmak
tadır. Şöyle ki anlaş
masını KAKS 
1.50’ye göre yapan 
müteahhitler anlaş
ma yaptıkları yer

sahipleri ile sorun 
yaşamaktadırlar. 
Birbirleri ile davalık 
olma noktasına 
gelmişlerdir. Yine 
bölgede yer satın 
alan kişiler 2010 
revize planına 
(KAKS 1.50’ye) göre 
değerlendirme yap
tıklarından mağdur 
olmaktadırlar.
Ayrıca bilindiği 
üzere Gemlik’imizde 
imarlı arsa sıkıntısı 
olduğu, plan değişik 
liği yapılan bu böl
gelerin yerleşime 
uygun alanda kaldı 
ğı kamuoyunun 
malumudur.

Yukarıda belirtilen 
hususlar göz önüne 
alınarak, söz konu 
su plan değişiklik
lerinin yeniden 
değerlendirilerek, 
2010 planında 
olduğu gibi KAKS 
1.50 olacak şekilde 
gerekli çalışmanın 
yapılarak mağduri 
yetlerin giderilmesi 
gerekmektedir.
Planlardaki değişik
likler gereklilik pren
sibi ile yapılmalı ve 
Gemlik halkının 
menfaatleri doğrul
tusunda hareket 
edilmelidir.
Sağlam zeminli ve

yapılaşmaya müsait 
bu bölgelerin ilçe 
mize yakışır pro
jelere imkân sağla 
nabilmesi için 
Gemlik kamuoyu
nun bu konuya 
sahip çıkması 
gerekmektedir. ” 
Dilekçe ile Gemlik 
Belediyesi İmar Ve 
Şehircilik Müdürlü 
ğü’ne başvurduk
larını belirten 
dernek yöneticileri, 
problemin çözümü 
nü yetkili makamlar
dan beklediklerini 
ve konunun 
takipçisi olacak
larını ifade ettiler.

Vı ■

MfcBlIWllillWBW
Bir süre önce 
Gemlik’te kurulan 
Gemlik Çevresi 
Kadın Çocuk ve 
Kimsesizleri Koruma 
Derneği ilk toplan
tısını gerçekleştirdi. 
Verem Savaş 
Derneği binasında 
yapılan toplantıda 
derneğin kuruluşu 
pasta kesilerek kut
landı.
Nida Otabatmaz’ın 
Başkanlığını yaptığı 
dernekte, Başkan 
yardımcılıklarını 
Hasan Türe ve Av. 
İlkim Şahin yapıyor. 
Genel Sekreterliğini 
Müzeyyen Erdoğlu 
yürütürken, basın 
sözcülüğünü

Belediye Meclis 
Üyesi Fikret 
Çolakoğlu’nun, say
manlığını ise İnci 
Barış’ın yaptığı 
derneğin diğer kuru
cu üyeleri ise, 
Belediye Başkan 
yrd. Mehmet Çelik, 
Emine Şahin, 
Zeynep Bekler ve

Yaşar Bektaş. 
Derneğin Basın 
Sözcüsü Fikret ' 
Çolakoğlu derneğin 
kuruluş amacının 
Bursa bölgesi ve 
Gemlik’in uzun 
zamandır bu tarz bir 
yapıya olan ihti 
yacını gösterirken, 
“Kimsesiz kadın,

çocuk ve ihtiyaç 
sahiplerine yeni bir 
yuva kazandırmak, 
onlara sahip çıkarak 
yardımseverler ve 
ihtiyaç sahiplerini 
buluşturmaktır" 
dedi.
Şirin Körfez
Konuk Evi adı altın
da sığınma ve yardı
ma muhtaçlara kala
cak yer olarak plan
lanan projenin ise 
yer gösterilmesi 
durumunda en kısa 
zamanda faaliyete 
geçeceği ilk adım 
olarak büyük bir 
açığı kapatacağı da 
dernek üyeleri 
tarafından dile 
getirildi.

KflŞ€D€ S€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

: 3/B GEMLİKGÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Defilen yıl sonu sergisi ilgi gördü

Gemlik Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi’nin yıl- 
sonu sergisi büyük 
ilgi gördü. 
Uygulama Çalış
maları Anaokulu 
sınıfı, Çocuk 
Gelişimi ve Eğitimi 
bölümü, El Sanatları, 
Bilişim ve Teknoloji 
sınıflarının yanı sıra 
ev hanımlarının el 
emeği göz nuru 
ürünlerinin 
sergilendiği yılsonu 
etkinliği, defile ile 
renklendi.
Belediye Başkan 
Yardımcısı 
Muharrem Sarı, Milli

Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Gençlik Hizmetleri 
Spor Müdürü Ahmet 
Adil Tunç, Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Burhan İnan, 
Belediye Meclis 
Üyesi Aydın 
Bayraktar’ın yanı 
sıra okul müdürleri, 
daire amirleri ve 
çok sayıda davetlin
in katıldığı sergi 
açılışı ve defile gös
terimi büyük beğeni 
topladı.
Okul salonlarının 
bütününe yayılan 
sergiyi gezen

davetliler, Giyim Üre 
tim Teknolojisi

Bölümünün hazır
ladığı “Geçmişten

Günümüze Türk 
Kadını” konulu defi
leyi ayakta 
alkışladılar.
Kız Teknik ve Meslek 
Lisesi öğrencilerinin 
podyumda sah
nelediği Türk 
kadınının geçmişten 
günümüze gelen 
modern kıyafet tar
zlarını yansıttığı gös
terim yılsonu ser
gisini renklendirdi. 
Profesyonel 
mankenlere taş

çıkartan liseli öğren
ciler, izleyicilerden 
tam not aldılar.
Yılsonu etkinliği 
okul müdürlüğü 
tarafından organize 
edilen kokteyl ve 
ikram ile son buldu. 
Okul Müdürü Nazım 
Hikmet Seren, orga
nizasyonun periyo
dik hale getirileceği
ni belirterek, davet 
lilere, öğretmenleri 
ne ve öğrencilerine 
teşekkür etti.

elm& sekeri

GEMLIK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

w KURUMU 

€GİTİMD€ 13. VIL
ERKEN KfiYIT

AVANTAJLARIMIZDAN 
YARARLANIN

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

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

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

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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1 milyon yergi lıorclasuna ilinti şans
ikinin üzerinde tak
siti aksatarak 
hakkını kaybeden 1 
milyon vergi 
borçlusuna ikinci bir 
şans verilecek. 
Mükelleflerin 4 ay 
içinde ödemelerini 
yapması gerekiyor. 
Borçlarını yapı
landırdığı halde 
ödeme zorluğu 
çekenler için düzen
leme yapılıyor. 
TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonu 
'nda kabul edilen 
torba yasaya ekle
nen bir madde ile 
yapılandırmadan 
yararlandığı halde 
taksitlerini 
ödeyemediği 
için bu hakkını 
kaybeden 1 milyon 
vergi borçlusuna 
yeniden yapılandır
ma imkanı 
getiriliyor.
Haberine göre, 6111 
sayılı kanun kap
samında, vergi 
borçlularına yeniden 
yapılandırma imkanı 
sağlanmıştı.
Söz konusu yasanın 
ilk yılında, vergi 
borçlularının bir 
kısmı taksitlerini 
ikinin üzerinde

aksattı. Bu da, 
mükelleflerin yapı
landırmadan elde 
ettikleri hakları kay
betmesine yol açtı. 
Ekonomi yönetimi 
de, bu kapsamdaki 
vergi borçlularına 
ikinci bir şans 
verme kararı aldı. 
Karar doğrultusun
da da, dün TBMM 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu 'nda 
kabul edilen ve 
yakında Meclis 'te 
görüşülmeye 
başlanacak olan 
madde hazırlandı.

4 AY İÇİNDE 
ÖDEME ŞARTI 
Geçici maddede, 
taksitlerini aksattığı 

için, hakkını kaybe
den mükelleflere 
'aksattıkları taksitleri 
ve gecikme zam
larını ' 4 ay içinde 
öderlerse, yapı
landırmaya devam 
etme hakkı verildi.

KAPSAMDA 5 
MİLYAR LİRALIK 
BORÇ VAR 
Söz konusu düzen
lemenin yaklaşık 1 
milyon mükellefi 
ilgilendirdiği bildiril
di. Yine düzenleme 
kapsamında yak
laşık 5 milyar liralık 
vergi borcunun 
yeniden yapılandırıl
masına imkan sağ
landığı kaydedildi. 
Düzenlemenin 

hayata geçmesi ile 
birlikte, 2011 yılında 
borcunun taksitleri
ni aksatanlar 
başvuruda bulu
nacaklar ve 
aksattıkları borçları 
dört ay içinde 
ödeyecekler. 4 ayın 
sonunda ise yapı
landırmadan kaldık
ları yerden devam 
edecekler.

İKİNCİ HAK 
SADECE 2011 
YILINI 
KAPSAYACAK 
Düzenlemeden, 
2011 yılında cari 
ve eski borçlarını 
aksatan mükellefler 
yararlanacak.
Düzenlemeden 
yararlanacak vergi 
borçlarında, torba 
yasanın yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar 
olan borçlar esas 
alınacak.
Mükellefler, taksit
leri, gecikme zammı 
ile birlikte dört 
ay içinde ödeyecek
ler. Söz konusu 
maddenin de yer 
aldığı torba yasa 
önümüzdeki gün
lerde Meclis'e 
gelecek.

KAŞCDC B€KL€AA€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
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Sahibi: Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
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GÜLER AJANS 
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E1EMAN ABANIYOR
ÜÇ KARDEŞLER RENAULT 
SERVİSİNDE ÇALIŞACAK 

ÜNİVERSİTE MEZUNU 
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ 

SORUMLULUĞU
YAPABİLECEK MÜŞTERİ 

TEMSİLCİSİ
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

ELEMAN VE 
MEKANİK USTASI 

(YETKİLİ SERVİS GEÇMİŞİ 

OLAN) ARANIYOR

Tel: 514 30 89

SfiTlUK BflİBElER
KAYIKHANE MEVKİİ 
KAYIKHANE SİTESİ

C BLOK KAT 5 
3+1 BAKIMLI VE DENİZ 
MANZARALI DAİRE İLE 

MANASTIR MEVKİİ İLKNUR 
YAPI KOOPERATİFİ F BLOK 

3+1 BAKIMLI DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR

0532 231 94 74

ELEMAN ARANIYOR
Fabrikamızda çalışacak 
BAKIMCI, ELEKTRİKÇİ 

ve VASIFSIZ
ELEMANLAR aranıyor

VERONA GRANİT 
MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 

Umurbey Sanayi Bölgesi 
Yalova Yolu 2. Km. GEMLİK 

TEL :514 03 06 - 514 20 21
GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK ELEMAN ARANIYOR 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur 

GEMLİK KttRFEZ GAZETESİ
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B Stüdyo Prestij yanı

Tel: 513 96 83 GEMLİK ‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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■ KALİTELİ HİZMET 
- GÜVENİLİR AKARYAKIT 
■ÜCRETSİZ OTO YIKAMA 
■MADENİ YAĞ 
■MARKET 
■İÇ DIŞ DETAYLI YIKAMA

(Motor. Koltuk, Tavan, Alt Döşeme Yıkama) 
SİZ ARAYIN, BİZ ALIP OTONUZU YIKAYALIM.

Merkez: Hisar Mah. Dörtyol Ağzı Mevkii - GEMLİK 
Şube: Armutlu Yolu Kurudere Mevkii - KÜÇÜKKUMLA 

Şube: Hisar Mtj Gemlik Sümerbank Girişi Balıkçı Barınağı - GEMLİK 
; .Tel: 0.224 513 10 79 
gkcanl 6@poasbavi.com.tr
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TÜM FIX PAKETLER VE ELF MOTOR 
YAĞLARINDA YÜZDE 20 İNDİRİM

4 ADET MİCHELİN LASTİK ALANA 
POLYPAD ANDROİD PC TABLET HEDİYE

BONUS CARD ■ MAXIMUM KART
VE WORLD CARD’A 6 TAKSİT

KAMPANYA 7 MAYIS - 9 HAZİRAN 2012 
TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR

liMuı
RENAULT OTOMOTİU

Yeni Yalova Yolu Bağ-Kur Sanayi 
Sitesi E Blok No : 9 GEMLİK / BURSA 
Tel : (0.224) 513 89 06 Fax : 514 30 89

28 Maviş 2012 Pazartesi_________ www.gemlikkorfezgazetesi.com___________________________ 50 Kr.

Acilde ilave 
ücrete ceza
Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel 
sağlık kuruluşları ile özel hastaneler 
yönetmelikleri değişti. Resmi Gazete 
de yayımlanan özel sağlık kuruluşla 
rina ilişkin yönetmelik değişikliğine 
göre, acile başvuran hastadan ilave 
ücret alındığının tespit edilmesi 
halinde sağlık kuruluşunun mesul 
müdürü uyarılacak. Sayfa 3’de

Gazeteci Ercüment Esen’in başarılı kızı Elif Esen, 
kazandığı 48 bin Euro’luk bursla Portekiz’de master yapıyor 

llilMWljiillllteiWIIW
Elif Esen, Portekiz’den gazetemiz aracılığıyla 
görderdiği mesajda: "Gemlik Lisesi’ne, Ankara 
Ûniversitesi’ne ve DAAD'ye çok sey borçluyum. 
Buradan ufkumu genişleten, hayatımı değişti 
ren, her zaman yanımda olan, yardımını ve sevgi 
sini esirgemeyen başta aileme ve öğretmenleri 
me teşekkürü bir borç bilirim. Ve siz; benim gibi 
küçük kasabaların büyük insanları olmak 
isteyen gençler, hiç bir hayat yaşamak için zor 
değildir. ’’ dedi. Haberi sayfa 2’de

"Camiııeri «e Beleıliııe 
binasının yıhılmasım

halka soracağız"
HAS Parti İlçe 
Başkanı Emir Kantur, 
ilçe gündemine otu
ran Belediye 
Binasının yıkılması 
ve Cami yeri konu 
sunda bin kişilik 
anket yapılarak, Gem 
liklilerin konu ile ilgi 
li görüşünü öğrene 
çeklerini söyledi. 
Haberi sayfa 4’d e

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Erdoğan’ın kürtaj ve 
sezaryen düşüncesi...

Gemlik’te gündem nasıl değiştirilmek 
isteniyorsa, ülke gündemini de Başbakan 
Tayyip Erdoğan işine geldiği şekilde 
değiştiriyor.
I İçişleri Bakanının Çukurca bombala
masının emrini Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı’nca verildiğini açıklaması ile 
başlayan eleştirilerin kapanması için gün
deme kürtaj konusunu attı.

Bu konu, bir hafta sıcaklığını korur.
Her gazetenin köşe yazılarında “Kürtaj 

cinayettir, sezeryana da karşıyım” sözü ele 
alınmış. Ardından, “Her kürtaj Uludere’ dir” 
sözünü söylemiş Erdoğan..

Devamı sayfa 4’de

Gazeteciye 
saldın 
iddiası

İlçemizde yayınlanan 
Gemlik Haber 
Gazetesi sahibi Serhat 
Seferoğlu, Muşlular ve 
Hınıs lılar Derneği’nin 
açılışına haber yap
mak için gittiğinde, 
AKP ilçe yöneticisi 
İbrahim Baki adlı şah
sın, ‘Gemlik AKP’de 
neler oluyor 21 istifa” 
haberi nedeniyle ken
disine sözlü saldırıda 
bulunduğunu ve üzeri 
ne yürüyerek şiddet 
uygulamaya çalıştığı 
iddia etti. Olay, Gemlik 
gündemine bomba 
gibi düştü

Domino's Pizza acildi
Domino’s Pizza 
Gemlik Şubesi, törenle 
hizmete girdi.
Türkiye’nin ünlü pizza 
markalarından olan 
Domino’s Pizza, 
Cumartesi günü İstiklal 
Caddesi üzerinde 
açtığı yeni şubesine 
Gemlikliler adeta 
hücum etti.
Motorsikletli dağıtım 
ağıyla 30 dakikada 
siparişleri müşterinin 
ayağına getirme iddia 
sıyla tanınan firma, bu 
süre içinde ürünü 
sipariş verene getir 
mediği takdirde ürü 
nün parasını almadığı 
gibi İkincisini de 
hediye sloganıyla 
çalışıyor.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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“Eğitim Bir Sen; 
“Mağduriyetlerle 

değil, insanca 
yasam istiyoruz”

Gazeteci Ercüment Esen’in başarılı kızı Elif Esen, 
kazandığı 48 bin Euro’luk bursla Portekiz’de master yapıyor

Elif Esen, Portekiz’den gazetemiz aracılığıyla görderdiği mesajda: “Gemlik Lisesi’ne, 
Ankara Üniversitesi’ne ve DAAD'ye çok sey borçluyum. Buradan ufkumu genişleten, 

hayatımı değiştiren, her zaman yanımda olan, yardımını ve sevgisini esirgemeyen başta 
aileme ve öğretmenlerime teşekkürü bir borç bilirim. Ve siz; benim gibi küçük kasabaların 

büyük insanları olmak isteyen gençler, hiç bir hayat yaşamak için zor değildir.” dedi

Eğitim-Bir-Sen 
Gemlik 
Temsilciliği’nden 
yapılan yazılı açıkla
mada, 2012-2013 yılı 
toplu sözleşmesi 
görüşmelerinin 
anlaşmazlıkla 
sonuçlanmasının 
hükümetin, kamu 
görevlilerin genelini 
ilgilendiren onca 
talebini görmemez
likten gelen anlaş
mazlığın yapılan ilk 
toplu sözleşmede 
baş sorumlusunun 
kamu işveren heyeti 
olduğu belirtildi. 
Eğitim-Bir-Sen 
Gemlik Temsilcisi 
Halil Gemici, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
“Sermayeye kasanın 
kapısı açan, kamu 
görevlilerinin haklı 
taleplerine cari açık' 
gerekçesine sığınan 
hükümetin “Kamu 
görevlilerine verdiği 
değeri ortaya koy
muştur.” dedi. 
Gemici, “Maaş 
zammı teklifinin 
2012 yılına ilişkin

yüzde 10.26 lık 
yeniden değer
lendirme oranına 
dahi çıkarmaya 
yanaşmayan 
hükümetin taban 
aylığa seyyanen 
zam, özel hizmet 
tazminatı ve ek 
gösterge artışları, 
toplu sözleşke 
ikramiyesi, ek 
ödeme artış talep
leri, harcırah miktarı 
artışları, fazla çalış
ma ücretlerinin yük
seltilmesi, ek öde
menin emekliliğe 
yansıması, eş ve 
çocuk yardımı, 
yemek yardımı, 
emeklilerin eş 
yardımından yarar
lanması, 4/C lilere 
200 TL seyyanen 
zam yapılması ve 
kadroya alınması 
başta olmak üzere 
kamu görevlilerinin 
genelini bil
gilendiren onlarca 
teklifimize karşı tek
lif sunmayı bile 
gereksiz görmüştür” 
dedi.

KAŞ€D€ B€KL€M€K 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

Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih, 
Coğrafya Fakültesi, 
Almanca Dili ve 
Edebiyatı bölümünü 
bitiren Gemlikli Elif 
Esen, eğitiminin son 
yılında kazandığı 3 
değişik burs ile 
yaşamı değişti. 
Gazetemiz aracılığıy
la Gemlik’teki aile
sine, arkadaşlarına 
ve Gemlik Lisesi 
öğretmenlerine mas
ter yaptığı Portekiz’ 
den selam gönderen 
Elif Esen, yabancı 
dil eğitimi alanında 
ilerlemek isteyen 
Gemlikli öğrencilere 
kazandığı burslarla 
hayatının nasıl 
değiştiğini anlattı. 
Ankara’da üniver
sitenin son sınıfında 
Socratec Erasmus 
bursunu kazanarak 
Almanya’ya gittiğini 
belirten Elif Esen, 
şunları söyledi: 
“Bu bursla güzel 
insanları, harika 
insanları tanıma fır
satım oldu.
Bursumu bitirip 
Ankara’ya döndüm. 
Ama hayallerim beni 
asla yalnız bırak
madı. 2008’de 
D A AD nin bana 
Almanya da açtığı, 
yol 2010 Eylül ayın
da Portekiz'den 
geçti; Erasmus 
M undu s ile tanıştım 
ve Ankaradayken 
üniversitenin son 
senesinden bu 
bursu kazandım. 
Hayallerimi şu anda 
Porto da GLITEMA 
Master Programıyla 
gerçekleştirmeye 
çalışıyorum. Belki 
Gemlik'te benim gibi 
yabancı dil alanında 
ilerlemek isteyen 
gençlerimiz vardır. O 
yüzden şimdi kısaca 
bu master progra 
mından bahsetmek 
isterim sîzlere.
GLITEMA ilk kez 
2010 Eylül ayında 
eğitim vermeye

başladı. 3 partner 
üniversiteden 
oluşuyor: Portekiz 
(Kordinatör), 
Almanya ve İtalya.

Ayrıca Amsterdam, 
FU Berlin, Kairo, 
Greifswald, 
Olomonc, Lubljana, 
Moskau, Kuzey

Karolin, Rio de 
Janeiro, Santiago de 
Compostela, Viyana, 
Zürich gibi bir çok 
üniversite tarafından 
da destekleniyor. 
Eğitim 2 sene sürü 
yor ve bu süre 
içerisinde bu 3 part
ner üniversitede 
okuyup, çift diploma 
almaya hak kazanı 
yoruz. Yeni yerler 
tanıyoruz, yeni 
insanlar giriyor 
hayatlarımıza ve en 
güzeli de orta çağı, 
dilini ve edebiyatını 
harika profesörleri 
mizle yeniden 
keşfediyoruz. Bunun 
yanında dünyanın 
dört bir yanından 
misafir profesörler 
ağırlıyoruz ve onları 
dinleme şansını 
yakalıyoruz. Ve en 
güzeli 3 güzel 
ülkenin 3 güzel 
şehrinde okuma 
imkanı buluyoruz. 
Zaman zaman zor
lanıyoruz ama hiç 
bir zorluk aşılamaya
cak nitelikte değil. 
Sonuçta yaşadık
larımız ve 
kazandığımız bu 
tecrübeler herşeyi 
yaşamaya değer. 
Ben, o yokuşundan 
her sabah lisesine 
gittiğim küçük 
şehrin büyük kızı 
olmak isteyen Elif 
Esen, Gemlik 
Lisesine, Ankara 
Üniversitesi’ne ve 
DAAD 'ye çok sey ' 
borçluyum.
Buradan ufkumu 
genişleten, hayatımı 
değiştiren, her 
zaman yanımda 
olan, yardımını ve 
sevgisini esirgeme 
yen başta aileme ve 
öğretmenlerime 
teşekkürü bir borç 
bilirim. Ve siz; be 
nim gibi küçük kasa
baların büyük insan
ları olmak isteyen 
gençler; hiç bir 
hayat yaşamak 
için zor değildir.”
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BisiKleiiyle, Kaçan Han Kolaladı
Bursa'da bir otomo
bil firmasının hurda 
deposuna giren 
hırsızlar, depodaki 
hurdaları at arabası
na yükleyerek kaçtı. 
Zanlıları gören bir 
vatandaş ise bisik
letiyle hırsızların 
peşine düştü.
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez Osman 
gazi ilçesinde bir 
otomobil firmasının 
hurdalık olarak kul
landığı depoda mey
dana geldi. Sabahın 
erken saatlerinde 
sokak üzerinde 
gezen at arabalı 
hırsızlar, depodaki 
otomobillere ait 
parçaları at arabası
na yükleyerek olay 
yerinden kaçtı. 
Zanlıların işyerinden 
hurdaları çalmaları

Ofl-Road Şampiyonası'nda üzücü kaza
Bursa’da yapılan 
Türkiye Off-Road 
Şampiyonası'nın 2. 
Yarışı kazaya sahne 
oldu. Şampiyonaya 
Ankara’dan katılan 
Ayhan Kardeşler, 
aracının takla atması 
sonucu yaralandı. 
Bursa Alternatif 
Sporlar Kulübü'nün 
(BASK) organize 
ettiği yarışlara önce
ki akşam Orhaneli 
yolundaki Misia 
önünden start ver
ilmişti. 13 pilot özel 
tasarımlı 4x4 
araçlarla mücadele 
ettiği şampiyona ise 
sabah saatlerinde 
BUTTIM ile yakın 
çevre yolu arasında 
özel olarak hazır
lanan iki parkurda

ise güvenlik karne 
raları tarafından 
görüntülenirken, 
zanlıları gören 
yoldan geçen bir 
vatandaş ise bisik
letiyle hırsızların 
peşine düştü. Ancak 
bisikletli vatandaş, 
zanlıların gittiği yolu 
şaşırınca hırsızların 
izini kaybetti.
Sabah hurdalığa 
gelen işyeri sahibi, 
hurdalıktaki parçala 

devam etti. Özel 
olarak hazırlanan 2 
etabı 3'er kez 
geçerek bitiş çizgi
sine ulaşmak için 
mücadele veren 
araçlar nefes kesti. 
Her yaştan vatan
daşın yoğun ilgi 

rın çalındığını 
görünce şok oldu. 
Polisi arayarak 
haber veren işyeri 
sahibi hurdaları 
çalanların sık sık 
sokak üzerindeki 
esnafların işyerlerini 
kontrol ettiklerini 
söyledi.
Sokak üzerindeki 
esnaflardan İbrahim 
Ekrem, daha önce 
de sokaktaki 
bazı esnafın işyerine 

gösterdiği yarışlar 
büyük heyecana 
sahne oldu.
Yarışların ilk etabın 
da ise kaza mey
dana geldi.
Şampiyonaya 
Ankara’dan katılan 
Ayhan Kardeşlerin 

at arabasıyla gelerek 
hırsızlık yapıldığını 
söyledi. Ekrem, 
"Sabah komşu
muzun işyerine 
hırsızlar girmiş.
At arabasıyla gelen 
zanlılar buradaki 
hurdaları çalarak 
kaçıyor. Bu kişiler 
genelde sabah 
saatlerinde buraya 
geliyor.
Güvenlik 
görevlilerinin sabah 
saatlerinde buraya 
gelip devriye gezme 
leri bizim açımızdan 
da daha iyi olur" 
dedi.
Olaydan sonra gelen 
polis ekipleri kapı 
üzerinde parmak izi 
çalışması yaptı.
Zanlıların yakalan
ması için çalışma 
başlatıldı 

pilotluğunu yapığı 
araç takla attı. 
Kazayı, co pilot 
Cemal Akagündüz 
yara almadan 
atlatırken, 
Ayhan Kardeşler 
yaralandı. 
Arkadaşları tarafın
dan parkurun dışına 
çıkartılan Ayhan 
Kardeşler, sedyeye 
konularak ambu
lansla hastaneye 
kaldırıldı.
Kardeşlerin sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Şampiyonayı 
izleyen vatandaşlar 
ise oldukça 
eğlenceli olan 
yarışların tehlikeli 
olduğunu dile 
getirdiler.

Ayakta teşhis ve 
tedavi yapılan özel 
sağlık kuruluşları ile 
özel hastaneler 
yönetmelikleri 
değişti.
Resmi Gazete'de 
yayımlanan özel 
sağlık kuruluşlarına 
ilişkin yönetmelik 
değişikliğine göre, 
acile başvuran has
tadan ilave ücret 
alındığının tespit 
edilmesi halinde 
sağlık kuruluşunun 
mesul müdürü 
uyarılacak. Aynı yıl 
içinde ilave ücret 
alındığının üçüncü 
ve daha fazla tespiti 
halinde kapatma 
cezaları uygu
lanacak.
Tıp merkezleri, 
Bakanlıkça izin ver
ilmesi kaydıyla 
yabancı hekim ve 
hekim dışı sağlık 
personeli çalıştıra
bilecek.
Bankalar, sigorta ve 
reasürans şirketleri, 
ticaret odaları, 
sanayi odaları, bor
salar veya bunların 
oluşturdukları birlik
lerin personeli için 
kurulan sandıklara 
ait sağlık birim
lerinin faaliyeti on 
sekiz ay içinde sona

msifiRiıiRMim
ŞEHİRİÇİ VE ŞEHİRLER 

ARASI ÇALIŞMAK ÜZERE
DAMPERLİ TIR 

KULLANABİLEN
ŞOFÖR ARANIYOR

0 226 832 60 71
0 532 292 09 21

erecek.
Özel Hastaneler 
Yönetmeliği değişti 
Özel Hastaneler 
Yönetmeliği'nde 
yapılan değişikliğe 
göre, acil servise 
başvuran hastalara, 
yoğun bakım 
hizmeti dahil gerekli 
ilk müdahalenin 
yapılması, gerekiy
orsa hastanın yatışı 
yapılarak tedavisinin 
ve eğer gelişirse 
komplikasyonların 
tedavisinin tamam
lanmasından özel 
hastane sorumlu 
olacak. Aynı yılda 3 
kez ve daha fazla 
acile başvuran bir 
hastadan ilave ücret 
talebi tespit edilirse 
hastanenin ruhsatı 
geri alınabilecek. 
Klinisyen uzman 
sayısı dördün altına 
düşen hastanelerin 
faaliyeti iki yıla 
kadar askıya alı
nacak. Bu süre 
sonunda uzman 
hekim eksikliğini 
gideremeyen özel 
hastanenin ruhsatı 
iptal edilecek.
Özel hastaneler de 
yabancı hekim ve 
hekim dışı sağlık 
meslek mensubu 
çalıştırabilecek.

Dikkat! Keneler uyuşturarak zehirliyor
Bursa İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü 
yetkilileri, Türkiye’de ilkba
har ve yaz aylarında kendini 
gösteren Kırım Kongo 
Kanamalı Ateşi’nin (KKKA) 
kene ısırığı ile bulaşan virüs 
kaynaklı bir hastalık 
olduğunu belirterek, kene 
ısırmasının insanlarda 
yüzde 30 ile 50 ölümle 
sonuçlanabileceğini ifade 
ettiler. Uzmanlar, KKKA’nın 
belirtileri arasında ateş-hal- 
sizlik, baş ağrısı, iştahsızlık, 
yüz ve göğüste kan otur
maları, gözlerde kızarıklık,

gövde ve kol bacaklarda 
derialtı kanamalar olduğunu 
söylediler.
Türkiye’de bu hastalığın 
yüzde 7-8 gibi düşük ölüm 
oranı ile seyrettiğini ifade 
eden uzmanlar, “Ülkemizin 
hemen hemen her böl
gesinde ilkbahar-yaz 
aylarında çayır, mera ve 
hayvanlarda görülen bu 
kenelerin erişkinleri, sığırlar 
kadar diğer canlılara da 
saldırabilir. Hyalomma'lar 
erişkin dönemlerinde daha 
çok sığır gibi büyük hay
vanları tercih ederler ve kır

sal kesimde daha yaygın 
bulunurlar. Bu sebeple 
şehir merkezlerinde keneler 
için çevresel ilaçlamalara 
gerek yok. Keneler ısır
madan önce ısıracakları 
bölgeye lokal anestezik 
benzeri bir madde salgılar
lar. Bu nedenle ısırığı tak
iben eğer kene görülemez 
ise ilk 24-48 saatte ısırık 
fark edilemez. Taşıdıkları 
hastalık etkeni kan emmeye 
bağlı olarak 12-16 saatte 
aktive olarak tükürük bez
lerine gelir ve bulaştırıcılık 
olur.” dedi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Erdoğan’ın kürtaj ve 
sezaryen düşüncesi...

Bu sözler, Sağlık Bakanı’ndan gelseydi, belki 
bu kadar tepki doğmazdı.

Ama, durup dururken ortaya atılan kadının 
bedeniyle, kişinin özelini ilgilendiren bir konu 
ortaya atılırsa, bilinki bu işin içinde iş vardır.

İçişleri Bakanı’nın gafının üstünün örtülmesi 
gerekiyordu.

İşte örtüldü.
Sezaryen, kürtaj... "Her Kürtaj Uludere’dir” 

sözü Uludere’de öldürülenlerle, annenin karnın
da canlı hale gelen bebeğin operasyon ile alın
masının aynı olduğunu söylüyor Başbakan.

Yani ikisi de cinayettir mi demek istiyor?
Sayın Başbakanımız kürtaj olayını bakın bir 

yorum getiriyor:
"Bu milleti dünya sahnesinden silmek için sin

sice bir plan!”
Milli Görüşçü olduğu yıllardan kalma bir 

düşüncemi dir?
Mutlaka öğledir.
Bir insanın 40 yaşına kadar dünyaya bakış 

penceresi birden değişebilir mi?
Değişmez..
Ama değişir gibi görünebilir.
Yakında kürtaj ve sezaryen yasaklanırsa şaş

mayın.
Bir zaman geçecek, cuma günlerinin tatil 

olmasını gündeme getirecekler.
Aceleleri yok.
Yavaş yavaş.
Nasıl olsa iktidardalar..
Arkalarında yüzde 47’lik bir çoğunluk var.
İktidarda nakşi ve fettullahçı örgütlenme yer

leşti.
Köşe başlarını, tarikat ve cemaatların ele- 

başları tuttu.
Okyanus ötesindeki lider, bir zamanlar nasıl 

vaizler vermişti.
"Kaymakam olun, hakim, savcı olun devletin 

köşe başlarını tutun.” devleti içten kuşatın 
sorunu biter.

0 zamanlar tarikat ve cemaatların ideolojileri 
devletin de ideolojisi olur.

Başbakan bir zamanlarda "İnançlı nesiller 
yetiştireceğiz” dedi.

Ardından 4+4+4 sistemini getirmediler mi?
Milli Görüş’ün arka bahçesi dedikleri İmam 

Hatipler, 28 Şubat sürecinde kapatılmıştı, onun 
rövanşını aldılar.

Yeni İmam Hatipler, Milli Görüş’ün değil, AKP’ 
nin, arka bahçesi olur herhalde.

Laik ülkenin Başbakanı, bugün çocuğumuzun 
imanına, kadınların karnındakine ve doğum şek
line karışıyor, kaç tane çocuk yapmaları gerek
tiğini öneriyor, yarın korkarım daha özelimize 
karışacaklar!

Toplumumuzda megalomanizm ve megaloman
lar giderek artıyor.

En büyük benim, ben bilirim, ben temizim, be 
nim söylediğim doğrudur, ben kaliteliyim, ben 
ahkam keserim, seni ezerim, altımda kalırsın, 
sokağa çıkamazsın gibi hezeyanları olanları 
çoğalan bir toplum yarattı AKP.

Ne yapalım bunlar onların ürünleri.
Kaç çocuğumuzun olacağına da, kadınların 

nasıl doğuracaklarına da, karnmdakinin doğup- 
doğamamasına da karışan bir yönetim, sizce 
gelecek kuşakların sağlıklı olmasını sağlayabilir 
mi?

Bakın, şimdiden hasta ruhlular ne kadar 
çoğaldı çevremizde.

HAS Parti İlçe Başkanı Emir Kantur, ilçe gündemine oturan Belediye 
Binasının yıkılması ve Cami yeri konusunda bin kişilik anket yapılarak, 

Gemliklilerin konu ile ilgili görüşünü öğreneceklerini söyledi. 

“Cami yeri ııe Belediye binasının 
yıkılmasını halka soracağız”

Has Partisi İlçe 
Başkanlığından 
yapılan yazılı açıkla
mada, Gemlik gün
demini bir aydır 
meşgul eden 
Merkez Çarşı Camii 
ve Belediye 
binasının yıkılması 
konularında yetkili 
kurumlar, siyasi par
tilerin, sivil toplum 
kuruluşlarının ve 
odaların kendi 
düşüncelerine 
göre çözüm öneri
lerini sunduğunu 
ancak, kimsenin 
Gemlik halkının

biz, kuruluş aşa
masında halkımıza 
verdiğimiz söz 
doğrultusunda, yeni 
yapılacak Anayasa 
anketimizdeki gibi 
Gemlik halkını 
yakından 
ilgilendiren cami ve 
belediye binasının 
geleceğini şekil
lendirecek bu konu
ları halkımıza 
soracağız.
Bunun için, 
1000 kişilik anket 
çalışmamızı başlata
cağız dedi.

Yeni PTT şubesi açılışa haar
Gemlik PTT 
Müdürlüğü’ne 
bağlı olarak hizmet 
verecek olan 
Doktor Ziya Kaya 
Mahallesi Şubesi 
açılışa hazır hale 
geldi. 
Hükümet Konağı 
arkasındaki ana 
binada uzun yıllardır 
hizmet veren Gemlik 
PTT Şubesi, 
geçtiğimiz yıl 
Osmaniye Mahallesi 
Çarşı Deresi Irmak 
Sokak’ta açtığı ilk 
şubeden sonra 
merkeze uzak 
mahallelerde yeni 
şubeler açmayı 
sürdürüyor. 
Geçtiğimiz 
günlerde, Dr. Ziya 
Kaya Mahallesi 
Orhangazi 
Caddesi’nde kadir 
Özaydın’ın işlettiği 
kahvehane 
boşaltılarak, 
burada Dr. Ziya 
Kaya PTT Şubesi 
hizmete hazır hale 
getirildi.

KAYIP Gemlik İlçe Trafik Şube Müdürlüğü’nden almış 
olduğum ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. 

ERTAÇ ÖKTEM

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Muş ue Hınıslılar Derneği atılılı
Gemlik Muş İli 
İlçeleri ve Hınıslılar 
Kültür Dayanışma 
ve Yardımlaşma 
Demeği kuruldu. 
Çevre Yolu 
Cumhuri yet 
Caddesi Altıntaş 
Camii karşısında 
hizmete giren 
Muştular Demeği 
lokalinin açılışı 
büyük ilgi gördü. 
Gemlik’te uzun 
yıllar önce 
örgütlenmesine 
rağmen fesih edilen 
derneği yeniden 
yaşama geçirdikleri
ni ifade eden kuru- 
cü başkan Bayram 
Polat, ilçenin 
sosyal ve kültürel 
yaşamına katkı 
koyup, yönetiminde 
de söz sahibi olmak 
istediklerini belirtti. 
Folklor ekibi göster
ileriyle renk lenen 
açılışa, Belediye 
Başkan vekili Refik 
Yılmaz’ın yanı sıra 

I çok sayıda siyasi 
parti ilçe başkanı ve 
yönetim kurulu

Wtl IB>MW|iMİ
Eğitim öğretim 
yılının sonunda 
öğrencilere dağıtıla
cak karne, teşekkür, 
takdir, onur, başarı 
ve üstün başarı bel
geleri İl Milli Eğitim 
Müdürlüğüne ulaştı. 
Çalışma takvimine 
göre 2012 eğitim 
öğretim yılı 8 
Haziran Cuma günü 
sona erecek. Bursa 
genelinde dağıtılmak 
üzere yaklaşık 330 
bin adet ilköğretim 
karnesi,

üyeleri, sivil toplum 
örgütü yöneticileri 
ve davetliler katıldı 
lar.
Açılış töreninde 
konuşan Belediye 
Başkanve kili Refik 
Yılmaz, ilçedeki 
barış halkalarına bir 
yenisinin daha 
eklendiğini ifade 
ederek, “Barış, 
kardeşlik, birlik ve 
beraberliğe 
konulan bu katkıdan 
büyük mutluluk

133 bin adet 
ortaöğretim karnesi, 
114 bin adet 
teşekkür belgesi, 82 
bin adet takdir bel
gesi, 31 bin adet 
onur belgesi, 36 bin 
500 adet başarı bel
gesi ve 32 bin adet 
üstün başarı belgesi 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğüne ulaştı. 
Karne ve belgelerin 
ilçe milli eğitim 
müdürlüklerine 
dağıtımına da baş
landı

duymaktayım. 
Sosyal ve kültürel 
yaşama renk kata
cak Muştular 
Derneği yöneticiler
ine ve üyelerine 
aramıza hoş geldi
niz diyorum” 
dedi.
Yılmaz, Belediye 
olarak hemşeri 
dernekleriyle ortak
laşa daha birçok 
projenin altına imza 
atacaklarını vurgu
ladı.

Refik Yılmaz, 4 
Haziran tarihinde 
başlayacak olan ve 
4 gün 4 gece sürme
si planlanan Hem 
şeri Dernekleri orga
nizasyonuna da tüm 
ilçe halkını davet 
etti.
Muştular Derneğinin 
açılış kurdelasını, 
Belediye 
Başkanvekili ve 
siyasi parti ilçe 
başkanlarıyla birlik
te kestiler.

Müteahitlerden Planlara itiraz 
haberine yanıt geldi 

'■M MIİÇII HU 
ÇMISMISİİM'
Gazetemizde çıkan, 
“Müteahhitlerden 
Planlara itiraz” 
başlıklı haber 
konusunda 
Belediye 
Başkanlığından 
konuyla ilgili olarak 
yazılı açıklama gön
derildi.
Gazetemizde yayın
lanan haberde, 
Koruma Amaçlı 
İmar Planında 
yapılan değişikliğin 
arsa sahiplerini ve 
müteahhitleri sıkın
tıya düşürdüğü 
belirtilmekteydi. 
Konuyla ilgili 
yapılan açıklamada 
şu görüşlere yer 
verildi: 
“2010 yılında 
yapılan Gemlik 
Revizyon ve İlave 
Uygulama İmar 
Planları Gemlik 
Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından 
soruşturulmaktadır. 
Ayrıca, İçişleri 
Bakanlığı müfettiş
leri tarafından, 
ilgililerin ifadeleri 
alınmış ve belge 
incelemeleri de 
devam etmektedir. 
Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcılığının 
başvurusu üzerine, 
toplanan Bursa 
Bölge Varlıklarını 
Koruma Bölge 
Kurüiu 24 Şubat 
2012/0503 sayılı 
karan ile 2010 yılın
da sit: alanı içinde 
Kaslç 1,50 yapılan 
değişikliği 2863 
sayılPKültür ve 
Tabiat Varlıklarını t 
Koruma Kanununa 
aykırrolarak usul
süz yapıldığı j&aı 
gerekçesi ile iptal 
etmiş ve kurulun 24 
Aralık 2005 tari

hinde kabul ettiği, 
Kask: 1,25 olan 
planların yürürlükte 
olduğunu 
bildirmiştir. 
Gemlik Belediye 
Meclisi de bu karar 
uyarak, anılan Sit 
alanı ile ilgili Task : 
0,25 Kask: 1,25 
olan kararını 
almıştır.” Denildi. 
2863 sayılı Kültür 
ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma 
Kanunun 17. 
Maddesine hatır
latıldığı
Yazılı açıklamada 
Gemlik 
Belediyesinin, 
Arkeolojik sit alan
larına ilişkin 
Koruma Amaçlı 
İmar Planı 
Revizyonu ile ilgili 
planlama çalış
maları konusunda 
da açıklamalarda 
bulunan Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik, 
“(Task:0,30 
Kask:1,50) 2863 
sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanununa 
uygun olarak 
devam etmekte 
olup, halk toplan
tıları ile ilgili yazış
malar yapılmıştır. 
Yasaya uygun 
olarak hazırlanan 
Koruma Amaçlı 
İmar Planı 
Revizyonu tamam
lanıncaya kadar 
24.12.2005 gün ye 
1167 sayılı Bursa 
Kültür ve Tabiat

A/arlıjtlarjının onayı 
ilâ yürürlüğe giren 
plan' doğrultusunda 
(Taks:0.25, Kaks: 
1.25).olarak uygula
ma yapılacaktır” 
denildi.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83r Fax : (0.224) 513 35 95
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MiMiiiiimiWiMil BP:49GEMPORT:35
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve 
TÜBİTAK iş bir
liğiyle düzenlenen 
"Uluslararası 
Katılımlı Türkiye 
Bilim Merkezleri 
Sempozyumu", 
Bursa'da başladı. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Merinos Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi'ndeki 
(AKKM) açılış 
töreninde, 
Türkiye'ye örnek bir 
Bilim ve Teknoloji 
Merkezi'ni Bursa'ya 
kazandırma 
yönündeki çalış
malara hız verdik
lerini söyledi. 
Altepe, ezberden 
uzak, dokunarak^ 
hissederek, uygula
yarak öğrenme 
metodunun 
sergileneceği bilim 
merkezlerinin bilim 
toplumuna geçişin 
temelini oluştur
duğunu ifade etti. 
Altepe, Bilim 
Teknoloji Merkezi'ni

Bursa'ya kazandır
mak için 2 yılı aşkın 
süredir yoğun bir 
çalışma içinde 
olduklarını, bu 
çalışmalar kap
samında dünyanın 
önde gelen tüm 
bilim merkezlerinin 
tek tek incelendiğini 
kaydetti. 
Bursa Bilim ve 
Teknoloji 
Merkezi'nin yaklaşık 
12 bin metrekare 
alan üzerine inşa 
edildiğini ve 
merkezde yer alacak 
deney ünitelerinin 
tamamının hazır 
olduğunu anlatan 
Altepe, bu ürünlerin 
Bursa'da 
üretilmesinin

sağlanmasına yöne
lik çalışmaların da 
hızla devam ettiğini 
bildirdi.
Altepe, bu deney 
ünitelerinin ithalat 
yoluyla alındığını 
hatırlatarak, "Bu 
üniteler merkeze 
gelen herkes 
tarafından kullanıla
bileceği için zaman 
içinde yıpranma ve 
bozulmalar olacak. 
Her seferinde bu 
üniteleri ithal etmek 
yerine bunları bura
da üretmek, bakım
larını yapmak istiy
oruz. Bir sanayi 
kenti olan Bursa'nın 
bu konuda yeterli 
altyapısı var" diye 
konuştu.

Kaymakamlık 
Kupası Gümüş Ayak 
Basketbol Turnuva 
sında mücadele 4. 
haftaya geldi.
4.haftanın son 
gününün 2. maçında 
1. periyot 16/7 ve 
2.periyot 9/7 BP 
üstünlüğünde geçti.
3.periyot GEMPORT 
oyuna ağırlığını 
koyarak 8/12 üstün 
bitirdi.
4.periyot da oyuna 
tekrar hakim olan 
BP 16/10 üstün bitir- 
di.GEMPORT adına 
Onur Küçükakdere 
15 sayı üretti. BP 
adına Berkan Özkan 
16 sayı üretti.
BP maçı: 49 / 35 
kazandı.

AĞDEMİR:83 
MUHASIPLER:73 
4.haftanın son 
gününün 1. maçında 
1.periyot 18/20 
Muhasiplerin üstün
lüğünde geçti.
Ağdemir oyuna ağır
lığını koyarak 2. 
periyot 21/9 ve 3. 
periyotu 21/16 bitir

di. 4.periyot da 
oyuna hakim olan 
Muhasipler 4. peri 
yot 23/28 üstün 
bitirdi. Muhasipler 
adına İbrahim 
Toksöz 41 sayı üret
ti. Ağdemir adına 
Osman Ağdemir 24 
sayı üretti.
Ağdemir maçı: 83 / 
73 kazandı.

A. GURUP'DAN
1.YAŞAM ATÖLYESİ 
2.M.A. DEVLET 
HST 3. BP 
PETROLLERİ A.Ş 
ÇIKTILAR 
B. GURUP'DAN 
1. AĞDEMİR 
2. MUHASİPLER

3. A.Z. KARATAŞ. 
I.Ö.O ÇIKTILAR 
GURUP'TAN 4 
OLARAK ÇIKACAK 
TAKIMLAR 
28/05/2012 
PAZARTESİ GÜNÜ 
YAPILACAK OLAN 
G.BANKALAR 
RODA MAÇI VE 
ÇİMTAŞ -GEMPORT 
MAÇI İLE BELLİ 
OLACAK 
PUAN, FİKSTÜR 
İÇİN VE TURNU
VANIN EN DEĞERLİ 
OYUNCUSU ANKETİ 
BAŞLAMIŞTIR OY 
VERMEK İÇİN 
www.gumusayak.co 
m adresinden oy 
verebilirsiniz.

elm& sekeri
------ KREŞLERİ - -----

’ IH
GEMLİK’İN İLK ÖZEL 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

.VIL
y KURUMU

€GİTİMD€ 13
ERKEN KflYIT

AVANTAJLARIMIZDAN 
YARARLANIN

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

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

DOĞAYA VE İHSANA SAYGILI MUTLU BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

BİZ, SİZE HİZMET 
İÇİN VARIZ! 

Halılarınızı evinizden alıp, 
aynı gün içinde teslim ediyoruz 

LAF DEĞİL, İŞ ÜRETİYORUZ
Kredi kartı geçerlidir 

Siteler Mah. Hizmet Cad. 
Aygün Sitesi 68/B 

0 5358155711
KÜÇÜK KUMLA

http://www.gumusayak.co
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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AYRINTI

Memurlara Yapılmak İstenen Zam
Aylar geçmesine 

karşın memur ve 
emekliler “ Ocak” 
zammını alamadı. 
Temmuz ayı geli 
yor, hükümet oralı 
bile olmuyor. 
Çünkü işine öyle 
geliyor. Hükümetle 
sendikalar görüşe
cekmiş. Neyi 
görüşecek? Sanki 
ortada gerçekten 
sendika var! Siyasi 
iktidar kendi 
dünya görüşüne 
uygun bir sendika 
oluşturmuş ve üye 
sayısını da yüz 
binlere dayandır
mış. Anlaşılan bu 
sendikayla al 
gülüm ver gülüm 
muhabbeti 
yapacaklar.

Üç sendika ikti
darla görüşmek 
için masaya otur
du, sözüm ona.

İsteklerini sırala 
dılar. Enflasyon 
kadar zam ve refah 
payı istiyorlar.
Haksız da sayılmaz 
lar. Gel gör ki 
hükümet her iste
neni verir mi? 
Kendileri için % 
100 zammı uygun 
görüp gelen tepki 
ler üzerine % 45’e 
çekme gereği 
duyan muhterem
ler çalışanlar için 
3+3 uygun göre
biliyorlar. Sayın 
Erdoğan’ın sanki 
kendi cebinden 
veriyormuş gibi 
buçuk da eklemesi 
takdire şayan bir 
durum. Memurunu, 
emeklisini koru
mak dediğin de 
böyle olur.
Anlaşılan o ki 
yapılacak zam en 
fazla 4+4 olabilir.

Durumun böyle 
olacağını herkes 
tahmin ediyordu. 
Oynanan tiyatroya 
ne gerek vardı?

Geçmişi şöyle bir 
düşünelim. 2012 
girmeden siyasi 
iktidar pek çok 
ürüne zam yaptı. 
Benzin, elektrik, 
doğalgaz ve daha 
nicelerine...
Yapılan zamların 
her biri % 10’un 
üzerindeydi. Şimdi 
nasıl oluyor da 
memura 3+3 
uygun görülerek 
enflasyona 
ezdirilmiyor?
Mâliyeden sorumlu 
üç muhterem bu 
sorunun yanıtını 
verse de biz vatan
daşlar da anlasak!

Geçen yıl enflâs 
yon % 10 olarak 
ilan edilmişti, ikti

darın bir şubesi 
olan TÜİK tarafın
dan. Bu rakamların 
da gerçek olduğu
na hükümet de 
inanmıyor halk da. 
Türkiye’de uzman
lar enflasyonun % 
20’lerin çok 
üzerinde olduğun
da birleşiyor; ama 
hükümet kabullen
miyor.

Bir yetkili 
muhterem, memur 
ve emeklilere daha 
çok ücret vermek 
isteriz; ama 
devletin imkanları 
bu kadar. Eğer 
düşündüğümüz
den fazlasını 
verirsek yeniden 
birtakım ürünlere 
zam yaparız deme 
gereği duyabiliyor. 
Böylelikle topluma 
da bir mesaj 
sunulmak isteni 
yor. Hey vatandaş, 
görüyorsun duru
mu, biz zam yap
mayı düşünmüyor
duk, memur ve 
emekliler fazla 
ücret istediği için 
zam yapmak 
zorunda kalıyoruz, 
bunun sorumlusu 
biz değil, 

memurlardır diye
cekler utan- 
masalar.

Ne hikmetse 
memur ve emekli 
ücretlerine sıra 
gelince devletin 
imkanlarını anım- 
sayıveriyor 
muhteremler. 
Kendileri için 
devlet imkanları 
alabildiğine geniş. 
Hükümet temsilci
leri saltanat sürü 
yor, bir eli yağda 
bir eli balda yaşı 
yorlar. Çalışanlara 
gelince yok. Adalet 
dediğin de bu 
kadar olur!
Yapılan araştır

malar 2012 yılının 
ilk çeğreği 
itibariyle son bir 
yılda 8 bin milyon
er kazanmış ülke, 
bu muhteremler 
milyonerler 
kulübüne giriş 
yapmış, hayırlı 
olsun. Aynı 
dönemde acaba 
kaç milyon 
insanımız açlık 
hatta yoksulluğun 
kapısını çaldı? Hiç 
düşünen var mı? 
Türkiye’de orta 
sınıf ne acıdır ki 

yok edildL Toplum 
sadece çok zengin 
ve çok fakir olmak 
üzere iki gruba 
ayrıldı. Nüfusun % 
5’i çok zengin, % 
95’i de çok fakir 
sınıfını oluşturu 
yor. Siz kendinizi 
hangi sınıfta 
görüyorsunuz?

Ülkeyi yöneten 
iktidarlar yıllardan 
beri emeği ile geçi
nenleri, yani işçi
leri, köylüleri, 
memurları, küçük 
esnafı hiç mi hiç 
düşünmemiş, 
çeşitli gerekçelerle 
hep ikinci sınıf 
olarak kabul 
etmiştir. Bu neden
le bu günkü 
hükümetten 
çalışan memurlar 
ve emekliler çok 
şey beklememeli. 
Yaşananlar gös
teriyor ki dağ fare 
bile doğuramıyor. 
Korkmayın açlık
tan ölmezsiniz; 
ama insan gibi de 
yaşayamazsınız. 
Bu ülkede insan 
gibi yaşamak 
emeği ile geçinen
ler için sadece bir 
rüya.

HAKET ■ K0M VE MAÖALVA ÇEJİTIERİ İLE HİZMETİNİZMTİZ

MATBAACILIK - RBWKILIK • ORröYOHVLTAbffl
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/ 8 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0 224) 515 35 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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Şampiııonlarla gösıeri maçı ilgi göraii
Liseler arası 
Voleybol 
Turnuvasında 
Gemlik Şampiyonu 
ve Bursa 2. si olan 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
öğrencilerini ziyaret 
eden Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve Ak Parti 
İlçe Başkanı Necdet 
Yılmaz, şampiyon
larla gösteri maçı 
yaptı.
İmam Hatip Lisesi 
Spor Salonu’nda 
organize edilen 
törende, voleybol 
hakem sandalyesi 
ve okula iki adet 
projeksiyon hediye 
eden Refik Yılmaz, 
öğrencilerin maç 
önerisini de kabul 
ederek salona çıktı. 
Refik Yılmazlı ve 
Necdet Yılmazlı 
kadrolar arasındaki 
maçı Okul Müdürü 
Mehmet Türkmen, 
Müdür Yardımcısı 
Sergül Temir, Beden 
Eğitimi Öğretmeni 
Bekir Gührmak, 
öğretmenler ve 
öğrenciler ilgiyle 
izledi.
Yaklaşık 1 saat 
süren karşılaşmada 
her iki takımda 
berabere ilan 
edilirken, Refik 
Yılmaz ve Necdet 
Yılmaz, şampiyon 
öğrencilere taş 
çıkartan bir perfor
mans sergiledi. 
Maç sonrasında bir 
konuşma yapan

Beden Eğitimi 
Öğretmeni Bekir 
Gülırmak, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın okula ve 
okullara yönelik 
yaptığı hizmet ve 
yatırımlar için 
teşekkür etti. Spor 
Salonu, malzeme 
desteği, maddi ve 
manevi yardımlar 
sonrasında öğrenci
lerin potansiyelinin 
üst seviyeye çık
tığını anlatan 
Gülırmak, “Bugün 
pek çok ikinci lig 
takımında olmayan 
yatırımları aldık, 
tesise kavuştuk. Biz 
de bunun karşılığını 
vermeye çalışıyoruz. 
Belediye 
Başkanvekilimiz 
Refik Yılmaz’a bu 
konuda ne kadar 
teşekkür etsek 
azdır” dedi.
Voleybol branşında 
Gemlik birinciliği, 
Bursa ikinciliği, 
Masa Tenisi ve

Kros’ta da Gemlik 
Birinciliğini elde 
ettiklerini hatırlatan 
Bekir Gührmak, 
gelecek yıl basket
bol ve futbolda da 
başarı yakalama 
sözünü verdi. 
Sadece görevlerini 
yaptıklarını, tesis ve 
imkân sunulursa 
başarının da gele
ceğini bildikleri için 
öğrenciye ve spora 
yönelik tesisleşme 
hamlesi başlattık
larını vurgulayarak 
konuşmasına 
başlayan

Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz da, “Biz 
görevimizi yapıy
oruz. Sizler de 
karşılığını veriyor
sunuz ve ortaya 
böylesine büyük bir 
başarı çıkıyor. 
Hepinizi tebrik edi 
yorum” diye 
konuştu.
Konuşmaların ardın
dan projeksiyon 
cihazları, voleybol 
hakem sandalyesi 
ve yeni formalar 
okul yönetimine 
teslim edildi.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

MATBAACILIK • YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

MI 
ARANIYOR

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK ELEMAN ARANIYOR 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur

GEMLİK KÜRFEZ GAZETESİ
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B Stüdyo Prestij yanı

Tel: 513 96 83 GEMLİK

ELEMİN ARANIYOR
ÜÇ KARDEŞLER RENAULT 
SERVİSİNDE ÇALIŞACAK 

ÜNİVERSİTE MEZUNU 
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ 

SORUMLULUĞU
YAPABİLECEK MÜŞTERİ 

TEMSİLCİSİ
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

ELEMAN VE
MEKANİK USTASI 

(YETKİLİ SERVİS GEÇMİŞİ

OLAN) ARANIYOR

Tel: 514 30 89

SATILIK DAİBE1EB
KAYIKHANE MEVKİİ 
KAYIKHANE SİTESİ

C BLOK KAT 5 
3+1 BAKIMLI VE DENİZ 
MANZARALI DAİRE İLE 

MANASTIR MEVKİİ İLKNUR 
YAPI KOOPERATİFİ F BLOK 

3+1 BAKIMLI DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR

0532 231 94 74

ELEMAN ABANIYOB
Fabrikamızda çalışacak 
BAKIMCI, ELEKTRİKÇİ 

ve VASIFSIZ
ELEMANLAR aranıyor

VERONA GRANİT 
MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 

Umurbey Sanayi Bölgesi 
Yalova Yolu 2. Km. GEMLİK 
TEL :514 03 06 ■ 514 20 21

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kolay vizeye yeşil ışık Memura gecikme 
zammı verilecek

Avrupa Birliği 
ülkelerinin daimi 
temsilcilerinden 
oluşan COREPER 
toplantısında, 
Türkiye konusunda 
“vize uzlaşısı” sağ
landı.
2.5 sayfalık bir 
metinden oluşan 
uzlaşının, AB İçişleri 
ve Adalet bakan
larının 8 Haziran’da 
yapacakları toplantı
da onaylanması 
bekleniyor.
AVRUPA Birliği 
ülkelerinin daimi 
temsilcilerinden 
oluşan COREPER 
toplantısında, 
Türkiye konusunda 
“vize uzlaşısı” sağ
landı. 2.5 sayfalık 
metinden oluşan 
uzlaşının, AB içişleri 
ve adalet bakan
larının 8 Haziran’da 
yapacakları toplantı
da onaylanması 
bekleniyor. Daha 
önce 26 Nisan’da 
yapılan toplantıya 
sunulan “uzlaşı 
metni”, Fransa’nın 
engeline takılmıştı.

i laiioa, v ıvıuyı«9 tu 

yapılacak seçimler 
nedeniyle metni 
imzalamamış ve 
Sarkozy’nin seçim 
kampanyasını 
zayıflatacak bir „ 
girişim olarak 
görülmüştü. 
AB ülkelerinin Brük 
sel’deki Büyükel 
çileri tarafından 
kabul gören uzlaş
ma metni, Ankara’yı 
da rahatlatacak. AB 
Bakanı Egemen 
Bağış, vize kolaylığı 
için Türkiye’nin

Gemlik K”rfez
“SUYUNU BOŞA | 

» KwHerw harcama” r

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” I
[kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın 1

imzalaması gereken 
Geri Kabul 
Anlaşması’nın, 
ancak, vizelerin 
tamamen serbest 
bırakılmasını 
sağlayacak “Vize 
Muafiyeti” 
görüşmelerine yeşil 
ışık yakılması 
halinde imza
lanacağını 
belirtiyordu.
Yetki talebi

Bağış ayrıca, 
Ankara bu 
görüşmeler için AB 
ülkelerinin, AB 
Komisyonu’nu yetk
ilendirmesini talep 
ediyordu. AB 
ülkelerinin üzerinde 
uzlaştığı ve 8 
Haziran’da imzala
ması beklenen 
metinde, vize 
muafiyetinin 
görüşmeleri için de 
AB Komisyonu yetk
ilendiriliyor.
Anlaşma 
metninde neler var

AB ülkeleri, vizelerin 
tamamen kaldırıl
masını sağlayacak 
olan vize muafiyeti 
görüşmeleri için AB 
Komisyonu’nu yetk
ilendiriyor.
Bunun karşılığında 
Ankara’dan, Türkiye 
üzerinden AB 
ülkelerine kaçak 
olarak giden 
yabancıların iadesini 
saâlavacak olan

Geri Kabul 
Anlaşması’nı 
imzalamasını 
talep ediyor.AB, 
Türkiye ile başlata
cağı vize diyaloğun- 
da bir yol haritası 
ortaya konuluyor. 
AB metninde 
ayrıca, AB Sınır 
Koruma Birimi 
Frontex ile 
Türkiye’nin 
imzaladığı 
momerandumun da 
hayata geçirilmesi 
isteniyor.
AB polis teşkilatı

Europol ile 
işbirliğinin geliştir
ilmesi ve ortak 
operasyon anlaş
ması yapılması 
isteniyor.
Yunanistan’ın metne 
girmesini sağladığı 
diğer bir maddeye 
göre Türkiye’nin 
Yunanistan ile imza
ladığı Geri Kabul 
Anlaşması’nı, 
hemen hayata 
geçirmesi isteniyor. 
Türkiye’nin bu 
anlaşmayı AB 
genelinde uygula
maya başlamadan 
önce Yunanistan ile 
yürürlüğe koyması 
isteniyor.
Temmuzda yürür
lüğe girecek 
Vize kolaylığı anlaş
ması temmuzdan 
itibaren yürürlüğe 
girecek.
İşadamları, 
sanatçılar, sporcu
lar, gazetecilere 
2 ila 5 yıllık 
vizeler verilecek. 
Emekliler, 12 yaş 
altındakiler, sivil 
toplum kuruluş 

ücreti ödemeyecek. 
Vize başvuruları 
15 günde sonuç
landırılacak.
Başvuru red
dedilirse nedeni 
yazılı olarak 
bildirilecek. 
Reddi halinde 
dava açma hakkı 
olacak.
Avrupa’da yaşamış 
Türklere vize 
gerekmeyecek.
Vize ücretleri 60 
Euro’dan 35 Euro’ya 
düşecek.

Memurlara 1 Ocak- 
15 Mayıs tarihlerini 
kapsaman dönem 
için maaş farkının 
yanı sıra gecikme 
zammı ödenecek. 
Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, toplu 
sözleşme 
görüşmelerinde 
anlaşılan hükümler 
uyarınca, memurlara 
1 Ocak-15 Mayıs 
tarihlerini kapsayan 
dönem için maaş 
farkının yanı sıra 
gecikme zammı 
ödeneceğini bildirdi. 
Gündoğdu, memur 
sendikaları ile 
Hükümet arasında 
bu yıl ilk kez yapılan 
toplu sözleşme 
görüşmelerinin 
masada sonuçlan
madığını hatır
latarak, buna rağ
men toplu sözleşme 
masasında Memur- 
Sen'in, genel toplu 
sözleşme talep
lerinde ve hizmet 
kollarında birçok 
kazanım elde ettiğini 
söyledi.
Memur-Sen'in, 
Kamu İşveren 
Heyeti'nce kabul 
edilmeyen kamu 
görevlilerinin gene
line yönelik diğer 
talepleri için Kamu 
Görevlileri Hakem 
Kurulu'na başvur
duğunu ifade eden 
Gündoğdu, toplu 
sözleşme masasın
da elde edilen ve 
kesinlik kazanan 
konuların başında 
gecikme zammının 
geldiğini belirtti. 
Gündoğdu, “Buna 
göre, 1 Ocak-15 
Mayıs tarihlerini

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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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. 513 1° 28

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

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ 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
İlçdSeç. Md. 513 77 73.
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 5,3 3O 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol S13 01 03

H
HASTANELER

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 30 88

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
Zhbıta 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

kapsayan dönem 
için memurlara 
gecikme zammı ver
ilecek” dedi. 
Üzerinde uzlaşıya 
varılan diğer bir 
maddeye göre 
öğretmenlerin yılda 
1 kere aldıkları 600 
TL'lik öğretim yılına 
hazırlık ödeneğinin 
700 TL'ye çıkarıldığı
na işaret eden 
Gündoğdu, eğitım- 
öğretime kar tatili ve 
benzeri sebeplerle 
ara verilmesi 
halinde görevini yer
ine getiremeyen 
öğretmenlere de ek 
ders ücreti verile
ceğini bildirdi.
İLKSAN'a üyeliğin 

^. gönüllü hale getir-
<S\ildiğini dile getiren 
^^Gündoğdu, diğer 

bazı kazanimlan da 
^byle sıraladı: 
-Emekli olmaları 
durumunda 
memurlara ödenen 
801 TL emeklilik 
ödeneği miktarı, 901 
TL'ye yükseltilecek. 
-4/C'lilerin 11 ay 
olan çalışma süresi 
11 ay 28 güne 
çıkarılacak.
-Kadrolu kamu 
görevlilerinin yarar
landığı ücretsiz 
yemek hizmetinden 
sözleşmeli person
eller de yarar
lanacak.
-Örgün ve yaygın 
eğitim kurumlarında- 
ki yöneticilere öde
nen ek ders ücreti, 
ikili öğretim yapan 
örgün eğitim kuram
larındaki yöneti
cilere ders yılı 
süresince haftada 2 
saat artırımlı 
ödenecek.

laniMtııiHii
Gemlik KHrfez

GEMLİK’İN İLKGÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4282 

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
AÇLIK OYUNLARI: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:45...
SİYAHLI KADIN 

12:00-14:15-16:30- 
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



■ KALİTELİ HİZMET 
■GÜVENİLİR AKARYAKIT 
■ÜCRETSİZ OTO YIKAMA 
-MADENİ YAĞ 
■MARKET
■İÇ DIŞ DETAYLI YIKAMA

(Motor, Koltuk, Tavan, Alt Döşeme Yıkama) 
SİZ ARAYIN, BİZ ALIP OTONUZU YIKAYALIM.

Merkez: Hisar Mah. Dörtyol Ağzı Mevkii - GEMLİK
Şube: Armutlu Yolu Kurudere Mevkii - KÜÇÜKKUMLA 

Şube: Hisar Mh. Gemlik Sümerbank Girişi Balıkçı Barınağı - GEMLİK 
Tel: 0.224 513 10 79

,. akcan 16@poasbayi.com.tr

mailto:16@poasbayi.com.tr


S' TÜM FIX PAKETLER VE ELF MOTOR 
YAĞLARINDA YÜZDE 20 İNDİRİM

S' 4 ADET MİCHELİN LASTİK ALANA 
POLYPAD ANDROİD PC TABLET HEDİYE

S BONUS CARD - MAXIMUM KART
VE WORLD CARD’A 6 TAKSİT

KAMPANYA 7 MAYIS - 9 HAZİRAN 2012 
TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR

Uç kardeşler
RENAULT OTOMOTİV

Yeni Yalova Yolu Bağ-Kur Sanayi 
Sitesi E Blok No : 9 GEMLİK / BURSA 
Tel : (0.224) 513 89 06 Fax : 514 30 89

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
29 Mayıs 2012 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Oiomohiller Kala Kalaya 
Canusti:8ıaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 
iki otomobilin kafa kafaya 
çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 
8 kişi yaralandı. İlkay Yelkenci 
yolda hayatını kaybetti. 3’de

Hahkemeıl6iı “Baz istasyonu sağlığa zararlı " Kararı cıku
Karsak Deresi Özdilek yolunda bulunan Çabuk Otopark içinde bulunan dev tabela içine gizlenen Vodafone İletişim’e ait baz istasyonunun kaldırılması için 
dava açan bir mahalleli, davayı kazandı. Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi, “Baz istasyonu sağlığa zararlı, kaldırılarak, başka yere taşınsın” diye karar verdi.
Eşref Dinçer Mahallesi, Karsak Deresi yolunda 
bulunan özel bir otopark içindeki dev tabela içine 
gizlenen Vodafone iletişim firmasına ait baz İstas 
yonunun "Çevre sağlığına zararlı" olduğu 
gerekçesiyle Gemlik Asliye Hukuk 
Mahkemesince kaldırılmasına karar verildi. 
Karsak Deresi Özdilek Alışveriş Mağazası yolu 
üzerinde bulunan Çabuk Otopark içinde yaklaşık 
20 metre yüksekliğindeki dev otopark tabelası 
içine işyerini kiralayan İsmail Çabuk adlı işlet
meci ile Vodafone firmasının yaptığı anlaşma ile 
baz istasyonu kondu. Tabela içinde baz istas

yonu olduğunun mahalleli tarafından öğre
nilmesinden sonra, belediyeye başvurularak baz 
istasyonunun kaldırılması istendi. Bunda başarılı 
olamayan mahalleli, bu kez avukat tutarak 
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. 
Mahkeme, baz istasyonu ile ilgili olarak bilirkişi 
raporlarına dayanarak, baz istasyonunun halk 
sağlığına zararlı olduğu gerekçesiyle, istasyonun 
başka yere kurulmasına, bulunduğu yerden 
kaldırılmasına karar verdi. Mahkemenin gerekçeli 
kararı davayı açan mahallelinin avukatına tebliğ 
edildi. Kararın, temyiz hakkı bulunuyor.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Denetleme raporu
CHP’nin yeni İlçe Başkanı Mehmet Uğur 

Sertaslan, Gemlik Belediyesi’nin 2011 yılı 
Denetleme Kurulu raporunun arkasını 
bırakmıyor.

Yaklaşık 15 gün önce, Komisyonun CHP’li 
üyeleriyle birlikte basının karşısına çıkarak, 
2011 yılı Meclis Denetleme Komisyonu’nca 
hazırlanan raporu basın ile paylaştı.

Raporda, bir yıllık AKP yönetiminin 
doğrudan ahmlarda ve yapılan ihalelerde 
görülen usulsüzlükleri dile getirmişlerdi.

Görülen o ki, bu yolsuzluk ve usulsüzlük
ler ile ilgili, ne idari, ne de adli bir kovuştur
ma başlatılmadı.

Bu iddialara Belediye Başkanvekili yerine, 
Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çelik 
cevap verdi. Devamı sayfa 4Jde

Üzerine 
yıldırım öiistii 
Mustafakemalpaşa 
çiftçi 61 yaşındaki 
Muharrem Adıktı, açık 
alanda cep telefonuyla 
konuşurken üzerine 
yıldırım düşmesi sonu
cu yaşamını yitirdi. 
Al i şeydi Köyü'nde 
çiftçilik yapan Muhar 
rem Adıktı, oğlu 35 
yaşındaki Tunay Adıktı 
ile birlikte karpuz ekili 
araziye sulama yap
maya gitti. Yağmurun 
köye dönme kararı 
veren baba Muharrem 
Adıktı, oğlunun trak
törü hazırladığı sırada 
arkadaşıyla cep tele
fonuyla konuşurken 
üzerinde yıldırım 
düşerek, hayatını 
kaybetti.

Slllisllll,'MI İMİ, Ilıttı
Beleıliıe Basiaımtkılitlir"

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
yaptığı yazılı açık
lamada, Gemlik 
Belediyesi’nde, 
Refik Yılmaz’ın 
Belediye 
Başkanvekili 
olmadığını, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik tarafından da 
destek gördüğünü 
belirterek, Belediye 
Meclis Hesap

Denetleme 
Kurulu’nun rapor
larında bir yıllık 
AKP belediyesinin

yolsuzluklara ve 
usulsüzlüklere bat
tığını iddia etti. 
Haberi sayfa 2’de

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


29 Mayıs 2012 Salı Gemlik Körfez Sayfa 2

Buluşma Sertaslan,"Necdet Ersoy, Hukuken 
Belediye haskanMekiliflir"ÇETİNKAYAGürhan

Samizdat...
Bir kitap... Aslında belgesel niteliğinde... 

Soner Yalçın’ın Samizdat’ından söz ediyo
rum. Gözaltına alınışından itibaren yaşadık
larını geçmişe ışık tutarak, Silivri sanıklarının 
başına gelenlerle de harmanlayarak yazmış.

Olağanüstü dönemlerde, baskıdan-sansür- 
den kaçabilmek için kitaplar, tüm tehlikeler 
göze alınarak gizlice yazılıp, gizlice basılıp, 
gizlice dağıtılırmış. Rusiar bu tür kitaplara 
'samizdat' adını koymuşlar.

Soner Yalçın da tam olmasa da buna benzer 
bir süreç yaşadığı için kitabına Samizdat 
adını koymuş.

Burası işin zarf kısmı...
Esas olan zarfın içindekiler.
İşlenen hukuk cinayetlerine tanık oldukça, 
Yaftalamaları, çamur atmaları belgeleriyle 

birlikte okudukça insanın hukuka olan güveni 
sarsılıyor.

Önce gözaltı...
Ardından bilgisayarlara yerleştirilen belge 

ler...
Sonra da tutuklama...
Ucunda ışık görünmeyen bir tünele giriş... 
Ne ki...
Mustafa Balbay,
Soner Yalçın ve Silivri Zindanlarında özgür

lüklerinden yoksun bırakılan aydınlar; 
“bekleyecektik o kadar... Adalete güvenecek
tik o kadar...” diyerek umutlarını yitirmiyor
lar.

Aksine yazdıklarıyla toplumu ışığa yönelti 
yorlar.

Her ne kadar "tüyleri diken diken eden” 
uygulamalara "muhatap” olsalar dahi gele
ceğe özgün beklentilerini hep koru yorlar.

Hem de koşulları zorlayarak yaşamdan hiç 
kopmadan...

22 Şubat 2011
Salı...
"tutuklu ve hükümlülerin dikkatine, sabah 

sayımı için düzen alın.”
Kalktım, pencereyi açtım. Hava buz gibi. 

Trakya soğuğu bu. Bu kış gökyüzü kar ile 
yağmurun sürekli düellosuna sahne oluyor.

...Kahvaltı zamanı...
Genellikle çay, peynir, zeytinimiz var. 
Kahvaltı sonrası avluda volta attık...
Hava soğuk, rüzgâr nemli; avluda fazla kala

madık.
Oktay Yıldırım’ın bir sürprizi oldu: Türk 

kahvesi.
Nasıl yapacaktı. Ne cezve vardı ne de kahve 

makinesi.
Konserve kutusundan cezve yapmıştı; 

semaverde kaynayan suyun içine konserve 
kutusunu koydu, sıcak suda kahve pişirmeye 
başladı. Türk kahvesini cezaevinde yapmak 
hayli emek istiyor. Yarım saat sonra kahvem
iz hazır. Fincanımız su bardağımız. Doğal 
olarak kahve falı yok!

Fala da gerek yok, hapis hayatımız iktidarın, 
cemaatin iki dudağının arasında, bilmeyen mi 
vardı?

Yurtseverleri, aydınları, düşünenleri sustur
mak,

Onları yaşamdan kopartmak...
Değil zindanlara tıkmak betona da göms- 

eniz olanaksız...
Ancak;
Güneş balçıkla sıvanır, kırmızı kar yağarsa o 

da bir ihtimal.

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
yaptığı yazılı açıkla-

i mada, Gemlik 
Belediyesi’nde, 
Refik Yılmaz’ın

< Belediye 
/Başkanvekili 
olmadığını, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik tarafından da 
destek gördüğünü 
belirterek, Belediye 
Meclis Hesap 
Denetleme 
Kurulu’nun rapor
larında bir yıllık 
AKP belediyesinin 
yolsuzluklara ve 
usulsüzlüklere bat
tığını iddia etti. 
CHP İlçe Başkanı 
Sertaslan, açıkla
masında şunları 
söyledi:
“CHP olarak 1 yılı 
aşkın süredir 
Belediye Baş kan ve 
kili seçimlerinin 
hukuksuz 
olduğunu, dolayısı 
ile Refik Yılmaz’ın 
başkanvekili 
olmadığını ısrar ile 
söylemekteyiz. 
Bu konuda yargı 
yolu ile elde ettiği 
miz haklılığımızın 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik tarafından da 
destek bulduğunu 
görmenin büyük 
mutluluğunu yaşa
maktayız..! (Bu 
koltuğu yıllarca bir
likte siyaset yaptığı 
arkadaşlarına ve 
partisine ihanet 
ederek elde 
etmiştir...) 
Öyle ki; denetim 
kurulu raporuna 
istinaden yapmış 
olduğumuz basın 
açıklamasına cevap 
Refik Yı İm az’dan 
değil, Refik Yılmaz’ı 
başkan vekili 
olarak kabul 
etmediğini adeta 
beyan edercesine, 
kendini ortaya atan 
Mehmet Çelik’ten 
geldi.
Söylediğimiz gibi 
Refik Yılmaz’ı

Başkanvekili 
görmeyişi güzel de 
yine de bizi tam 
olarak anlayama
ması üzücü!

HUKUKEN 
BELEDİYE 
BAŞKAN VEKİLİ 
NECDET 
ERSOY’DUR 
Biz, ‘Refik Yılmaz 
Başkanvekili 
değildir’ derken, 
Mehmet Çelik 
Başkanvekilidir 
demedik.
Anlaşılan şunu bir 
kere daha tekrarla
mak yararlı olacak. 
Bize göre, yasal 
olarak Belediye 
Başkan vekili 
Necdet Ersoy’dur. 
Her şey bir tarafa; 
şu ana kadar 
Denetim Kurulu 
Raporu ile ilgili 
R.Yılmaz’ın en 
küçük bir açıklama 
yapmamış olması, 
bize göre zaten 
söylediğimiz her 
şeyin doğru 
olduğunu kabul 
etmiş olmasın
dandır.
Neler söylemiştik, 
DENETLEME 
KURULU 
RAPORUNA 
İTİRAZ GELMEDİ 
Hatırlatalım: 
I.Kamu İhale Kanu 
nuna göre belli bir 
rakamın üstündeki 
işler ihale yoluyla 
yapılır.
Bu iş ve işlemlerin 
bölünerek doğru
dan temin yoluyla 
yapılması suçtur. 
Denetleme Kurulu 
raporu ile bir yıllık 
AKP’li Belediye de 
bu tip işlemlerin 
yapıldığı tespit

edilmiştir.
2. Otopark paraları 
(1,1 milyon TL’ye 
yakın) vadesiz 
hesapta tutularak 
kamu 120 bin Hra 
civarı zarara 
uğratılmıştır.
Bu paraların vade
siz hesaplarda 
tutulması mecbur
dur şeklinde, ne bir 
yasa ne de bir 
yönetmelik madde- 
s iyoktur.

3. Otopark parala 
rını saymazsak, 
Gemlik 
Belediyesi’nin 
30 Nisan 2012 tarihi 
itibariyle 11.5 mil 
yon lira borcunun 
olduğu bizim iddi
amız değil, 
Belediye Mali işler 
biriminin hazırladığı 
mizan ile bellidir. 
Daha 1 yıl önce, 
CHP’yi 1 milyon lira 
icra borcu ile 
eleştirenler, geçen 
sürede borcu 10 
milyondan fazla 
arttırmışlardır.
Hem de hiçbir 
icraat yapmadan!
4. Doğrudan temin 
yolu ile yapılan 
atımlarda teklif tari
hinin fatura tarihin
den sonra olduğu, 
yani önce işi yap
tırıp sonra teklif 
toplandığı da 
denetleme kurulu 
tarafından tespit 
edilmiştir.
5. İhale edilen 
işlerin tamamında 
hiçbir açıklama 
evrakı hazırla
madan nasıl olmuş
ta %20 fark öden
miştir ve bu da 
denetim kurulu 
raporuyla tespit 
edilmiştir.

Soruyoruz; bu yolla 
ihaleye katılan fir
malardan birine 
haksız rekabet 
ortamı mı 
yaratılmıştır?
Yoksa başka özel 
işlerinize kaynak mı 
oluşturulmuştur?
6. En önemlisi, bu 
yöneticilerin 
şikayetleri ile 
yapımı durdurulan 
Balıkçı Barınağı 
ihalesini alan fir
maya para ödemesi 
yapıldığı da 
belediye tarafından 
hazırlanan evraklar
da görülmektedir. 
Soruyoruz; yapımı 
durdurulan bir işin 
ihalesi üzerinden 
ödeme hangi yasal 
mantıkla 
yapılmıştır?
Son olarak şunu 

bilmenizi isteriz ki, 
bütün bu tespitleri 
yapan denetleme 
kurulunda
2 AKP’li üyenin de 
imzası vardır ve bu 
rapor oybirliği ile 
imza altına alın
mıştır.
Sonuç olarak, tüm 
bu sorulara cevap 
istemek CHP ve 
Gemlik kamuoyu
nun hakkıdır ve 
başkalarına ait iddi
anameleri elinde 
sallayarak siyaset 
yapan belediye 
idarecisinin, bun
lara cevap vermesi, 
hatta daha önce 
yaptığı gibi 
Belediye internet 
sitesinde yayınla
ması bir 
mecburiyettir. 
Açıklamamızı 
bitirirken, CHP 
Gemlik İlçe 
Örgütünün “sağlıklı 
bir araştırma ve 
değerlendirme yap
tıktan sonra” 
Gemlik gündemine 
ait önemli tüm 
konuların (encü
men kararı ile 2 fir
maya toplam 25 
milyonluk arsa 
satış kararı gibi...) 
takipçisi olduğunu 
belirtiriz.”
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Merdivenden
Bursa'nın 
Karacabey ilçesinde 
iki otomobilin kafa 
kafaya çarpışması 
sonucu 1 kişi öldü, 
8 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
İlkay Yelkenci (20) 
idaresindeki 16 EAT 
99 plakalı otomobil, 
Yeniköy yolunun 1. 
kilometresinde 
yağışın etkisiyle 
virajı alamayarak 
karşı yönden gelen 
Hakan Çetin (30) 
yönetimindeki 16 TF 
443 plakalı otomo
bille kafa kafaya 
çarpıştı. Kazada 
araçta sıkışan

sürücü İlkay 
Yelkenci itfaiye 
ekiplerince sıkıştığı 
yerden çıkartılırken, 
aynı araçta bulunan 
Ersin Sübran (19),

Seçil A. (15), 
Gökçen Ecem A. 
(16) ve İlksen Ayça 
S. (15) ile diğer 
araçta bulunan 
sürücü Hakan Çetin, 

eşi Pembe (30), 
annesi Ayşe (58) ve 
Gülser Aydoğdu 
(26) olay yerine 
gelen ambulanslar 
ve vatandaşlar 
tarafından 
Karacabey Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Yaralılardan durumu 
ağır olan Ayşe Çetin 
ve İlkay Yelkenci, 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne sevk 
edilirken, İlkay 
Yelkenci yolda hay
atım kaybetti.
Kazayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

düşen yaşlı tadın 
hayatını kaybetti

Bursa'da merdiven
lerden düşen yaşlı 
bir kadın hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, dün saat 20.30 
sıralarında merkez 
Küçükbalıkh 
Mahallesi, Kota 
Sokakta meydana 
gelen olayda, evinin 
merdivenlerinden 
inmeye çalışan 76 
yaşındaki Hakide 
Düzyol dengesini 

kaybetti. Düşerek 
ağır yaralanan 
kadının imdadına 
gürültüyü duyan 
yakınları yetişti. Eve 
çağrılan ambulansla 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Düzyol 
kurtarılamadı.
Çift maaş aldığı 
öğrenilen yaşlı 
kadının ölümü 
üzerine soruşturma 
başlatıldı

MteMlıiali
Bursa'nın İznik 
ilçesinde, kaçak 
kazı yaparken 
yakalanan 7 kişi 
gözaltına alındı. 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ile 
Jandarma 
Komutanlığı'nın 
ortaklaşa operas 
yonunda 7 kişi 
gözaltına alındı. 
Eşrefzade Mahallesi 
Hisardere Yolu 
üzerindeki bir tarla
da kaçak kazı 
yapıldığı ihbarını 
alan güvenlik birim
leri suç üstü yaptı.

Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma 
Kanununa muhale
fet suçundan 
gözaltına alınan 
S.Ç. (25), M.Ç. (27), 
K.D. (58), M.Ö. (56), 
İ. Ö. (42), Y. A. (50) 
ve A. V. (71) 
emniyetteki 
ifadelerinin ardın
dan tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakhldı. 
Şüphelilerin kazı 
alanında kullandık
ları malzemeye ise 
el konulduğu 
bildirildi.

M yaralama
Karacabey 
ilçesinde bir kişi 
silahla yaralandı. 
Emirsultan 
Mahallesi'ndeki bir 
kahvehanede 
Recep A. (37) ile 
Osman Önal 
arasında çıkan 
tartışma kısa 
sürede kavgada 
dönüştü.
Recep A. yanındaki 
silahla Osman 
Önal'a ateş edip, 
bacağından 
yaraladı.

Olayın ardından 
otomobille 
Bursa yönüne 
kaçan zanh, 
polis tarafından 
yakalandı. 
Daha önce de 
"silahla adam 
yaralama" suçun
dan sabıkasının 
bulunduğu 
öğrenilen zanlı, 
sorgulamasının 
ardından sevk 
edildiği 
mahkemece 
tutuklandı

Çadırdaki 
2 Bin Tl Kül Oldu
Bursa'da bir çadırda 
çıkan yangın sonu
cu çadırdaki 2 bin 
TL kül oldu.
Olay, merkez 
Nilüfer ilçesine bağlı 
Yaylacık 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. İddiaya 
göre çadırı aydınlat
mak için kullanılan 
mum yere düşünce 
alevler çıkmaya 
başladı. Bir anda 
çadırın alev aldığını 
gören K.V. ise 
hemen çadırdan 

çıkarak canını kur
tardı.
Yangına müdahale 
edemeyen çadır 
sahibi olay yerine 
itfaiye ekiplerini 
çağırdı. Kısa sürede 
olay yerine gelen 
ekipler yangını 
söndürdü. Polis 
ekiplerinin ifadesine 
başvurduğu K.V. 
yangında 2 bin 
TL'sinin yandığını 
beyan ederek 
karakola müracaatta 
bulundu

1î Mlıiı imi Mi olduruldu KRŞEDC BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR
Bursa'da, 17 yaşın
daki bir genç, kim
liği belirsiz kişiler 
tarafından bıçakla 
öldürüldü.
Olay, dün gece 
Yıldırım İlçesi 
Hacivat Mahallesi 
pazar alanında bir 
sünnet 
eğlencesinde 
meydana geldi. 
Arkadaşları ile 
eğlenceye katılan 
17 yaşındaki 
Osman Ç., gece 
saat 23.30 
sıralarında karnın
dan bıçaklanmış bir 
şekilde Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesi'ne getiril
di. Vücudunun

çeşitli yerlerinden 
bıçak darbeleri 
alan Osman Ç. 
ameliyata alındı. 
Aşırı kan kaybeden 
Osman Ç. doktor

ların yaptığı tüm 
müdahalelere rağ
men kurtarılamadı. 
Polis, olay yerinde 
kan izleri üzerinde 
inceleme yaptı.

Emniyet 
güçleri, Osman 
Ç.'nin kim tarafın
dan bıçaklandığını 
ve hastaneye nasıl 
geldiğini araştırıyor

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

CEiıiriı İli clııiı ilmi tıttîtıl

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Grup BerzaH ın Mim çıkıyor
Denetleme raporu..

Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler’in bir buçuk yıl görev yaptığı 
dönemle ilgili 2010 yılı Meclis Denetle 
me Raporu, Gemlik Belediyesi’nde 
hazırlanan en ciddi rapordu.

O günkü komisyonda, CHP den Mahir 
Gencer de vardı. AKP’den ise yine 
Turan Alkış ve Çiğdem Kuş bulunuyor
du.

2011 yılı Denetleme Komisyon raporu
nun altında Necdet Ersoy, Fikret 
Çolakoğlu, Cemil Kurt (CHP) Çiğdem 
Kurt ve Turan Alkış (AKP) ve İç İşleri 
Bakanlığından emekli Baş Kontrolörü 
İsmail Bıyıkh’nın imzaları bulunuyor.

2010 yılı Denetleme Komisyonu rapo 
runa, AKP’li üyeler “şer” koymuşlardı.

2011 yılı Denetleme Komisyonu rapo 
runa, CHP ve AKP’li üyeler oybirliği ile 
imzaladılar.

2010 yılı Denetleme Raporu’nun basın
da yayınlanması ve eleştirilmesi, adli 
takibe neden oldu.

Cumhuriyet Savcılığı basında çıkan ya 
zılarla soruşturma ve inceleme başlattı.

Bunun sonucu, Fatih Mehmet Güler ile 
Başkan Yardımcıları Cemil Acar ve Öz 
kan Ateşli koltuklarından oldular.

Yetmedi ortaya çıkan yolsuzluk iddia 
lan ile cezaevine girip çıktılar.

Bugün görevinden uzaklaştırılan bir 
CHP Belediye Başkanı ile mecliste azın
lığa düşürülen, içinden hainlerin ve 
Brütüslerin çıktığı bir CHP var.

İç İşleri Bakanlığı görevden uzaklaştır 
dığı Belediye Başkam’nı, 2 ayda bir 
durumunu gözden geçirip göreve iade 
edebileceği halde etmiyor.

Öte yandan, Bursa Karacabey 
ilçesinde aynı tür iddialarla yargılanan 
ve 5 yıl ceza alan AKP’li Belediye 
Başkanı görevinden alınmadığı gibi, 
cezası ertelenerek Başkanlık görevine 
devam ediyor.

CHP İlçe Başkanı Mehmet Uğur 
Sertaslan, dün yazılı bir açıklama yapa 
rak, 2011 yılı Belediye Denetleme Rapo 
ru’nda belediye yönetiminin usulsüzlük 
ve ihmalleri ile kamuyu zarara uğrattık
ları konuları denetleme raporuna daya
narak bir kez daha kamuya taşıdı.

Bugünlerde, Belediye encümen kararıy 
la Serbest Bölge’de bazı büyük sanayi 
kuruluşlarının 1/5000 ölçekli imar plan
larına dayanarak yaptırdıkları plan değ i 
şiklikleri, nedense Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nde bunca zaman bek
letildikten sonra kabul edilmesi düşün 
dürücü. Bunun ardından, yapılan 18 
uygulaması ile kazanılan arsaların satı 
şından 25 milyon lira belediyenin 
kasasına girdiğini duyuyoruz.

CHP, bu konuyu şimdi mercek altına 
aldı.

Yakında bu satışta belediyenin kazancı 
mı oldu zararı mı bunu öğreneceğiz.

Gemlikli gençlerin 
oluşturduğu Grup 
BerzaH, Bugün isim
li parçaları ile 
katıldıkları Power 
Turk Tv'nin hazır
ladığı Power Garage 
Tv Müzik yarış
malarında birinci 
olmuşlardı.
Grup BerzaH kayıt
larını yaptı ve küp
leri çekildi.
Klip, 30 Mayıs 2012 
Çarşamba günü saat 
lO.oo'da ilk kez 
Power Turk Tv 
ekranlarında 
yayinlanacak.
Gemlik için gerçek
ten büyük bir hedef 
ve bir adım atan 
Grup BerzaH, 
isimlerini 
Türkiye’nin her yeri 
ne duyurmayı 
başardı.

İlMMlMMIlİBİİ
Birey Dershanesi ve 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu 8. sınıf 
öğrencisi Berfin 
Karayel, Türk Eğitim 
Vakfı İnanç Türkeş 
Özel Lisesi’nin 
(Tevitol) Türkiye 
genelinde yaptığı 
sınavda ilk otuz 
öğrenci arasına 
girerek, Gemlik 
birincisi oldu. 
Kendisiyle 
görüştüğümüz 
öğrencimiz Berfin 
Karayel, başarısının 
sırlarını şu cümleler
le ifade etti.
“Başarımı sürekli ve

sistemli çalışmaya 
borçluyum.
Eğitimin bir süreç 
olduğuna inanıyo
rum. Her gün oku
lumda işlenen konu
ları eve gidince mut
laka tekrar ediyo
rum. Yarın göre
ceğim derslerin 
hazırlığını yapmak, 
çalışma prensiple 
rimdendir. Kendimce 
belirlediğim hedefle 
rim var. Bu hedefle 
rime ulaşmak için 
çalışıyorum” dedi. 
Birey Dershanesi 
şampiyon öğrenciyi 
kutladı.

T.C. Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi 
2012/53 Esas No - 2012/267 Karar No ile MURAT 

BEKDEiyiİR’in ‘BEKDEMİR’ olan soy isminin 
“YİĞİT” olarak düzeltildiği ilan olunur. 

MURAT BEKDEMİR (YİĞİT)

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum 

nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 
BAYRAM YAVAŞ

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜL-ER ajans İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACI ı_ ı k - yay incilik - reklamcilik Tel i (0.224) 513 96 83 Fax I (0.224) 513 35 95

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Cumhuriyet İlköğretim Okulu nda 
G ur »r Çayı ue Beyaz Bayrak etkini i ğ i
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu’nda Bursa 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün 
“Hep Birlikte 
Başarılı Olalım” pro
jesi kapsamında, 
2011-2012 Eğitim 
öğretim yılı II. döne
minde yapılan 
kazanım değer
lendirme sınavları 
ve çeşitli sportif 
etkinliklerde 
derece ye giren 
öğrenciler ile 
velilerine okul 
toplantı salonunda 
Gurur Çayı etkinliği 
düzenlendi.
Etkinlik çerçevesin 
de öğrenciler başarı 
belgelerini velilerine 
bizzat kendileri 
takdim ederken, 
okul yönetimi 
tarafından hazır
lanan plaketleri ise 
veliler öğrencilerine 
sundular.
“Gurur Çayı” etkin
liğinde Okul Müdürü 
Adnan Uluğ; 
Eğitiminde başarı 
nın üç ayağı olduğu 
nu bunların; okul, 
öğrenci ve veliden 
oluştuğunu vurgu
ladı ve bu başarıda
ki katkılarından do 
layı velileri tebrik 
etti.
Okul Müdürü 
Adnan Uluğ; “Ayrıca 
bu etkinliğin hazır
lanmasında emeği 
geçen başta Rehber

Öğretmenimiz Çiğ-
dem Tek keş in ve BT 
Formatörümüz 
Cengiz Yörükul 
olmak üzere tüm 
çalışanlarımıza da 
teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu. 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu velileri 
etkinlik sonrası okul 
yönetimi ve öğret
menlerini yakalanan 
tebrik ettiler.

İkramların sunul
ması ve hatıra fotoğ 
raflarının çektiril 
meşinin ardından 
etkinlik sona erdi. 
Ayrıca Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
olarak daha önce 
Milli Eğitim 
Bakanlığı ve 
Sağlık Bakanlığı 
yetkililerin ce 
yapılan denetimler 
sonucu almaya hak 

kazandığı BEYAZ 
BAYRAK düzenle
nen tören sonucu 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan Okul Müdürü 
Adnan Uluğ‘a teslim 
edildi. Okulda 
yapılan tören ve kut
lamalarla TEMİZ 
OKUL SAĞLIKLI 
OKUL sloganı ile 
Beyaz Bayraklarını 
taktılar.

Gemlik Lisesi Tiyatro 
Kuiübülelevizvon 
Cumhuriyeti’adlı 
oyunu sergiledi

Gemlik Lisesi 
Tiyatro Kulübü 
Gemlik Belediye 
Kültür Merkezi’nde 
"Televizyon 
Cumhuriyeti" adlı 
tiyatro oyununu 
sergiledi.
Oyunu izlemeye 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Şube 
Müdürleri Ali 
Osman Cura, 
Burhan İnan, 
Askerlik Şubesi

Başkanı Yarbay 
Serkan Altun, Okul 
Müdürleri ve pek 
çok sayıda izleyici 
katıldı.
Gösterimin sonun
da, Gemlik Lisesi 
Müdür Başyardım 
cısı Orhan Keskin’e 
Okul Müdürü 
Ertuğrul Kılıçlar'ın 
veda konuşması 
yapılarak gece 
öğrencilerin Orhan 
Keskin taklitleriyle 
son buldu.

lale Kemal Kılıç İlköğretim Mu (direncileri Mm gezdi
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
öğretmen, öğrenci 
ve velilerinden 
oluşan 55 kişilik 
grup, Cumartesi 
günü Ankara’yı 
gezdiler. 
Ankara’da Eski ve 

yeni meclisler ve 
Çankaya’da köşk ve 
civarı gezilip 
demokrasi kavramı 
edinen çocuklar 
Anıtkabirde duygu 
dolu anlar yaşadılar. 
Anıtkabirde gerçek
leştirilen sembolik 

çelenk koyma töreni 
tüm kafileyi duygu
landırdı.
Daha sonra Ankara 
Hayvanat bahçesini 
gezen öğrenciler 
canlı olarak 
görmedikleri hay
vanları görmenin 
mutluluğunu 
yaşadılar. Hayvanat 
bahçesinde may
munlar çocukların 
ilgi odağı oldu. Gün 
boyu Ankara’da 
olmanın tadını çıka 
ran grup aynı günün 
akşamı Gemlik’e geri 
döndü. Gezi yöneti

cisi Okul Müdürü ve eğitimsel gezi- yılında da devam
Can Olgun, kültürel lerinin 2012-2013 edeceğini söyledi.
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26 İle Kmetli Yağış öyansı!

Bursa-Mudanya 
karayolu Bademli 
kavşağı- 
Tepedevrent 
kavşağı arasında 
yapımı devam eden 
3 şeritli yol çalış
ması vatandaşı çile
den çıkardı. 
Genişletme çalış

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

maları nedeni ile 
Mudanya yönünden 
merkez istikametine 
gelen tatilciler kilo
metrelerce araç 
kuyruğu oluşturdu. 
Bademli yolunun 
bozuk olmasınında 
eklenmesi ile 2 saat- 
en fazla yolda 

olduklarını belirten 
sürücüler, "Biran 
önce yol çalış
malarının tamamlan
ması istiyoruz. 
Rahatlamak için 
geldiğimiz 
Mudanya'dan stresli 
bir şekilde geri 
dönüyoruz” dedi.

Hava sıcaklığı, yağış 
alan yerlerde 1 ila 3 
derece azalacak 
Yurdun kuzey, iç ve 
batı kesimlerinde 
aralıklarla sağanak 
ve gök gürültülü 
sağanak yağış 
görülecek. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nce 
yapılan son değer
lendirmelere göre, 
ülkenin kuzey, iç ve 
batı kesimlerinde 
aralıklarla sağanak 
ve gök gürültülü 
sağanak şeklinde 
görülecek yağışla 
rın, Çanakkale, 
Edirne, Balıkesir'in 
kıyı ilçeleri, Manisa, 
İzmir'in kuzey ve iç 
kesimleri başta 
olmak üzere, 
Marmara'nın batısı 
(Edirne, Kırklareli, 
Çanakkale, 
Tekirdağ, Balıkesir), 
Kuzey Ege (Manisa, 
İzmir'in kuzey ve iç 
kesimleri), Batı 
Karadeniz (Bolu, 
Düzce, Karabük, 
Zonguldak, Bartın, 
Kastamonu) ile

Kocaeli, Sakarya, 
Bursa, Yalova, Istan 
bul'un batı çevreleri 
ve Anadolu yakası, 
Amasya, Çorum, 
Tokat'ta lokal olarak 
kuvvetli olması bek
leniyor.
Hava sıcaklığının 
yağış alan yerlerde 
1 ila 3 derece azala
cağı, diğer yerlerde 
önemli bir değişiklik 
olmayacağı tahmin 
ediliyor.
Rüzgarın genellikle 
batı ve güneybatı, 
Marmara'nın kuzeyi, 
Batı ve Orta 
Karadeniz kıyıların
da kuzey yönlerden 
hafif ara sıra orta 
kuvvette, yağış alan 
yerlerde yağış anın
da yer yer kısa süre
li olmak üzere 
kuvvetli eseceği 
tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ 
UYARISI 
Ülkenin kuzey, iç ve 
batı kesimlerinde 
aralıklarla sağanak 
ve gök gürültülü 
sağanak şeklinde 

görülecek 
yağışların; Çanak 
kale, Edirne, 
Balıkesir'in kıyı 
ilçeleri, Manisa, 
İzmir'in kuzey ve iç 
kesimleri başta 
olmak üzere, 
Marmara'nın batısı 
(Edirne, Kırklareli, 
Çanakkale, 
Tekirdağ, Balıkesir), 
Kuzey Ege (Manisa, 
İzmir'in kuzey ve iç 
kesimleri), Batı 
Karadeniz (Bolu, 
Düzce, Karabük, 
Zonguldak, Bartın, 
Kastamonu) ile 
Kocaeli, Sakarya, 
Bursa, Yalova, 
İstanbul'un batı 
çevreleri ve 
Anadolu yakası, 
Amasya, Çorum, 
Tokat'ta lokal olarak 
kuvvetli olması bek
lendiğinden yaşana 
bilecek olumsuz 
luklara karşı (su 
baskını, sel, lokal 
dolu yağışı, vb) 
ilgililerin ve vatan
daşların dikkatli ve 
tedbirli olmaları 
gerekiyor.

elm& sekeri
—- KREŞLERİ —

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

w, , kurumu 

€GITIMD€ 13. VIL
ERKEN KAYIT 

AVANTAJLARIMIZDAN 
YARARLANIN

“Udi 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 BİR EYLER YETİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

1 BİZ, SİZE HİZMET 
-------------------- J İÇİN VARIZ! 

Halılarınızı evinizden alıp, 
aynı gün içinde teslim ediyoruz 

LAF DEĞİL, İŞ ÜRETİYORUZ
Kredi kartı geçerlidir 

Siteler Mah. Hizmet Cad. 
Aygün Sitesi 68/B 

05358155711 
KÜÇÜK KUMLA

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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KALE 
ARKASI 
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

Pazar günü ilçe 
sahasında 
Çotanakspor ile 
Kurşunluspor arasın
daki maçı izlemeye 
gelenler eminim ki ha 
yatlarında böyle bir 
maç izlememişlerdir.
Bir tarafta gurubunda 

yenilgisiz Çotanakspor, 
diğer yanda hiçbir 
umudu kalmamış 
Kurşunluspor.

Maça 10 kişi geliniyor 
ve ikinci yarının başla
masıyla Kurşunlu 
spor’da yaprak 
dökümü başlıyor.

Maçın bitmesine 
yarım saat kala 
Kurşunluspor sahada 6 
kişi kalıyor ve orta 
hakem kurallar gereği 
maçı iptal ediyor.
Şimdi ne olacak, 

maçın iptal edildiğinde

ki skor ile 3 gollü hük
men galibiyet 
Çotanakspor’un hane
sine yazılacak.

Buraya kadar her şey 
normal görünebilir 
ancak yapılan doğru 
değil.

Lider takım 
Çotanakspor’un bu 
şekilde puana ve 
gollere ihtiyacı yok.
Gurupta zaten yenilgi

siz lider olan takımın 
galibiyetine gölge 
düşürüldü.

Bunu yapanlar maçı 
izlemeye gelenler 
tarafından kınandı.

Eğer oynamak 
istemiyorsan bir 
dilekçe ile İl Tertip 
Komitesi’ne müracaat 
edersin ve ligden çe 
kilirsin, bu en doğal 
haktır ve kurallar bunu

BÖYLE "UTANÇ 
VERİCİ" MAÇ 
İZLEMEDİM

kabul etmiştir.
Bu kadar kısa zaman

da 4 futbolcunun 
sakatlık numarasına 
yatıp sahayı terk 
etmesi Gemlik futbol
unda görülmemiş bir 
olay.
Tribünde as futbolcu

lar maçı izliyorlar ve 
arkadaşlarına “Biraz 
daha bekleyin, şimdi 
sakatlığa yatıp 
sahadan çıkacak” diyor 
ve aynısı da oluyor.

Maçın kalan son 
yarım saatini izle
memek için ayrıldığım
da skor 9-0 idi ve 
Çotanakspor’lu futbol
cular rakip kaleye gidip 
gol atmayı kendilerine 
yediremediler.

Maçın nasıl bittiğini 
sormadım, çünkü soru
lacak bir maç değil.

Sahaya çıkan futbol
cuların niyetleri belli 
olsa da suçlamıyorum.

Onları bu şekilde 
sahaya çıkaranlar utan
malıdır.

Siz Belediye’den her 
türlü yardımı malzeme 
ve araç ihtiyaçlarınızı 
alacaksınız, sonra maçı 
bu şekilde pislete
ceksiniz.

Olmadı Kurşunluspor, 
olmadı.
Alt yapıdan gelen 

gençlerinize kötü örnek 
oldunuz.

Bir hafta önce başka 
bir takıma karşı 
mücadele ederek maç 
sonunda “hakkımız 
yeniyor” diyen futbol
cularınız nerede.

Gençlere cin olmadan 
adam çarpmayı 
öğretiyorsunuz.

Sahadan 6 kişi ayrıl
mak nedir.

Geçen hafta İnegöl’de 
oynanan maçta 29 gol 
atıldı ve yenilen takım 
maçı tamamladı.

Bu takımın başkanı ve 
hocası acaba bunu 
nasıl karşılıyor.
Adam gibi tam kadro 

çıksaydınjz lider olan 

rakibiniz sizi zaten ye 
nerdi.

Sahadaki
Çotanakspor’lu futbol
cuların yüzlerinden ne 
duruma düştüklerini 
anlamak zor olmadı.

Pozisyonda sertlik 
yok, futbolcu yatıyor ve 
sakatlandım oynama 
yacağım diyor.

Sen böyle yaparsan 
rakip futbolcunun seni 
bilerek sakatladığı 
sanılır.

Kendinize güveniniz 
yoksa sahaya çık
mayın.
Takımınıza güveniniz 

yoksa çıkmayın.
Gemlik’te şimdiye 

kadar olmamış bir olayı 
yaşattınız.

Sizin yapacağınız en 
doğru iş bu işi bırak
maktır.

Rakip şampiyonluğa 
giderken böyle 
başarıya ihtiyacı yok
tur, eğer protesto edi 
yorsanız da gerek yok 
çünkü kendiniz 
protesto oldunuz.

Utanç verici maç 
izleyenlere de utanç 
verdi.

PlMfî ■ KUPA VE MADAM ÇEŞİTLERİ İli HİZMETİNİZÖEVİZ

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - 0RGÖ5O VE TAniTIM

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

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

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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Bursaspor Buğun secime gidiyor
Bursa spor'un 48'inci 
olağan genel kurulu 
yarın Atatürk Spor 
Salonu'nda yapıla
cak.
Kongrede yeterli 
çoğunluk sağlana
mazsa, yeşil -

beyazlı kulübün yeni 
yönetimi 6 Haziran 
Çarşamba günü 
yapılacak toplantıyla 
belirlenecek.
Yeni sezon öncesi 
transfer çalış
malarını sürdüren

Bursaspor'da bugün 
kongre heyecanı 
yaşanacak.
Saat 19.00'da yapıla
cak kongrede 
3 bin 98 üyeden 2 
bin 738’i oy 
kullanabilecek.

Kongre öncesi 
mevcut Başkan 
İbrahim Yazıcı ve 
Cevdet Yıldız lis
telerini Bursaspor 
Divan Kurulu 
Başkanlığı'na sun
muştu.

SllUİMUllllMlilllİIltoSHİİİlil

SMIt IK MİB tLEB
KAYIKHANE MEVKİİ 
KAYIKHANE SİTESİ

C BLOK KAT 5 
3+1 BAKIMLI VE DENİZ 
MANZARALI DAİRE İLE 

MANASTIR MEVKİİ İLKNUR 
YAPI KOOPERATİFİ F BLOK 

3+1 BAKIMLI DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR

0532 231 94 74
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı, 28 Nisan'da 
sendikalara gön
derdiği Ortaöğretim 
Kurumlan Yönetme 
liği taslağına son 
şeklini verdi... Ders 
geçme notu 50'ye 
yükseldi.
Taslağın son hali, 
incelenmesi ve 
Bakan Ömer Din 
çer'e gönderilmesi 
için bakanlık müs 
teşarhğına iletildi. 
Yeni düzenlemeyle 
ortaöğretimle ilgili 
11 yönetmelik ve bir 
yönergede yer alan 
hükümler, Milli 
Eğitim Bakanlığı 
Ortaöğretim Kurum 
lan Yönetmeliği adı 
altında birleştirilerek 
tüm yönetmelikler 
revize edildi.
Bütün yönetmelik
lerin toplamında 
bulunan 746 madde
lik mevzuat hüküm
leri ise önemli 
ölçüde sadeleştire 
rek 233 madde ve 2 
ekmadde olarak 
yeniden düzenlendi.

OKULA GİTMEYEN 
YANDI
Taslağın son şekline 
göre bütün okul tür
lerinde sınıf konten
janları 30, bir ders 
saati 40 dakika ve 
ders geçme notu da 
50 olarak belirlendi.

Bakanlık, devamsı
zlığı adet haline 
getiren öğrencilere 
ise kötü bir sürpriz 
yaptı. Özürsüz 
devamsızlığı 
kaldıran bakanlık, 
özre bağlı devamsız 
lığı 30 güne çıkarttı. 
Ancak hiçbir özrü 
bulunmadan okula 
gitmeyen öğrenciye 
ise disiplin cezası 
getirildi.

ÖĞRENCİ ERKEN 
MEZUN 
OLABİLECEK 
Yeni eğitim sis
temiyle birlikte 
ortaöğretimin zorun
lu hale getirilmesine 
bağlı olarak diploma 
harcı kaldırıldı;
Önceki yıllardan 
başarısızlığı bulu
nan öğrencilerin, 
başarısız oldukları 
derslerden yapılan 
sorumluluk sınavı 
da yeni yönetmelikte 
yılda iki kez yapıla

cak şekilde yeniden 
düzenlendi.
Ödev sistemine de 
el atan bakanlık, 
öğrenci başarısının 
değerlendirilme 
sinde sözlü ve ödev 
uygulamasını 
kaldırarak yerine 
proje ve performans 
görevi getirdi.
Buna göre öğrenci
lerin başarısını artır
mayı da amaçlayan 
Bakanlık, başarılı 
öğrencileri teşvik 
etmeye yönelik 
olarak erken mezu
niyet sistemini de 
getirecek. Öğrenci 
başarısına göre 12 
yıllık eğitim döne
minde daha erken 
mezun olabilme fır
satını bulacak.

NAKİLLERE 
ESNEKLİK 
Okullar arası dikey 
ve yatay geçişler 
esnek hale getirile
cek. Sınavla öğrenci 

alan okullar ile 
sınavsız öğrenci 
alan okulların nakil 
ve geçişleri ayrı ayrı 
ortak kriterlere 
bağlanarak aynı 
okul türünde sınırla
ma olmaksızın, farklı 
okul türlerinde ise 
onuncu sınıfın 
sonuna kadar nakil 
ve geçişler yapıla
bilecek. Ayrıca 
anayasal ve yasal 
düzenlemelere para
lel olarak şehit ve 
gazi çocuklarının 
nakillerinde kolaylık 
sağlanacak.

OKULDAN 
ATILAN 
AÇIKÖĞRETİME 
Sınıf tekrarında 
öğrenim hakkının 
kullanılmasına ve 
kayıt şartlarının yitir
ilmesine bağlı 
olarak; örgün öğre
timde ilişiği kesilen 
öğrenciler açıköğre- 
tim liselerine yön
lendirilecek.
12 yıllık eğitimin 
sonunda diploma 
verilecek olması 
nedeniyle herhangi 
bir nedenle okuldan 
atılan liseli ler, dip 
lomalarını alabilme 
leri için açıköğretim 
lisesi ve mesleki 
açıköğretim liseleri
ni tamamlamak 
zorunda kalacak.

■ 
mn

ELEMftN ARANIYOR
Fabrikamızda çalışacak 
BAKIMCI, ELEKTRİKÇİ 

ve VASIFSIZ
ELEMANLAR aranıyor

VERONA GRANİT 
MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 

Umurbey Sanayi Bölgesi 
Yalova Yolu 2. Km. GEMLİK 
TEL :514 03 06 - 514 20 21

K AŞ€D€ 3€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANSGAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK ELEMAN ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ
I İstiklal Cad. Bora Sk. 3/B Stüdyo Prestij yanı

I Tel: 513 96 83 GEMLİK

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

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

«ııiK'iı lıı tûmûı sinsimhhsI

SM ABONE OLDUNUZ M
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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OGS «e KGS Temmuz da kalkıyor flTM've dokunan yanıyor
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanı Binali 
Yıldırım, "(OGS- 
KGS) Şimdi bunları 
kaldırıyoruz. Hepsi 
tek sistem olacak. 
EGS sistemin adı. 
Temmuz-Ağustos 
aylarında devreye 
sokuyoruz" dedi. 
Bakan Yıldırım, 
Haliç Köprüsü’ndeki 
ayrılmayla ilgili 
olarak da, 
"Köprünün, 
Edirnekapı tarafın
daki yola bağlan
tısındaki son taşıyıcı 
kirişin altında bulu
nan izolatör bir 
şekilde deforme 
olmuş, bozulmuş. 
Dolayısıyla o kirişin 
kolona oturma 
mesafesi azalınca 
bir kot farkı oluş
muş vaziyette. 
Arkadaşlar süratle 
müdahale ettiler ve 
aynı gün köprüyü 
trafiğe açtılar" diye 
konuştu.
"Akıllı Ulaşım 
Sistemleri Çalış- 
tayı"nda konuşan 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanı Binali 
Yıldırım, Akıllı 
Ulaşım Sistemle 
ri’nin yol ve altyapı 
olmadan tek başına 
bir işe yaramaya
cağını belirterek, 
"Akıllı Ulaşım 
Sistemleri, mevcut 
altyapımızı en etkin 
kullanmak için 
önemli bir araçtır. 
İnsanların yaşam 
koçu diye bir tarif 
var ya, trafikte de 
Akıllı Ulaşım 
Sistemleri sizin 
yaşam koçluğunuzu

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

yapıyor” dedi.

KGS DEVRİ 
BİTİYOR 
İstanbul trafiğinin 
nedenlerinden 
birisinin yolların 
etkin kullanılama
ması olduğunu vur
gulayan Yıldırım, 
"Otoyollarımızda 
KGS ve OGS var. 
OGS hadi diyelim, 
biraz daha zaman 
tasarrufu sağlıyor. 
Ama KGS maalesef 
ciddi anlamda bir 
zaman kaybına 
sebep oluyor. Şimdi 
bunları kaldırıyoruz. 
Hepsi tek sistem 
olacak. EGS sis
temin adı. Temmuz- 
Ağustos aylarında 
devreye sokuyoruz. 
Direkt aracınız 
algılayacak ve geçe
cek ve onlar bedava 
dağıtılacak, belki de 
çok cüzi bir paraya 
bilmiyorum" dedi. 
Konuşmasının 
ardından çalıştayın 
açılışını gerçek
leştiren Yıldırım, 
basın mensuplarının 
sorularını da yanıt
ladı. Geçtiğimiz gün
lerde Haliç 
Köprüsü’nde 
yaşanan ayrılma 
hatırlatılarak, köprü, 
viyadük ve anayol

lardaki deprem 
çalışmalarının sorul
ması üzerine 
Yıldırım, son 3 yıldır 
Boğaz köprüleri, 
Haliç, otoyollar ve 
anayollardaki sanat 
yapıları da dahil 
olmak üzere, köprü 
lerde ve viyadük
lerde depreme yöne
lik inceleme ve 
güçlendirmelerin 
yapıldığını anlattı. 
Yıldırım, deprem 
güçlendirme ve 
inceleme program
larında herhangi bir 
aksaklığın 
olmadığını söyle 
yerek, "Haliç 
Köprüsü’nde 
yaşanan olay 
bununla alakalı 
değil. Köprünün, 
Edirnekapı tarafın
daki yola bağlan
tısındaki son taşıyıcı 
kirişin altında bulu
nan izolatör bir şek
ilde deforme olmuş, 
bozulmuş.
Dolayısıyla o kirişin 
kolona oturma 
mesafesi azalınca 
bir kot farkı oluş
muş vaziyette. 
Arkadaşlar süratle 
müdahale ettiler ve 
aynı gün köprüyü 
trafiğe açtılar.
Zaten şerit kısıtla
ması vardı, 

tamamını açtılar. 
Önümüzdeki bir-iki 
ay içerisinde de o 
parça yeniden imal 
ettiriliyor, yeniden 
yerine konacak" 
diye konuştu.

UZMANLAR 
İSTİAREYE Mİ 
YATMIŞ?
Haliç Köprüsü’ndeki 
olay için bazı 
uzmanların, "Altı 
bataklık olduğu için, 
oturmanın devam 
edebileceği" yönün
deki açıklamaları 
sorulunca Bakan 
Yıldırım, "O uzman
lar istiareye mi 
yatmış, rüyasında 
mı görmüş?
Böyle bir şey yok. 
Nerede bataklık 
var? Olay yerine 
gitmişler mi? 
Bataklıkla bir 
alakası yok. 40 yıldır 
çalışan bir köprüden 
bahsediyoruz.
Oturma olan yerin 
de köprüyle ve 
Haliç’le alakası yok. 
Tamamen kara 
tarafında, 
Edirnekapı’ya yakın 
bir bağlantı yerinde 
olan bir hadisedir. 
Bilmeden, görme
den, incelemeden, 
aklına geldiği gibi 
konuşma Türkiye’de 
moda oldu.
Amaç dikkati 
çekmekse, yapılacak 
bilimsel çalışmalar
la, halka yönelik 
güzel hizmetlerle 
dikkati çekmek daha 
anlamlı. İnsanları 
gereksiz telaşa, 
paniğe sevk edecek 
davranışların bu 
ülkeye bir faydası 
yok" dedi.

Yüksek havale 
ücretleriyle gün
deme gelen 
bankaların her 
köşe başında kur
duğu ATM’ler de 
cep yakıyor.
Bankalar, tüketicinin 
karşısına her gün 
yeni bir masraf ve 
komisyon ile çıkıyor. 
BDDK’nın 
bankaların ücret ve 
komisyon tarifelerini 
internet üzerinden 
ilan etme zorunlu
luğu getirmesiyle, 
alınan komisyon ve 
masrafların ilginç 
detayları da ortaya 
çıkıyor. Örneğin 
ortak bir ATM’den 
kredi kartınızdaki 
bakiyeyi görüntüle
menin tüketiciye 
maliyeti 2 kuruş ile 1 
lira arasında 
değişiyor.
Bir başka örnek 
ise banka müşteri
lerinin ATM 
üzerinden kartsız 
işlem yapmaları ve 
bazı bankaların 
bunun karşılığında 
tüketiciden 3 lira ile 
5 lira arasında ücret 
alması. Bu rakam az 
.gözükse dahi, BDDK 
verilerine göre yılda 
1 milyar kezden 
fazla ATM’lere işlem 
için uğrayan vatan
daş hesaba 
katıldığında 
bankaların teknolo
jinin nimetlerinden 
faydalanarak nasıl 
kolay para 
kazandığını anlamak 
mümkün.

BORÇ DETAYI 
ALMAK ÜCRET 
Star'ın haberine 
göre son dönemde 
fazlasıyla gündeme 
gelen bankaların 
kredi kartı aidatları 

ile ilgili de pek 
şaşırtıcı bir tablo 
çıkmıyor karşımıza. 
Fahiş yıllık kart 
aidatları ile tüketici 
lerden büyük tepkil
er toplayan bankalar 
bu gelirlerinden de 
vazgeçmek istemiy
or. Bankaların yıllık 
kart aidatları da 10 
lira ile 60 lira arasın
da değişiyor.
Şayet kartınız yük
sek limitli ise bu 
rakam daha da yük
seliyor. Kredi 
kartının çalınması 
veya kaybolması 
durumda bazı 
bankalar 5 ile 10 lira 
arasında ücret alıy
or. Veya bankaların 
SMS yoluyla size 
borcunuzu 
bildirmesinin bedeli 
2 ile 4 lira arasında 
değişiyor. Kredi 
kartınızdan geçmiş 
döneme ait ekstre 
talep ettiğinizde 5 
kuruş ile 1 lira 
arasında masraf 
ödemeniz gerekiyor

FAİZ YERİNE 
MASRAFTAN 
KAZANÇ 
Tüketici Hakları 
Derneği Başkanı 
Turhan Çakar en 
fazla şikayet aldık
ları konunun 
bankalar olduğunu 
belirterek "Her gün 
yeni bir masrafla 
karşılaşıyoruz. 
Bankalar 30-40 sene 
önce yalnızca faiz 
üzerinden para 
kazanıyorlardı.
Şimdi ise faizden 
çok masraf ve 
komisyonlardan 
kazanıyor. Bu res
men bir soygundur. 
Biri bu soyguna 
dur demeli” diye 
konuştu.

GEBEKU telefonlar RESMİ DAİRELER

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ işletme
Statyum
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane

186
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53

KAYMAKAMLIK Askerlik Şb. 513 10 57
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

513 10 51
513 10 53
513 29 54
513 10 28

Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md.

513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07

OLASIM Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
ilçe Tarım Müd. 
ilçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müc 
İŞ-KUR _____

513 14 14
METRO 
Aydın Turizm 
Süzer Turizm 
Kanberoğlu-Esadaş 
Anıtur 
Kamil Koç

513 12 12
513 20 77
512 10 72
514 45 49
614 47 71
612 01 63

513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

I. 513 18 46
HASTANELER 513 71 66

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29

RELEDİYE
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Uzmanlar Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
514 80 88

Santral 
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32
514 57 96TAKSİLER

Zabıta 
BUSKİ

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 23 25 
513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ

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

WBPUR-FERİBOT ~

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

__________OTOBÜS_________
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR ~

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz _________ 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol S13 Ot 03

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4283 

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)

hiiühmü
VENÜS SİNEMASI 

AÇLIK OYUNLARI: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:45... 
SİYAHLI KADIN 

12:00-14:15-16:30- 
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


■GÜVENİLİR AKARYAKIT
■ÜCRETSİZ OTO YIKAMA
-MADENİ YAĞ
■MARKET
■İÇ DIŞ DETAYLI YIKAMA

(Motor, Koltuk, Tavan, Alt Döşeme Yıkama) 
_ _ _  SİZ ARAYIN, BİZ ALIP OTONUZU YIKAYALIM. 

O AKCAN PETROL
Merkez: Hisar Mah. Dörtyol Ağzı Mevkii - GEMLİK

Şube: Armutlu Yolu Kurudere Mevkii - KÜÇÜKKUMLA 
Şube: Hisar Mft Gemlik Sümerbank Girişi Balıkçı Barınağı - GEMLİK 

Tel: 0.224 513 10 79
akcanl 6@poasbayi.com.tr

mailto:6@poasbayi.com.tr


S TÜM FİX PAKETLER VE ELF MOTOR 
YAĞLARINDA YÜZDE 20 İNDİRİM

4 ADET MİCHELİN LASTİK ALANA
POLYPAD ANDROID PC TABLET HEDİYE

BONUS CARD ■ MAXIMUM KART
VE WORLD CARD’A 6 TAKSİT

KAMPANYA 7 MAYIS - 9 HAZİRAN 2012 
TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR

v llçımılHi
RENAULT OTOHOIİV

Yeni Yalova Yolu Bağ-Kur Sanayi 
Sitesi E Blok No : 9 GEMLİK / BURSA 
Tel : (0.224) 513 89 06 Fax : 514 30 89

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Çöken Çatının 
Tahtalarını Almak 
İsterken Canından 

Oluyordu
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, çö 
ken çatının ağaç ve kiremitlerini al 
m ak isteyen bir kişi yaralandı. 3’de30 Mayıs 2012 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Son 3 yılda ciro bazında yüzde 31 oranın
da büyüme gerçekleştiren, ihracat yaptığı 
ülke sayısını 3 9’a çıkaran Marmarabirlîk, 
2011'de de sofralık zeytin ihracat şam 
piyonu oldu. TİM tarafından belirlenen ilk 
bin firma arasında sektörden sadece 
Marma rabirlik yer aldı. Marmarabirlik’in 
ihracat ödülünü Başkan Hidamet Asa’ya, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan verdi. 
Marmarabirlik’in 2009-2010’daki cirosu
nun da yüzde 18 artışla 193 milyon 483 
bin TL olduğu, Marmarabirlik’in, 2010- 
2011’de ise yüzde 11.5’lik büyümeyle brüt 
cirosunu 215 milyon 897 bin TL’ye 
çıkardığı bildirildi. Haberi sayfa 2’de

Gemlik Belediye Meclisi, Çarşamba günü saat 
16.00’da olağanüstü olarak toplanacak.
Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz’ın imar konu
larındaki gündem maddelerinin görüşülmesi için 
olağanüstü olarak toplantıya çağırdığı Belediye 
Meclisi gündeminde Daire Müdürlerinin Meclise 
havale ettiği konular arasında Kumla Caddesi ile 
İnayet Sokak’ın yol genişliğinin 15 metreye çıkarıl
ması ele alınacak. Ayrıca Komisyonlarda görüşülen 
ve karara bağlanan konularda mecliste görüşüle
cek. Bunlar arasında, geçtiğimiz günlerde meclise 
gelen Eşref Dinçer Mahallesi 82 ada, 45,46,56,57, 
58, 59 ve 226 parselin 5 bin metrekaresinin Pazar 
Alanı, 82 ada, 79 parselin yaklaşık 2 bin 200 
metrekaresinin Açık Otopark yapılmasına yönelik 
1/1000 ölçekli imar plan değişikliği görüşülecek.

Güne Bakış Mali Müşavir ve Serbest Müşavirlere 
Yeni Ticaret Kanunu anlatıldıKadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Belediyeden savunma
Gemlik Belediyesi’nin 2011 yılına ait Denet 

leme Raporu, belediyede sıkıntı yarattı.
CHP denetlemede saptanan usulsüzlük

leri dile getirdiğinde bunlara yanıtı Belediye 
Başkanvekili Refik Yılmaz vermemişti.

Yerine yardımcısı çıktı basının karşısına..
CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan’ın 

ikinci kez konuyu gündeme getirmesine ise 
yanıt gecikmedi.

Bu kez, farklı partilerin üyesi iken, Refik 
Yılmaz’ı Belediye Başkanvekili, kendilerinin 
de Başkan Yardımcısı olması için birer oy 
vererek partilerine ihanet eden yardımcıları 
ile basın karşısına çıktılar.

Basın toplantısının yapıldığı sırada, ilçe 
dışında olduğum için bu çağrıya katıla
madım. Devamı sayfa 4’de

Temmuz ayında 
yürürlüğe girecek 
olan Türk Ticaret 
Kanunu’nun ne ge 
tirip, ne götüreceği 
konusu dün Gemlikli 
Mali Müşavir ve

Serbest Mali Müşavir 
lere anlatıldı.
Yeminli Mali Müşavir 
Rahmi Yılmaz, dün 
Gemlik Ticaret 
Borsası Salonunda, 
Gemlik, Orhangazi ve

Iznikli Mali Müşavir 
ve Serbest Mali 
Müşavirlere yeni 
Ticaret Kanununu 
tanıttı.
Mali Müşavirler ve 
Serbest Mali Müşavir

ler Odası Gemlik 
Temsilciliği’nin 
düzenlediği 
panele işyerlerinin 
muhase be bölümü 
sorumluları da 
katıldı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma Marmarabirlilı'e ihracaı öüiilii 
Başbakan Erdoğan'dan

Son 3 yılda ciro bazında yüzde 31 oranında büyüme gerçekleştiren, ihracat yaptığı ülke 
sayısını 39’a çıkaran Marmarabirlik, 2011’de de sofralık zeytin ihracat şampiyonu oldu. TİM 
tarafından belirlenen ilk bin firma arasında sektörden sadece Marmarabirlik yer aldı. Marma 
rabirlik’in ihracat ödülünü Başkan Hidamet Asa'ya, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Gürhan ÇETİNKAYA 
Zapturapt...

Ne demişti zamanın maarif bakanı... 
“şu mektepler olmasa maarifi ne güzel 
idare ederdim.”
Zamane nazırları da ona özenmiş olsa 

gerek.
Sanatsız...
Gazetesiz...
Hukuksuz
Sendikasız...
Eğitimsiz...
Düşüncesiz bir yapı kurmak için 

çabalıyorlar,
Onun için ne lazım gelirse ellerinden 

geleni artlarına komuyorlar.
Ellerinde sopa...
Dillerinde zehir...
Habire vuruyorlar.
Habire saçıyorlar...
Kimi kameralara bakarak tehdit edi 

yor...
Kimi mikrofonları kullanarak...
İşin acısı...
Çanak tutanlar.
Dönekler...
Ürkekler...
Sinekler...
Önce zapt ediliyorlar.
Sonra rapt altına alınıyorlar.
Ve lâkin....
Dedikleriyle, yazdıklarıyla, söyledik

leriyle
Değirmene un taşıyorlar...
Onların taşıdıkları suyla dönen değir

menlerde üretilen undan mamul 
ekmeğe yağ sürüyorlar...

Yağlı ballı kaymak...
Çanaktı çömlekli oturumlarla “kari 

yerler” gelişiyor...
Cüzdanlar kabarıyor.
Komik...
Ama traji olanından...
Demek ki...
Alan razı veren razı...
İşçinin hakkı tırpanlanmış.
Gazetecinin kalemi köreltilmiş...
Sanayicinin hammaddesi zamlan- 

mış...
Özgürlükler sınırlanmış.
Adalet terazinin kefesi paslanmış...
Okullarda disiplinsizlik almış başını 

gitmiş...
Toplum ürkütülmüş...
Kimin umurunda...
Belki de onlar haklıdır...
Gemilerini yüzdürmek,

. İkballerini sürdürmek için gereklidir...
Yaptıkları ettikleri...
Bir yerde bir yanlışlık var ama 

nerede?
Çözen beri gelsin...
Eğer kendini Silivri zindanlarından 

kurtarabilirse...

Marmarabirlik, 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi'nin (TİM) 
2011 yılı ihracat 
şampiyonları lis
tesinde zeytin ve 
zeytinyağı sek
törünün lideri 
olarak yer aldı. 
Ankara’da düzenle
nen törende 
Marmarabirlik’in 
şampiyonluk 
ödülünü yönetim 
kurulu başkanı 
Hidamet Asa’ya, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
verdi.
TİM, sektör bazında 
2011 yılının ihracat 
şampiyonlarını 
ödüllendirdi. 
Ankara Grand 
Rixos Otel'de 
düzenlenen törene 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, 
Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan da 
katıldı.
Geçen yıl 4 bin 850 
ton sofralık zeytin 
ihracatı gerçek
leştiren 
Marmarabirlik, 
bunun

ABONE OLDUNUZ MU?
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Tw m a “SUYUNU BOŞANIA > HARCAMA” <
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katilin

II II

Emniyet Genel 
Müdürlüğü, 1 Şubat 
2012'de hayata 
geçirilen uygula
mayla yat turizmine 
yönelik muhtemel 
olumsuz etkilerinin 
önlenmesini temi- 
nen yat turizmi 
amacıyla Türkiye'ye 
gelen yabancıların 
vize ve ikamet 
işlemleri yeniden 
düzenlendiğini açık
ladı.
5683 Sayılı Yabancı 
larm Türkiye'de 
İkamet ve 
Seyahatleri

karşılığında yak
laşık 22 milyon 
dolar döviz geliri 
elde etti.
Bu rakamla, zeytin 
ihracatının şampi 
yonu olan 
Marmarabirlik, 
TİM’in belirlediği 
bin firmanın yer 
aldığı listede sek
törün tek temsilcisi 
oldu.
Marmarabirlik’in 
ödülünü yönetim 
kurulu başkanı 
Hidamet Asa, dün 
Ankara’da düzenle
nen törende 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
elinden aldı.
Erdoğan, Asa’ya 
ödülünü verirken,

Hakkın da Kanun'un 
3. maddesinin birin
ci fıkra sı gereğince 
Türki ye'de 1 aydan 
fazla kalacak 
yabancıların ikamet 
tezkeresi almaları 
gerekiyor. Yasa 
maddesindeki 1 
aylık süre yeni 
düzenlemeyle 
değiştirildi. Emniyet 
Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılan 
açıklamada, yeni 
düzenlemeyle 
yabancıların 
Türkiye'ye 
1 aydan sonra

Marmarabirlik’in 
toparlandığını 
görmekten 
duyduğu mem
nuniyeti dile 
getirerek, başarının 
devamını diledi. 
Asa ise 
Marmarabirlik’in bir 
dünya markası 
haline geldiğini, 
dünyanın en büyük 
sofralık zeytin 
üreticisi olduğunu 
belirtti.

ÖDÜL MORAL 
VERDİ 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, aldıkları 
ödülün büyük 
moral verdiğini 

ikamet izni almasına 
yönelik uygula
manın, vize veya 
vize muafiyet süre
siyle Türki ye'deki 
kalış süresi, son 180 
gün zarfında toplam 
90 gün şeklinde 
olmak üzere uygula
maya konulduğu 
hatırlatıldı. 
Açıklamada, söz 
konusu uygula
manın, yat turizmine 
yönelik muhtemel 
olumsuz etkilerinin 
önlenmesini temi- 
nen yat turizmi 
amacıyla Türkiye'ye 

belirterek, 
“Bu ödül çalışma 
azmimizi artırdı. 
Daha çok ihracat 
için var gücümüzle 
çalışacağız” dedi. 
Asa, 2008-2009’da 
önceki döneme 
göre yüzde 6 
büyüyerek 164 
milyon 200 bin TL 
ciro yapan 
Marmarabirlik’in 
2009-2010’daki 
cirosunun da yüzde 
18 artışla 193 mil 
yon 483 bin TL 
olduğunu bildirdi. 
Marmarabirlik’in, 
2010-2011’de ise 
yüzde 11.5’lik 
büyümeyle bürt 
cirosunu 215 mil 
yon 897 bin TL’ye 
çıkardığını ifade 
eden Asa, 
“Marmarabirlik, 
son üç yılda brüt 
ciro bazında 
yüzde 31 oranında 
büyümüştür ve 
büyümesini 
sürdürecektir. 
Marmarabirlik 
ayrıca son 
3 yılda ihracat yap
tığı ülke sayısını 
20’den 39’a çıkar
mıştır” diye 
konuştu.

gelen yabancıların 
vize ve ikamet 
işlemleri yeniden 
düzenlendiği 
belirtildi.
Yat turizmi amacıyla 
Türkiye'ye gelmek 
isteyen yat sahibine, 
eşine ve çocuklarına 
talepleri halinde yat 
sahibi olduğunu 
belgelemesi kaydıy- 
la 90 gün ikamet 
süreli 5 yıl geçerli 
turistik amaçlı 
müteaddit giriş 
vizeleri dış temsilci- 
liklerce resen 
verilecek.
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Çöfcen Çatının Tahtalarını Almak 
İsterken Canından Oluyordu

Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde, çöken 
çatının ağaç ve 
kiremitlerini 
almak isteyen bir 
kişi yaralandı. 
Olay, Hasanbey 
Mahallesi Eski Su 
Sokağı'nda depo 
olarak kullanılan 
binada meydana 
geldi. Bir kısmı 
çöken çatıya 
çıkarak kiremit ve

Ölüm teğet aeçti
Bursa'da yolda 
yürüyen şahıs, 
belediye oto
büsünün çarpmasıy
la yere düşüp başını 
otomobile çarparak 
yaralandı. Olay anı 
çevredeki güvenlik 
kameralarınca 
kaydedildi.
Edinilen bilgiye 
göre, Uluyol 
Caddesi'ne park 
ettiği aracından inip 
yol kenarında 
yürümeye başlayan 
Oktay T.'ye Ali T.'nin 
kullandığı 16 YT 587 
plakalı belediye oto
büsü çarptı.
Dengesini kaybedip 
kafasını park halin
deki bir başta oto
mobile çarpan Okan 
T., kanlar içinde 
yere yığıldı.

Tır oioiiisiinietl Min torhiwa leıleıı flMu
Bursa'nın Mudanya 
İlçesi yakınlarında 
tur taşımacılığı 
yapan yolcu oto
büsünün motor 
bölümünde çıkan 
yangın yolcuların 
kısa süreli panik 
yaşamasına neden 
oldu. Dumanı fark 
eden şoförün yolcu
larını boşalttığı oto
büsün motor 
bölümündeki yangın 
itfaiye ekiplerinin 
müdahalesiyle aracı 
sarmadan 
söndürüldü.
Şehirlerarası hizmet 
veren bir firmadan 
aldıktan 51 ET 104 
plakalı otobüsle tur 

ağaç almak 
isteyen İsmail Ç. ile 

arkadaşı, bastıkları 
tahtaların kırılması 
üzerine paniğe 
kapılıp atlatı.
İsmail Ç. 
yaralanırken, 
arkadaşına bir şey 
olmadı. Hafif yaralı 
şahıs 112 ambulan
sıyla Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

Başından yaralanan yakınında bulunan
şahsa ilk müdaha- tüp Bebek merkezin-
leyi olay yeri deki sağlıkçılar

hizmeti veren Halil 
İbrahim Üstün, 
Kayseri'den getirdi 
ği 50 yolcuyla 
Mudanya'yı dolaştık

tan sonra Bursa'ya 
dönmek üzere yola 
çıktı. Aydınpınar 
Kavşağı'na bir kilo
metre kala aracın

yaptı. Yaralı, daha 
sonra olay yerine 
gelen 112 ambulan
sıyla Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Kaza anı ise karne 
ralar tarafından 
görüntülendi. 
Arkadaşının, oto
büsün geldiğini 
görüp Okan T.'yi 
korumak için kolun
dan çekmesi 
kameralar tarafın
dan kaydedildi.
Olayın şokunu 
üzerinden atamayan 
otobüs şoförü 
başından geçenleri 
polis ekiplerine 
anlatırken, kaza 
sebebiyle büyük 
panik yaşayan yol
cuları vatandaşlar 
sakinleştirdi 

motor bölümünden 
dumanlar yük
selince sürücü Halil 
İbrahim Üstün, oto
büsü yolun kenarına 
çekerek yolcuları 
indirdi. Dumanın 
arkasından alevler 
Yükselen araca 
haber verilmesi 
üzerine Büyükşehir 
Belediyesi Mudanya 
itfaiye grubu ekip
leri müdahale ede 
rek yangın söndü 
rüldü. Araçtan indiri 
len yolcular ve pa 
nik yaşayan 
yolcular ise başka 
bir otobüse bindiril
erek Bursa'ya gön
derildi

Alkollü sürücünün 
kullandığı araç ağaca 

çarptı, iki kişi yaralandı
Bursa'nın Nilüfer 
ilçesinde aşırı dere
cede alkollü olduğu 
belirlenen 
sürücünün kul
landığı otomobil, yol 
kenarındaki ağaca 
çarptı. Kazada 
sürücü ve yanındaki 
yolcu olarak bulu
nan kişi yaralandı. 
Görükle Mahallesi 
Kurtuluş Mahallesi 
İzmir yolunda mey
dana gelen kazada, 
aşırı derecede alkol
lü olduğu tespit 
edilen Murat O. (23) 
idaresindeki 16 CMT

Tek Basına Kalan Felçli 
Kadını Komşuları Olü Bııldıı
Bursa'da evde tek 
başına yaşayan ve 
kısmi felç olan 79 
yaşındaki kadın 
komşuları tarafından 
ölü bulundu.
Olay, Osmangazi 
ilçesi Selamet 
Mahallesi Elazığ 
Sokak üzerinde mey
dana geldi. İddiaya 
göre kısmi felç olan 
79 yaşındaki Ülviye 
Çakır'ı her zaman 
çıktığı penceresinde 
görmeyen komşuları

KnŞ€D€ I3€KI€M£K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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70 plakalı otomobil, 
sürücünün direksi 
yon hakimiyetini 
kaybetmesiyle yol 
kenarındaki ağaca 
çarptı. Kazada 
sürücü Murat ö. ile 
araçta yolcu olarak 
bulunan Ceyhan A. 
(24) yaralandı. 
Hastaneye kaldırılan 
yaralıların sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi. 
Yapılan kontrollerde 
araç sürücüsü Murat 
Ö.'nün aşırı dere
cede alkollü olduğu 
belirlendi.

kapıyı çaldı. Kapının 
açık olması üzerine 
içeriye giren komşu
lar yaşlı kadını yerde 
yatar vaziyette 
buldu. Olay yerine 
gelen 112 ekipleri 
yaptıkları kontrolde 
Ülviye Çakır'ın hay
atını kaybettiğini 
tespit etti. Yaşlı 
kadının komşuları 
olay sonrası büyük 
üzüntü yaşadı.
Polis, olayla ilgili 
soruşturma başlattı

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Belediyeden savunma...
Basın açıklamasının içeriği, Belediye’ 

nin Basın Bürosu’ndan geldi.
Sertaslan’ın suçlamalarına, Refik Yılmaz 

cevap veriyor.
Yazının metnini yerimizin imkanları ora 

nında, yan sütunlarda okurlarımızla pay
laştık..

Gazetecilik budur.
Bugüne kadar Refik Yılmaz’ı en sert 

şekilde eleştirmeme karşın, Belediye Baş 
kanvekilliği sırasında yaptığı çahşmala 
rının bize ulaşanlarının yüzde 9O’ı gaze 
temizde yer aldı. Almaya devam ediyor.

CHP’li belediyeyi beğenmeyen bir yerel 
gazete gibi, bir tek Belediye haberini say 
fasına koymama gibi bir lüks içine girme 
dik.

Bunun gazetecilik elitine yakışmadığı 
düşüncesindeyim.

Ama, okurlarımın bilmesi gereken konu
lar da var.

Bizim gazetenin Belediye’yi eleştirmesi 
-Bu eleştiri daha çok göreve gelme şekil 
leri üzerinedir. Bu yöntemin, haksız, hu 
kuksuz ve biçim olarak suç teşkil ettiğine 
inanıyorum.- ne dayanamayanlar, bir baş 
ka gazetecinin AKP’den istifalar konusun 
da yaptığı haber sonucu, AKP’li bir yöne 
tici tarafından hakarete uğraması ne ka 
dar çirkinse, aynı gazete de şahsıma ya 
pılan saldırıyı da çirkin buluyorum.

Benim çirkimim, senin çirkinin olmaz 
diyorum.

AKP’li belediye, bizim eleştirilerimiz kar 
şısında, gazetemize bayramlarda ve özel 
günlerde verdiği ilanları kesti.

Daha önce de 10 yıl süreyle AKP’li bele 
diye resmi ilanları Gemlik’teki yerel 
gazetelere vermedi.

Vermediler bizi yıktılar mı? Yıkılmadık 
dimdik ayaktayız. Verseler ne olur, ver
meseler ne olur? Gemlik Belediyesi’nin 
ilanları yandaş gazetelere verilmeye baş 
ladı. Bugün onlardan biriyle de ters düş 
tüklerini görüyorum.

Bu yetmedi, gazetemize abone olan 
AKP’lilerin bazıları aboneliklerini iptal 
ettiler.

Bu da yetmedi, AKP İlçe Başkanhğı’n 
dan yapılan basın açıklamaları bizim 
gazetemize gönderilmedi.

Oysa biz, ilçemizdeki hiçbir siyasi par
tinin açıklamasını diğerinden farklı kılma 
yıp, gönderildiği gibi yayınlayan bir gaze 
teyiz.

MHP’den, Has Parti’den, Saadet Partisi’ 
nden, CHP den gelen haberler gazetemiz 
de her gün yer alıyor.

CHP’nin suçlamalarına, Belediyenin 
yanıtını okuyan okuyucularımız, doğruyu 
kendi bulacaktır.
Bir konuda, doğru bir tanedir, iki doğru 

olmaz.
Hele yanlışların altında AKP’li denet- 

menlerinin de imzası varsa!

Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, CHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan’ın 
Denetleme Kurulu 
Raporuna istinaden 
yaptığı suçlamalara 
yanıt verdi.
Belediye Başkan 
Yardımcıları ile birlik
te Fen İşleri Müdürü 
Ahmet Turan ve Mali 
Hizmetler Müdürü 
Ersin Sevim ile birlik
te makamında basın 
toplantısı düzenleyen 
Refik Yılmaz, Mehmet 
Uğur Sertaslan’ın 
yerel gazeteler 
aracılığıyla sürdür 
düğü suçlama ve 
eleştirileri yanıtladı. 
"İddialara doğru şe 
kilde yanıt vermek ve 
haksız ve asılsız iddia 
ların önüne geçmek 
adına bu basın top 
lantısını düzenliyo
rum" diye konuş
masına başlayan 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz, 
Kamu İhale Kanu 
nuna göre belli bir 
rakamın üstündeki 
işler ihale yoluyla 
yapılır, bu iş ve işlem
lerin doğrudan temin 
yoluyla yapılması 
suçtur,’ biçimindeki 
eleştiriye, 38 bin 44 
lira olan doğrudan 
temin limitinin aşıl
madığını söyleyerek, 
açıklama getirdi. 
Gemlik Belediyesi 
olarak beton parke, 
bordür çalışması ve 
kauçuk ahmında 
doğrudan temin limi
tinin aşılmadığını 
belirten Refik Yılmaz, 
aydınlatma direkleri 
alımında da iddia 
edildiği gibi aşım 
veya kayırma 
olmadığını belgelerle 
gösterdi.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, 45 adet aydın
latma direğinin 28 bin 
350 lira oldu ğunu, 
tek ihalede alınan 
bordürlerin de 20 bin 
975 lira tuttuğunu 
vurguladı.
Otopark hesaplarının 
vadesiz hesapta 
tutulup, belediyenin 
zarara uğratıldığı 
iddialarını da yanıt
layan Gemlik Bele 
diye Başkanvekili 
Refik Yılmaz, Oto

park hesabının CHP’li 
belediye döneminde 
açılan hesap olduğu 
nu hatırlatarak, "Biz o 
hesabı işlettik. CHP 
döneminde vadeli 
hesaptı da biz mi 
vadesiz hesaba 
çevirdik? Ancak, 7 
Mayıs'ta gelen genel 
ge ile bu hesabı va 
deli duruma geçir 
dik" dedi.
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur Sert 
aslan'ın, CHP döne
mindeki 2 milyon 
liralık araç bakım 
parasını ve hiç tami 
re gitmeden belediye 
kasasından çıkan 1,5 
milyon liranın 
hesabını sorması 
gerektiğine dikkat 
çeken Refik Yılmaz, 
"Bunların hesabını 
sormuyorlar, disip 
line vermekten 
çekiniyorlar, buna 
karşın kendi açtıkları 
otopark hesabını sor
maya kalkıyorlar. 
Terme binasını bile 
defalarca yıktırıp, bin
lerine defalarca para 
kazandırdılar.
Bunları da kamuoyu 
ile paylaşsınlar" diye 
konuştu.
Basın toplantısını 
devam ettiren Yılmaz, 
Belediyenin iddia 
edildiği gibi 11 mil 
yon 500 bin lira borcu 
olmadığını söyledi. 
29 Mayıs 2012 tarihi 
itibarıyla belediyenin 
1 milyon 278 bin lira 
borcu olduğunu anla 
tan Yılmaz, Büyükşe 
hir'in emanetteki 
paraları, ihaleye 
katılanlardan alınan 
depozitolar, vergi 
dairesi borçları gibi 
paraların da muhale
fet tarafından 
belediye borcuna 
yazıldığını kaydetti. 
Göreve geldiklerinde 
CHP’li belediyenin 
kasada 42 bin lira 
borç olarak da 6 mil 
yon lira bıraktığını 

ifade eden Refik 
Yılmaz, Belediye 
olarak bir yıl içinde 
bu borcu ödediklerini 
savundu.
"Belediyeden kim ala
caklıysa CHP'liler ve 
CHP’li meclis üyele 
riyle birlikte gelsinler, 
alacaklarını ibra 
etsinler. Biz de kimler 
alacaklıymış merak 
ediyoruz. Kimse mağ
dur olmasın, alacak
lılar gelsin, iddia 
edildiği gibi borcu 
muz varsa hemen 
ödeyelim." diyen 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, "Borcumuz 
yok ama hizmetimiz 
çok" diyerek, 15 aylık 
dönemde ilçeye yap
tıkları hizmetleri 
anlattı., 
İptal edilen balıkçı 
barınağı müteahhi
dine para ödenmesi 
konusuna da açıklık 
getiren Refik Yılmaz, 
"Biz göreve geldiği 
mizde temeli atıl 
mıştı. 100 bin liralık 
bir hak ediş söz konu 
suydu. Hukuk müşa 
virine sorduk, hak 
edişin ödenmesi 
gerektiğini söyledi. 
Biz de ödedik. Ancak 
daha sonra proje 
değişikliğine gittik. O 
bölgeye rekreasyon 
projesi yaptırdık" 
diye konuştu. 
Taşınmazlar 
konusunda encümen 
kararlarına dikkat 
çeken Refik Yılmaz, 
sanayi kuruluşları 
tarafından kullanılan 
parçalı atık parseller 
olan 56 dönümlük ara 
zinin de metrekare 
birim fiyatının 410 
liradan satıldığını 
24 milyon 282 bin 
liranın belediye 
kasasına girdiğini 
söyledi.
Aynı işlemin CHP’li 
belediye döneminde 
merterakesi 250 
liradan yapıldığını 

açıklayan Refik 
Yılmaz, Karayolları 
kamulaştırma fiya 
tının bile 300 lira iken 
belediyenin 410 
liradan ilçeye hizmet 
adına çalıştığını 
vurguladı.
Yılmaz, "İki yönetim 
arasındaki farkı 
kamuoyu takdir ede
cektir" dedi. 
Kooperatiften alınan 
fidan konusunda 
doğrudan temini 
aşmayı gerek
tirmediği için eleşti 
rilere anlam vere 
mediğini belirten 
Yılmaz, ihaleli işler de 
yüzde 20 artışı da, 
hizmetlerin kesintisiz, 
peşi sıra olması 
adına, kanunen uygu
ladıklarını söyledi. 
Necdet Ersoy'un 
hukuken belediye 
başkanvekili olduğu 
yönündeki eleştirilere 
de katılmadığını 
bildiren Refik Yılmaz, 
Bursa 2. Bölge idare 
Mahkemesinin yürüt
meyi durdurma 
kararını iptal ettiğini 
hatırlatarak, karan 
basın mensuplarına 
verdi.
Yılmaz, "CHP’li dö 
nemde 2 milyon araç 
bakımına ödenirken, 
biz 182 bin lira öde 
dik, ayrıca DM O'd an 
600 bin liralık da araç 
aldık. Biz hizmet 
üretiyoruz" dedi.
Basın mensuplarının, 
sorularını da yanıt
layan Gemlik 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz, bir 
soru üzerine GEM- 
PORT hisselerini 
satabileceklerini be 
lirterek, "CHP, 
MHP'de katkı sunsun. 
Hissemizi satalım, 
kentsel dönüşüme 
harcayalım.
Buradan herkese 
çağrı yapıyorum. 
Hisselerimizi bu şe 
kilde bu amaçla sata
biliriz" diye konuştu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHf II Hawaii alamiiilaalitBilil'ewtt
Bursa İl başkan 
adayı Metin Çelik 
CHP İlçe yönetimini 
ziyaret etti. Yönetici 
ve meclis üyelerimi 
zin hazır bulunduğu 
ziyarette, Metin 
Çelik; önümüzdeki 
ay yapılacak olan il 
kongresinde aday 
olacağını açıkladı. 
Metin Çelik, “Biz 
tüm ilçelerimizi 
ziyaret ediyor ve 
yeni seçilen arka 
daşlarımıza başa 
rılar diliyoruz.
Yoğun çalışmala 
rınız arasında bize 
zaman ayırdığınız 
için çok teşekkür 
ederiz” dedi ve söz
lerine şöyle davam 
etti. 15’e yakın il 
başkanıyla 
çalıştığını ve tecrü
beli olduğunu, bu 
birikimlerini 
seçildiği takdirde 
tüm örgütleriyle bir
likte paylaşacağını, 
en önemli projeleri 
nin ise ilçe yönetim
lerine, maddi ve 
manevi yardımcı 
olmak ve özellikle

yerel seçimlerde 
ilçelere özgürlük 
tanımak ve kendi 
adaylarını belirleme 
fırsatı vermek iste
diklerinin sözünü 
verdi. Diğer pro
jelerini de, bir son
raki ziyaretlerinde 
dile getireceklerini 
belirtti.
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
“Yeni bir yönetim 
anlayışıyla, beyin 
fırtınası yaratacak 
arkadaşlarımızla, 
seçmeni kucakla
mak adına yola 
çıktık.
II başkanlığı 
makamını çok 
önemsiyoruz. Bizim, 
demokrasinin 
olmazsa olmaz dedi 

ği kongrelerimiz 
bazen kırgınlıklara 
sebep olabiliyor. 
Sizden bu küskün
lüklerin olmaması 
adına mücadele 
etmenizi bekliyoruz. 
Aday olacak 
arkadaşlarımızın bu 
gibi olaylara izin 
vermeyecek nitelik
te olduğunu da 
biliyoruz, biz diğer 
adaylarımızı da par
timizde ağırlayıp 
onları dinleyecek, 
partimize en yararlı 
adayı, hep birlikte, 
bölünme olmadan 
belirleyip 
destekleyeceğiz, 
adaylığınızın hayırlı, 
uğurlu olmasını 
diliyoruz” diyerek 
sözlerine son verdi.

SP'liler esnala kiiap dağıttı
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Sedat Özmen ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, Mübarek üç 
ayların başlaması 
münasebetiyle 
Peygamber 
Efendimiz (SAV)'i 
anlatan bir kitapçığı 
İstiklal Caddesi’nde 
esnaf ve vatan
daşlara dağıttı. 
Esnaf ziyaretleri 
esnasında esnafın 
tüm vatandaş kesim 
leri gibi sıkıntılı 
olduğunu, bunun da 
uygulanan 
ekonomik modelden 
kaynaklandığını 
söyledi.
Madem Ülkemiz 
Dünyanın 17. büyük 
ekonomisi vatan
daşa bu neden yan
sımıyor? diyen 
Ozmen, bunun 
sebebini uygulanan

Gemlik Gümrük Müdürlüğünce onaylı 
14/05/2012 - 9075 tarih ve numaralı Serbest Bölge 

İşlem Formu zayi olmuştur. Hükümsüzdür 
YAZAKİ OTOMOTİV YAN. SAN. VE TİC. A.Ş.

Rant ekonomisi 
olduğunu dile getir
di. Hükümetin laf ile 
kananları laf ile para 
ile susanların ise 
para ile sustur
duğunu söyledi. 
Vadandaşa gelince 
Bakın Yunanistan’ın 
haline denilirken, 
rantiyeye faiz yolu 
ile Milyar dolarların 
aktarıldığını söyledi. 
10 yılda faize 500 
milyar dolar 

verildiğini fakat 
övünülen yol, has
tane ve ücretsiz 
kitap dağıtımının 
100 milyar dolar tut
madığını dile getirdi. 
Bu şu demektir;
"Bir kişiye 9 pul, 9 
kişiye bir pul. 
Kuzulara şah olsa 
kurt yapmaz bu tak
simi" diyen Özmen 
ziyaretlerinin aralık
sız devam edeceğini 
belirtti.

GEMLİK BELEDİYESİ GENÇLİK ve SPOB KULÜBÜ
2012 YAZ SPOR OKULLARI

/■ DÖNEM 
11HAZİRAN 
6 TEMMUZ

Kayıt İçin

Sosyal Yaşam Merkezi

II. DÖNEM III. DÖNEM
9 TEMMUZ 6 AĞUSTOS
3 AĞUSTOS 31 AĞUSTOS

TEL: 512 00 30
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Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Türkiye genelinde 
devlet ve Kozabirlik 
desteği ile yeniden 
canlandırılmaya 
çalışılan 
ipekböcekçiliğinin 
yeni çıkış yolu, el işi 
çiçek, broş ve süs 
aksesuarları oldu. 
Kozabirlik Genel 
Müdürü İsmail 
Aydın, "Halk eğitim 
merkezlerine 2 yıl 
önce 2 ton koza 
verirken, bugün 6 
ton ayıklanmış koza 
satıyoruz" dedi. 
Türkiye'de 1990 
yılında yaklaşık 2 
bin ton üretilen yaş 
koza miktarı 2001 
yılında 46 tona 
kadar düştü. Bu 
düşüşün ardından 
Kozabirlik ve devlet 
tarafından başlatılan 
desteklerle bu gün 
150 tona kadar 
ulaşan yaş koza 
üretimini arttırma 
çalışmaları devam 
ediyor. 2011 yılında 
üreticiye verilen 20 
liralık destek bu yıl 
değişmezken, 
Kozabirlik Genel 
Müdürü İsmail

Aydın, 2011 yılında 
Türkiye genelinde 
150 ton yaş koza 
üretildiğini ve bir 
önceki yıla oranla 
yüzde 17'lik artış 
sağlandığını söyle
di. Koza üretimi için 
Türkiye genelinde 3 
milyon 550 TL 
devlet desteği veril 
diğini ifade eden 
Aydın, destekleme 
miktarının dünya 
piyasasının 3 kat 
üstünde olduğunu 
kaydetti. Diyarbakır, 
Bursa, Bilecik, 
Eskişehir, Sakarya, 
Alanya, Hatay, 
Muğla, İzmir'de 
yapılan ipekböcek 
çiliğinin gelişmesi 
için bu yıl ücretsiz 
olarak 5 bin 400 
ipekböceği tohumu 
dağıttıklarını kayde
den Kozabirlik 
Genel Müdürü 
Aydın, dağıtımların 
ay sonunda bite
ceğini belirtti. 
Antalya'da yaş koza 
atımlarına başladık
larını aktaran Aydın, 
Marmara Bölgesi ve 
Diyarbakır'da ise

Haziran ayında 
başlayacaklarını 
kaydetti. Dünyadaki 
ipekböcekçiliği 
pazarında en fazla 
paya Çin'in sahip 
olduğunu anlatan 
Aydın, Özbekistan'
dan gelen ucuz ipek 
nedeniyle Kozabirlik 
tarafından yürütülen 
ipek üretimine de 
son verdiklerini 
söyledi.
Sanayileşme, 
köyden kente göç 
ve ilaçlı tarımın art
ması nedeniyle aza
lan ipekböcekçil
iğinin yeni kullanım 
alanları ile 
geliştiğine dikkat 
çeken Kozabirlik 
Genel Müdürü 
Aydın, "Yurtiçinde 
özellikle son iki 
yıldır evlerde, halk 
eğitim merkez
lerinde kozadan 
çiçek, broş, çanta, 
süs eşyası, alter
natif süs eşyası üre
timi yapılıyor. Özel
likle Bursa, Ege ve 
Antalya çevresinde 
ilgi çok fazla.” 
dedi.

öğrencileri piknikte stres attı

Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 
öğretmenleri, 
İdarecileri ve 
çalışan tüm perso 
neli hafta sonu 
Karacaali Gençlik 
Kampında birlik ve 
beraberlik içinde 
piknik yaptı.
Sabah saat 10.00 
iskele meydanında 
buluşan Gemlik Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi Personeli;
Minibüslerle 
Karacali Gençlik 
Kampına geçip kah

valtı yaptılar. 
Halaylar ve çeşitli 
halk oyunları per
sonelce hep 
beraber, keyiflice 
müzikler eşliğinde 
icra edildikten sonra 
Okul Müdürü Nâzım 
Hikmet Seren man
galın başına 
geçerek tüm per
soneline yiyecekleri
ni pişirme işini biz
zat kendisi üstlendi. 
Mangal keyfinin 
yapılmasından 
sonra karşılıklı soh
betlerle devam eden 

gün akşam saatle 
rine kadar devam 
etti. Etkinlik tüm 
personelin sene 
sonu stresinin âzâf- 
masını, keyifli bir 
gün geçirmelerini ve 
aileleriyle kaynaş
malarını sağladı. 
Okul Müdürü Nazım 
Hikmet Seren, yıl 
sonu pikniğinin 
geleneksel hale 
gelmesini istediğini 
temenni ederken 
diğer öğretmenlerde 
aynı fikirde olduk
larını beyan ettiler.

cansu hâli yikama
GEMLİK'İN İLK ÖZEL 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 
w, , KURUMU 

«IDIIMIl

10 53581557 11
F KÜÇÜK KUMLA

1 BİZ, SİZE HİZMET 
------------------- J İÇİN VARIZ! 

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

Kredi kartı geçerlidir
il □ Siteler Mah. Hizmet Cad. 

ifa- Aygün Sitesi 68/B i

elm& sekeri
---- r- KREŞLERİ —

ERKEN KfiYIT
fiVfiNTflJLfiRIMIZDfiN

YfiRfiRLfiNIN

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

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

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

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

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

Gemlik Bursaspor 
Taraftarlar Derneği 
2. nci Geleneksel 
Sünnet Şölenine 
hazırlanıyor.
Dernek Başkanı 
Ferhat Orhan, yap
tığı açıklamada;
Haziran ayının son 
haftası için 
düşündükleri sünnet 
şölenine kayıtların 
başladığını duyurdu. 
Derneğin 
Balıkpazarı Atatürk 
Kordonu’nda bulu
nan lokalinde saat
13.00 ile 17.00 saat
leri arasında yapılan 
kayıtlar sonucunda 
yaklaşık 20 çocuk 
masrafları dernek 
tarafından 
karşılanacak 
şölende sünnet 
olacaklar.
Gemlik Bursaspor 

j' Taraftarlar Derneği
olarak sünnet 

\ olacak çocuklara

Yelek, Pantolon, 
Gömlek, Şapka, 
Maşallah, Papyon, 
Asa ve Ayakkabıları 
dernek tarafından 
ücretsiz olarak 
verilecek.
Tarihi tam olarak 
belli olmasa da 
Haziran ayının son 
haftası ile Temmuz 
ayının ilk haftasında 
gerçekleştirilecek 

olan 2.nci 
Geleneksel Sünnet 
Şöleni için hazırlık
ların son aşamaya 
geldiğini bildiren 
dernek başkanı 
Ferhat Orhan, 
şölenin Sosyal 
Yaşam Merkezi 
havuz kenarında 
yapılacağını 
duyurdu.
Sünnet Şöleni için 

sporsever taraftar
ların yapmak isteye
cekleri katkıları da 
kabul edeceklerini 
söyleyen Ferhat 
Orhan, sünnet 
şöleninin 
Bursaspor’a ve 
Gemlik Taraftarlar 
Derneğine yakışır 
biçimde gerçek
leştirileceğini de 
sözlerine ekledi.

HEM Tayyare Kültür
Merkezi'nıle sergi açtı

Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi 
Müdürlüğü’nün 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde açılan 
cam işleme ve çini 
sergisi büyük ilgi 
gördü.
Açılış törenine, 
Gemlik Kaymakam 
vekili Adnan Kayık, 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, İl Milli 
Eğitim Şube 
Müdürü Mehmet 
Ekiz, Gemlik HEM 
Müdürü Rüveyde 
Kılıçlar, Kurs öğret

menleri, eserleri 
sergilenen kursiyer
ler katıldı.
Birbirinden güzel 
çalışmaların 
sergilendiği sergi 
Cumartesi gününe 
kadar izlenimde 
kalacak.
Gemlik Kaymakam 
Vekili Adnan Kayık, 
yaptığı konuşmada 
emeği geçen herke 
se teşekkür etti. 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, çalışmaların 
çok güzel olduğunu 
belirtti.

PLAKET ■ KUPA VE MADALYA ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİ»ETİZ

® İ€l ajans

•iATBAACILIK - REKLAMCI LIK - ORMM VE TAHITIM
İstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı ho: 3/ B GEMLİK 

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

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketler

1
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iamMiiBaatmisHiisitıl» 
Tıır nmsın Ja miıcatlele sıırinor

Kaymakamlık 
Kupası Gümüş Ayak 
Basketbol 
Turnuvası’nda 
mücadele devam 
ediyor.
ÇİMTAŞ : 52 
GEMPORT :39 
Play-out'un son 
maçında ilk periyot 
14/13 2. periyot 13/8, 
3. periyot 12/10 ve 
on periyot 13/8 Çim- 
taş üstünlüğü ile 
sona erdi.
Gemport'dan 
Mehmet Çakır 11 ve 
Emre İşbilen 11 sayı 
ürettiler, Çimtaş'dan 
Atilla Kükrek 11 sayı 
üretti, Maçı Çimtaş 
52/39 kazandı.

G.Bankalar B, : 27 
Roda : 45 
Play-out ilk maçında 
1. periyot 8/10, 2. 
periyot 8/14 3. 
peri yot 9/9 G. 
Bankalar B. 
oyuna ortak olsada 
4. periyot 2/12 
Roda'nın üstün
lüğünde sonuçlandı. 
G.Bankalar B.adına 

Ümit Canıtez 17 sayı Süleyman B.25 sayı Maçı Roda 27/45 
üretti. Roda adına üretti. kazandı.

Kimseden teklif almadık
Bursaspor'un 
yıldız futbolcusu 
Ozan İpek'in 
menajeri Engin 
Kırkpınar, 
"Kimseden 
transfer teklifi 
almadık" dedi 
Kırkpınar, "Ozan, 
Galatasaray ile 
anlaştı haberleri 
çıkıyor.
Bunlar gerçeği

yansıtmıyor. 
Kimseyle 
görüşmedik, 
teklif almadık. 
Ozan, 
Bursaspor'un 
oyuncusudur. 
Geçen yıl 
Trabzonspor, 
Ozan'ı istiyordu 
ama bu görüşme 
olumsuz sonuç
landı" dedi.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

■ 
IHIM

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK ELEMAN ARANIYOR 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur 

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B Stüdyo Prestij yanı 

Tel: 513 96 83 GEMLİK

SATILIK DAİRELER
KAYIKHANE MEVKİİ 
KAYIKHANE SİTESİ

C BLOK KAT 5 
3+1 BAKIMLI VE DENİZ 
MANZARALI DAİRE İLE 

MANASTIR MEVKİİ İLKNUR 
YAPI KOOPERATİFİ F BLOK 

3+1 BAKIMLI DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR

0532 231 94 74

ELEMAN ARANIYOR
Fabrikamızda çalışacak 
BAKIMCI, ELEKTRİKÇİ 

ve VASIFSIZ
ELEMANLAR aranıyor

VERONA GRANİT 
MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 

Umurbey Sanayi Bölgesi 
Yalova Yolu 2. Km. GEMLİK 
TEL :514 03 06-514 20 21

K AŞ€D€ B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Serhat harcamalar11 yılda jiızıie 13 anti
Türkiye İstatistik 
Kurumu, 2011 yılı 
dördüncü dönem, 
'Hanehalkı Yurtiçi 
Turizm Araştırması' 
sonuçlarını yayım
ladı. Türkiye'de 
seyahat harcaması 
geçen yıl, bir önceki 
yıla göre yüzde 
12,98 oranında arttı 
Türkiye'de seyahat 
harcaması geçen yıl, 
bir önceki yıla göre 
yüzde 12,98 oranın
da artarak 15,6 mil
yar lira oldu.
Verilere göre, 
Türkiye'de yurt 
içinde ikamet eden
lerin bir ve daha 
fazla gecelemeli 
olmak üzere yaptık
ları seyahat harca
ması, geçen yılın 
tamamında 15 mil
yar 641 milyon 262 
bin lira oldu.
Yılın tamamında 
seyahat başına orta
lama harcama tutarı

a a ■ ■■ ■ ıı "i ıı ııSmhim Sının imalatında inimi ten
Milli Savunma 
Bakanlığı Savunma 
Sanayi Müsteşar 
Yardımcısı Sedat 
Güldoğan, 
Türkiye'nin savun
ma sanayi ithalatın
da 14'üncü sıraya 
gerilediğini söyledi. 
Güldoğan, Denizli 
İhracatçılar Birliği 
(DENİB) ile Denizli 
Sanayi Odası'nın 
(DSO) evsahipliğin- 
deki "Savunma 
sanayi yatırımları" 
konulu toplantıda 
yaptığı konuşmada, 

da 238 lira olarak 
hesaplandı.
Son çeyrek verileri 
Geçen yılın son 
çeyreğinde yurt 
içinde ikamet eden
ler, bir ve daha fazla 
gecelemeli 13 mil 
yon 377 bin seyahat 
gerçekleştirdi. 
Söz konusu 
dönemde seyahate 
çıkış amacı olarak 
birinci sırada yüzde 
77,1 ile "yakınları 
ziyaret", ikinci sıra
da yüzde 8,4 ile 
"gezi, eğlence, tatil", 
üçüncü sırada ise 
yüzde 7,7 ile 
"sağlık" amacıyla 
yapılan seyahatler 
geldi.
Bu dönemde bir ve 
daha fazla geceleme 
kaydı ile seyahate 
çıkanlar, 84 milyon 
975 bin geceleme 
yaptı ve ortalama 
geceleme sayısı 6,4 
gece oldu.

Denizli'nin ciddi 
sanayi altyapısı olan 
bir il olduğunu kay
detti.
Denizli'nin 3 milyar 
doların üzerinde

Seyahat edenlerin, 
geçen yılın son 
çeyreğinde yaptığı 
harcama 2 milyar 
883 milyon 252 bin 
lira olurken, son 
çeyrekte seyahat 
başına yapılan orta
lama harcama ise 
216 lira olarak hesa
plandı. Yurt içi tur
izm harcamasının 
yüzde 97,8'i kişisel 
Verilere göre, 2011 
yılı son çeyrekte 
seyahate çıkanların 
yaptığı harcamalar 
"kişisel" veya 
"paket tur" harca
maları şeklinde 
gerçekleşti.
Anket sonuçlarına 
göre, geçen yılın 
son çeyreğinde yurt 
içi turizm harca
masının yüzde 
97,8'ini (2 milyar 818 
milyon 382 bin lira) 
kişisel, yüzde 
2,2'sini (64 milyon 
870 bin lira) ise 

ihracatı olduğunu 
hatırlatan Güldoğan 
"Başbakanımız 
Recep Tayyip 
Erdoğan, savunma 
sanayisi çalış

paket tur harca
maları oluşturdu. 
Hanehalkı Yurtiçi 
Turizm Araştırması 
ile yurt içinde seya
hate çıkan vatandaş 
ve yabancıların pro
fili, gezi karakteris
tikleri ve yurt içi tu 
rizm harcamasının 
tahmin edilmesi 
amaçlanıyor. 
Araştırma, en az 12 
ay süreyle Türki 
ye'de ikamet eden 
vatandaş ve yabancı 
ziyaretçilere 
uygulanıyor.
15 yaşından küçük 
hane halkı fertlerinin 
yalnız başına yaptık
ları seyahatler ve 12 
aydan az süreyle 
Türkiye'de ikamet 
eden hane halkı fert
leri anket kapsamı 
dışında tutuluyor. 
Ankette, tüm seya
hat bilgileri ve seya
hat ile ilgili yapılan 
harcamalar alınıyor.

malarının sürekli 
içinde, büyük 
destek veriyor, bu 
durum bizim için 
büyük bir avantaj. 
Tamamen dışa 
bağımlılık dönemi 
bitti. Dış ülkelerle 
ortak üretimle de iş 
gitmiyor. Çünkü, 
işin milli güvenlik 
ayağı var. Artık 
kendi ürünlerimize 
ağırlık veriyoruz. 
Altay tankı ile milli 
gemi Milgem bunun 
örneklerindendir" 
dedi.

Katt maflJııru gitti 
avans mağıluru geldi
Kredi kartlarında 
asgari ödeme 
tutarını yükselten 
düzenleme sonra 
sında çok sayıda 
kişinin kartı nakit 
çekime kapatıldı. 
Bankalar kartların 
nakit çekime kapatıl
maması için müşter
ilerine taksitli nakit 
avans önermeye 
başladı. Nakit avans 
alıp limitini artıran 
ve kartını nakit 
çekime açanlar 
gelirlerine bakıp iyi 
hesap yapmalı.
Çünkü kartları 
asgari ödemeyi 
yapamadıkları 
gerekçesiyle nakit 
çekime kapatılanlar 
her ay hem kredi 
taksidi hem de kart 
borcu ödemek 
zorunda.
Habere göre kredi 
kartlarında geçen yıl 
Eylül ayında hayata 
geçirilen düzenleme 
birçok kart kul
lanıcısı etkiledi. Yeni 
düzenleme ile bir yıl 
içerisinde en fazla 3 
kez dönem borcu
nun yüzde 50’sine 
kadar ödemeyi yap
mayanların kartına 
nakit çekim yasağı 
getirilmişti.
Kredi kartı limiti 5 
bin liranın üzerinde 
olanların asgari 
ödemeleri her 6 
ayda bir yüzde 2 
artarak yüzde 40’a 
eşitlenmesi ve yeni 
kredi kartı alanların 
da asgari ödemeleri 
nin yüzde 40’tan 
başlatılmasına 
geçilmişti.

Düzenlemeyle, kredi 
kartı dönem borcu
nun ödenmesi 
gereken asgari 
tutarlar şöyle belir
lenmişti:
“Limiti 5 bin liraya 
kadar olan kredi \ 
kartında ilk yılda 
yüzde 20, ikinci 
yılda yüzde 22, limiti 
5-15 bin lira arasın
da olan kredi kartın
da ilk 6 ayda yüzde 
20, ikinci 6 ayda 
yüzde 22, limiti 15 
bin liraya kadar olan 
kredi kartında yüzde 
25, limiti 15-20 bin 
lira arasında olan 
kredi kartında yüzde 
30, limiti 20 bin lira 
ve üzerinde olan 
kredi kartında yüzde 
40, yeni kredi kart
larında da kullanım 
başlangıcı tarihin
den itibaren bir yıllık 
sürenin dolmasına 
kadar dö nem bor
cunun yüzde 40’tan 
aşağı olmayacak. 
İşte bu düzenlemele 
rin hayata geçir
ilmesinin ardından 
çok sayıda kişinin 
kredi kartları nakit 
çekime ve limit 
artışına kapatıldı. 
Daha önce sadece 
bir telefonla artırıla- 
bilen kredi kartı lim
itleri artık dilekçe ile 
yükseltilebiliyor, 
tabii şartların sağlan 
ması durumunda. 
Gelinen bu noktada 
kredi kartları nakit 
çekime kapatılan 
kullanıcılara 
bankalar yeni öneri 
ler sunmaya 
başladı.”

F

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
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 0153

HASTANELER

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

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

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

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 33 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET st3 3O 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol S13 01 031

Devlet Hastanesi 517 34 00
•ehil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.SaG.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Gemlik KSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4284 

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)

lauıtaılnlir
VENÜS SİNEMASI 

AÇLIK OYUNLARI: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:45...
SİYAHLI KADIN 

12:00-14:15-16:30- 
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



30 Mays 2012 Çarşamba Sayfa 10

■GÜVENİLİR AKARYAKIT
-ÜCRETSİZ OTO YIKAMA
-MADENİ YAĞ
■MARKET
■İÇ DIŞ DETAYLI YIKAMA

I (Motor, Koltuk, Tavan, Alt Döşeme Yıkama) 
■ SİZ ARAYIN, BİZ AUP OTONUZU YIKAYALIM.

O AKCAN PETROL
Merkez: Hisar Mah. Dörtyol Ağzı Mevkii - GEMLİK

Şube: Armutlu Yolu Kurudere Mevkii - KÜÇÜKKUMLA 
Şube: Hisar Mh. Gemlik Sümerbank Girişi Balıkçı Barınağı - GEMLİK 

Tel: 0.224 513 10 79
akcanl 6@poasbayi.com.tr

mailto:6@poasbayi.com.tr


TÜM FIX PAKETLER VE ELF MOTOR 
YAĞLARINDA YÜZDE 20 İNDİRİM

4 ADET MİCHELİN LASTİK ALANA 
POLYPAD ANDROID PC TABLET HEDİYE

BONUS CARD-MAXIMUM KART
VE WORLD CARD’A 6 TAKSİT

KAMPANYA 7 MAYIS - 9 HAZİRAN 2012 
TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR

® ÜÇKARDEŞLER
RENAULT OTOMOTİV

Yeni Yalova Yolu Bağ-Kur Sanayi 
Sitesi E Blok No : 9 GEMLİK / BURSA 
Tel : (0.224) 513 89 06 Fax : 514 30 89

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
31 Mayıs 2012 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Eski Patronunu 
Kaçırıp Tehdit 
Ettiği İddiası

Bursa'da, tazminatını alamadığı 
gerekçesiyle boğazına bıçak 
dayayarak kaçırdığı eski patro
nunu tehdit ettiği öne sürülen 
kişi tutuklandı. Haberi 3’de

Pazar ıtılıı açılı otonaW iğini
Belediye Meclisi, dün olağanüstü olarak top
landı. İmar konuları ile 2011 yılı Gelir Gider 
Kesin Hesap Cetveli’nin görüşüldüğü Mec 
liste, Hemşehri Dernekleri Şenlikleri için katı 
lımcı derneklere 5 bin 500 lira yardım yapıl
ması kararlaştırıldı. Eşref Dinçer Mahal 
lesi’nde geçtiğimiz yıl yapılması kararlaştın 
lan ve planlara işlenen kapalı pazar yeri ve 
açık otopark alanı, bu kez Lale Kemal Kılıç İlk 
öğretim Okulu’ndan, Ahmet Süren Meyda 
nı’na doğru kaydırıldı. Haberi sayfa 2’de

Güne Batış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Mecliste pankartlı protesto: 
“Temiz Siyaset, Temiz Meclis!” 
Dün, yapılan Gemlik Belediye Meclisinin 

açılışında, CHP’li üyeler, toplantıya katılan 
Bülent Dalkılıç’ı protesto için bu kez salonu 
terk etmediler.

Dalkılıç, Meclis’te Refik Yılmaz’ın Belediye 
Başkanvekili olmasını sağlayan Mehmet 
Çelik ve Muharrem Sarı ile yan yana oturdu.

Mehmet Çelik’in yanında, köşede mah 
çup, tedirgin ve çekingen bir tavırla, suçlu
luk kompleksi içinde görülüyordu.

Birimiz üçümüz için, üçümüz Refik Yılmaz 
için dercesine, iç içe geçmişler gibiydi dün 
meclisteki görüntüleri.

Bu durumu CHP’liler meclis açıldıktan 
sonra yazdıkları pankartla protesto ettiler.

Ne yazıyordu pankartta “Temiz Siyaset Te 
m iz Meclis” yazıyordu. Devamı sayfa 4’de

Mavi Tur İle ileniz 
leyli başlıyor

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan, vatandaşların 
denizle buluşması 
hedefiyle gerçek
leştirilen ‘Mavi 
Tur’, 5 Haziran Salı 
günü yaz sezo

nunu açıyor. Turda, 
Mudanya, Armutlu, 
Fıstıklı ve Kumla 
kıyılarını tekneyle 
ücretsiz olarak 
gezme şansı 
buluyor.
Haberi sayfa 5’de

■ ■ ■ ı i ıı y ı ıı y ——t i scMŞiiMMcmcisı 
HtlHigİ
Samsun’da 23-28 
Mayıs 2012 tarih
lerinde yapılan 
“Türkiye Okullarara 
sı Judo Şampiyona 
sı”nda Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu’nu

tıfciıii
26-27 Mayıs 2012 
tarihlerinde 
gerçekleştirilen 
Bursa Yüzme İl 
Birinciliği yanşların 
da, Gemlik adına 
katılan Gemlik 
Belediyesi

temsil eden 7-B 
sınıfı 344 öğrenci 
nolu Melike Alanko, 
üstün bir başarı 
göstererek, Türkiye 
üçüncüsü oldu.
Haberi sayfa 7’de

Gençlik ve Spor 
Kulübü yüzme 
takımı 4 altın, 4 
gümüş, 6 bronz 
madalyayla yüzme 
şampiyona sini 
tamamlandı.
Haberi sayfa 7’de

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ziraat Odalan Baskanları uyarılı Fffll Wl W wi wanMl MBH“Denwran
çiftçiye yardım

yapılmalı"

Belediye Meclisi, dün olağanüstü olarak toplandı. İmar konulan ile 2011 yılı Gelir Gider Kesin 
Hesap Cetveli’nin görüşüldüğü Mecliste, Hemşehri Dernekleri Şenlikleri için katılımcı dernek
lere 5 bin 500 lira yardım yapılması kararlaştırıldı. Eşref Dinçer Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl 

yapılması kararlaştırılan ve planlara işlenen kapalı pazaryeri ve açık otopark alanı, 
bu kez Lale Kemal Kılıç İlköğretim Okulu’ndan, Ahmet Süren Meydanı’na doğru kaydırıldı.

Yenişehir’de mey
dana gelen dolu 
nedeni ile Bursa 
Ziraat Odası İl 
Koordinasyon 
Kurulu toplantısı 
Yenişehir Ziraat 
Odası’nda yapıldı. 
Toplantıda doludan 
zarar gören çiftçi
lerin mağduriyet
lerinin giderilmesi 
masaya yatırıldı. 
Bu toplantıda, Ziraat 
Odaları Başkanları 
düşüncelerini 
belirterek, üretici
lerin hakkı talep
lerinin arkasında 
olduğunu söylediler. 
Toplantıya katılan 
tüm Ziraat Odaları 
başkanları sigorta 
ücretlerinin yüksel 
olduğundan, 
tapusuz arazilerin 
sigorta kapsam 
dışında tutulmasın
dan sigorta 

Firmamızda çalışacak 
GIDA TEKNİKERİ ve 

Üretim Bölümü’nde çalışacak 
BAY VE BAYAN 

ELEMANLAR ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur.

OZBIR GIDA SANAYİ A.Ş
Yeni Yalova Yolu 3.Km. 
Tel: 513 45 79 GEMLİK

poliçe tanzimlerinin 
zamanlarının uygun 
zamanda olmadığın
dan, mazot, ilaç 
gübrenin maliyet
lerinin arttığından, 
üreticilerin ürün
lerinin fiyatlarının 
artmadığından 
şikayetçi oldular. 
Ayrıca, Haziran 
ayının ilk 
haftasından 
Bursa veya afetin 
olduğu Yenişehir’de 
siyasi partilerin tem
silcileriyle toplantı 
yapılması, mağ
duriyetin bir daha 
ilgililere iletilmesi 
kararı alındı.
Ziraat Odası 
Başkanları 
kendi problemlerini 
de dile getirip, 
Yenişehir çiftçileri 
mize geçmiş olsun 
dileğinde bulundu
lar.

Gemlik Belediye 
Meclisi, dün 
olağanüstü olarak 
toplanarak günde
minde bulunan 
konuları görüştü. 
Toplantıya, CHP’den 
ihraç edilen Bülent 
Dalkıhç’ın katılması 
üzerine, CHP’li üye 
ler “Temiz siyaset, 
Temiz Meclis’’ yazan 
pankart çıkarıp 
masalara koyarak 
Dalkıhç’ı, Mehmet 
Çelik’i ve Muharrem 
San’yı protesto 
ettiler.
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz’ın 
çağrısı üzerine 
toplanan Belediye 
Meclisi’nde bir önce
ki meclis 
tutanağının okun
muş sayılarak kabul 
edilmesinden sonra, 
gündemin birinci 
madesindeki Kumla 
Caddesi ve İnayet 
Sokağın yol geniş 
liğinin 15 metreye 
çıkarılması ile ilgili 
teklif, İmar ve 
Şehircilik 
Komisyonu’na 
havale edildi.
Komisyonlardan 
incelenen konularla 
ilgili gündem mad
delerinin görüşülme
si sırasında, Eşref 
Dinçer Mahallesi’n 
de geçtiğimiz yıl 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nde 
AKP’lilerin oylarıyla 
kabul edilen Kapalı 
Pazar Yeri ve Açık 
Otopark alanı 
1/ 5000 ölçekli imar 
Planlarına işlendik
ten sonra 
Gemlik Belediye 
Meclisi’nde de 
1/1000 ölçekli plan
lara işlenmişti. 
Mayıs ayı Meclis 
toplantısında 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz’ın 
bu alanla ilgili yeni 
plan değişikliği 
önerisi İmar 
Komisyonu’nda 
görüşüldü. Kapalı 
Pazar yeri ve açık 
otopark alanı 
değişikliği Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’nde, yeri 
Lale Kemal İlköğre
tim Okulu’ndan

Ahmet Süren 
Meydanı’na doğru 
kaydırılarak kabul 
edilmişti.
Büyükşehir 
Meclisi’nde kabul 
edilerek 1/5000 
ölçekli plan işlenen 
değişiklik, dün 
mecliste tartışmaya 
neden oldu.
CHP Grubu adına 
konuşan Necdet 
Ersoy, planların 
düşünülerek yapıl
ması gerekirken, 
aceleye getirildiğini 
ve kısa süre içinde 
bir daha değişiklik 
yapılmasının kafalar
da bir takım karışık
lıklara neden 
olduğunu belirterek, 
şöyle konuştu: 
“Belediye yönetici
leri daha önce 
mecliste planlarda 
rant sağlandığını 
iddia ederek bazı 
planları salladılar. 
Ama geçen meclis 
kabul edilen reviz 
yon planlarında 
bunun olmadığını 
gördük. Biz, pazar 
yeri ve katlı otopar
ka karşı değiliz. 
Ama, planlar düşü 
nülerek yapılmalı. 
Bu yer önce teklif 
edildi, şimdi de fark
lı yer teklif ediliyor. 
Yapılan yer uygun 
olan yerdi. Bu 
durum kafalarda 
soru işaretlerini 
uyandırıyor. Bizi o 
zaman eleştirdiniz, 
şimdi daha kötü 
sünü yapıyorsunuz. 
Bu değişikliğe 
Bursa Belediyesinde 
‘Hayır’ oyu verdik, 
ama geçti. Bugün bu 
değişiklik içimize 
sinmediği için 

çekimser oy vere
ceğiz” dedi.
Yapılan plan değişik 
liği, CHP ve MHP’li 
Suat Laçinok’un 
çekimser, AKP lile 
rin ’evet’ oyu ile 
geçti.
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
ise yaptığı konuş
mada eski plandaki 
yer mal sahiplerinin 
kamulaştırmayı 
istemediklerini, arsa 
değerlerinin yüksek 
olması, yeni yerin 
ise daha ucuz 
olması ve mal sahip
lerinin arsalarını 
belediye vermeye 
hazır olduğunu 
belirterek, “Buyer 
meclisten 2 defa 
değil bir defa geçti” 
dedi.
Yılmaz, Ersoy’un 
eleştirilerine imar 
planlarında 2 kat 
olan yerlerin 5 kat 
olarak işlendiğine 
dikkat çekerek, “Bu 
durum resmi evrakta 
sahtekarlıktı. Resmi 
makamlara intikal 
etti. Bazı şeyleri 
hafiften geçiyor
sunuz. Çiğ yemedik 
karnımız ağrımıyor” 
dedi.
Necdet Ersoy ise, 
başkanvekilinin 
olayı çarpıttığını, 
mecliste kararın 
ortak tartışılıp, 
sonuçlandırılmasını 
ve sık sık değiştiril 
memesi gerektiğini 
belirterek, “Bunlar, 
ayaküstü geçiştirile
cek şeyler değil” 
dedi.
Gemlik 
Belediyesi’nin 
Hemşehri Dernekleri 
ile birlikte yapacağı 

şenlik konusunda 
Çevre Plan Bütçe 
Komisyonu ile 
Çevre Sağlık ve 
Sosyal İşler 
Komisyonu raporu 
CHP’li Komisyon 
Başkanı Cemil Kurt 
tarafından okundu. 
Kurt, konuşmasına 
“Temiz siyaset, 
temiz meclis, temiz 
cüzdan” diye 
başladı. Kurt, 
raporunu okuduktan 
sonra şenlikte 
derneklere 5 bin 500 
lira yardımda 
bulunulmasını, 
komisyonun kabul 
ettiğini söyledi. 
Yapılan tartışmalar
da, para alıp da şen
liklerde etkinlik 
göstermeyen yerel 
dernekler için bir 
yönetmelik hazırlan
ması ve bu yıl 
bunun gözlenmesi 
kararı alındı. Daha 
sonra, kesin hesap 
komisyonu 2011 yılı 
gelir gider kesin 
hesap cetvelleri 
okundu. Raporda, 
yüzde 30 u geçme 
mesi gereken per
sonel giderlerinin 
geçtiğine dikkat 
çekildi.
Daha sonra, söz 
alan Suat Laçinok 
ise meclis gündemi
nin ve komisyon 
raporlarının kendi
lerine geç geldiğini 
3593 sayılı yasanın 
63. maddesini hatır
lattı. Laçinok, tespit 
ettiği 9 meclis top 
lantısı ile ilgili gğün- 
dem ve raporların 
kendilerine ulaştırıl
masının yasalara 
aykırı olduğuna 
dikkat çekti.
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İsli fllM Katilli Mil Mİİ6l
Bursa'da, tazmi
natını alamadığı 
gerekçesiyle 
boğazına bıçak 
dayayarak kaçırdığı 
eski patronunu 
tehdit ettiği öne 
sürülen kişi tutuk
landı.
Merkez Yıldırım ilçe
si Duaçınar 
Mahallesi'nde eski

llnsiurocı Immsı cinaıetle hini
Bursa'nın Yenişehir 
llçesi'nde 57 yaşın
daki Hüseyin O., bir
likte uyuşturucu 
aldıktan sonra 
tartıştığı iki gence 
av tüfeğiyle ateş 
etti. 18 yaşındaki Ali 
Patlar hastaneye 
kaldırılırken 
yaşamını yitirdi. 
Polis cinayet şüphe
lisi Hüseyin O.'yu, 
evinde suç aleti 
tüfekle gözaltına 
aldı.
Olay, dün gece Ulu 
Cami Mahallesi

'iıiın iıiı Hîıf M ımaiaiMı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir inşaat 
çalışması sırasında 
ortaya çıkan iki 
metrelik küp 
ortalığı karıştırdı. 
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde boş bir 
arsada yapılan 
inşaat kazısında 
tarihi eser 
özelliği bulunan 
2 metre yüksek
liğinde bir küp 
bulundu. Küpün 
içinde altın olduğu 
dedikodusu ilçe 
sakinlerini 
heyecanlandırdı. 
Sinanbey Mahallesi 
Hekimzade Sokak'ta 
3. derece SİT alanı 
olan arsada Bursa 
Müzeler Müdürlüğü 
ekiplerinin 
nezaretinde yapılan 
inşaat kazısında 
yaklaşık 2 metre 

iş yeri olan tekstil 
atölyesinin önüne 
araçla giden Murat 
K. (25), 2 bin 700 
lira tutarındaki 
tazminatını 
ödemediğini öne 
sürdüğü eski 
patronu H.Y'yi (36) 
beklemeye başladı. 
Murat K'nın, iş 
yerinin önüne çık

Çatalçeşme 
Sokak'ta bulunan 
Hüseyin O.'ya ait 
metruk evde mey
dana geldi. Yaklaşık 
1.5 yıl önce 19 
yaşındaki E.Ç. 
ile uyuşturucu 
alışverişi yüzünden 
kavga eden Hüseyin 
O., daha sonra 
barıştı. Hüseyin O., 
dün akşam arkadaşı 
olan Ali Patlar ile 
evine gelen 
E.Ç. ile tekrar uyuş- 
tucu içemeye 
başladı. Hüseyin O., 

yüksekliğinde bir 
küp bulundu. 
Bursa Arkeoloji 
Müzesi Müdür Vekili 
Goncagül Hançer 
gözetiminde, müze 
ekibi tarafından vinç 
yardımıyla çıkarılan 
küp, gerekli 
incelemeler yapıl
mak üzere Bursa 

ması üzerine 
boğazına ekmek 
bıçağı dayayarak 
zorla araca 
bindirdiği eski 
patronunu Doğanca 
Barajı'na götürdüğü 
ve tazminatını 
ödemesi için tehdit 
ettiği öne sürüldü. 
Zanlı, H.Y'yi söz ver
mesi üzerine tekrar 

gecenin ilerleyen 
saatlerinde E.Ç. ile 
kavga ettiği 
geçmişteki konu 
yüzünden tekrar 
tartışmaya başladı. 
Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
Ali Patlar, kolundan 
tuttuğu E.Ç.'yi 
evden dışarı çıkardı. 
Bu sırada odada 
bulunan tek kırma 
av tüfeğin alan 
Hüseyin O., iddiaya 
göre gençlerin 
üzerine ateş etti. 
Saçmaların sırtına

Arkeoloji Müzesi'ne 
götürüldü.
Yapılan kazı çalış
masıyla ilgili bilgi 
veren Bursa 
Arkeoloji Müzesi 
Müdür Vekili 
Goncagül Hançer, 
Sinanbey Mahallesi 
Hekimzade Sokak'ta 
bulunan arsada 

tekstil atölyesinin 
bulunduğu 
mahalleye bıraktı. 
Olayın ardından 
gözaltına alınan 
Murat K, "hürriyeti 
tahdit ve tehdit" 
suçlarından tutuk
landı. Bu arada 
H.Y'nin, Murat K'dan 
şikayetçi olmadığı 
öğrenildi.

isabet ettiği Ali 
Patlar, çağrılan 
ambulans ile önce 
ilçe devlet hastane
sine kaldırıldı. Daha 
sonra Bursa'da 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne sevk 
edilen Patlar yolda 
yaşamını yitirdi. 
E.Ç.'ye ise birşey 
olmadı.
Olayın ardından 
evinde ruhsatsız 
tüfekle yakalanan 
Hüseyin O. gözaltı
na alındı.

inşaat yapmak 
isteyen vatandaşın 
başvurusu üzerine 
kazı çalışması 
yürüttüklerini 
belirterek, "Bu alan 
3. derece SİT alanı. 
Kanun gereği biz de 
burada gerekli kazı 
çalışmalarına 
başladık. Çalışma 
sırasında ekiplerim
iz içi boş olan bir 
küpe rastladı. Vinç 
yardımıyla 
çıkardığımız küpü 
Bursa Arkeoloji 
Müzesine götürerek 
gerekli incelemeleri 
yapacağız" diye 
konuştu.
Öte yandan dev 
küpün içinde altın 
bulunduğu iddi
asının yayılması ilçe 
sakinleri arasında 
heyecana sebep 
oldu

Öldüren Sağım İhmali 
iddiasında iki Doktora 

Beşer a» Hapis
Bursa'da, aniden 
rahatsızlanan eşini 
hastaneye götüren 
bir öğretmenin 
nöbetçi doktorların 
ihmali yüzünden 
eşini kaybettiğini 
öne sürerek başlat
tığı hukuk mücadele
si sonuçlandı. 
Mahkeme, her iki 
doktora da 5'er ay 
hapis ve 2 ay 15 gün 
meslekten men 
cezası verdi. 
Bursa'nın Mustafake 
malpaşa ilçesinde 
öğretmenlik yapan 
Celal Çelik, 2009 
yılının Nisan ayında 
bir pazar günü 
aniden rahatsızlanan 
eşi Gülenay Çelik'i 
hemen Mustafake 
malpaşa Devlet 
Hastanesi'ne götür 
dü. Hastanede bulu
nan pratisyen hekim 
Ahmet Ö.M'nin yap
tığı tahliller sonucu 
Gülenay Çelik'e akut 
pankreit teşhisi 
konuldu. 38 yaşında
ki eşini kaybeden 
Celal Çelik, teşhisin 
ardından başlayan 
ihmaller zincirini 
anlattı.
Acılı öğretmen Celal 
Çelik, "Pratisyen 
hekim koyduğu 
teşhisin ardından o 
gün nöbetçi olan iç 
hastalıkları uzmanı 
Hüseyin E'ye ve 
genel cerrahi uzmanı 
Nesimi B'ye telefon 
açtı ve vakanın acil 
olduğunu söyledi. 
Doktorlardan 
Hüseyin E. telefonda 
geleceğini söyler 
ken, diğer doktor 
Nesimi B. ise 

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS

pratisyen hekime 
telefonla tedavi tarifi 
vermeye kalktı. Her 
iki doktor da ısrar
larım üzerine 5-6 kez 
telefon açılmasına 
rağmen hastaneye 
gelmedi. Bunun üze 
rine ambulans talep 
ettim, fakat pratis 
yen hekim buna 
yetkisinin olmadığını 
söyledi. Saat 
13.00'te hastaneye 
yetiştirdiğim eşimi 
kendi otomobilimle 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
götürdüğümde saat 
20:00 olmuştu.
Eşimin pankreasın
dan sızan asitler 
organları yakmaya 
başladı ve eşim şuu
runu kaybetti. Bursa 
Devlet Hastanesi'nde 
bevliyeci doktor 
izinde olduğu için bu 
kez eşimi Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'ne yetiştir 
dim. Yoğun bakımda 
boş yatak olmadığı 
için eşimi farklı bir 
bölüme yatırdılar, 
ancak bir hafta 
içinde eşimi 
kaybettim." dedi 
Talihsizliklerin 
bir türlü peşini 
bırakmadığı 
anlatan öğretmen 
Celal Çe lik, 
Mustafa kemal paşa 
Devlet Hastane si'n- 
deki ihmaller yüzün
den 6-7 saatlik bir 
zaman kaybı 
yaşadıklarını, akut 
pankreit hastalığın
da ilk 3 saat içinde 
yapılacak müda
halenin çok önemli 
olduğunu belirtti.

Gemlik Körfez wıım.gemlikkorfezgazetesi.coın
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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



31 Mayıs 2012 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 4

Güne Bakış Borcelik te Senlik Coşkusu
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Mecliste pankartlı protesto:
“Temiz Siyaset, Temiz Meclis! ”

Gemlik Belediyesi ilk kez böylesi bir pro 
testo biçimi ile karşılaştı.

Sessiz ve vurucu...
Anlamlı..
Hedef olan kişiler üzerlerine alınırlar mı? 
Hiç sanmıyorum.
Neden alınsınlar ki.
Onlar koltuk kavgasında alacaklarını 

aldılar.
Yan gelip yatıyorlar.
Adam ayda bir toplantıya katılacak, 

sığıntı gibi binlerinin yanına sokulacak, 
ay sonunda bir de toplantı başı para ala
cak.

Kente ne katacak, ne önerecek?
Sessizce oturacak, AKP’lilerle birlikte 

parmak kaldırıp, indirecek.
Neyse onlar o eziklikle yaşayacaklar. 
Bir gün gelecek, bu devran bitecek. 
Dün Belediye Meclisi’nin en önemli 

konusu, Eşref Dinçer Mahallesi’nde bir yıl 
önce 1/5000 ölçekli planlara kapalı pazar 
yeri ve açık otopark olarak Büyükşehir 
Meclisi’nde, AKP’lilerce kabul edilen, 
yerin, başka bir alana kaydırılması konu 
su vardı.

İlk öneri, AKP den geldi, ikinci de 
AKP’den.

Neden böyle bir değişiklik önerildi? 
Tartışılan bu.
Yer sahipleri kamulaştırmaya razı 

değilmiş!
İlk gerekçe bu.
İkincisi burada arsa değerleri pahahy 

m ış.
Oysa, Lale Kemal İlköğretim Okulu yanı

na kaydırılan arsaların metrekaresi 400 
liraymış.

Değer konmuş bile.
Peki bu durum bugün mü ortaya çıktı.
Aradan bir yıl bile geçmeden, bu 

değişikliğin nedenini Gemlik halkına anlat 
maları gerekir.

Sadece acele alınmış bir karar mıydı bu? 
Anlamak mümkün değil.
Duyuyoruz ki, Borusan ve Çimtaş arazi

leri içinde 2009 yılında firmalarca yapılan 
revizyon imar planları, Büyükşehir Beledi 
yesi 1 yıldan çok bekletildi.

Neden bekletildi bu planlar?
Ne isteniyordu, Borusan’dan ve Çimtaş’ 

tan!
Bu alanlarda Belediyenin yaptığı 18 uy 

gulaması ile elde edilen arsalar bu fir
malara encümen kararı ile satıldı.

Metre karesi 410 liraymış.
Peki, Çevre Yolu’nda yapmak istediğiniz 

Katlı Otopark alanı için konan değer 800 
liraysa, Serbest Bölge’deki sanayi kuru
luşları içindeki arsanın değeri neden 410 
lira olsun?

Bu bölgede arsa değerlerini emlakçılara 
sorun bakın kaç lira.

Dolar bazında m2’si 400-500 dolardan 
söz ediliyor.

Mesele o değil.
Borusan’ın cami ve okul yapma girişimi 

ile arsaların satışı aynı anda gerçekleşti. 
Burada ortaya çıkan bir pazarlık var. 
Bunun Gemlik halkı tarafından bilinmesi 
önemli.

25 milyon lira AKP li belediye için hazır 
para. Borçlar hemen ödendi ve seçim 
yatırımı için yapılacak yatırımlara kaynak 
bulundu. Bu para, çok önemli çok.

Borçelik Geleneksel 
Çocuk Şenliği 
Gemlik'teki Soğuk 
Haddeleme ve 
Galvanizleme 
Fabrikası'nın 
bahçesinde gerçek
leştirildi.
Düzenlenen eğlence 
ler ve karikatür yarış
ması, hem çocuklar, 
hem de yetişkinler
den büyük ilgi gördü. 
Şenlik’te Anadolu 
Karikatüristler 
Derneği üyelerinin 
eserlerinden oluşan 
sergi açıldı.
Gemlik Borçelik, 
Soğuk Haddeleme ve 
Galvanizleme 
Fabrikası çalışan
larının çocukları için 
düzenlenen şenlikte, 
çocuklara karikatür 
eğitimi verildi ve iki 
ayrı kategoride yarış
ma düzenlendi.
Üç, dört ve beşinci 
sınıflar ile altı, yedi 
ve sekizinci sınıflar 
olarak ayrılan gru
plara karikatür 
eğitimlerini, 
karikatürist Ahmet 
Aykanat ve Mehmet 
Kahraman verdi. 
Yarışmada, Borçelik 
çalışanlarından 
Mehmet Eyigün’ün 
oğlu Cengizhan 
Eyigün, Tolga

8. geleneksel okul senlikleri yapıldı
8. Geleneksel Okul 
Öncesi Şenlikleri 
kapsamında 
Gemlik’te okul 
öncesi eğitim veren 
kurumlar arasında 
28 Mayıs 2012 tari
hinde Ayşe Ziver 
Karataş İlköğretim 
Okulu’nda satranç 
turnuvası düzenlen
di.
Turnuvaya katılan 
öğrenciler arasında 
yapılan değerlen 
dirmeler sonucunda 
birinci Özel Aykent 
İlköğretim 
Okulundan Efe 
Öztürk, ikinci 
Zübeyde Hanım 
Anaokulu’ndan Efe 
Enes Koyuncuoğlu, 
üçüncü Ayşe Ziver

Sağlam’ın kızı Öykü 
Sağlam, Erol Çolak’ın 
oğlu Ali Çolak, 
Mehmet Dikyol’un 
kızı Fatma Dikyol, 
Rahmi Kahveci’nin 
kızı Ecem Kahveci ve 
Sezgin Gülcü’nün kızı 
Ashhan Gülcü dere 
ceye girdi.
Borçelik Geleneksel 
Çocuk Şenliği 
sonraki yıllarda da 
devam edecek.
Karikatür yarışmasını 
kazananlar Borçelik

Karataş İlköğretim 
Okulu’ndan Merve 
Kahveci adlı öğren
ciler dereceye gi 
rerken, öğrenciler 
arasında ‘’Dostluk” 
kazandı.

Personel ve İdari İşler 
Yöneticisi Serdar 
Özkaleli tarafından 
açıklandı.
Kaleli, Borçelik'in 
çocuk şenliğinin 
geleneksel hale 
geldiğini belirtti. 
İlki resim, İkincisi 
heykel ve üçüncüsü 
karikatür temasıyla 
gerçekleştirilen kutla
maların önümüzdeki 
yıllarda da devam 
edeceğinin sözünü 
verdi.

Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Burhan İnan, turnu
vaya katılan öğren
cilere madalya ve 
hediyeler sundu. 
Tüm çocuklara

Borçelik İnsan 
Kaynakları Müdürü 
Okan Ermetin, Sosyal 
komite üyesi ve 
İnsan Kaynakları 
Yetkilisi Çisil Güler, 
Sosyal Komite üyesi 
ve sendika temsilcisi 
Mehmet Duru, 
iletişim ve organizas 
yon danışmanı Timur 
Köseoğlu ve 
karikatüristler Ahmet 
Aykanat ile Mehmet 
Kahraman çocuklara 
hediyelerini sundu. 
GÜN BOYU 
EĞLENCE 
Etkinlikte gün boyu 
devam eden eğlen 
çeler de büyük ilgi 
gördü.
Çocuklar animatörler 
eşliğinde oyunlar 
oynarken, şişme 
oyun parklarında 
gönüllerince eğlen 
diler. Yüz boyama ve 
sosis balon etkinlik
leri ile birlikte pat
lamış mısır, pamuk 
şeker ve macun gibi 
panayır yiyecekleri 
de hem çocukların, 
hem de yetişkinlerin 
beğenisini kazandı. 
Etkinlik süresince 
Anadolu Karikatü 
ristler Derneği 
üyelerinin karikatür
lerinden oluşan bir 
de sergi açıldı.

başarılarının 
devamını dileyerek, 
bu etkinliği 
düzenleyen korniş 
yon üyelerine ve 
öğretmenlerine 
teşekkür etti.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

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


31 Mayıs 2012 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa S

|1 Serbest Kürsü
Necdet ZAMBAK

-3-3 ADALET SİSTEMİ

M İl İM Mili
*Adı: Kuddusi OKKIR
20 Haziran 2007’de 

Ümraniye Soruşturması kap
samında tutuklandı. Sağlıklı 
olarak girdiği cezaevinde, 
zatürre, böbrek yetmezliği ve 
kanser teşhisi kondu.

6 Temmuz 2008’de, tahliye 
edildikten 1 hafta sonra, ne ile 
suçlandığını bilmeden hayatını 
kaybetti.

Masumiyet karinesine göre 
suçsuzdu!

*Adı: Mehmet HABERAL
2003’de Ergenekon davası 

kapsamında tutuklandı. 
Milletvekili, sağlıklı girdiği 
cezaevinde tabiri caiz ise can 
çekişiyor.

Şu an olması gereken yer 
hastane.

3 yıldır toplanmayan ve 
karartılma tehlikesi olan 
deliller her ne ise, annesinin 
cenazesine katılmasına bile 
izin verilmedi.

Son karar: Kaçma ve delil
leri karartma tehlikesi 
nedeniyle tutukluluk halinin 
devamına...

Masumiyet karinesine göre 
suçsuz!

*Adı: Ergin SAYGUN
Mart 2012’de Balyoz Davası 

kapsamında tutuklandı.
Emekli orgeneral.
8 ayrı hastalığı var. Kalp ve 

solunum yetmezliği yaşıyor.
Şu an olması gereken yer, 

hastane.
Son karar: Kaçma ve delil

leri karartma tehlikesi 
nedeniyle tutukluluk halinin 
devamına...

Masumiyet karinesine göre 
suçsuz!

*Adı: Abdullah ÖCALAN 
Terörist Başı.
25 Kasım 1999’da idama 

mahkum edildi.
AB uyum yasalarına göre 

cezası, ağırlaştırılmış müebbet 
hapse çevrildi.

Avukatları tecrit edildiği 
iddiasıyla AİHM’ne başvurdu.

İmralı Cezaevi spor salonu, 
hobi odası, dersliği, hava
landırması ve yeni mahkum 
arkadaşları takviye edilerek, 
bilmem neyinin keyfine göre 
yeniden düzenlendi.

T.C. mahkemeleri 
“suçlusun” dedi.

T.C. Adalet Bakanlığı “özür 
dilerim, haketmedin” dedi.

T.C. nin yeni yazılmakta 
olan anayasası ile milletvekili 
olmasının yolu açılmaya 
çalışılıyor.

*Adı: Necmettin ERBAKAN

Eski Başbakanlardan.
3 Aralık 2003’de Kayıp 

Trilyon Davası’ndan 2 yıl 4 ay 
ceza yedi.

5 yıl sonra Türk Ceza 
Kanunu’nda yapılan değişiklik
le, sağlık raporu aldı ve cezası 
ev hapsine çevrildi.

T.C. Mahkemeleri 
“suçlusun” dedi.

T.C. Adalet Bakanlığı “özür 
dilerim, haketmedin” dedi.

T.C. Mahkemeleri’nde 
çocukları mirasını paylaşamı 
yor.

T.C. Halkı büyük bir kadir 
şinaslıkla, büyük kalabalıklar
la, kendisini ebediyete 
uğurladı.

*Adı:Mehmet AĞAR
Eski Emniyet Genel Müdürü 

ve İçişleri Bakanlarından.
1993-1996 yıllarında birçok 

davadan yargılandı.
15 Eylül 2011’de suç örgütü 

yöneticisi olduğu gerekçesiyle 
5 yıl hapis cezası verildi.

Cezasının, çocuk hasret 
çekmesin diye memleketi 
Aydın’ın Yenipazar ilçesinde 
bulunan K-1 tipi cezaevinde 
infaz edilmesine karar verildi.

50 mahkum başka cezaev
lerine nakledildi.

Cezaevi beyefendinin 
bilmem neyinin keyfine göre 
tekrar dizayn edildi.

T.C. Mahkemeleri 
“suçlusun” dedi.

T.C. Adalet Bakanlığı “özür 
dilerim, haketmedin” dedi.

T.C. Halkı kendisini cezaevi 
önünde kahraman edasıyla 
karşıladı.

T.C. Halkı’na kocaman bir 
özür borçlu olan kahra- 
manımız(!) büyük bir tevazu 
göstererek; kimseye kırgın 
olmadığını söyledi.

Anayasanın “Kanun 
Önünde Eşitlik ” başlığını 
taşıyan 10’uncu maddesi der 
ki:

“Herkes, dil, ırk, renk, cin
siyet, siyasi düşünce, felsefi 
inanç, din, mezhep ve benzeri 
sebeplerle ayırım gözetilmek
sizin kanun önünde eşittir.

Hiçbir kişiye, aileye, zümre 
ye veya sınıfa imtiyaz tanına
maz.

Devlet organları ve idare 
makamları bütün işlemlerinde 
kanun önünde eşitlik ilkesine 
uygun olarak hareket etmek 
zorundadırlar”.

T.C.’nin eski cumhur
başkanlarından Turgut Özal 
“Anayasayı bir kere delmekle 
bir şey olmaz” demişti.

T.C.’nin iktidar partisi AKP, 
ANAYASA nasıl KEVGİRE 
döndürülür onu gösterdi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan, vatandaşların 
denizle buluşması 
hedefiyle gerçek
leştirilen ‘Mavi Tur’, 
5 Haziran Sah 
günü yaz 
sezonunu açıyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
sosyal çalışmaları 
kapsamında düzen
lenen ve bu yıl 4. 
kez hayata geçirilen 
‘Mavi Tur’ seferleri, 
maddi imkansızlık
lar sebebiyle tatil 
yapma fırsatı bula
mayan vatandaşlar 
için gerçekleştirili 
yor. Büyükşehir 
Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Dairesi 
Başkanlığı Sosyal 
İşler Şube 
Müdürlüğü koordi

nasyonuyla yapılan 
seferlere katılmak 
isteyen vatandaşlar, 
muhtarlar aracılığıy
la belirleniyor ve 
mahallelerinden alı
narak Mudanya, 
Armutlu, Fıstıklı 
ve Kumla kıyılarını 
tekneyle ücretsiz 
olarak gezme 
şansı buluyor.
Haziran, Temmuz ve

Ağustos aylarında 
düzenlenen ve 
geride kalan 3 yıl 
boyunca yaklaşık 
19 bin 500 kişinin 
körfezin tadını 
çıkardığı Mavi 
Tur, bu yıl, 5 Haziran 
Sah günü saat 
10.00’da Mudanya 
da yapılacak açılış 
töreniyle seferlerine 
başlayacak.

II V

Lale Kemal Kıhç 
İlköğretim 
Okulu’nun Yıl Sonu 
“ Her Telden Her 
Dile” isimli prog 
ramı Belediye 
Kültür Merkezi’nde 
yapıldı.
Geceye İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Şube Müdürü 
Burhan İnan ile bir
likte okul müdür
leri, eğitim sendika 
lan temsilcileri ile 
okul velileri katıldı. 
Gece okul Müdürü 
Can Olgun’un okul 
öğretmenlerine sür
priz bir şekilde 
plaket töreni 
düzenlemesiyle 
başladı. Programda 
Türkçe Öğretmeni 
Şevket Aktaş’ın 
hazırladığı şiir 
dinletisi büyük 
beğeni toplarken 
Şiir Dinletisinin 
sonunda Merhum 
Müdür Mustafa 
Koreyhan‘ın 
videosu ile beraber 
okunan “Dünyanın 
Bütün Çiçekleri” 
isimli şiir tüm 
katılanları duygu-

landırırken büyük 
alkış topladı. 
Okul gecesi 
Müzik Öğretmeni 
Serdar Demircan’ın 
hazırladığı Lale 
Kemal Kıhç 
İlköğretim Okulu 
Koro ve Gitar 
Grubu ile 
devam etti. 
Öğrencilerin 
günün popüler ve

nostaljik 
şarkılarını çalıp 
söylemesiyle gece 
renklenirken öğren
cilerin tüm çalış
maları katılanlar 
tarafından beğeni 
ile izlendi. Program 
bitimi okul Müdürü 
Can Olgun tüm 
konuklara katılım
ları için teşekkür 
etti.

<■» Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum 
Ss nüfus cüzdanımı kaybettim. Yenisini çıkaracağım

dan eskisinin hükmü yoktur. ÜNZİLE SERTEL

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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■ . II — VI—I—
Mwai» 'IİIIIM İ1IUIIIWMMIB
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bursa 
Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi 
Yürütme Kurulu 
üyeleriyle bir araya 
geldi, gençlerin 
çalışmalarını ve 
sorunlarını dinledi. 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) 
yapılan Gençlik 
Meclisi Yürütme 
Kurulu Toplantısı’n 
da gençlerle bir 
araya gelen Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
meclis üyelerine 
çalışmalarında 
başarılar diledi. 
“Gençlerimiz 
Bursa’nın ve 
Türkiye’nin gele
ceğidir. Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
bizler de ileride ken
timizi emanet ede
ceğimiz gençlerim
izin, sağlıklı bir 
geleceğe emin 
adımlarla 
yürümeleri için tüm 
çalışmalarımızı

yapıyoruz” diyen 
Başkan Altepe, 
gençlerden çalış
maları hakkında bil
giler aldı. Başkan 
Altepe’ye faaliyet
lerini detaylıca anla
tan Bursa Kent 
Konseyi Gençlik 
Meclisi Başkanı 
Hakan Darılmazlar, 
gençlerin şehir 
yönetimine aktif 
olarak katıla
bilmeleri yönünde 
çalıştıklarını söyle
di. Gençlerin, şehri 
benimseme ve 
aidiyet bilincini 
geliştirmeyi de 
hedeflediğini anla
tan Darılmazlar, 
Gençlik Meclisi 

bünyesinde 
Siyaset Bilimi, 
Uluslararası 
İlişkiler, İstihdam ve 
Kariyer, Bilim ve 
Teknoloji, Kültür- 
Turizm ve Çevre- 
Sağlık çalışma gru
pları bulunduğunu 
belirterek, 
“Gençlik meclisleri 
gençlerin karar 
alma mekaniz
malarına katılımı 
adına büyük bir 
şans. Yaşadığı 
şehrin sıkıntılarına 
karşı duyarlı olan 
gençler, meclisler
imize katılarak 
çözümün birer 
parçası haline 
geliyor” dedi.

BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, ani 
yağışlar sonrası 
meydana gelebile
cek su taşkınlarının 
önüne geçebilmek 
için tüm imkanlarını 
seferber ederken, 
aynı zamanda 
Avrupa normların
daki yağmursuyu 
batlarıyla da hizmet 
kalitesini gözler 
önüne seriyor. 
Bursa’da vatan
daşlardan ‘Alo 185’ 
hattına iletilen su 
baskını ihbarlarına 
anında müdahale 
ettiklerini vurgu
layan BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı, yağmur
suyu hatlarının 5 
yılda bir tekrarlaya
cak yağış debisine 
göre proje
lendirildiğini söyle
di. Yağmursuyu hat
ları ve kanalizasyon 
hatlarının ayrım 
çalışmalarında 
yüzde 100’e yakın 
sonuca ulaştıklarını 
ifade eden Çeti- 
navcı, “Bursa’da 
herhangi bir altyapı

eksikliği bulunmu 
yor. Ancak beklen
medik ölçüde mey
dana gelen aşırı 
yağışlarda su 
taşkınları yaşan
abilir. Biz gerekli 
önlemleri aldık.
Gelişmiş ülkelerdeki 
yağmursuyu bat
larındaki proje
lendirmelerde uygu
lanan kriterler ne ise 
BUSKİ olarak biz de 
aynı kriterleri uygu
luyoruz” dedi.
Bursa’nın günlük 
yağış ortalamasının 
metrekareye 2 
milimetre olduğunu 
ifade eden Çetin 

avcı, geçen yıl 
yaşanan yoğun 
yağışa dikkati çek
erek, yoğun bir 
yağıştan sonra 
yaşanabilecek su 
taşkınlarını da 
dünyadaki hiçbir 
altyapı sisteminin 
geçemeyeceğini 
belirtti. BUSKİ’nin 
her konuda vatan
daşın yanında 
olduğunu dile 
getiren Çetinavcı, 
altyapı hizmetleri ve 
içmesuyu ile ilgili 
konularda da her 
türlü görüş ve öner
iye açık olduklarını 
sözlerine ekledi

elm& sekeri
KREŞLERİ —-----

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU 

(GİTİMDC13. Ill
ERKEN KAYIT

AVANTAJLARIMIZDAN 
YARARLANIN

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

İKİ RİNANIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI. YARATICI. 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP, 

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

51719 bl telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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26-27 Mayıs 2012 
tarihlerinde 
gerçekleştirilen 
Bursa Yüzme İl 
Birinciliği yarışların
da, Gemlik adına 
katılan Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü 
yüzme takımı 4 
altın, 4 gümüş, 6 
bronz madalyayla 
yüzme şampiy
onasını tamamlandı. 
15 kulüp 650 
sporcunun 
katıldığı yarışlarda, 
Gemlik adına 
yüzme takımı büyük 
başarı elde etti. 
Sporcuların aldığı

dereceler ve isim
leri aşağıdaki 
gibidir: 
Sena Eda AKDAĞ 
25 m. kelebek ve 25 
m. kurbağada 
Bursa 1., 25 m. 
serbestte Bursa 2. 
Ezra Su GÜR 50 m. 
serbestte Bursa 2., 
50 m. kurbağada 
Bursa 3., 25 m. sırt 
Bursa 3.
Çağan ÖZTÜRK 25 
m. kelebekte Bursa 
1., 50 m. serbestte 
Bursa 2.
Ahmet GİRENAY 25 
m. serbestte Bursa 
1., 50 m. kurbağa
da Bursa 2.

Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü adına 
yarışan Aslı 
KEŞKEK, Dilem 
KOCA, Sena Eda 
AKDAĞ, Ezra Su 
GÜR kız takımı 4x50 
bayrak yarışında 
Bursa 3. oldular. 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü yüzme 
takımı toplamda 4 
altın, 4 gümüş, 6 
bronz madalyayla 
Bursa Yüzme 
Şampiyonasında 
Gemlik’i 14 
madalyayla temsil 
etti.

H i îTU i iTV îtsum sı ııııiMnııı ogrehcisi
Samsun’da 23-28 Mayıs 
2012 tarihlerinde yapılan 
‘’Türkiye Okullararası Judo 
Şampiyonası”nda Şükrü 
Şenol İlköğretim Okulu’nu 
temsil eden 7-B sınıfı 344 
öğrenci nolu Melike Alanko, 
üstün bir başarı göstererek, 
Türkiye üçüncüsü oldu. 
Şükrü Şenol İlköğretim 
Okulu’nun öğrencisinin 
Türkiye üçüncüsü olması 
okulda sevinç yarattırken, 
Okul Müdürü Mehmet 
Yavuz, Alanko’yu tebrik 
ederek, başarılarının devam 
etmesini diledi.

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Yenisini çıkaracağım

dan eskisinin hükmü yoktur. GÖKHAN SAĞIN

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS

KAŞCDE 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

PLAKET ■ KUPA VE MAU ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZDEVİZ

ajans
MATBAACILIK - REKLAMCILIK • ORGANİZASYON VE TANITIM

istiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı tlo: 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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YERLİ TRAMVAY RflYfl IHIYOR
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
danışmanlığında 
üretilen Türkiye’nin 
ilk yerli tramvayı, 
özel olarak hazır
lanan 2 kilometrelik 
hatta test sürüşle 
rine başlıyor. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, tramvay üre
timi ile Bursa’nın 
teknoloji ve tasarım
daki gücünü ortaya 
koyduklarını 
belirterek, şehir içi 
tramvay batlarındaki 
ilk ana hat olan 
Heykel- Garaj hat
tının temelinin de 
temmuz ayında atıla
cağını söyledi.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, İstanbul'da 
düzenlenen ve 
Türkiye'nin önde 
gelen isimlerinin 
katıldığı Bab-ı Ali 
Toplantılan'mn onur 
konuğu oldu. 
Mövempick Otel'de 
111.'si düzenlenen 
Bab-ı Ali 
Toplantılarında, 
Tarım ve Sanayi 

Kentinden İleri 
Teknoloji Kenti' 
Olmaya Geçiş 
Sürecinde Bursa' 
konulu bir sunum 
yapan Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, özel
likle Bursa’nın 
teknoloji ve tasarım
da kat ettiği mesaf
eye vurgu yaptı. 
Başkan Altepe, 
siyaset, ekonomi, 
basın ve iş 
dünyasından seçkin 
isimlerin katıldığı 
toplantıda, düne 
kadar yan sanayi 
merkezi olan 
Bursa’nın tramvay 
üretimi ile ana 
sanayide de önemli

bir aktör konumuna 
geldiğini kaydetti.

Sürüş testleri 
başlıyor 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’nin danış
manı ve aynı zaman
da yerli Tramvay 
Proje Direktörü Taha 
Aydın’ın da katıldığı 
toplantıda, üretilen 
yerli tramvayın 30 
yıl ömür testleri 
başta olmak üzere 
tüm testlerden 
başarıyla geçtiğini 
dile getiren Başkan 
Altepe, son olarak 
sürüş testlerinin de 
önümüzdeki gün
lerde başlayacağını 
kaydetti. Sürüş test
lerinin yapılması 
amacıyla Burulaş’ın 
sahasında 2 kilome
trelik parkur oluştu
rulduğunu ifade 
eden Başkan Altepe, 
“Test sürüşlerini bir 
ay sonra tamamla
mayı hedefliyoruz. 
Bu testlerin ardın
dan dünya standart
larına uygun ilk Türk 
aracının üretimi 
tamamlanmış ola
cak. Sürüş bel
gelerinin alın
masının ardından 
banttan çıkan 
vagonlar, dünyanın 
her tarafında 
ihalelere girebilecek. 
Büyükşehir

Belediyemizin 
destekleriyle hayata 
geçen, yazılımları da 
dahil olmak üzere 
Türk mühendis
lerinin bir eseri olan 
tramvayların 15 yıllık 
Türkiye projeksi 
yonu 45 milyar, 
dünya projeksiyonu 
ise 1.5 trilyon dolar. 
Demek ki isteyince, 
komplike üretimler 
gerçekleşebiliyor. 
Bursa, Türkiye'de ilk 
kez bunu başarmış 
oldu. İnşallah bun
dan sonra dünyaya 
mal satan, 
ekonomiye ciddi 
katkılar sağlayan 
konumda olacağız" 
dedi.

Heykel - Garaj hat
tında ilk kazma 
Temmuz’da 
vuruluyor 
Bursa’nın özellikle 
raylı sistemler 
konusunda bölgede 
bir merkez haline 
gelmesini sağlaya
cak projelerin hızla 
ilerlediğini ifade 
eden Başkan Altepe, 
Bursaray Görükle ve 
Emet hatlarının 
seferlere açıl
masının ardından 
Kestel hattındaki 
çalışmaların da hızla 
sürdüğünü 
belirterek, sıranın 
kent içi raylı 
sistemlere geldiğini

ifade etti.
Şehir içi tramvay 
hatlarında ilk ana 
arter olan yaklaşık 
6 kilometrelik 
Heykel- Garaj hattın- 
daki çalışmalarda 
son aşamaya 
gelindiğini dile 
getiren Başkan 
Altepe, bu hatta ilk 
kazmayı temmuz 
ayında vurmayı 
hedeflerini belirtti. 
Bab-ı Ali Toplantıları 
Yönetim Kurulu 
Başkam Avukat 
Osman Ataman da 
yaptığı konuşmada, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe'nin onur 
konuğu olduğu 111. 
buluşmanın İstan
bul'un Fethi gününe 
denk gelmesini 
manidar buldu. 
OsmanlI İmparator- 
luğu'nun 
İstanbul'dan önceki 
son başkenti 
Bursa'nın ev sahibi 
ve yöneticisi olan 
Başkan Altepe yi 
İstanbul'un Fethi 
gününde ağırlamak
tan büyük mutluluk 
duyduklarını belirten 
Ataman, siyasetin 
her kademesinde 
görev yaparak 
bugünkü konumuna 
ulaşan Başkan 
Altepe'nin görüş
lerinin kendileri 
açısından büyük 
önem taşıdığını 
söyledi.
Toplantının 
ardından Başkan 
Altepe, Bab-ı Ali 
Toplantıları nın anı 
defterini imzaladı. 
Bab-ı Ali Toplantıları 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Avukat 
Osman Ataman da, 
Başkan Altepe ye 
teşekkür belgesi 
takdim etti.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

Elfflll 
iMira

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK ELEMAN ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B Stüdyo Prestij yanı

Tel: 513 96 83 GEMLİK

SflTlUK PaİRELEB j
KAYIKHANE MEVKİİ 
KAYIKHANE SİTESİ

C BLOK KAT 5 
3+1 BAKIMLI VE DENİZ 
MANZARALI DAİRE İLE 

MANASTIR MEVKİİ İLKNUR 
YAPI KOOPERATİFİ F BLOK 

3+1 BAKIMLI DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR 

0532 231 94 74 I

ELEMAN ARANIYOR
Fabrikamızda çalışacak 
BAKIMCI, ELEKTRİKÇİ 

ve VASIFSIZ
ELEMANLAR aranıyor

VERONA GRANİT 
MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 

Umurbey Sanayi Bölgesi 
Yalova Yolu 2. Km. GEMLİK 
TEL :514 03 06 ■ 514 20 21

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR .

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK | |

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

HM ABONE OLDUNUZ MU?
«nil'll İLİ «lllll lltill lilHltl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Bireysel emeililü sistdi ıleMisiıııı
Bireysel Emeklilik

| Sistemi'nde değişik
lik yapan kanun

I tasarısı, TBMM Plan 
ve Bütçe 
Komisyonu'nda 
kabul edildi.
Bireysel emeklilik

[ sistemi değişiyor 
i tasarıyla, vergi

j I indirimi sistemi yer-
I ine devlet katkısı 

getiriliyor; Devlet
I / katkı payına ilk 3 yıl 
/ I boyunca dokunula- 
W mayacak, 3. yılın 
iV sonundayüzde

' M5’lik, 6. yılın sonun- 
da yüzde 35’lik, 10.

) yılda yüzde 60'lık 
kısım çekilebilecek. 
Bireysel Emeklilik 
Sistemi'nde değişik
lik yapan kanun 
tasarısı, TBMM Plan 
ve Bütçe

i Komisyonu'nda 
kabul edildi. 
Bireysel Emeklilik 
Tasarruf ve Yatırım 
Sistemi Kanunu ile 

-Bazı Kanun ve 
KHK'lerde değişiklik 
yapan kanun 
tasarısı, AK Parti 
Kayseri Milletvekili

‘. ItAhmet Öksüzka

ya'nın bazı kanun
larda değişiklik 
içeren yasa teklifi ile 
birleştirilerek 
görüşüldü.
Tasarıyla; katılım
cıların, bireysel 
emeklilik hesapları
na ödenecek devlet 
katkısı nedeniyle 
vergi yükümlüğü 
doğmamasını 
amaçlıyor. Bireysel 
emeklilik hesabına 
yapılan devlet 
katkılarının hak 
kazanılan kısımları, 
Veraset ve İntikal 
Vergisi'nden muaf 
olacak. Tek primli 
yıllık gelir sigorta
larından yapılan 
ödemelerin tamamı,

Memura düsük zam’öğrenciyi vuracak!
I Hakem heyetinden 

düşük oranlı bir 
zammın çıkması 
halinde ÖSYM’nin 

। yapacağı tüm 
merkezi sınavlar 
riske girecek. 
Kamu Görevlileri 
Hakem Heyeti 
bugün son düdüğü 
çalıp milyonlarca 

k memur ve memur 
■s emeklisinin alacağı 

zammı açıklayacak.

Sendikalar eylem 
için son kararı bek
lemeyi tercih 
ederken, geçen haf
taki iş bırakma 
eylemleriyle dikkat
leri çeken öğret
menler düşük zam 
ihtimaline karşı yeni 
bir protesto strate
jisi belirledi.

ÜNİVERSİTE
SINAVLARI RİSKE

Gelir Vergisi'nden 
ayrı tutulacak.
İşverenler tarafından 
bireysel emeklilik 
sistemine ödenen ve 
ücretle ilişk- 
ilendirilmeksizin 
ticari kazancın 
tespitinde gider 
olarak indirim_
konusu yapılacak 
katkı paylarının 
toplamı, ödemenin 
yapıldığı ayda elde 
edilen ücretin yüzde 
15'ini ve yıllık olarak 
asgari ücretin yıllık 
tutarını aşamayacak. 
Bakanlar Kurulu, bu 
oranı yarısına kadar 
indirmeye, iki katına 
kadar artırmaya ve 
belirtilen haddi

GİREBİLİR 
Bilgilere göre, 
öğretmenler düşük 
zam protestosunu 
sınav eylemiyle yap
mayı planlıyor. Buna 
göre öğretmenler, 
düşük zam duru
munda ÖSYM’nin 
haziran ayından 
itibaren yapacağı 
hiçbir sınava 
gözlemci olarak 
katılmayacak. 

asgari ücretin yıllık 
tutarının iki katını 
geçmemek üzere 
belirlemeye yetkili 
olacak.
Bireysel katılım 
yatırımcıları, Hazine 
Müsteşarlığı ve 
Maliye Bakanhğı'nca 
belirlenen esaslar 
dahilinde şirketlere 
koydukları sermaye 
miktarının yüzde 
75'ini, Gelir Vergisi 
matrahından gider 
olarak indirebilecek. 
Bunun için anonim 
şirketlere ait iştirak 
hisselerinin en az 2 
tam yıl elde tutma 
şartı aranacak.
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, 
TÜBİTAK ile KOS- 
GEB tarafından 
belirlenenaraştırma, 
geliştirme ve yeni-\ 
likçilik programları 
kapsamında son 5 
yıl içinde projesi 
desteklenen kuram
lara iştirak sağlayan 
bireysel katılım 
yatırımcıları için bu 
oran, yüzde 100 
olarak uygulanacak.

ÖSYM 16-25 
Haziran tarihleri 
arasında 5 ayrı 
üniversite sınavının 
ardından polis 
akademisi, iki ayrı 
kamu personeli 
seçme sınavı 
(KPSS), tıpta ve diş 
hekimliklerinde 
uzmanlık başta 
olmak üzere 12 
büyük merkezi 
sınav yapacak. /

Sigara ve içkiye 
yüzde 15 zam

TBMM’deki yasa 
tasarısı ile sigara ve 
içki fiyatlarına zam 
geliyor. MHP’li 
Maliye eski Bakanı 
Sümer Oral, zammın 
yüzde 10-15 civarın
da yansıyacağını 
bildirdi.
TBMM Plan Bütçe 
Komisyonunda be 
nimsenen ve Meclis 
Genel Kurul gün
demine giren amme 
alacakları yasa 
tasarısı ile sigara ve 
içki fiyatlarına zam 
geliyor. MHP’li 
Maliye eski Bakanı 
Sümer Oral, zammın 
yüzde 10-15 civarın
da yansımasının 
beklendiğini bildirdi. 
TBMM Plan Bütçe 
Komisyonunun 
MHP’li üyeleri, 
Erkan Akçay Sümer 
Oral, Mustafa 
Kalaycı ve Mehmet 
Günal, tasarı ile özel 
Tüketim Vergisi 
Kanununda değişik
lik yapıldığını hatır
lattılar. Sigara, 
tütün ve alkollü 
içeceklerden 
ÖTV’nin belirlen
mesinde yeni 
usuller getirildiğini 

^vurgulayan MHP 
^milletvekilleri, 
tasarıya ekledikleri 

muhalefet şerhinde 
şöyle dediler: 
“Yeni kanun tasarısı 
ile sigara başına 
vergi konmaktadır. 
ÖTV kanunun ekli 
listedeki sigaralar 
için hem maktu hem— 
nispi vergi 
öngörülmektedir. 
Sigara ve alkollü 
içeceklerin vergileri 
bundan böyle, her 
altı ayda bir, TUİK 
tarafından ilan 
edilen üretici fiyat 
endeksinde son altı 
ayda meydana gelen 
değişim oranında 
yeniden belir
lenecektir. Bu 
düzenlemelerle 
sigaranın en az 
yüzde 10-15 nis
petinde zam- 
lanacağını düşünü 
yoruz. Sigarada 
vergi yükü son 
hadqine dayan
mıştır. Bölgemizdeki 
ülkelerde en pahalı 
sigara fiyatı 
Türkiye’dedir. Sigara 
kaçakçılığı korkunç 
boyutlardadır.
Hükümet dikkatini 
ve enerjisini 
sigaraya vergi 
getirmeye değil, 
kaçakçılığı kararlı 
bir şekilde önlemeye 
teksif etmelidir.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 5''3 10 28

_________ ULAŞIM_________
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 4771
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OrmT.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
Yenikapt (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO imam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz S13 16 45
Beyza Patrol 513 01 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
lomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 544 80 88

TAKSİLER

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

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

Gemlik KHrfez
GEMLİK’!* İLK OÛNLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4285

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

akiMılii
VENÜS SİNEMASI

AÇLIK OYUNLARI: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:45...
SİYAHLI KADIN 

12:00-14:15-16:30- 
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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AKAR ■KALİTELİ HİZMET 
■ GÜVENİLİR AKARYAKIT 
■ÜCRETSİZ OTO YIKAMA 
■MADENİ YAĞ
■MARKET
■İÇ DIŞ DETAYLI YIKAMA

(Motor, Koltuk, Tavan, Alt Döşeme Yıkama) 
SİZ ARAYIN, BİZ AUP OTONUZU YIKAYALIM.

Petrol Ofisi

- POSITIVE KARTLA 
- 3SS3 HEDİYE YAKIT

S AKCAN PETROL
; Merkez : Hisar Mah. Dörtyol Ağzı Mevkii - GEMLİK
Şube: Armutlu Yolu Kurudere Mevkii - KÜÇÜKKUMLA 

Şube: Hisar Mh. Gemlik Sümerbank Girişi Balıkçı Barınağı - GEMLİK 
Tel: 0.224 513 10 79

akcanl 6@poasbayi.com.tr

mailto:6@poasbayi.com.tr
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