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MagaiıiiiM 
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Osmangazi’de henüz kimliği 
belirlenemeyen kişi ya da kişi 
ier, arka balkon kapısından 
girdiği evden içerisinde 35 bin 
liralık altın bulunan çelik kasayı 
alıp kaçtı. Haberi sayfa 3’de

rTicaret ve Sanayi Odası’nın yeni binasının mimari projesi çizildi

^özüneri’nin projesi beğenildi
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın Sosyal Yaşam Merkezi’nde yapılacak 
olan modern hizmet binasının projesi belli oldu. TSO Meclis Başkanı Mimar 
\Hasan Sözüneri’nin sahibi olduğu Sözüneri Mimarlık firmasınca proje
lendirilen bina, yönetim kurulu ve Meclis üyelerine tanıtıldı.
3,5 katlı olarak inşa edilecek olan modern Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası binasının zemin 
katıyla birlikte kullanım alanı bin 800 metrekare olacağını söyleyen Mimar Hasan Sözüneri, 
'projenin odanın prestijini yükselteceğini, üye ve çalışanlarına güvenli, huzurlu bir çalışma 
lortamı sağlaya cağını söyledi. Yapının kurumsallığı en güzel şekilde yansıtacağını belirten 
ıSözüneri, mimari proje çiziminden ücret almayacağını sözlerine ekledi. Sözüneri’nin proje
li, TSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri tarafından ayakta alkışlandı. Haberi sayfa 4’de

Güne Bakış Şüpheli ölüm mezar açtırdı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

GTSO’nun yeni binasının
mimarisi belli oldu

j Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, uzun 
' süredir kentin görülür bir yerine modern bir 
i bina yaptırmak istiyordu.
■ Bunun için eski Belediye Başkanı Mehmet 

Turgut döneminde başlanan girişimler, 
Fatih Mehmet Güler zamanında da sürdü.

Sonuç alınamadı.
Ticaret Odası’nın hizmet binasının bulun

duğu yeri Büyükşehir Belediyesi yeşil ala 
na ayırmıştı. Yeni inşaata izin verilmiyordu.

Bu nedenle bina yıkılacaktı.
Fatih Başkan, GTSO’ya bazı öneriler getir

di, bunlar kurumca beğenilmedi.
Son olarak, Refik Yılmaz’ın Sosyal Yaşam 

Merkezi’nde, eski Nikah Salonu yanındaki 
। yer GTSO Meclisi’nce beğenilince düğmeye 
basıldı. Devamı sayfa 4’de

Göğüs kanserinden 
vefat ettiği şeklinde 
doktor raporuyla 
defnedilen Necmiye Ö. 
(72) adlı kadının 
çocukları Cumhuri yet 
Başsavcılığı’na başvu
rarak, annelerini ölme
den önce zehirlenmiş 
olabileceğini öne 
sürdüler.
Necmiye Ö.’nün oğlu 
Vedat T. Savcılığa 
verdiği dilekçesinde,

annesine ait dairelerin tanımadığı bir kişiye 
bulunduğunu, ölümün- vekalet verdiğini, 
den 9 gün önce hiç vekaleti alan kişinin de

annesinin üzerine 
kayıtlı olan 2 daireyi 
değişik kişilere sat
tığını iddia etti. Bunun 
üzerine, Cumhuri yet 
Şavcılığı Necmiye 
Ö. ’nün mezarını 
açtırarak cesedi Bursa 
Adli Tıp Kurumu’na 
gönderdi. Otopsi nin 
ardından ceset 
yeniden toprağa veril
di. Savcılık olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

Ulııılağllniverşitesi'nıle 
Hocalar ila Poliklinik 
Hizmeti Veriyor

Bursa’da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde öğre
tim üyeleri de artık polikliniklerde hiçbir fark ücreti almadan 
hasta muayene ediyor. Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde yeni 
uyulama ile hastalar fark ödemeden öğretim üyelerinden sağlık 
hizmeti alıyor. Hastanede yeni başlayıp canlı hizmet veren ’Çağn 
Merkezi’ telefonlannı arayan hastalar, sisteme dahil olan pro
fesör ve doçentlerden normal poliklinik randevusu alıp, fark 
ücreti ödemeksizin tedavi olabiliyor. Haberi sayfa 6’da

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Devir değişiyor
hmmmimi! imi sınıl

Gemi azıya aldı doludizgin gidiyor. 
Giderken önüne çıkan kim varsa ezip 
geçiyor. Hem eziyor geçiyor hem dilin
den zehir saçıyor.

Kendi gibi düşünmeyen, 
Kendi gibi konuşmayan...
Kendisine itiraz eden herkese yüksek 

tonda hakaretler yağdırıyor.
Olmadı kışkırtıyor.
Ne oluyor?
Her şey senin mi?
Alanda kaçan mı?
Bu dünya yedi cihan padişahı Kanuni 

Sultan Süleyman’a kalmamış...
Sana mı kalacak?
Kalmayacak.
Hem niye kalsın ki...
Devran dönüyor.
Devir değişiyor.
Sindirme...
Yıldırma...
Ürkütme yönetim biçimi oldu.
Hitler...
Mussolini...
Stalin...
Kimler geldi kimler geçti.
Hitler yok...
Ama onun acımasızca kıydığı 

Yahudiler kuşaktan kuşağa uzanıyor
lar.

Hatta dünya ticaretine yön veriyorlar.
Deli dolu ve cabbar olmasına karşın 

efendilik en büyük kabadayılık derdi 
bir akrabam.

Çünkü...
İyi niyetin,
Hoşgörünün,
İnsanca yaklaşımın açmayacağı kapı 

yok.
Sükûnet...
Sevgi...
Saygı...
Olmazsa olmaz değerler...
Başarı öğeleri...
Dileğiniz ve önerimiz bu değerleri 

önemsemek ve yaşama geçirmektir.

Gelelim yazının başlığının ne anlama 
geldiğine;

Sözlüklerde atın, gemini azışma 
alarak, binicisinin gem ile kendisini 
yönetebilmesini imkânsız hale getirme
si, komut dinlemez olması durumu 
olarak açıklanıyor.

Halk arasında da öfke nöbetleri 
içinde iken dişine kestirdiği bir kurban 
aramak,muhakeme yeteneğini yitirmiş 
halde yapacağını yapmaktır anlamında 
kullanılıyor.

Böyle hezeyan içinde olan insanlar 
çoğu kez yanlış davrandığının geç de 
olsa farkına varıyormuş.

Biz de sabırla o anı bekliyoruz...

Halk Eğitimi 
Merkezi 
Müdürlüğü’nün 
Umurbey 
Mahallesi’nde 
açtığı Yağlı Boya 
Resim Sergisi’nin 
açılışı ve sertifika 
dağıtım töreni 
büyük ilgi gördü. 
Kurs öğretmeni 
Fatma Mollaoğlu 
tarafından haftada 
iki gün toplamda 
368 saat süreyle 
eğitim ve öğretim 
gören 10 bayan 
kursiyer serti
fikalarını protokol 
üyelerinin 
ellerinden alırken, 
el emeği göz nuru 
eserlerini göste 
rime sundukları 
sergi ile birlikte de 
takdir topladılar; 
Törene Bursa Vali. 
Yardımcısı GemliJölo 
Kaymakam Vekili- 
Adnan Kayık,? 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, İl Genel 
Meclisi üyesi Ömer 
Aslan, Ak Parti 
Gemlik İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdiresi Rüveyde 
Kılıçlar ve çok sayı
da davetli katıldı. 
Törenin açış 
konuşmasını yapan 
Gemlik Kaymakam 
Vekili Adnan Kayık, 
Türk Kadınının her 
alanda olduğu gibi 
sanatta da etkin 
olmasının ülkenin 
refah düzeyinin 
göstergesi ola
cağını vurgula
yarak, kursiyerlere 
ve emeği geçenlere 
teşekkür etti. Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet

Ercümen’de, Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğünün 
organizasyonlarına 
dikkat çekerek, 
başarılarının alkışı 
hak ettiğini söyledi. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’da, Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdiresi ve 
çalışanlarını, “Karın 
ca Gibi” , “Arı Gibi” 
diye nitelendirerek, 
bir ülkenin veya 
kentin sadece alt 
yapı çalışmaları, 
tesisler ile değil, 
sosyal, kültürel ve 
sanatsal alanlarda
ki etkinlikleriyle de 
gelişeceğini kay

detti. Kursiyerlere 
sertifikalarının 
dağıtımının ardın
dan, sergi açılışı 
yapıldı. Sergi son
rasında Gemlik 
Belediyesi dav

etlilere tavuklu 
pilav, ayran ve tatlı 
dağıtırken, kursi 
yerler de ev yapımı 
yiyeceklerle 
davetlileri ağır
ladılar.

ABONE OLDUNUZ MU?
■M—— ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Traaa “suyunu boşatJIIA H HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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iilliiililHlIllIllMlMMSlM
Bursa'nın 
Osmangazi 
ilçesinde, henüz 
kimliği belirlene
meyen kişi ya da 
kişiler, arka balkon 
kapısından girdiği 
evden içerisinde 35 
bin liralık altın bulu
nan çelik kasayı alıp 
kaçtı.
Çiftehavuzlar 
Mahallesi 2. Emek 
Caddesi'nde ikamet 
eden Yusuf B.'un 
(25) evine, arka 
balkon kapısından

Bursa'nın 
Osmangazi 
ilçesinde meydana 
gelen kazada, kam 
yönetin çarptığı kişi 
yaralandı.
Yolun karşısına 
geçmek isterken

imernei lullamcılarına önemli uyarı!
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Bilişim 
Suçlarıyla Mücadele 
Şube Müdürlüğü, 
internet kul
lanıcılarını müzik 
indirirken veya film 
izlerken hacker 
saldırısına uğraya
bilecekleri konusun
da uyardı. 
İnternetten indirilen 
müzik, film, pro
gram veya herhangi 
bir dosya ile bilgisa
yarların hacker 
saldırısına daha 
açık hale geldiğini 
söyleyen Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Bilişim Suçları Şube 
Müdürü Tarık 
Ziyade, mağdurların 
internette sörf 
yaparken bazı kural
ları göz ardı ettik
lerini hatırlattı. 
Bilgisayar kul
lanıcılarının şifreleri
ni kimseyle paylaş
maması ve bu 
şifrelerin sık sık 
değiştirilmesi gerek
tiğini söyleyen 
Ziyade, 
"Vatandaşlarımız 
oyun oynarken, bazı 
sosyal paylaşım 
sitelerinde sohbet 
ederken ya da inter

giren kişi ya da 
kişiler, yatak odasın
da bulunan 50x30 
ebadında şifreli 
çelik kasayı çaldı. 
Polise müracaat 
eden ev sahibi 
Yusuf B., çelik kasa 
içinde piyasa değeri 
35 bin lira olan 6 
bilezik, 1 set, altın 
kol saati, 3 bileklik, 
2 küpe ve inci set, 
10 yarım altın ve 70 
çeyrek altının 
olduğunu söyledi. 
Polis, olayla ilgili 

yaralanan genç, 248 
promil alkollü çıktı. 
Elmasbahçeler 
Mahallesi Ankara 
Yolu Caddesi'nde, 
Salih K. (53) 
idaresindeki 
16 BJT 67 plakalı 

netten müzik, film 
ve program 
indirirken hacker- 
ların saldırısına 
maruz kalabiliyor. 
Çünkü hackerlar, 
müzik indirirken 
dosyanın içine virüs 
koyuyor ve böylelik
le sizin bilgisa
yarınızı ele geçiriy
or. Art niyetli insan
ların bu saldırılarına 
maruz kalmamak 
için internet kul
lanıcılarının güvenli 
olmayan, serti
fikasız, altında kilit 
işareti bulunmayan 
sitelerden program 
indirmemelerini 
tavsiye ediyoruz. 
Kullanıcılar, HTTP 
ile başlayan siteleri 
kullansın" dedi. 
Bazı kişilerin inter
nette kullandığı 
şifreyi banka işlem
lerinde de kullandık
larını belirten 
Ziyade, bu yöntemin 
hackerlerin işlerini 
kolaylaştırdığını vur
guladı. Ziyade, 
"Hacker, şifre kırma 
programını kulla
narak sizin para 
transferlerinde kul
landığınız şifrelere 
kolayca erişebiliyor. 

soruşturma başlattı. 
"ÇELİK KASAYA 
PARA VE ALTIN 
KOYMAYIN" 
Öte yandan, Bursa 
Emniyet Müdürü Ali 
Osman Kahya da 
muhtarlarla buluş
tuğu toplantıda, 
çelik kasaların 
güvensiz olduğunu 
söylemişti.
Kahya, şu ifadeleri 
kullandı: "Hırsız 
kasayı komple 
götürüyor, tenha bir 
yerde açıyor, 

kamyonet, Bursa- 
Ankara yolunda 
karşıya geçmek 
isteyen ve aniden 
yola çıktığı ileri 
sürülen Doğan 
Ö.'ye (25) çarptı. 
Kazada yaralanan

Bunu engellemek 
için banka işlem
lerinde virgül, ün 
lem işareti, iki nok 
ta, rakam ve harfler
den oluşan bir şifre 
kullanmanız gere 
kir" diye konuştu.

"ORİJİNAL 
PROGRAMLAR 
KULLANIN" 
Bilgisayarların her 
zaman saldırıya 
maruz kalabileceğini 
hatırlatan Ziyade, 
bütün programların 
orijinal ve güncel
lenebilir olması 
gerektiğini belirtti. 
Ücretsiz sitelerden 
indirilen program
ların çoğunda virüs 
bulunduğuna dikkat 
çeken Ziyade, 
kablosuz modem 
kullanıcılarına da 
bir uyarıda bulundu. 
Kablosuz ağlarda 
kullanılan şifrelerin 
genellikle basit 
şifreler olduğunu 
hatırlatan Ziyade, 
"Bazı firmalar 
kendi isimlerini şifre 
olarak kullanıyor. 
Hackerlar bunu 
fırsat bilerek iş yeri 
çalışanı gibi fir
manın bütün 

içerisindekileri 
tamamen boşaltıyor. 
Kasalar kesinlikle 
güvensiz. Kasalara 
para koymayın. 
Özellikle uzun tatil 
dönemlerinde kasa 
hırsızlıkları artıyor. 
Akşamları bırakıp 
gidiyorsunuz. Onun 
için kasalarda fazla 
para koymayın. 
Tatillerde özellikle 
kasalara para koy
mayın. Lütfen par
aları bankaya 
yatırın."

Doğan Ö., hastan
eye kaldırıldı.
Yapılan kontrollerde 
Doğan Ö.'nün 248 
promil alkollü 
olduğu ortaya çıktı. 
Kazayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

bilgilerini 
görebiliyor. Bazı 
modemlerde şifre 
bile yok. Hacker, 
girdiği 
bilgisayarla şifre 
koyuyor ve şirket 
kendi kullandığı 
bilgisayara hiçbir 

şekilde müdahale 
edemiyor. Bu 
sayede firmalar 
önemli ölçüde 
maddi zarar görü 
yor. Bunu önlemek 
için de bilgisayara 
bazı duvarlar konul
ması gerekir. 
Koruma program
ları, virüs program
ları gibi. Bu önlem
ler alınarak yüzde 
yüz bir güvenlik 
sağlanabilir" dedi.

"ÇOCUĞUNUZ 
AYNI ODADA 
BİLGİSAYARA 
GİRSİN" 
Ailelerin özellikle 
çocuklarına çok 
dikkat etmeleri 
gerektiğini ifade 
eden Ziyade, 
yakalanan hacker- 
ların gün boyu bil
gisayar başından 
kalkmayan insanlar 
olduğuna dikkat 
çekti.

Park Halindeki 7 
aracın Lastikleri 

Kesildi

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, 3 sokakta 
park halinde bulu
nan 7 aracın lastik
leri kesildi.
Hamidiye 
Mahallesi'nde Pazar, 
Işık ve Kurtuluş 
Sokakları üzerinde 
park halinde bulu
nan 7 aracın lastik
lerine, gece saat
lerinde kimliği belir
siz kişi ya da kişil
erce bıçakla zarar 
verildi. Sabah işler
ine gitmek için 
evlerinden çıkan 
vatandaşlar, gördük
leri manzara 
karşısında şoke 
oldu. Üç sokakta 
park halinde bulu
nan 16 KAH 84, 16 
PA 179, 16 KAP 43,

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

T ISA A “SUYUNU BOŞA
IflR || HARCAMA”

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

fflffilffl ABONEOLDUNUZMU?
cmli'lı lıı «inil mili «utıııl

16 F 9107, 06 AS 
8555, 16 KED 17 ve 
16 KBF 01 plakalı 
araçların yol kısmın
da kalan lastiklerinin 
bıçak ve benzeri 
kesici aletle 
kesilerek pat- 
latıldığını fark edip 
polise haber veren 
otomobil sahipleri, 
"Sabah işe gitmek 
için evden çık
tığımızda lastiklerin 
kesildiğini gördük. 
Sokak boyunca 7 
aracın lastiğinin 
kesildiğini öğrendik. 
Bunu alkollü şahıs
ların yaptığını 
zannediyoruz" dedi. 
Araçlar ve lastikler
den parmak izi alan 
polis, olayın fail ya 
da faillerini arıyor

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Güne Bakış
Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni binasının mimari projesi çizildi

Söziineri'nin projesi beğenimi
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın Sosyal Yaşam Merkezi’nde yapılacak 
olan modern hizmet binasının projesi belli oldu. TSO Meclis Başkanı Mimar 
Hasan Sözüneri’nin sahibi olduğu Sözüneri Mimarlık firmasınca proje
lendirilen bina, yönetim kurulu ve Meclis üyelerine tanıtıldı.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

GTSO’nun yeni binasının 
mimarisi belli oldu

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal 
Akıt, yeni bina konusunda neredeyse 4 
yıldır uğraş veriyor.

Amacı, görevinin son yılında Oda’yı mo 
dern bir hizmet binasına kavuşturmaktı.

Bu çaba sonuç verdi.
Mevcut binaya karşın gösterilen yerler 

içinde en uygun bulunan alanda yapılacak 
hizmet binası için Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın Meclis Başkanı Hasan Sözüneri’ 
nin, ‘Sözüneri Mimarlık Ltd. Şirketi’ proje 
çalışması yaptı.

Çalışmalar içinden bir tanesi, yönetim ve 
meclis üyeleri tarafından önceki gün 
yapılan toplantıda beğenildi.

Sözüneri, geçtiğimiz yıllarda Bursa olim 
pik stadın projesini çizerek, Büyükşehir 
Belediyesi ile stad yapımını başlatarak, bir 
başarıya imza attı.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’na çiz 
diği projeden hiçbir ücret almayacağını 
yapılan toplantıda taahhüt etti, üyelerce 
ayakta alkışlandı.

Sözüneri’nin çizdiği proje görsel olarak 
tanıtılırken, gerçekten güzel ve gösterişli 
bir yapının hazırlandığını gördük.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’na 
yakışacak bir eser olacağı şimdiden belli.

GTSO’nun binayı yaptıracak mali kaynağı 
hazır.

Kesin hesaplar çıkmamakla birlikte, 
Başkan Akıt, hemen teknik diğer proje 
lerin başlatılması için emir verdi.

Makina Mühendisi ve Meclis üyesi Şahin 
Danış’a ve Elektrik Mühendisi Kaya 
Kesen’e çalışma başlatılması için haber 
salındı.

Hedef, 2013 yılına girmeden inşaatın biti 
rilmesi.

Hayırlı olmasını diliyoruz.
Gemlik, her gün büyüyen ve değişen bir 

kent..
Bu kente yakışacak, kentin dokumunu 

bozmayacak güzel mimari yapılar | 
kazandırılması gerekir.

Karşıdan bakıldığında tek düze betonar 
me binalarla dolu olan ilçemizde, yasal 
olarak güzel diyebileceğimiz, özgünlüğü 
olan binalar yapılmıyor.

Bakın ovada bugünlerde yapılan binaların 
tümü aynı model.

Müteahhitler, ovada yaptıkları binaların 
aynılarını kentin bir başka köşesinde de 
yapıyorlar.

Fransız balkonlar, birbirinin aynı veya 
yakın dış görünüşlü binalar ile kente ruh 
kazandıramıyoruz.

Amaç yap sat, para kazan olunca ortaya 
ölü bir kent çıkıyor.

Ruhu olmayan, binlerce beton yapı.
Not: Geçtiğimiz günlerde köşemde yazdığım 

Çarşı Camii ile ilgili yazımda, Mimarlar Odası 
Temsilciliği’nin Çarşı Camiinin altının işyerleri 
ve otopark, üstünün camı yapılması konusunda 
hatalı yazıldığını Oda Temsilcisi Kenan Çakır . 
gönderdiği SMS ile bildirdi. Eski belediyenin 
güçlendirilip işyeri, Parkın olduğu yerde cami 
ve protokol sosyal alanları cafe yapılması 
önerdiklerini söyledi. Düzeltirimi '

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
yapılacak yeni 
hizmet binasının 
mimari projesi yöne
tim kurulu ve meclis 
üyeleri tarafından 
beğenildi 
Önceki gün, Mayıs 
ayı GTSO Meclis 
toplantısında, aylık 
mizanın görüşülerek 
kabul edilmesinden 
sonra, Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde yapıla
cak olan modern 
hizmet binası, 
Sözüneri Mimarlık 
Bürosu tarafından 
hazırlanan projesi, 
GTSO Meclis 
Başkanı Mimar 
Hasan Sözüneri 
tarafından yönetim 
kurulu ve meclis 
üyelerine tanıtıldı. 
Üç değişik proje 
üzerinde çalışma 
yaptıklarını belirten 
Hasan Sözüneri, 
üyelerin de ~ 
beğendiği mimari 
projenin Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın prestijini 
yükselteceğini, 
üyelerine ve çalışan
larına huzurlu, 
güvenli ve rahat bir 
çalışma ortamı sağla 
yacağını söyledi. 
Sözüneri, konuşma 
sında, ‘‘Bu bina 
görünüm itibariyle 
etkili bir yapı olacak. 
Kurumsalhğı en 
güzel şekilde temsil 
edeceği gibi, geniş, 
rahat çalışma alan
larıyla hizmetin 
kalitesini arttıracak. 
Binanın bulunduğu 
alanda 3 kat imar izni 
bulunuyor.
Biz, üst katı lokal 
veya Meclis Salonu 
olarak kullanabiliriz. 
Bu bölümün tama 
mında camdan bir 
alan yarattık. 
Bodrum katı 330 
metrekare olup, 
burası arşiv ve 
depo olarak kul
lanılacak. Birinci 
katta 245 m2, ikinci

katta 311 m2 çatı katı 
188 m2 olacak.
Binanın tüm kullanılır 
alanlarının toplamı 
1800 metrekareye 
yakın olacak.’’ 
dedi.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası yöne
tim kurulu ve meclis 
üyeleri sunumdan 
sonra Sözüneri’nin 
projesini dakikalarca 
alkışladılar.

GTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, yaptığı 
konuşmada, yıllardır 
yeni bir binaya 
kavuşmak için çaba 
ladıklarını belirterek, 
‘‘Bu binamızdan iste
meyerek ayrılıyoruz. 
Belediyemiz ile ortak 
olduğumuz bu 
binanın bulunduğu 
yer, planlarda yeşil 
alana ayrıldı.
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde bize 
ayrılan bu arsada 
yapacağımız binamızı 
içimizden biri, Meclis 
Başkanımız Hasan 
Sözüner’i hazırladı. 
Çok güzel çalışma 
yapmışlar. Bu pro
jenin en kısa zaman
da hayata geçirilmesi 
için hemen çalış
maların başlanması
na, diğer teknik pro
jelerinde hazırlan
masına başlansın. 
Binamızı yılbaşına 
kadar bitirip, yeni 
yıla bu binada gire
lim. Mimarımıza çok 
teşekkür ediyorum" 
dedi.

SÖZÜNERİ PROJEYİ 
ÜCRETSİZ ÇİZİYOR 
Daha sonra söz alan 
Hasan Sözüneri, 
elektrik, statik, 
mekanik bölümler ve 
çevre düzenleme ile 
ilgili projelerin de 
tamamlanması 
halinde, binanın 
ihaleye çıkabileceğini 
belirterek, 
‘‘Bu projeyi bizim 
büroda hazırlıyoruz. 
Çok hızlı bir çalışma 
ile sonlandıracağız. 
Mimari projeyi 
herşeyi ile Oda’miza 
bedelsiz olarak 
yapmayı taahhüt 
ediyorum." 
dedi.
Bu sözler, Oda 
üyelerince dakikalar
ca ayakta alkış
landıktan sonra, tüm 
üyeler Hasan 
Sözüneri’yi kut
ladılar.

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe yönetimi 
tanışma ziyaretle 
rine mülki amirlerle 
başladı.
İlçe Başkanı, 
Mehmet Sertaslan 
ve yönetimi ilk 
olarak Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt’ı ziyaret etti. 
Ziyarette, Gemlik’in 
bazı sorunları 
üzerinde karşılıklı 
görüş alışverişinde 
bulunuldu.
Başsavcı Bayazıt;
“Yeni yönetiminizin 
ilçemiz adına iyi 
şeyler yapacağına 
inanıyorum.
Sayın Sertaslan’ın 
pozitif enerjisinin

Gemlik’e yayıla
cağını biliyor ve çık
tığınız yolda Allah 
utandırmasın diyor, 
başarılar dili 
yorum.” dedi. 
Bir sonra ki ziyaret, 
Bursa Vali Yardımcı 
sı, Gemlik 
Kaymakam Vekili 
Adnan Kayık’a ve 
İlçe Emniyet 
Müdürü Kenan 
Kerdiğe’ye yapıldı. 
Yapılan ziyaretler de 
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı
Sertaslan’a konuş
masında şunları 
söyledi:
“Bizler, sorumluluk 
bilinciyle görevi 
mize başladık. Hiç 

bir vatandaşımızı 
ayırt etmeden 
kucaklayacağız. 
İnsanlara en iyi şe 
kilde hizmet verebil 
mek, ilçemize hiz 
met veren kamu 
kuruluşlarıyla, sivil 
toplum örgütleriyle 
iletişim içinde 
olmakla gerçekleşir. 
Bu bilinçle düzenli 
ilişkilerimizi 
sürdüreceğiz.” 
CHP İlçe Yöneticileri 
diğer kamu kurum 
ve kuruluşları ile 
beraber sivil toplum 
örgütlerine ziyaret
lerini ilerleyen gün
lerde gerçekleştire
ceklerini de 
belirttiler.

Halkın Sesi Partisi 
Gemlik İlçe 
Başkanlığının 
Merkez Çarşı Camii 
ve belediye binası 
nerede olmalı konu
lu anket çalışması 
tüm hızıyla devam 
ediyor.
İlçe Başkanı Emir 
Kantur yaptığı açık
lamada, “Çarşı 
Merkezi, Taş 
Ocakları mevkii, 
Bahkpazarı mevkii, 
eski ve yeni sahil 
bölgesinde, 
Cumhuriyet 
Mahallesi ve Küçük 
Sanayi Sitesi’nde 
Gemlikli hemşehri
lerimizle üç günlük 
çalışma sonucunda, 
647 kişiyle anket 
çalışması yaptık, 
onların görüşlerini 
aldık^Anketimizden 
sağlıklı sonuç alabil 
memif için şehri 
mizin tüm bölgeleri
ni geziyor, kozmo

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.con>

polit bir yapı oluştu
ran ilçemizdeki tüm 
grupların ve değişik 
etnik kökenden 
oluşan vatandaş 
larımızın fikir ve 
düşüncelerini 
almaya çalışıyoruz. 
Hafta sonuna kadar 
eski Pazar Caddesi, 
yeni Pazar caddesi, 
İstiklal Caddesi ve 
Hisartepe 
Mahallesindeki 353 
kişiyle görüşüp 
pazar günü akşamı 
anketimizi son- 
landıracağız. Üç 

günlük değer
lendirme sonucun
da elde ettiğimiz 
sonuçları detaylı 
şekilde basın men
suplarımız ve 
Gemlik halkıyla pay
laşıp anket sonuç 
larını (Gemlik halkı 
nın taleplerini) 
Belediye 
Başkanvekilimize 
sunacağız. Anketi 
mize yoğun ilgi 
gösteren tüm 
hemşehrilerimize 
saygılar sunan m.” 
dedi.

flykentli öğrencilerden flLS başarısı
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu öğrencileri, 
29 Nisan 2012 tari
hinde yapılan Askeri 
Liseler Giriş sınavın
da başarılı oldu. 
Okulun 8.nci sınıf 
öğrencilerinden Yusuf 
Aydın, Göktan 
Yaman, Buğra Çelik, 
Faruk Yavuz, Erol 
Yücelen, Kutay 
Karakamış Kara 
Deniz Hava GATA ve 
Bando Liselerini ayrı
ca Onuralp Adacan, 
Hakkı Can Kubulan 
ye Yavuz Melih 
Özgüven Bando 
Astsubay Lisesi 
sınavlarını kazanarak, 
büyük başarı elde 
ettiler.

I özel Aykent İlköğre
tim Okulu Müdürü 
Ahmet Cevdet İşler,

Yusuf Aydın Göktan Yaman Erol Yücelen
gazetemize yaptığı 
açıklamada, öğrenci
lerinden Yusuf 
Aydın’ın ALS 
sınavlarında Gemlik 
birincisi olduğunu 
bildirdi.
İşler, öğrencilerinden 
9 Haziran 2012 tari
hinde yapılacak olan 
SBS sınavlarında da 
aynı başarıyı bek
lediklerini söyledi. Kutay Karakamış Onuralp Adacan Hakkı Can Kubulan Yavuz Melih Özgüven

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.con
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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BM lilüilüi* Mil İl M faili Mm
Bursa'da Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'nde öğre
tim üyeleri de artık 
polikliniklerde 
hiçbir fark ücreti 
almadan hasta 
muayene ediyor. 
Uludağ Üniversitesi 
Hastanesi'nde yeni 
uyulama ile hastalar 
fark ödemeden öğre
tim üyelerinden 
sağlık hizmeti alıyor. 
Hastanede yeni 
başlayıp canlı 
hizmet veren 'Çağrı 
Merkezi' telefonlarını 
arayan hastalar, sis
teme dahil olan pro
fesör ve doçentler
den normal polik
linik randevusu alıp, 
fark ücreti ödemek
sizin tedavi olabiliy
or. Yeni uygulamaya 
göre; sosyal 
güvencesi olan 
hastalar, ameliyatlar 
için de hocaya ayrı
ca ödeme yapmadan 
sağlığına kavuşa
biliyor.
"ÇAĞRI MERKEZİ

DEVREDE" 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. 
Tahsin Yakut, hasta
ların sağlık hizmet
lerine daha kolay 
ulaşmasını sağla
mak için başlatılan 
'çağrı merkezi' sis
temiyle önemli bir 
adım attıklarını 
söyledi.
Yaklaşık 6 ay önce 
başlatılan çağrı 
merkezi sisteminin 

iyice oturduğunu 
anlatan Yakut, bu 
sistemle daha çok 
hastaya randevu 
vermeye başladık
larını vurguladı. 
Başhekim Prof. Dr. 
Tahsin Yakut, geçen 
yıl ayda ortalama 73 
bin olan randevu 
sayısının bu yıl 88 
bine yükseldiğini 
bildirdi.

"HOCALAR DA 
MUAYENE EDİYOR" 
Üniversitede tam 

gün hizmet veren 
Tıp Fakültesi öğre
tim üyelerinin, 
çağrı merkezindeki 
sisteme dahil 
olmasıyla poliklinik 
hastalarına da bak
maya başladığını 
anlatan Prof. Dr. 
Yakut, "Birçok 
kimse, hocaların 
fark ücreti almadan 
muayene ettiğine 
inanamıyor. Bir yan
lışlık olmasın diye 
defalarca soruyor. 
Şu anda hastanem
izde, kime muayene 
olursanız olun, 
hiçbir şekilde fark 
ücreti alınmıyor, 
ameliyat için fark 
alınmıyor. Yeter ki 
hastanın sosyal 
güvencesi olsun" 
dedi.
Prof. Dr. Yakut, 
"Hastalarımız haf
tanın 5 günü sabah 
08.30'dan gece 
^4.00'e kadar çağrı 
merkezindeki rande
vu sekreterlerini 
arayıp randevu ala
bilirler. Hafta sonu 

ve gece 24.00'ten 
sonra da otomatik 
çağrı sistemi devr
eye giriyor. Her 
anabilim dalının 
randevu telefonu 
ayrı. Bunları has
tanemizin web say
fasında bulabilecek
leri gibi 295 00 00 
numaralı hastane 
telefonundan da 
ilgili birimin 
telefonunu 
öğrenebilirler." 
eklinde konuştu. 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. 
Tahsin Yakut, hasta
lara da seslenerek; 
"Hastalardan 
ricamız, hizmetin 
aksamaması ve 
başkasının randevu 
hakkını engelle
memek için, gele
meyecekleri rande
vuları aynı çağrı 
sistemini arayarak 
iptal ettirmeleri 
veya tarihlerini 
değiştirmeleridir." 
diye konuştu.

Güneşli 
günler 
geliyor

Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
mayıs ayı nın 
büyük bölümü nü 
mevsim normal
lerinin üzerin de 
yağışlı geçiren 
Güney Marma ra'da 
yarından itibaren 
açık ve güneşli 
hava etkili olacak. 
Yaz mevsiminin ilk 
günü olan 1 
Hazirandan itiba 
ren hayalar ısın
maya başlayacak 
ve hafta başına 
kadar bölgede 6 
dereceye varan 
sıcaklık artışları 
yaşanacak. Güney 
Marmara'da hafta 
başından itibaren 
30 derecenin 
üzerinde sıcaklıklar 
görülecek. 23-25 
derece arasında 
değişen hava sıcak
lıkları, 27 derece, 4 
Haziran pazartesi 
günü ise mevsim 
normalleri olan 28,4 
derecenin üzerine 
çıkarak, 31 dere 
ceye ulaşacak.

elm& sekeri
--- - KREŞLERİ ----

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
v, 'KURUMU

«GITIMDt 11 VIL
ERKEN KfîYİT

AVANTAJLARIMIZDAN 
^YARARLANIN

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

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

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

5I7 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

mailto:info@efmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Minili kalplerin coşkusu ayakla alkışlandı

Gemlik Özel Sevgi 
Bahçesi, Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu, Zübeyde 
Hanım Ana Okulu ve 
Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu’nun 
Gemlik Belediyesi 
sponsorluğunda İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile birlik
te organize ettiği 
“Okul Öncesi Eğitimi 
Yıl Sonu Çocuk 
Şenliği” etkinlikleri 
büyük ilgi gördü. 
Sosyal Yaşam

Merkezi Düğün 
Salonunda yapılan 
etkinliği Gemlik 
Belediye

Başkanvekili.
Refik Yılmaz, Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen,

Şube Müdürü 
Burhan İnan, 
Gençlik Hizmetleri 
Spor Müdürü Ahmet 
Adil Tunç, Ak 
Parti İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz’ın 
yanı sıra çok sayıda 
davetli katıldı. Okul 
öncesi eğitim ve 
öğretimin önemine 
dikkat çekilen etkin
liklerde minik öğren
ciler yıl boyunca 
çalıştıkları gösteri
leri büyük bir 
başarıyla sahneye 

koydular. Güldüren, 
güldürürken 
düşündüren, şarkı 
söyleyen, şiir 
okuyan, folklor 
oynayan, skeçler ter
tipleyip, gösteriler 
organize eden minik 
kalpler ayakta alkış
landılar. Etkinlik kap
samında Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Milli 
Eğitiminin her 
kademesine büyük 
destek sunan ve 
katkılar koyan

Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a plaket 
takdim etti. Okul aile 
birlikleri de şenlikleri 
organize eden Şube 
Müdürü Burhan 
İnan’a bir plaket 
sundu. Gecenin 
sonunda ise 
Belediye 
Başkanvekili, 
Refik Yılmaz, tüm 
öğrencilere 
bebek ve arabalar
dan oluşan oyuncak
lar hediye etti.
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Kaamalıamht Kupası 6ümüs ayak Basfcetoc
Kaymakamlık 
Kupası Gümüş Ayak 
Basketbol 
Turnuvasında 
çeyrek finaller Cuma 
günü başlıyor. 
Çeyrek finallerde, ilk 
maçta Ağdemir ile 
Roda saat 19.oo’da, 
Yaşam Atölyesi ile 
Çimtaş saat 20.30’da 
karşı karşıya gele

cekler.
Pazartesi günü ise 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi ile Ayşe 
Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu 
saat 19.oo’da, 
Muhasipler ile BP 
Petrolleri A.Ş. saat 
20.30’da karşı 
karşıya gelecekler.

Win Dlllilil
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

Ofl-Boaıl sampiyonasina yoğun ilgi
yapıldı.
Bursa Alternatif
Sporlar Kulübü'nün

Türkiye Off-Road 
Şampiyonası'nın 2. 
yarışı Bursa'da

Firmamızda çalışacak 
GIDA TEKNİKERİ ve 

Üretim Bölümü’nde çalışacak 
BAY VE BAYAN 

ELEMANLAR ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur.

ÖZBİB GIDA SANAYİ A.Ş.
Yeni Yalova Yolu 3.Km. 
Tel: 513 45 79 GEMLİK

(BASK) organize 
ettiği yarışta, 
13 pilot özel 
tasarımlı 4x4 
araçlarla dereceye 
girebilmek için 
mücadele etti. 
Şampiyonaya 
BursalI yarışseverler 
yoğun ligi gösterdi. 
Yarışlar, Bursa 
Uluslararası 
Tekstil Ticaret 
Merkezi (BUTTİM) ile 
yakın çevre yolu 
arasında özel olarak 
hazırlanan 
Büyükşehir 
Belediyespor ve 
Oytaş Yıldız İnşaat 
parkurlarında 
yapıldı.
Bu arada, yarışlara 
Ankara'dan katılan 
İsmail Ayhan'ın kul
landığı araç, zorlu 
pistte takla attı.

Ayhan, kazayı hafif 
sıyrıklarla atlatırken, 
yardımcı pilot 
Cemal Akagündüz 
yara almadı. Ayhan'a 
yarış yerinde bulu
nan sağlık görevlileri 
müdahale etti.
Yarışlar sonunda 
dereceler şöyle oluş
tu:
Genel Klasman: 
1- Nihat Keskin- 
Deniz Dağlı (102 
puan)
2- Caner Akkaya- 
Suat İnan (89 puan) 
3- Ahmet Tınkır-Rafet 
Yılmaz (87 puan) 
Sınıf Birincileri: 
Sınıf 1: Cengiz İnceli- 
Ali Günpay 
Sınıf 2: Levent Arı- 
Serkan Birincioğlu 
Sınıf
3. Nihat 
Keskin-Deniz Dağlı

ElEMflN AHANIYOB
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

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

Ulaştırma Bakanlığı’ndan almış olduğumuz 
16 ZF 015 ve 16 ZV 391 plakalı araçlarımıza ait 

K2 Taşıt kartımızı kaybettik. Hükümsüzdür.
HALİT USLU İNŞAAT LTD.ŞTİ.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

mı 
Mim

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

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?
■■Z.ıZııı. ABOHEOIUNOKIMMOKUTUH

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Korsan taksine hinenlere ağır ceza
Korsan taksicilere 
kesilen para 
cezalarını artırılırken 
artık korsana binen
lere de 215 lira para 
cezası kesilecek. 
İlgili kanun teklifi, 
dün gece TBMM 
Genel Kurulu'nda 
kabul edilerek 
yasalaştı.
Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapan 
Kanun'a göre, kor
san taksiler, bağlı 
bulundukları durak 
ve işletmelerin 
yanında bunları kul
lanan yolcular para 
cezası ödeyecek.

Dış açıkta makas daralıyor
Dış ticaret açığı 
Nisan ayında 6.6 
milyar dolar oldu. 
Dört ayda açık 27 
milyar doların altına 
indi.
Dış ticaret açığında
ki makas daralmaya 
devam ediyor. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun veriler
ine göre, Nisan 
ayında dış ticaret 
açığı 6.6 milyar

Mtın, 13 yılın en kötü dönemini yaşıyor
Altın, Avrupa krizin
den olumsuz yönde 
etkilenirken son 13 
yılın en kötü aylık 
seyrini yaşıyor. 
Avrupa'nın borç 
krizinde yatırımcının 
kendini korumak 
için doları seçmesi 
ile altın yaklaşık 13

Korsan taksicilik 
yapanlar, kanunda 
belirtilen idari para

cezasının 3 katı 
(yaklaşık 1950 lira), 
bir yıl içinde tekrar

dolar olarak gerçek
leşti. CNBC-e 
anketinde dış açığın 
7.35 milyar dolar 
açık vermesi bek
leniyordu.
Dış ticaret açığı 
Mart ayında da 7.3 
milyar dolar açık 
vermişti.
Dört aylık dönemde 
dış açık yüzde 20.1 
düşüşle 26.9 milyar 
dolara geriledi.

yılın en kötü aylık 
seyrini yaşıyor. 
Spot altının onsu 
dün sabahki kay
bının ardından 
yüzde 0.5 
tırmandıktan sonra 
bugün pek fazla 
değişim göster 
meyerek

Singapur'da yerel 
saatle 10.31'de 
1,562.63 dolar oldu 
Dolar içinde euro- 
nun da olduğu altı 
majör para birimi 
karşısında mayıs 
ayında yüzde 5.4 
yükselirken külçe 
altının onsu mayıs 

lanması halinde ise 
5 katı (yaklaşık 9 bin 
675 lira) ceza ödeye
cek. Ayrıca daha 
önce 15 gün trafik
ten men edilen bu 
araçlar, bundan 
sonra 60 gün 
süreyle trafiğe çıka
mayacak.
Korsan taksilerden 
yararlananlar da 
ceza kapsamına 
alındı. Bu ceza, ilgili 
fırkada belirtilen 
cezanın üçte biri 
oranında (yaklaşık 
215 lira) uygu
lanacak 

ayında yüzde 
6.1 değer 
kaybederek bu yılın 
en büyük düşüşünü 
yaşadı.
Üst üste dört aylık 
kayıp sarı metalin 
1999 ağustosundan 
beri en kötü perfor
mansı olacak.

Facelıook yüzde 20 
daha düşebilir

Yüzyılın halka arzın
dan yüzyılın faciası
na dönüşen 
Facebook Çarşamba 
seansında 28 dolara 
kadar geriledi. 
Bloomberg’in yap
tığı araştırmaya 
göre, hisselerin 
NASDAQ’da işlem 
gören benzer web- 
tabanh şirketlerle 
aynı değerlemeye 
gelmesi için en az 
%20 daha değer 
yitirmesi gerekecek. 
Facebook’un 
1Ç2012 mali 
sonuçları da hayal 
kırıklığı yarattı.
Yatırımcıları 
Facebook ve 
aracılık eden yatırım 
bankaların dava 
ediyor.
Facebook hisseleri 
halen 2014 tahmin 
edilen karı olan 2.7 
milyar dolara göre 
29.5 F/K ile işlem 
görüyor. Hisse fiy
atının diğer NAS
DAQ web-tabanh şir
ketlerin F/K’sına 
inmesi için 23 dolara 
kadar düşmesi 
gerekecek. Halk arza 
katılan yatırımcılar 
%20 kaybetti. Piyasa 
değeri 80 milyar 
dolara kadar gerile
di.

Facebook 1Ç2012’de 
karının %12 
düştüğünü açıkladı. 
Sorun büyük ölçüde 
reklam gelirinin üye 
sayısına paralel art- 
mamsından kay
naklanıyor. 
Facebook’un genç 
kullanıcıları daha 
çok mobil cihazlar
dan giriş yapıyor, 
halbuki Facebook’ın 
yazılımı ve iş modeli 
masa ve diz üstü 
kullanıcılara göre 
uyarlanmış.
Halka arzda Morgan 
Stanley 
Facebook’un kar 
ivmesini (F/K bölü 
yıllık kar büyüme 
oranı) 1.3 olarak 
belirledi. NASDAQ 
ortalaması
1.1. Yahoo!, Google 
gibi şirketler 24 
civarında F/K ile 
işlem görüyor.
Google halka arzın
dan bu yana %73 
kar ivmesi yakala
masına rağmen 
F/K’sı %70 düştü. 
Facebook’un da 
aynı akibete uğra
ması muhtemel. 
Ama sorun şu ki, 
Facebook’un %30 
kar ivmesi tuttur
ması bir hayli zor 
görünüyor.

i
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 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 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

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 Patrol s13 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Boyza Petrol 513 01 03

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. 554 80 88

TAKSİLER

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

RELEOİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4286 
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)

IHİIİHMN
VENÜS SİNEMASI 

SAĞ SALİM:11:30- 
14:00-16:15-18:30- 

20:30 
MAVİ 

PANSİYON:12:00- 
14:15-16:30-20:00 

REZERVASYON 513 33 21 
CIUŞAVM TUTKU 

SUPERTURK:
13.30-15.30-17.30 

19.30-21.30
SEN KİMSİN: 12.00- 

14.00 -16.00-18.00-20.30
FETİH 1453:11.30 
14.30-17.30-20.30 

Rez. Tel: 51415 00
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GUVENCŞ
AKAR f KALİTELİ HİZMET 

■ -GÜVENİLİR AKARYAKIT 
■ -ÜCRETSİZ OTO YIKAMA 
■ -MADENİ YAĞ

I -MARKET I
1-İÇ DIŞ DETAYLI YIKAMA
I (Motor, Koltuk, Tavan, Alt Döşeme Yıkama) 

-■ 5İZ ARAYIN, BİZ AUP OTONUZU YIKAYALIM,

I POSITIVE KARTLA 

j| HEDİYE YAKIT

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


S 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

® ÜCKftRDESLER
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
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Kırmızı ışıkta islenen 
cinayeMavası karara kaldı 
Bursa'nın merkez Osmangazi 
ilçesinde, bir alışveriş merkezinin 
önündeki trafik lambalarında, oto
mobiliyle kırmızı ışıkta duran eski 
ortağını pompalı tüfekle öldürdüğü 
öne sürülen tutuklu sanığın davası 
karara kaldı. Haberi sayfa 3’de

Dörtyol Kavşağı kapatılıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı 12 Ağustos 2009 tarihinde aldığı karar 
kapsamında, Dörtyol Kavşağı’nı Pazartesi günü Gemlik giriş ve çıkışına kapatıyor. Araçlar, 
Gemlik girişi ile Yalova yönüne çıkışı Terminal yanındaki Umurbey Köprüsü’nden yapacak.
Bursa - Yalova karayolu üzerinde yer 
alan Gemlik Dörtyol Kavşağı, 4 Haziran 
Pazartesi gününden itibaren trafiğe kapa 
tıhyor. Gemlik Dörtyol Kavşağı’nda yer 
alan yaya üst geçidinin de engelli ve 
yaşlı kullanımına uygun olarak yeniden 
yapılacağı belirtilen açıklamada ayrıca, 
kavşak alanındaki geometrik düzenleme 
ve üstgeçit yapım çalışmaları nedeniyle 
sürücülerin alternatif güzergahlara yön
lendirileceği belirtildi. Haberi sayfa 2’de

Maliye, 
zamlı memur 

maaşlarını 
belirledi

Memur maaşları
na yapılan zamlar 
sonu cu, 12'nin 
1 'indeki hizmetli 
maaşı 1.630 lira 
dan 1.692 liraya 
yükseldi. Kamu 
Görevlileri Hakem 
Kurulu, memur 
maaşlarına yapıla 
cak zam oranıyla 
ilgili kararını 
Maliye Bakanlı 
ğı'na bildirdi.
Haberi sayfa 7’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Dörtyol Kavşağı kapatılırken..
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire 

Başkanlığı yaptığı açıklama ile pazartesi günü 
Gemlik Dörtyol Kavşağı’ndan ilçeye giriş ve 
çıkışı yasaklıyor.

Bu kararı ise, 2009 yılında alınan bir UKOME 
kararına bağlıyor.

Biliyoruz ki, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Gemlik Dörtyol Kavşağı için bir proje yaptı.

Neredeyse 1 yıldır bu Kavşak Projesi bil- 
boardlarda tanıtılıyor.

Geçtiğimiz aylarda ise projenin ihalesi yapıldı. 
Kavşak projesi, araçlar için birşey getirmiyor, 
öğrendiğime göre, yayaların ve özürlülerin 

karşıdan karşıya geçmesine kolaylık sağla 
yacak. Açıldığında Borusan köprüsü yıkılacak.

Devamı sayfa 4’de

Semanın EıJoıan iüdaıla Tiırkiııe tıiriııcisi dun
Samsun’da yapılan Türkiye Ortaokullar arası Judo Şampiyonasında Gemlik takımları 
bir Türkiye birinciliği, 3 ikincilik, 2 üçüncülük elde ederek ilçemize başarıyla döndüler.

Samsun’da yapılan 
Ortaokullar arası kız 
ve erkek öğrenciler 
arası judo şampi 
yonasında ilçemiz 
judocuları bir 
Türkiye birinciliği, 
2 ikincilik, iki de

üçüncülük elde 
etti. Bayanlarda 
Şehit Ethem 
İlköğretim Okulu 
öğrencisi Semanur 
Erdoğan 57 kiloda 
Türkiye birincisi 
olurken, yine Şehit

Ethem İlköğretim 
Okulu’n dan 
Kardelen Bozkurt 
52 kiloda, Türkiye 
İkincisi, 66 kilo 
erkeklerde 11 GTSO 
Gazi İlköğretim 
Okulu öğrencisi

Serdar Ağtaş 
Türkiye İkincisi 
oldu.
Dereceye giren 
öğrenciler, dün 
Kaymakamlık ’ta 
ödüllendirildi.
Haberi sayfa 5de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA 

Yaşamdan gerçek 
kesitler...

Güzel yurdumun zeki insanları çok 
yaratıcı... Aşağıdaki olaylar Necip Türk 
Milletine ait dehanın olağanüstü örnek
leri... Keşke güzel yurdumun necip insan
ları bu zekalarının bir bölümünü ulusal 
meseleler için kullansalar o zaman ülkede 
her şey daha güzel olacak... Dedikten 
sonra geçelim fıkra gibi olaylara;

Devlet Tiyatrosu sanatçıları, Akçaabat’a 
gitmiş.

Ekip olarak şehir merkezine gelmişler.
Kafalarını kaldırınca, koca bir bez afiş 

görmüşler...
Şöyle yazıyor: "Ben de sporcunun zeki, 

çevik ve ahlaklı olanını severim. “Akçaabat 
Belediye Başkanı" *****

Polis 9-10 yaşlarında, büyük olasılıkla tin
erci, iki çocukla konuşuyor. Birisine soruy
or,

"Nerede oturuyorsun sen, evin nerede 
senin?".

Çocuk: "Evim filan yok, orada burada 
uyuyorum".

Diğerine dönüyor:
"Peki, sen?".
İkinci çocuk: 
"Komşuyuz!" *****
Gemlik -Bursa otobüsüne binen orta 

yaşlı bir adam şoföre:
"Kontörüm yok, binebilir miyim?".
Şoför:
"Yolculara sor".
Adam yolculara dönerek: 
"Binebilir miyim?" *****
Bursa’da toptancılık yapan bir esnaf 

İsparta’da bir müşterisini arıyor: Telefonu 
açan bayana ilgili kişinin elektronik adresi
ni soruyor.

Hanımefendi gayet kibarca: 
"Bizim burada internet çekmiyor" *****

Dörtyol Kausağı kapatılıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı 12 Ağustos 2009 
tarihinde aldığı karar kapsamında, Dörtyol Kavşağı’nı Pazartesi günü 
Gemlik giriş ve çıkışına kapatıyor. Araçlar, Gemlik girişi ile Yalova 
yönüne çıkışı Terminal yanındaki Umurbey Köprüsü’nden yapacak.
Bursa - Yalova 
karayolu üzerinde 
yer alan Gemlik 
Dörtyol Kavşağı, 4 
Haziran Pazartesi 
gününden 
itibaren trafiğe 
kapatılıyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım 
Dairesi 
Başkanlığı’ndan 
yapılan açıklamada, 
“Bursa
Yalova Devlet 
Karayolu üzerinde 
yer alan Gemlik 
Dörtyol kavşağı, 
UKOME Kurulu’nun 
12 Ağustos 2009 
tarih ve 173 sayılı 
kararı kapsamında 
kapatılarak, 
Bursa 
istikametinden 
Gemlik’e giriş ve

Gemlik şehir 
merkezinden 
Yalova istikametine 
dönüşün, Gemlik 
Terminali Köprülü 
Kavşağı’ndan 
sağlanacağı 
belirtildi.
Gemlik Dörtyol

Kavşağı’nda yer 
alan yaya üst geçi
dinin de engelli ve 
yaşlı kullanımına 
uygun olarak 
yeniden yapılacağı 
belirtilen açıklama
da ayrıca, kavşak 
alanındaki

geometrik 
düzenleme ve 
üstgeçit yapım 
çalışmaları 
nedeniyle sürücü
lerin alternatif 
güzergahlara yön 
lendirileceği 
belirtildi.

Yurttaşlarımızdan biri Heykel'de yürürken 
sıkışınca bir lokantanın tuvaletine giriyor.

Tuvaletten sonra elini kolunu sallaya sal
laya restorandan çıkarken, elemanlardan 
biri arkasından şöyle seslenir:

"Bir gün yemeğe de bekleriz..."*****
Toplu taşımada Bukart uygulaması var 

biliyorsunuz.
Karta para yüklersiniz, otobüslerde 

manyetik okuyucuya tutarsınız ve okuyucu 
okuduğuna dair sihyal sesi verir.

Kart uygulamasının ilk yılları...
Yaşlı ama çok tonton bir teyze elinde 

Bukart’la otobüse biner. Nedense kartı 
şoförün yüzüne doğru tutar (Herhalde 
paso gibi gösterilecek sanarak).

Şoför iki-uç saniyelik şaşkınlık süresini 
atlattıktan sonra,

"Biiiiip!” der.
Teyze de bir şey olmamış gibi geçip 

şoförün arkasına oturur.*****
Kaset satan bir dükkânın camında aynen 

şöyle bir yazı:
"Arabalar için çıstaklı müzik gelmiştir."

Milt arzuhalcileri lialiliw
Belediye, 30 yıldır Çarşı Deresi’nin denize döküldüğü Balık Satış Mağazalarının bulun
duğu yerde bulunan iki arzuhalciden barakalarının 15 gün içinde kaldırılmasını istedi 
Belediye Zabıta 
Müdürlüğü’ne bağlı 
görevliler, Karsak 
Deresi’nin 
denize döküldüğü 
yerde bulunan 
Balık Satış 
Mağazalarının 
bitişiğindeki iki 
arzuhalciye işyer
lerinin boşaltıl
masını ve 
barakaların kaldırıl
masını istedi.
30 yıldır aynı yerde 
hizmet verdiklerini 
söyleyen arzuhal
ciler, bugüne kadar 
çirkin görülmeyen 
barakaların “çirkin 
görülüyor” 
gerekçesiyle 
kaldırılmasının 
istendiğini ve 
kendilerine 15 gün
lük süre tanındığını

söylediler.
Hazine arazisinde 
devlete evcimisil 
ödediklerini 
söyleyen arzuhal
ciler, “Çevre düzen
lemesinde buralar

yıkılacaksa biz de 
işyerimizi 
boşaltırız. Burada 
kimseye zarar ver
meden tam 30 yıldır 
hizmet yapıyoruz. 
Sorunu belediye

yetkililerine nemK. 
Çevremizdeki işyer
leri kaldırıldığında 
bizi de kaldırın 
kendimiz işyerlerini 
boşaltırız dedik” 
dediler.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, bir 
alışveriş merkezinin 
önündeki trafik 
lambalarında, oto
mobiliyle kırmızı 
ışıkta duran eski 
ortağını pompalı 
tüfekle öldürdüğü 
öne sürülen tutuklu 
sanığın davası 
karara kaldı.
Bursa 5. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi'nde 
görülen davanın 
duruşmasına, 
"kasten adam 
öldürmek" suçun

Hm Mim Ma i İmi Mi Mi
Bursa'da üst 
geçidi kullanmayıp 
ana yoldan karşıya 
geçmeye çalışan 
şahıs, arka arkaya 
2 otomobilin altında 
kalarak yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre kaza, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Merinos Üst Geçidi

Yamaçlardan Ölüme Uçtu
Bursa'da Tophane 
Yamaçlarından 
aşağıya uçan 
adamın cansız 
bedeni, sabah 
yürüyüş yapan 
vatandaşlar 
tarafından bulundu. 
Edinilen

SucuHlan iç çamaşırına sakladı!
Bursa'da sarhoş 
halde bir markete 
giren kişi, 4 adet 
sucuğu iç çamaşırı
na sakladı. İş yeri 
personeli tarafından 
yakalanan zanlı, 
çaldığı sucukları 
polise teslim etti, 
iddiaya göre bir 
barda alkol alan İ.Y., 
yol üzerinde bir 

dan müebbet hapis 
istemiyle yargılanan 
tutuklu sanık Ahmet 
Işıldak (41) ile mak
tul Süleyman Demir 
ci'nin yakınları ve 
taraf avukatları 
katıldı.
Duruşmada 
görüş bildiren savcı, 
tutuklu sanık 
Işıldak'a; maktul 
Demirci'yi 'kasten 
adam öldür me' 
suçundan müebbet 
hapis, mağdur 
Sadullah Bayram'ı 
'olası kasıt altında 
silahla yaralama' 
suçundan ise 5 yıla 

önünde, saat 
23.30'da meydana 
geldi. Yolun karşısı
na geçmeye 
çalışan Turgay 
Bayar'a (39) önce 
Şenol K.'nin kul
landığı 16 KL 11 
plakalı araç çarptı. 
Daha sonra Metin 
Y.'nin kullandığı 16 

bilgiye göre olay, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Kuruçeşme 
Mahallesi helikopter 
pisti yakınlarında 
meydana geldi.
Sabah saat 07.00'de 
yürüyüş yapan 
vatandaşların ihbarı 

markete girip sucuk 
reyonuna yöneldi. 
Zanlı, çaldığı sucuk
ları ön ve arka 
cebine koyar gibi iç 
çamaşırının içine 
sakladı. 4 adet 
sucuk çalan zanlı, 
raftan aldığı ucuz 
çikolatayı kasiyere 
verdi. Başka 
odada zanlıyı 

kadar hapis cezası 
veril meşini istedi. 
Mahkeme heyeti, 
esas hakkındaki son 
savunmanın yapıl
ması için duruşmayı 
erteledi.

ESKİ HUSUMET 
CİNAYETE 
NEDEN OLDU 
Olay, Bursa'nın 
merkez Osmangazi 
ilçesinde, geçen 
yılın Ağustos 
ayında, Gemlik'te 
araç kiralama fir
ması bulunan 
Süleyman Demirci 
(44) yönetimindeki

JE 742 plakalı oto
mobilin üzerinden 
geçtiği şahıs, olay 
yerine gelen 112 
Acil Servis 
ekiplerince Bursa 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. Yaralının 
hayati tehlikeyi 
atlatamadığı 
öğrenildi.

üzerine olay yerine 
giden polis ekipleri, 
helikopter pistinden 
tophane surlarına 
çıkan merdivenlerde 
bir şahsın hareket
siz bedeni ile 
karşılaştı.
Yaklaşık 15 metrelik 

güvenlik kamerası 
görüntülerinden 
takip
eden market 
müdürü, şahsa, 
"Kasadan geçirmeyi 
unuttuğunuz 
başka bir şey var 

mı?" diye sordu. 
Zanlı, "Hayır yok" 
dedi. Yakalanacağını 
anlayan İ.Y.,

16 ZZ 399 plakalı 
otomobil, Yalova 
Yolu Özdilek 
Alışveriş Merkezi 
önündeki kırmızı 
ışıkta durdu. 
Bu sırada, otomo
bile yaklaşan 
Ahmet Işıldak, elin
deki pompalı tüfeği 
sürücü tarafındaki 
kapı camına daya
yarak ateş açtı. 
Sürücü Demirci, 
olay yerinde öldü, 
kalçasından 
saçma isabet alan 
arkadaşı Sadullah 
Bayram ise (43) 
hafif yaralanmıştı.

Gözaltına alınan her 
iki sürücü de 
ifadeleri alınmak 
üzere karakola 
götürülürken, 
polis ekipleri yaralı 
şahsın yakınlarına 
ulaşmaya çalışıyor. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

yükseklikten 
düştüğü sanılan 
şahsın üzerinden 
sadece
Nejdet İmer adına 
kayıtlı kredi kartı 
çıktı. Polisin olayla 
ilgili incelemesi 
sürüyor 

kasadan tekrar 
sucuk reyonuna 
yönelerek iç 
çamaşırının içine 
sakladığı sucukları 
çıkarıp yere attı. 
Bu sırada yanına 
giden market 
müdürüne yakalanıp 
suçunu itiraf eden 
zanlı polise teslim 
edildi.

Bursa'da Bir 
Erkek Cesedi 

Bulundu
Bursa'nın 
Osmangazi 
ilçesinde, Tophane 
yamaçlarındaki park
ta bir erkek cesedi 
bulundu.
Cumhuriyet Savcılığı 
olayla ilgili soruştur
ma başlattı.
Kuruçeşme 
Mahallesi helikopter 
pisti yakınlarında 
sabah saat 07.00 
sıralarında yürüyüş 
yapan vatandaşlar, 
yerde yatan hareket
siz bir kişiyi görünce 
durumu polise bildir
di. Olay yerine gelen

Karakolun 
bahçesinden kablo 
çalarken yakalandı
Bursa’da hırsızlık 
suçundan sabıkalı 
23 yaşındaki genç, 
polis merkezi 
bahçesinde koruma 
altında bulunan 40 
kilogram elektrik 
kablosunu çalarken 
yakalandı. Zanlı kaç
mak isterken bahçe 
duvarından düştü. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Çukurca 
Mahallesi’nde bir 
inşaatta 20 gün önce 
meydana gelen elek
trik kablosu hırsı
zlığıyla ilgili gözaltı
na alınan 23 yaşın
daki Enes E., 
çıkarıldığı mahkeme 
tarafından tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. 
Polis ekipleri, sahibi 
ortaya çıkmayan 40 
kilo kabloyu Polis 
Merkezi bahçesinde 
bulunan çevre koru
ma kulübesi yanında 
muhafaza altına aldı. 
Dün öğle saatlerinde 
polis merkezine 
gelen Enes E., 
“Kablolar benim, 
bana verilmesini 
istiyorum” dedi.

Gemlik KHrfez
•caui'ia Ha st vasi aazsTisl

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
helikopter pistinden 
tophane surlarına 
çıkan merdivenlerde 
bir kişinin cesedine 
ulaştı. Kimliğinin 
Nejdet İmer (29) 
olduğu tespit edilen 
kişinin öldüğü tespit 
edildi. Yaklaşık 20 
metre yüksekliğinde
ki istinat duvarından 
düştüğü tahmin 
edilen İmer'in cese
di, kesin ölüm sebe
binin belirlenmesi 
için Adli Tıp 
Kurumu'na kaldırıldı.

Polisler ise sahibi 
ortaya çıkana kadar 
mahkeme kararıyla 
koruma altına alınan 
kabloları kendisine 
teslim edemeyecek
lerini söyledi.
Bunun üzerine polis 
merkezinden ayrılan 
Enes E., akşam saat
lerinde alkollü bir 
şekilde dönerek 
bahçe duvarından 
atlayıp nöbetçi 
kulübesinin yanında 
bulunan kabloları 
duvardan aşağıya 
attı. Polisler tarafın
dan fark edilen Enes 
E. gözaltına alındı. 
Kelepçelenerek 
nezarete konul
madan önce sağlık 
kontrolüne 
götürülmek istenen 
Enes E., bu kez de 
polislerin arasından 
kurtulup bahçe 
duvarından atla
yarak kaçmak istedi. 
Hakkında “koruma 
aftında bulunan 
eşyayı resmi kurum
dan çalmaya teşeb
büs” suçundan 
işlem yapılan Enes 
E., Cumhuriyet 
Savcılığına sevk 
edildi.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

Dörtyol Kavşağı kapatılırken..
Dörtyol’da geçtiğimiz günlerde müteah 

hide yer teslimi yapıldı.
Burada inşaatın başlaması için Gemlik’e 

giriş ve çıkışın kapatılması doğru bir 
karar.

Bu karar, Kavşak Projesi bitiminden son 
ra kaldırılacak mı, yoksa sürekli mi ola
cak, onu yaşayarak göreceğiz.

Her gün Umurbey Köprüsü’nü kullana 
rak, Gemlik’e girip çıkıyorum.

Son haftalarda, Köprünün Umurbey çıkı 
şından, Hisartepe Mahallesi’ne doğru bir 
yol açıldı.

Görünür de birşeye benzemiyor ama bit 
sin bakalım, nasıl olacak o zaman 
düşüncelerimizi belirtiriz.

Dörtyol Kavşağı’nın Gemlik girişinin ve 
çıkışının kapatılması, Terminal yolu üze 
rinden trafik yoğunluğunu arttıracak.

Ve de büyük sıkıntılara yol açacağını 
şimdiden söyleyebilirim.

Bu yol üzerinde hiçbir düzenleme bu 
güne kadar yapılmadı.

Yapılan tek şey, Terminal Köprüsü’nün 
girişinin genişletilmesi oldu.

Gemlik Dörtyol Kavşağı’ndan saatte kaç 
araçın giriş, çıkış yaptığı saptandı mı?

Giriş ve çıkış noktası olan Umurbey yol 
girişinde büyük karmaşa yaşanacağını gö 
rür gibi oluyorum.

Buraya sinyalizasyon konmadığı takdir 
de hem kazalar artacak, hem de sıkışıklık 
yaşanacak.

Umurbey Köprüsü, Gemlik giriş ve 
çıkışı nın yükünü karşılamaz.

Köprüden Terminale dönerken yaşana 
cak sıkışıklık ve yolun darlığı kazalara 
neden olabilir.

Bence bu uygulama da diğerleri gibi 
aceleye getirildi.

Gerekli önlemler alınmadan Pazartesi 
günü Dörtyol Kavşağı kapatılınca görün 
siz Umurbey Kavşağının halini!

Ama birçok örneğinde olduğu gibi bun 
da da bir süre sonra değişikliğe giderler.

Ona da bir bahane ve kılıf bulurlar.
Pazartesi günü uygulamayı yerinde 

izleyeceğim.
Bu uygulamadan sonra, ULEDAŞ, Gem 

lik içinde giren Gemlik Bursa Halk Oto 
büslerinin yerini de yaz sezonu gelme 
den değiştirerek, tümünü Terminal’de 
toplayacaklar.

O zaman Terminal çevresindeki yoğun
luk daha da artacak.

Belediye otobüsleri 15 dakikada bir 
hareket ettiğini düşünürseniz, günde kaç 
belediye otobüsü, kaç şehirler arası oto
büs Terminale girip çıkıyor bir 
hesaplayın.

Buna bir de Gemlik’e girmek ve Gem 
lik’ten çıkmak isteyen araçları eklerseniz, 
köprü üzerinin halini bir düşünün.

Umurbey Köprüsü’nün girişine sinyali 
zasyon lambaları koymadan uygulama 
başlatmanın yanlış olduğunu düşünüyo
rum.

Orhangazi Caddesi’nde yapılan düzen
leme nasıl trafiği sıkıştırdıysa, burada da 
aynı durumla karşılaşacağımızı sanıyo
rum.

Okulların, temizlik ve 
hijyen açısından 
belirli kriterler esas 
alınarak Sağlık 
Bakanlığı ve Milli 
Eğitim Bakanlığı ile 
işbirliği içerisinde 
denetlenmesi, okul 
sağlığının iyileşti 
rilmesi hususunda 
teşvik edilmesi için 
uygulanan projede 
gerekli kriterleri 
karşılayan okulumuz 
“Beyaz Bayrak” ve 
“Sertifika” ile ödül
lendirildi.
Gemlik’te Beyaz 
Bayrak sahibi okullar 
bulunduğunu 
belirten Okul Müdürü 
Şenel Çağlayan, 
“Okulumuzun temi
zliği belgelendi.
Bilindiği gibi Beyaz 
Bayrak almaya hak 
kazanmış, okullarda 
daha sonra yapılan 
izleme amaçlı

denetimlerde, belir- 
leren kriterleri artık 
karşılamadığı tespit 
edilen okulların 
“Bayrak ve Berat”ı 
denetim komisyonu 
tarafından iptal edil
erek geri alınıyor.

Okulumuz denetim
lerden yeterli puan 
alarak dört yıldır 
sahip olduğu Beyaz 
Bayrak sertifikası 
elinde bulundurmaya 
devam ediyor. Son 
başvuruda 100

puan üzerinden 100 
tam puan alarak 
denetimden geçen 
okulumuz da çalışan 
personele, öğretmen
lere ve öğrencilere 
teşekkür ediyorum” 
dedi

Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Semanın Erdoğan judoda liiB hirincisi oldu
Samsun’da yapılan Türkiye Ortaokullar arası Judo Şampiyonasında Gemlik takımları 
bir Türkiye birinciliği, 3 ikincilik, 2 üçüncülük elde ederek ilçemize başarıyla döndüler.
Samsun’da yapılan 
Ortaokullar arası kız 
ve erkek öğrenciler 
arası judo şampi 
yonasında ilçemiz 
judocuları bir 
Türkiye birinciliği, 2 
ikincilik, iki de 
üçüncülük elde etti. 
Bayanlarda Şehit 
Ethem ilköğretim 
Okulu öğrencisi 
Semanur Erdoğan 
57 kiloda Türkiye 
birincisi olurken, 
yine Şehit Ethem 
İlköğretim Okulu’n 
dan Kardelen 
Bozkurt 52 kiloda, 
Türkiye İkincisi, 66 
kilo erkeklerde 11 
GTSO Gazi İlköğre
tim Okulu öğrencisi 
Serdar Ağtaş 
Türkiye İkincisi, 66 
kilo erkeklerde 
11 Eylül İköğretim 
Okulu öğrencisi 
Onur Kaya Türkiye

İkincisi, bayanlarda 
36 kiloda Şükrü 
Şenol İlköğretim 
Okulu öğrencisi 
Melike Alanko
Türkiye 3.sü, 
50 kilo erkeklerde

Çınar İlköğretim 
Okulu öğrencisi 
Barış Coşkun 
Türkiye 3.sü 
oldular.
İlçemize dönen 
başarılı judocular,

okullarında sevgi 
gösterileriyle 
karşılanırken, dün 
Kaymakamlıkta 
düzenlenen törende 
ödüllendirildiler. 
Bursa Vali

Yardımcısı ve 
Gemlik Kaymakam 
vekili Adnan Kayık, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, 
öğrencilerin

çalıştırıcısı Judo 
Antrenörü İsmail 
Yıldız ve başarılı 
judoculara 
Kaymakamlıkta 
düzenlenen törenle 
ödüleri sunuldu.

GEMLİK BELEDİYESİ GENÇLİK VB SPOB KULÜBÜ
2012 YAZ SPOR OKULLARI

I, DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM 

I1HUIMN 9 TEMMUZ 6 MUSTOS 
6 TEMMUZ 3 MUSTOS 31 MUSTOS

Sosyal Yaşam Merkezi TEL: 512 00 30
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Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulu 5-A sınıfı 
öğrencileri, öğret
menleri Süleyman 
Oğuz liderliğinde 
tiyatro, monolog, 
şiir, skeç, şarkılı 
dans, türkü gibi 
etkinliklerden 
oluşan yıl sonu pro
gramı hazırladılar 
ve 31 Mayıs 2012 
tarihinde saat 
14.30’da okulumuz 
çok amaçlı salonun
da sahnelediler.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüz Mehmet 
Ercümen’in de hazır 
bulunduğu program 
okul müdürleri, 
öğretmenler, 
velilerimiz ve diğer 
izleyiciler tarafından 
çok beğenildi. 
Programdan sonra

E L E M ft H
Firmamızda çalışacak 
GIDA TEKNİKERİ ve 

Üretim Bölümü’nde çalışacak
BAY VE BAYAN 

ELEMANLAR ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 

ÖZBİR GIDA SANAYİ A.Ş. 
Yeni Yalova Yolu 3.Km. 
Tel : 513 45 79 GEMLİK

T.C. GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NİN 
2011/784 ESAS NO - 2012/71 NOLU KARARI İLE 
SAFİNAS TURANIN “SAFİNAS” OLAN ÖN İSMİ 

“NAZ” OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. İLAN OLUNUR 
SAFİNAS (NAZ) TURAN

■ 
HUM

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK ELEMAN ARANIYOR 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur 

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
istiklal Cad. Bora Sk. 3/ B Stüdyo Prestij yanı 

Tel: 513 96 83 GEMLİK

kısa bir konuşma 
yapan okul 
müdürümüz Mehmet 
Yavuz; etkinliğe 
teşrif ettiği için İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürümüz Mehmet 
Ercümen’e teşekkür 
etti ve programın 
hazırlanmasında en

İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüz Mehmet 
Ercümen de 
başarıların devamını 
diledi.

büyük katkıyı sunan 
5-A sınıfı öğretmeni 
Süleyman Oğuz’u ve 
5-A sınıfı öğrenci
lerini tebrik etti.

SAHİBİNDEN SATIIIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyerli, 

laminant parkeli, 
taksi durağına yakın 

2->-1 4. kat sahibinden 
satılık daire

0 538 322 70 73

smıiKMlmaı
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

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

abone oldunuz niu?
Bonon abone olun onn um
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Maliw. zamlı memur maaşlarını ielirleai
Memur maaşlarına 
yapılan zamlar sonu 
cu, 12'nin Tindeki 
hizmetli maaşı 1.630 
liradan 1.692 liraya 
yükseldi.
Kamu Görevlileri 
Hakem Kurulu, 
memur maaşlarına 
yapılacak zam 
oranıyla ilgili 
kararını Maliye 
Bakanhğı'na bildirdi. 
Maliye Bakanlığı, 
Kurulun bu yıl için 
belirlediği yüzde 4+4 
oranındaki zam 
kararına göre, 
memur maaşlarını 
yeniden belirledi. 
Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve Mali 
Kontrol Genel 
Müdürlüğü yetk
ililerinden edindiği 
bilgiye göre, aile 
yardımı ile aile 
yardımı ödeneğine 
bağlı olarak 
maaşlara yansıyan 
asgari geçim indiri
mi dahil olmak kay- 
dıyla müsteşar 
maaşı, yılın ilk 6 ayı 
için 6 bin 649

Yeni teşvikler geliyor!
Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun ile 
Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapan 
Tasarı, TBMM Genel 
Kurulu'nda kabul 
edilerek, yasalaştı. 
TBMM Genel 
Kurulu'nda, yatırım
ların ve istihdamın 
teşviki, bölgesel 
gelişmişlik fark
larının azaltılması, 
stratejik yatırımların 
desteklenmesine

liradan 6 bin 904 
liraya yükseldi. Yılın 
ikinci 6 ayında 
yapılacak zamla bir
likte Temmuz ayında 
müsteşar maaşı 7 
bin 169 liraya çıka
cak.
Genel müdür maaşı 
ise 5 bin 822 liradan 
6 bin 44 liraya, Tem 
muz'da ise 6 bin 275 
liraya yükseliyor. 
Uygulanacak zam 
oranlarıyla 12'nin 
Tinden maaş alan 
hizmetlinin bin 630 
lira olan maaşı bin 
692 liraya, 

yönelik düzen
lemeleri de içeren 
kanun tasarısı 
kabul edilerek, 
yasalaştı.
Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun ile 
Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapan 
Kanun, hizmet 
ihracının teşviki, 
teşviklerin etkin
liğinin artırılması, 
esnafa yönelik 
iyileştirmeler,

Temmuz'da bin 755 
liraya, 13'ün Tinden 
maaş alan devlet 
memurunun bin 749 
lira olan aylık maaşı 
ise bin 815 liraya, 
Temmuz'da da bin 
884 liraya çıkıyor. 
9'un 3'ündeki bir 
öğretmenin maaşı 
bin 865 liradan, bin 
936 liraya, 
Temmuz'da ise 2 bin 
9 liraya yükselirken, 
8'in Tindeki brr 
polis memurunun 
maaşı 2 bin 434 
liradan, 2 bin 527 
liraya, Temmuz'da 

mükelleflere 
kolaylıklar getiriyor. 
İstanbul'un ulus
lararası finans 
merkezi olmasına 
yönelik düzenleme 
ler yapılıyor. 
Büyük ölçekli fon
ların Türkiye'ye çek
ilmesi için vergi 
teşviki sağlanıyor. 
Yeni teşvik 
paketindeki indirim, 
illere göre yüzde 0- 
80 oranında olacak. 
Yatırıma katkı 

ise 2 bin 624 liraya 
yükselecek.
Aile yardım ödeneği 
146,89 liraya çıktı 
Halen eş için 141,24 
lira olan aile yardımı 
ödeneği, yeni artış 
sonrası 146,89 liraya 
ve Temmuz ayında 
ise 152,77 liraya 
çıkacak. 
0-6 yaş grubu 
çocuklar için 33,09 
lira tutarında yer 
alan aile yardımı 
ödeneği yeni artış 
sonrası 34,42 liraya 
ve Temmuz ayında 
ise 35,79 liraya yük
selecek. Diğer yaş 
gruplarında yer alan 
çocuklar için 16,55 
lira olarak ödenen 
tutar ise yeni artış 
sonrası 17,21 liraya 
ve Temmuz ayında 
ise 17,90 liraya çıka
cak.
Aile yardım 
ödeneğine bağlı 
olarak maaşlara 
yansıyan asgari 
geçim indirimi tutarı 
ise 33,24 lira olacak.

tutarının yüzde 
50'sine kadar kısmı 
indirilebilecek.
Yerleşim yeri, işyeri, 
iş merkezi yurtdışın- 
da bulunan müşter
ilere Türkiye'den 
verilen ve mün
hasıran yurtdışında 
yararlanılan mimar
lık, mühendislik gibi 
hizmetlerin kazanç 
larının yarışı vergi 
matrahından düşüle
cek ve KDV alın
mayacak.

Eczacılıkta yeni
dönem haşlıyor

Türkiye’de eczacılık 
alanında yeni bir 
dönemi başlatacak 
Eczacılar ve 
Eczaneler Hakkında 
Kanun TBMM’nin 
onayıyla yürürlüğe 
girdi. Yeni yasa, ilaç 
ve eczacılık alanında 
köklü değişiklikler 
getiriyor.
6197 sayılı Eczacılar 
ve Eczaneler Hakkın 
da Kanun ile 2313 
sayılı Uyuşturu cu 
Maddelerin Muraka 
besi Hakkında 
Kanun’da Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı 17 
Mayıs 2012 tarihinde 
TBMM’de kabul 
edilerek yasalaştı. 
Yasa, 31 Mayıs 2012 
tarihinde de Resmi 
Gazete’de yayımla
narak yürürlüğe 
girdi.
Türk Eczacıları 
Birliği Genel Başka 
nı Ecz. Erdoğan 
Çolak, yasayla ilgili 
olarak yaptığı açıkla
mada, “Öncelikle 
şunu belirtmek ister
iz ki; pek çok yenild
iği ve iyileştirmeyi 
içinde barındıran 
yasamızı olumlu 
buluyoruz. Yasada 
yapılan düzenleme 
lerden öne çıkan 

birkaç maddeye 
sizin de dikkatinizi 
çekmek istiyoruz” 
dedi.
Yeni yasayla birlikte, 
Avrupa modeli esas 
alınarak nüfusa göre 
eczane sınırlaması 
yapan bir düzen
leme gerçekleşiyor. 
Yeni düzenleme ile 
eczaneler, büyük 
şehirlerde ve deniz 
kenarlarında küme
lenmeyecek, ülkenin 
en uzak köşelerinde 
bile eczane açılması 
sağlanacak 
Böylelikle, kırsal 
kesimde yaşayan
ların eczacı danış
manlığına ve ilaca 
daha kolay ulaşması 
sağlanacağı belir
tiliyor.
35 BİN KİŞİYE BİR 
ECZANE DÜŞECEK 
İlçe bazında 3500 
kişiye bir eczane 
düşecek şekilde 
belirlenen yeni 
model, eczane açıl
masına da sınırla
malar getiriyor. 
Eczacı olmayan 
kişilerce, danışıklı 
bir biçimde diploma 
kiralamak yoluyla 
eczane açmak iste 
yenlere karşı önemli 
yaptırımlar sağlayan 
tedbirler alınıyor.

nMuMil

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4287

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

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

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

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

(Pini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
SAĞ SALİM:11:30- 
14:00-16:15-18:30- 

20:30 
MAVİ 

PANSİYON:12:00- 
14:15-16:30-20:00

REZERVASYON 513 33 21 
CIUŞ AVM JUTKU 

SUPERTURK: 
13.30-15.30- 17.30 

19.30-21.30 
SEN KİMSİN: 12.00- 

14.00 -16.00-18.00 -20.30 
FETİH 1453:11.30 
14.30-17.30-20.30 

Rez. Tel: 51415 00
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■ KALİTELİ HİZMET 
■GÜVENİLİR AKARYAKIT 

I -ÜCRETSİZ OTO YIKAMA 
' -MADENİYAĞ 
I-MARKET 
I-İÇ DIŞ DETAYLI YIKAMA 
I (Motor, Koltuk, Tavan, Alt Döşeme Yıkama) 

- - - - - - - —- - - - - - - - - - - 1 SİZ ARAYIN, BİZ ALIP OTONUZU YIKAYALIM. 

AKCAN PETROL
IVIerkşz : Hisar Mah. Dörtyol Ağzı Mevkii - GEMLİK 

: Şube: Armutlu Yolu Kurudere Mevkii - KÜÇÜKKUMLA * 
Şube: Hisar Mb. Qemlik 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 ANDROID PC TABLET HEDİYE

BONUS CARD-MAXIMUM KART
VE WORLD CARD’A 6 TAKSİT

KAMPANYA 7 MAYIS - 9 HAZİRAN 2012 
TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR

llçmnşiEi
RENAULT ÛTOMOTİII

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 GONLOK SİYASİ GAZETESİ
4 Haziran 2012 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Hırsızlık yaptıkları 
yere tekrar pelince 

yakalandılar
Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaattan 
çaldıkları malzemeleri İstanbul'da 
satan ve hırsızlık yapmak için tekrar 
aynı yere gelen 3 hırsız, polis 
tarafından yakalandı. Sayfa 3’de

lııılıi; "Mihitı ıımllıliı"
Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Osman Durdu, yapımına 
başlanacak olan Dörtyol Üst Geçit Kavşağının yayalar için yapılma 
sının, araç girişlerine düzenleme getirmemesinin halkı yanıltma 
olarak niteledi. Çarşı Meydanı projesinin kimse tarafından bilinme 
diğini de söyleyen Durdu, "Meydan düzenlemeye ait proje maketi, 
Büyükşehir Belediye Başkanının odasındaymış. Bu, kutsal emanet 
mi ki herkesten saklanıyor." dedi. Durdu, yaptığı açıklamada, son 
günlerde Gemlik kamuoyunu yakından ilgilendiren Belediye Bi 
naşının taşınması ve eski binanın yıkılmak istenmesi, imar planla rın 
da yapılan değişiklikler ve Dörtyol Kavşağı’nın kapatılması ile Dört 
yol Üst Geçidi konularında düşüncelerini gazetemize anlattı. 2’de

HEM Gemlik 
sergisi bugün 

açılıyor
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
nün 2011-2012 Gemlik 
Merkezinde açtığı 
giyim, bilgisayar opera 
törlüğü, iğne oya, takı, 
el nakışı, ev mefruşatı, 
yemek, çini, cam boya
ma, halk oyunları, 
kuaförlük, judo, drama, 
okuma yazma, girişim 
cilik ve diğer kursların 
belge dağıtı mı HEM 
önünde, sergiler ise 
Belediye Düğün Salo 
nu’nda saat 16.oo da 
açılacak.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış M ■ ıı wlw Ih mı tf
25 milyon ile ne yapılmaz ki..

Güneşli ve sıcak bir pazar günü geride 
bırakıp, yeniden işe gelip, gazete hazırlamanın 
dayanılmaz ağırlığı ile köşeme bugün ne yaza
yım arayışını sürdürürken, gündemde olan 
Belediye kasasına giren 25 milyon lira neyin 
nesi onu irdeleyeyim dedim.

Yazılarımı okuyan dikkatli okurlarım, 2009 
yılın Ekim ayında Borusan tarafından yaptırılan 
1/5000 ölçekli planlara uygun, 1/1000 ölçekli - 
Gemlik Belediyesince de kabul edilen- mevzi 
uygulama imar planı Bursa Büyükşehir Beledi 
yesi’ne gönderildi.

Ancak, bu plan Büyükşehir Belediyesi İmar ye 
Şehircilik Komisyonu’ndan bir türlü meclise 
indirilmedi.

Nedeni, Büyükşehir Belediyesinin Borusan 
dan talebiydi... Devamı sayfa 4’de

Gemlik Belediyesi 
tarafından ilçe girişi, 
Yerleşke önünde 
bulunan Balıkçı 
Barınağı ve önünde 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in yaptığı pro
jenin yeni yönetim 
tarafından askıya 
alınmasından sonra, 
Yerleşke önündeki 
alanda bir süredir 
devam eden çalış
maların ne olduğunu 
kimse bilmiyor. 
F. Mehmet Güler’in 
ihalesini yaptığı, 
ancak Belediye de 
yönetimin değişme 
sinden sonra 
Savcılığa yapılan

şikayetlerle durduru
lan proje, aynı 
müteahhide, proje 
değiştirilerek ihale
siz verildi.
Müteahhit yeni pro 
jeye göre çalışmaları 

sürdürüyor. 
Dörtyol-Bursa 
çıkışında bulunan 
direk üzerinde 
asılı bulunan pano
da, F. Mehmet 
Güler’in projesi 

hala asılı durmasına 
karşın, yeni projenin 
nasıl olacağını 
Belediye meclis 
üyelerinin bile 
bilmediği ortaya 
çıktı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Dürün: "Cemin haliı yanıltılar
Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Osman Durdu, yapımına başlanacak olan Dörtyol Üst Geçit Kavşağı’nın 
yayalar için yapılmasının, araç girişlerine düzenleme getirmemesinin halkı yanıltma olarak niteledi. Çarşı 
Meydanı projesinin kimse tarafından bilinmediğini de söyleyen Durdu, “Meydan düzenlemeye ait proje maketi, 
Büyükşehir Belediye Başkanının odasındaymış. Bu, kutsal emanet mi ki herkesten saklanıyor.” dedi.
Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkanı 
Osman Durdu, 
Dörtyol Kavşağı’nın 
kapatılması ve 
Dörtyol Üst Geçidi 
konularında yaptığı 
açıklamada, acele 
alınan kararlarla 
yanlış yapıldığını, 
Dörtyol üst geçidinin 
araç trafiğine kapalı 
olması, yalnız yaya 
ların ihtiyacı için 
yapılmasının halkı 
kandırma olduğunu 
söyledi.
Durdu, yaptığı açık
lamada, son gün
lerde Gemlik 
kamuoyunu yakın
dan ilgilendiren 
Belediye Binasının 
taşınması ve eski 
binanın yıkılmak 
istenmesi, imar plan
larında yapılan 
değişiklikler ve 
Dörtyol Kavşağı’nın 
kapatılması ile 
Dörtyol Üst Geçidi 
konularında 
düşüncelerini 
gazetemize anlattı. 
Gemlik Çarşı 
Camiinin yerinin 
değiştirilerek alan 
olması için yapılan 
girişimlerde, 
belediye binasının 
yerine caminin yapıl
ması konusunun 
doğru bir karar

olmadığını söyleyen 
Osman Durdu, şöyle 
konuştu: “Halkın 
parasıyla yapılmış, 
kullanım ömrü dol
mamış sağlam bir 
binanın yıkılması 
doğru değildir. Bu 
binada depremsellik 
açısından sorunlar 
varsa bina 
güçlendirilebilir. 
Buradaki işyerleri 
hem vatandaşların 
ekmek teknesidir, 
hem de belediyeye 
yılda 850 bin lira kira 
geliri sağlayan bir 
yerdir. Bizim 
görüşümüz, Çarşı 
Camii Atatürk 
Parkının bulunduğu 
bölgede yapıl
malıdır.”

BELEDİYEYİ YAZ 
BOZ TAHTASI 
YAPTILAR
Osman Durdu, 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın iş yapıyor 
görünmek için aldığı 
acele kararları bir yıl 
içinde 
değiştirmesinin bu 
konuda ne kadar 
acemi bir yönetici 
olduğunu gösterdiği
ni belirterek, şunları 
söyledi: 
“Yılmaz, göreve 
geldikten kısa bir

süre sonra Eşref 
Dinçer Mahallesi’nde 
Kapalı Pazar yeri ve 
açık otopark yerini 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ndeki 
çoğunluklarına 
dayanarak 1/5000 
ölçekli planlara işlet
ti. Kimseye danış
madı. Kimsenin 
görüşünü almadı. 
Aradan bir yıl 
geçmeden şimdi 
imar planlarına ... 
kapalı pazaryeri ve 
açık otopark işlenen 
alan konut alanına 
çevrildi. Daha ileride 
bir yer kapalı pazar 
yeri ve açık otopark 
yapıldı.
Bu işler de, Gemlik 
Belediye Meclisi’nde 
değil, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nde değiştin 
lerek, 1/1000 ölçekli 

planlara işletildi. 
Bir yılda ne değişti 
de imar planlarında
ki yer başka alana 
kaydırıldı?
Acele alınan kararlar 
bir süre sonra 
değiştiriliyor. Ben 
yaptım mantığı ile 
kent yönetilmez. ” 
Kent Meydanı pro
jesini kimsenin 
bilmediğini söyleyen 
Durdu, “Gemlik’e 
meydan projesi 
yapılıyor. Gemlikli 
bunun neresinde. 
Mevcut Projede çay 
bahçelerinin olduğu 
yerlere damper gibi 
bir duvar koymuşlar. 
Bu hangi akılla 
gerçekleştirildi.
Meydan projesinin 
maketini kutsal 
emanet gibi saklıyor
lar. Sırf birşey yap
mak adına birşey

yapıyorlar.
Dörtyol Kavşağı’nda 
da aynı yöntemi 
uyguluyorlar.
Daha önce Mehmet 
Turgut Dörtyol 
Kavşağı’nda hem 
araçlar hem de ya 
yalar için bir proje 
yaptırdı. İhale edildi 
Bu sırada o günkü 
İlçe Başkanı Bakanı 
araya sokarak, 
Karayolları Bölge 
Müdürlüğü’ne ihaleyi 
iptal ettirdi.
Şimdi öğreniyoruz ki 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
yapacağı Dörtyol Üst 
geçidi yalnız yayalar 
içinmiş. Bu konuda 
Gemlik’te kimseye 
bilgi verilmedi.
Herkes, Dörtyol 
düzenlemesinin 
araçların Gemlik’e 
giriş, çıkışı ve ya 
yaların güvenli 
olarak karşıya 
geçmesini sağlaya
cak sanıyorduk. 
Yanılmışız. Bizi 
yanılttılar.
Yapılacak masraf 
lüzumsuzdur.
Amaç, yayaların 
karşıya güvenli 
geçmesiyse mevcut 
köprüde yapılacak 
tadilat ile bu sağlana 
bilirdi.
Hem de köprü cazip 

hale gelirdi.
Mehmet Turgut’un 
projesi neden iptal 
edildi?" dedi.
Dörtyol Kavşağı’nın 
bugün araç trafiğine 
kapatılmasını da 
eleştiren Osman 
Durdu, “Yine acele 
aldıkları kararla 
Dörtyol Kavşağı’nı 
Gemlik Girişi ve 
Yalova çıkışına ka 
patıyorlar. Gemlik’e 
giriş ağırlıklı olarak 
Terminal veya 
Umurbey 
Köprüsü’nden 
yapılacakmış.
Bu köprü, Gemlik 
trafiğini karşılar mı? 
Gemlik girişi ve 
Yalova çıkışı aynı 
köprü kavşağında 
yapılacak. Trafik 
burada kilitlenecek, 
içinden çıkılmaz hal 
alacak. Sonra yine 
kararlarından 
dönecekler. Bu karar 
alınmadan önce 
önlemler alınmalıydı. 
Giriş çıkışlara 
sinyalizasyon siste
mi konmalıydı. Biz 
yaptık mantığı bura
da da kendini gös
teriyor.
AKP, Gemlik halkını 
ve sivil toplum kuru
luşlarını önemsemi 
yor. Bu gidiş iyi bir 
gidiş değildir.”

İngilizce Kursunu Mirin sertifikalarını aldılar
Gemlik Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü binasında İlköğretim 
3.4.5.Sınıf öğrencileri için açılmış 
olan ve yaklaşık üç ay süren 
İngilizce Kursu’nu bitiren 
öğrenciler, belgelerini aldı. 
Gemlik Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’nde düzenlenen 
törende, kursu bitiren öğrencilere 
sertifikaları verildi, 
Kurs Öğretmenleri Serap Nalcı ve 
Nurşen Keskin törende hazır 
bulunurken, öğrencilerin mutluluk
ları görülmeye değerdi.
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MıhıBiiiHihatıııMıiıı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde inşaattan 
çaldıkları 
malzemeleri İstan
bul'da satan ve 
hırsızlık yapmak için 
tekrar aynı yere 
gelen 3 hırsız, polis 
tarafından yaka
landı.
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl 
ilçesinde bir inşaata 
giren Sercan Y, 
Çetin ö. ve Hasan 
B., malzemeleri 
çalarak kamyonet ile 
kaçtı. Çaldıkları 
malzemeleri İstan

bul'da 7 bin 500 
TL'ye satan 3 hırsız, 
tekrar hırsızlık yap
tıkları yere geldi.
Yine malzeme çal
mak isteyen hırsız 

lar, keşif yapmaya 
başladı. Bu sırada 
bölgeye yakın bir 
yere pusu kuran 
İnegöl İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri,

kamyoneti durdur
mak istedi. Hırsızlar 
araçlarıyla kaçmaya 
başladı. Uzun süren 
kovalamacanın 
ardından İlçe 
Jandarma ekip
lerinin yardımı ile 
Sercan Y., Çetin Ö. 
ve Hasan B. yaka
landı. Kamyonette 
yapılan aramada, 
oksijen tüpü, kaynak 
ile demir kesme 
makası bulundu. 
Mahkemeye 
çıkarılan şahıslar, 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi

Otomobil Yol 
Kenarındaki 

Kayaya Çarptı

Gençlerin kavgası kanlı hini
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde iki grup 
arasında çıkan kav
gada, bir kişi karnın
dan bıçakla yara
landı. Olayla ilgili üç 
kişi gözaltına alındı. 
Olay, Mahmudiye 
Mahallesi 
Kültürpark'ta mey
dana geldi.

10 bin paket kapak sigara ele fleçiriim

Gezmeye çıkan iki 
ayrı grup, Fatih 
Camii önünde yan 
bakma meselesi 
yüzünden tartış
maya başladı. 
Tartışmanın kav
gaya dönüşmesi 
üzerine 15 yaşındaki 
O.C., karşı gruptan 
bir kişi tarafından 

bıçaklandı. Kanlar 
içerisinde kalan 
genç, olay yerine 
gelen 112 ambulansı 
ile İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Karın 
boşluğundan 
yaralanan genç ilk 
müdahalenin ardın
dan ameliyata

alınırken, emniyet 
ekipleri, yaralı 
gencin ve görgü 
tanıklarının verdiği 
eşkal ve isimler 
üzerinde araştırma 
başlattı. Kavgaya 
karıştıkları belirtilen 
üç genç, emniyet 
ekipleri tarafından 
yakalandı

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir otomo
bil kayaya çarptı. 
Kazada yaralanan 
beş kişi hastaneye 
sevk edildi.
Olay, Bursa Ankara 
karayolunda mey
dana geldi.
İddiaya göre, 
26 MD 907 plakalı 
otomobiliyle 
Eskişehir'den Bursa 
istikametine giden 
63 yaşındaki Ferit 
Öner, direksiyon 
hakimiyetini kaybe 
dince araç kontrold
en çıktı. İki yolun 
ortasındaki su 
kanalına giren oto
mobil yol kenarında
ki kayaya çarparak 
durdu. Hurda yığını

na dönen otomo
bilde sürücü Ferit 
Öner ile Necla Öner 
(61), Cevahir Sert 
(62), Eser Özdemir 
(66) ve Naci Özdemir 
(71) ağır yaralandı. 
Yaralılardan 4'ü 
yoldan geçen vatan
daşların çabaları 
sonucunda araçtan 
çıkarılırken, bulun
duğu yerde sıkışan 
Naci Özdemir olay 
yerine çağırılan 
İnegöl İtfaiyesi 
Arama Kurtarma 
ekibi tarafından 
çıkarıldı. Yaralılar 
ambulansla İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
sevk edildi. Polis, 
kazayla ilgili soruş
turma başlattı

İnegöl ilçesinde 
polisler, durdukları 
kapalı kasa 
minibüsün arka kıs
mında poşetlenmiş 
biçimde 10 bin 
paket kaçak sigara 
ele geçirdi.
İnegöl Emniyet

Müdürlüğü Asayiş 
Büro Amirliği ekip
leri ile Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü 
ekiplerinin ortak 
düzenlediği 

operasyonda, doğu 
bölgesinden 
Bursa'ya getirilip 
İnegöl'e sigara 
sevkiyatı yapan 
minibüs Alanyurt'ta 
durduruldu. Yapılan 
aramada, minibüsün 
içinde poşetlenmiş

bir şekilde kaçak 
sigaralar ele geçiril
di. Araç sürücüsü 
A.E ile A.A. gözaltı
na alındı. Kaçak 
getirilen 10 bin 
paket sigara 
minibüsle emniyete 
götürüldü

Genç öğretmenin
■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

şüpheli olumu

Fotoğraf çektirirken uçuruma yuvarlaoılı
Mudanya’da arka 
daşlarıyla eğlenmek 
için gittikleri Yıldızte 
pe'de fotoğraf çek
tiren bir genç uçu
rumdan yuvarlandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Mudanya'da 
saat 20.30 sıraların
da Berkant Albayrak 
(32) arkadaşlarıyla 
birlikte alkol aldık
tan sonra 
Yıldıztepe'ye geldi. 
Deniz manzarasına 
karşı fotoğraf çek
tiren Albayrak, ikin
ci fotoğrafı için 
arkadaşına poz 
şerirken, bir anda 

dengesini kaybed
erek 50 metrelik 
uçurumdan yuvarla
narak sahil kenarın
daki makilik alana 
düştü. Albayrak'ın 
arkadaşları durumu 
hemen 112 Acil 
Servis ve emniyet 
güçlerine haber 
verdi. Bursa ve 
Mudanya'dan arama 
kurtarma, itfaiye, 
Bursa Sivil 
Savunma'dan çok 
sayıda personelin 
katıldığı kurtarma 
çalışmasında 
ekipler, sahil 
üzerinden

Albayrak'ın bulun
duğu bölgeye geldi. 
Yuvarlanarak 
düştüğü yerde 
yaralı olarak bulu
nan Albayrak'ın 
vücudunun birçok 
yerinde kırık olduğu 
tespit edildi.
Yaralının şuurunu 
açık tutmak için 
çaba sarf eden 
ekipler yaralıyı, olay 
yerine gelen 
Mudanya Arama 
Kurtarma Birliği'ne 
ait botla Arnavutköy 
Balıkçı Barınığı'na 
getirildi. Yaralı, 
buradan ambulansla

Mudanya Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Albayrak'ın ısrarla 
denize karşı 
fotoğraf çektirmek 
istediğini kaydeden 
arkadaşları, "Bir poz 
çektim. İkinci pozu 
çekerken arkadaşım 
kayboldu. Bir ses 
duyduk. Ardından 
arkadaşımın uçu
rumdan düştüğünü 
fark ettik. Hemen 
sağlık ekiplerine ve 
emniyet güçlerine 
haber verdik" dedi. 
Polis olayla ilgili 
soruşturma başlattı

Bursa'da bir okulda 
müzik öğretmeni 
olan 28 yaşındaki 
kadın, evinde ölü 
bulundu.
Merkez Nilüfer ilçesi 
Karaman Mahallesi 
Selçuk Caddesi'nde 
ikamet eden Eftal 
Baykal'dan (28) 
haber alamayan 
öğretmen 
arkadaşları, durumu 
polise bildirdi. Olay 
yerine gelen Bursa

T MM “SUYUNU BOŞA 
İYİM j| HARCAMA”

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

tfflTOöP ABONE OLDUNUZ MU?
«tıılrlı lıı liııiı sİ t«ti cııınıl

Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri genç müzik 
öğretmenini hareket
siz halde bulurken, 
112 ekipleri 
Baykal'ın hayatını 
kaybettiğini belirledi. 
Savcılık olayla ilgili 
soruşturma 
başlatırken, genç 
öğretmenin cenazesi 
kesin ölüm sebe
binin tespiti için Adli 
Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Güııe Bakış Millil w İlM IMİli M
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

25 milyon ile ne yapılmaz ki..
Büyükşehir Belediyesi iki buçuk yıldır beklet

tiği bu planı meclisinde onayladı.
Neden bunca zaman plan bekletildi?
100 dönümün üzerinde 3 tapudan oluşan bu 

alan, 1/5000 ölçekli planlar öncesi konut alanıy
dı.

Rahmetli Danış Ekim’e ait olan ortalama 100 
dönüm alan, Hakkı Çakır’ın Belediye Başkanlığı 
döneminde, konut alanına ayrıldı, Belediye 18 
uygulamasıyla, yol, okul ve cami gibi yerler için, 
Danış Ekim’in mülkünün 40 dönümünü bu 
hizmetler için ayırdı. İmar Yasası’nın 13 ve 14. 
maddesine göre bu 40 dönüm alan konut böl
gesinde olduğu için Daniş Ekim tarafından, 
bedelsiz olarak Belediyeye terk edildi.

60 dönüm alan ise Ekimlerde kaldı.
Gel zaman, git zaman, bölgede sanayi gelişti. 
1/25 binlik Nazım İmar Planında sanayi alanı 

görülen bu bölge, Büyükşehir Belediyesinin 
hazırladığı 1/5000 ölçekli planda da sanayi alanı 
olarak işaretlendi.

Gemlik Belediyesine düşen ise, 1/1000 ölçekli 
uygulama planlarını yapmaktı.

2009 seçimlerinde göreve gelen Fatih Mehmet 
Güler, kentin doğu bölgesinin, Hisartepe 
Mahallesinin, Serbest Bölge civarı ile Kurtul 
Köyü çevresinin ve de Kumla’ya doğru Kuzey 
Bölge imar planlarını hazırlattı.

Borusan ve Çimtaş,. Ekim ailesinden 60 
dönümlük alanı satın almıştı.

Borusan büyümek istediği için yere ihtiyacı 
vardı.

1/5000 ölçekli planlara göre belediyenin yap
tırdığı mevzi imar planı ücretini Borusan ödedi.

Hazırlanan ve Gemlik Belediye Medisi’nden 
geçen Borusan’ın planı Büyükşehir 
Belediyesi’ne onaya gitti.

Gitti, ama gelmedi.
Oysa, aynı Büyükşehir meclisi, geçen hafta 

bizim meclisten geçen Kapalı Pazaryeri ve açık 
otopark alanını bir yılda iki kez değiştirdi.

Orhangazi Caddesi’nde konut alanı olan güzel 
bir yeri, yer sahiplerinin itirazına karşın, katlı 
otoparka çevrildi. (Bunun hikayesini yakında 
sizlerle paylaşacağım).

Tüm bu değişiklikler, Gemlik Belediye 
Meclisi’nde kabul edilmemesine karşın, Bü 
yükşehir de AKP’lilerin oylarıyla değiştirildi.

Öğrendiğime göre, Borusan Büyükşehir 
Belediyesinin isteklerini yerine getirmedi.

“Ben, Gemlik’e yardım yapıyorum’’ dedi.
Ama bir baktık ki, geçtiğimiz günlerde, Asım 

Kocabıyık Gemlik’e bir okul, bir cami yaptırıyor.
Bu nereden çıktı dedik, madalyonun arkasını 

görememişiz.
Pazarlık Bursa’dan Gemlik’e kaymış.
Planlar, Büyükşehir Belediyesinde 

görüşülmeyince, Fatih Güler döneminde bir 
yasaya dayanılarak, askıya çıkarıldı ve bu alan 
sanayi bölgesi oldu.

Şimdi ise, Belediyenin mülkiyetinde olan 40 
dönüm alan, Borusan ile Çimtaş’a, Belediye 
encümeni kararı ile satıldı.

Belediye meclisinin bu konuda bir kararı YOK.
Belediye binasının neden birden boşaltıldığını 

anladınız mı?
40 dönüm yerin satışından belediye kasasına 

25 milyon lira girdi. Şimdi satışın ucuza yapıldığı 
iddiaları var. Gelen para ile önce tüm borçlar 
ödendi.

Seçimlere 2 yıl var.
CHP yargı kararıyla geri gelemezse, AKP bu 

para ile ne yapmaz ki.

Müteahhitler Derneği 
üyeleri, düzenlenen 
yemekte bir araya 
gelerek, fikir ahşve 
rişinde bulundular. 
Elzem Çağ Döner’de 
bir araya gelen 
dernek mensubu 
müteahhitlere, 
dernek yönetim kuru
lu tarafından yapılan 
çalışmalar hakkında 
bilgi verildi. 
Müteahhitler, 
yaşadıkları sıkıntıları 
masaya yatırarak, 
çözüm önerilerini ve 
gelecek günlerde 
yapılması düşünülen 
konuları görüştüler. 
Gemlik Müteahhitler 
Derneği Başkanı 
Hamza Ay gün, yöne
tim olarak kurulduk
ları günden itibaren 
yaptıkları faaliyetleri 
rapor halinde dernek 
üyelerine sundu. 
Faaliyet raporunda 
şu ifadelere 
yer verildi: 
Dernek kuruluşu ve 
yönetimin oluşturul
ması için kuruluş 
sürecinde toplan
tılara katılan tüm 
müteahhitlerle 
görüşülerek, kuru
luşumuz 3 Mayıs 
günü gerçekleştirildi.

Milliyetçi Hareket 
Partisi Bursa İl 
Başkanı Hasan 
Toktaş, Gemlik İlçe 
Teşkilatına teşekkür 
ziyaretinde bulundu. 
13 Mayıs 2012 tari
hindeki Bursa ile 
kongresine yoğun 
katılımlarından 
dolayı Gemlik teşki
latını kutladı. Şölen 
havasında geçen 
kongrenin MHP’nin 
birlik bütünlüğünü 
da gözler önüne 
serdiğini belirten 
Toktaş, “Her biri 
m izin üzerine görev 
ve sorumluluk düşü 
yor. Yaz dönem
lerinde her pazarı 
farklı bir ilçede 
geçirmeyi planlı 
yoruz, bu sayede 
teşkilat içi dayanış
mayı arttırır, koordi
nasyonu da üst 
seviyeye çıkarırız. 
İki ana beyanımız

Yönetim kurulu, bir 
ay içerisinde üç 
toplantı yaparak 
dernek faaliyetleriyle 
ilgili görüşmeler 
yapmıştı.
Tanışma ziyaretleri 
kapsamında 
Kaymakam, Belediye 
Başkan Vekili, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası, Gemdaş ve 
Buski ve UEDAŞ’a ve 
çeşitli davetlere 
katılım sağlandı. 
Dernek merkezi için 
Asilhan İş Merkezi 1. 
katta büro tutularak 
tadilatına başlandı 
Derneğin kurumsal 
bir kimlik kazandır

olmuştu. Bunlar; 
üye kampanyaları ve 
Eğitim seferberliği. 
İlk etapta bunları 
gerçekleştireceğiz. 
Tüm enerjimi parti 
teşkilatımız ve yan 
kuruluşlarımız üze 
rine yoğunlaştırarak 
birlik beraberliği 
artırmalıyız. Tevfik 
bey ve Zafer beye de 
verilen oyları 
kendime verilmiş 
sayıyor ve onlardan 
beklentileri de 
karşılama sorumlu
luğunu üstleniyo
rum.” şeklinde 

ması için logo 
tasarımı ve web site
si gibi çalışmaları 
devam ediyor. 
Dernek faaliyet
lerinde kullanmak 
üzere banka hesabı 
açılarak gerekli 
abonelikler yapıldı. 
Üyelerin hızlı ve 
kolay erişim sağlaya
bilmek için toplu 
mesaj programı kul
lanıma açıldı. 
Dernek üyelerimize 
hizmet bakımından 
Gemdaş’a altyapı 
hizmetlerinin daha 
süratli getirilmesi 
konusu iletilerek, 
karşılıklı mutabakat 

konuştu.
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, Hasan 
Toktaş’ı kutlarken, 
Gemlik’in her şeyin 
her an değişebile
ceği bir gündeminin 
olduğunu belirttiği 
konuşmasında;
“AKP ve CHP’nin 
meydan projeleri 
vardı, şimdi ise 
Büyükşehir’in 
Meydan projesi gün
demde. Asıl sorul
ması gereken 
Gemlik’e nasıl bir 
meydan yapılmalı. 

sağlandı. Elektrik 
altyapı hizmetleriyle 
alakalı UEDAŞ ve 
siyasi partiler 
kanalıyla temasa 
geçirilerek sıkın
tıların giderilmesine 
çalışıldı.
Üyelerimizin bireysel 
başvurularından 
sonra dernek olarak 
EPDK’daki süreci de 
başlatılacak.
Arkeolojik Sit alan
larının tekrar askıya 
çıkartılması ve 
KAKS’ın düşürülerek 
mağduriyet oluşma
ması için Belediye’ye 
dilekçe ile başvuru 
yapıldı.

Gemlik’te yaşayan
ların fikri mi önemli 
yoksa büyükşehirde 
masa başında karar 
verenlerin mi? 
Gemlik’e yakışan 
işler yapmak için 
ortak akılla hareket 
edilmeli aksi halde 
yapılan işlerin 
Gemlik halkı için 
olduğunu söylemek 
inandıncı olmaktan 
son derece uzaktır” 
dedi.
İl Başkanı Hasan 
Toktaş da, bir yer 
için proje üretilirken 
o yerin önceliklerin 
göz önünde tutul
ması ve bölge 
halkının istekleri baz 
alınmasının gerekli 
liğinin altını çizer 
ken, Gemlik ilçe 
teşkilatının kararları
na Bursa il teşkilatı 
olarak koşulsuz 
destek vereceklerini 
sözlerine ekledi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Belediyesi 
ve Gemlik İlçe Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü’nce 
ortaklaşa imzalanan 
23 Nisan ve 19 
Mayıs şenlikleri pro
tokolü kapsamında, 
ilçemizde düzenle
nen voleybol müsa 
bekalarına katılan 
takımlar, Çanakkale 
gezisine götürüldü. 
Teknik hazırlıklarını 
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Şube 
Müdürü Burhan 
İnan ve Gemlik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi müdürü 
Mehmet Türkmen’in 
yaptığı, Gemlik

Belediye 
Başkanlığının 
sponsor olduğu 
gezi boyunca görev 
ve sorumluluğu 
ilçemizde yapılan 
bütün sportif 
faaliyetlerini de 
organize eden 
Beden Eğitimi 
öğretmenleri Serdal 
Çevik, Bekir 
Gührmak, Yunus 
Emre Ünsal, Deniz 
Korkmaz, Ayten 
Gührmak, Seda 
Korkmaz, Evrim 
Bilgin ve Bahadır 
Yurtçu'un üstlendiği 
gezi, şehitliğin 
namazgah taburun
dan başladı.

Üç otobüste toplam 
seksen öğrenci ile 
on öğretmenin 
bulunduğu gezi 
boyunca rehberlerin 
verdiği bilgiler 
çerçevesinde, 
öğrenciler gerek 
Çanakkale Deniz 
Savaşı, gerekse 
kara savaşları ile 
ilgili bilgi sahibi 
olurken, şehitleri 
mizin kahramanlık
ları anlatılırken, 
duygusal anlar 
yaşadılar. Anlamlı 
geçen gezi kahra
manlık destanını 
yazıldığı Conkbayırı 
ziyareti ile sona 
erdi.

Gemlik Birey 
Dershanesi 
bünyesinde Müzik 
öğretmeni Mehmet 
Taşpınar’ın hazır
layıp sunduğu 
Keman ve Gitar 
Grupları Dinletisi 
İzleyenleri büyüledi. 
Cumartesi akşamı 
Manastır Kültür 
Merkezi’ndeki etkin
lik büyük ilgi gördü. 
6O’ı aşkın küçük ve 
genç sanatçı, izleyi
cilerden bol bol 
alkış aldılar.
Sunumunu 
İngilizce Öğretmeni 
Dilek Taşpınar’ın 
yaptığı dinleti, Gitar 
Grubu öğrenci
lerinin seslendirdiği 

“Hatırla Ey Peri” 
“Sevdan Bir Ateş” 
“Akdeniz Akşamla 
rı” “Bim Bam Bom” 
“Arkadaşım Eşek” 
“Senden Başka” ve 
“Fabrika Kızı” 
şarkılarıyla başladı. 
Değişik düzeylerde
ki Keman öğrenci
leri iki ve üçer kişi
lik gruplarla “Jingle 
Bells” “Annem 
Annem” Buruk Acı’ 
“Artık Sevmeyece 
ğim” “Samanyolu” 
“Eski Dostlar” 
“Neşeye Şarkı” 
“Sarı Gelin” “Çök
ertme” “Selvi 
Boylum” “Çok 
Uzaklarda” 
“Mazideki Aşk”

“40.Senfoni” “Aşkın 
Kanunu” “Yıldızların 
altında” “Şevdim 
Seni Bir Kere” “İkin
ci Bahar” “Son 
Mektup” “Santa 
Lucia” “Nasıl Geçti 
Habersiz” “Lale 
Devri” “Türk Marşı” 
“Menuet” “Boş 
Çerçeve” isimli 
eserleri seslendir 
diler.
Program koro ve 
Orkestra ile yorüm- 
lanan Barış Mançö 
‘nun “Unutamadım” 
“Anlıyorsun Değil 
Mi?” “Aynalı Ke 
mer” “İşte Hendek 
İşte Deve” ve 
“Gülpembe” şarkıla 
rı ile sona erdi.

GEMLİK BELEDİYESİ GENÇLİK ve SPOR KULÜBÜ
2012 YAZ SPOR OKULLARI

/. DÖNEM 
n HAZİRAN 
6 TEMMUZ

II. DÖNEM III. DÖNEM
9 TEMMUZ 6 AĞUSTOS
3 AĞUSTOS 31 AĞUSTOS

Sosyal Yaşam Merkezi 7EL 512 00 30



Gemlik Karfez

BURSA FESTİVALİ mu DnMGnSIHI BURACAK
Türkiye’nin en uzun 
soluklu kültürel 
etkinliği olan 
‘Uluslararası Bursa 
Festivali’, bu yıl 51. 
kez sanatseverlerle 
buluşuyor. Dünyaca 
ünlü sanatçıları 
Bursa’da ağırlaya
cak olan festival, bu 
yaza damgasını 
vuracak.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, ‘51. Uluslar 
arası Bursa Festiva 
li’ ve ‘26. Uluslara 
rası Altın Karagöz 
Halk Dansları 
Yarışması’nın prog 
ramını, Merinos 
Gölpark’ta düzenle
nen basın toplan
tısında kamuoyuna 
açıkladı. 
‘Uluslararası Bursa 
Festivali’nin 
Bursa’nın 51 yıllık 
geleneği olduğunu 
söyleyen Başkan 
Altepe, 1962 yılından 
bu yana hayata 
geçirilen festivalin, 
kentin onuru ve 
gururu olduğunu 
söyledi. Medeniyet 
kenti Bursa’da kültür 
ve sanat heyecanı

nın tüm şehre yayıla 
cağını belirten 
Başkan Altepe, 
“Bursa Festivali ve 
Uluslararası Altın 
Karagöz Halk 
Dansları Yarışması, 
uzun yıllara damgası 
vuran özel bir orga
nizasyondur. Kültü 
rel ve sanatsal etkin
liklerin günler boyu 
sürdüğü ve birçok 
özel sanatçının 
hayranlarıyla buluş
tuğu bir organiza
syondur. Ben de bu 
festivalin 45 yılına 
şahit oldum. Festi 
val, Bursa’da 
süreklilik, kalite ve 
düzen açısından 
Türkiye ve dünyanın 
en güzel organizas 
yonlarındandır” diye 
konuştu. 
Halk dansları yarış
masına dünya 

ülkelerinden çok 
büyük talepler 
alındığını vurgu
layan Başkan 
Altepe, “Uluslararası 
Bursa Altın Karagöz 
Halk Dansları 
Yarışması’na, bu yıl 
80 ekip başvurdu, 
ancak 22 ekip yarış
maya katılacak. Hem 
festival hem de halk 
dansları yarışması, 
kentte güzel izler 
bırakıyor. Bursa, bu 
organizasyonlarla 
tarihe en güzel şek
ilde geçmiş oluyor. 
Türkiye ve dünyanın 
önde gelen, popüler 
ve sevilen sanatçı 
lan yine Bursa’da 
sevenleriyle buluşa
cak. Bu konuda 
büyük fedakarlıklar 
yapılıyor. Hedefimiz 
organizasyonun en 
güzel şekilde yaşan

masıdır” dedi 
Etkinliklerin 10 bin
lerce vatandaşa 
hitap etmesini iste
diklerini de anlatan 
Başkan Altepe, bazı 
programların 
Açıkhava Tiyatro 
su’nun dışına taşa
bileceğim vurguladı. 
Öte yandan festi
valin farklı kültürleri 
aynı mekanda buluş
turduğunu da ifade 
ederek, kültür ve 
sanatı dünya gün
demine taşıdığını 
söyleyen Başkan 
Altepe, “Bursamız, 
kültür ve medeniyet 
kenti. Bu özelliğinin 
açığa çıkarılması 
için gerekeni yapıy
oruz. Uluslararası 
Bursa Festivali, 
kentin kültürel 
yaşamına unutulmaz 
izler bırakmıştır.

Bizler de bu 
geleneği yaşatmaya 
ve her geçen yıl bir 
öncekinden daha da 
görkemli bir hal 
almasına gayret 
ediyoruz” dedi. 
Festivalin fiyatları 20 
ile 30 TL arasında 
değişen biletleri 
Biletix'de satılacak 
olup, biletler 6 
Haziran Çarşamba 
günü satışa sunula
cak. Kültürpark 
Açıkhava Tiyatrosu 
gişesi ile Atatürk 
Stadyumu arkasın
daki Kültürpark gir
işi gişesi, Çetin 
Family Emek 
Mağazası, Çetin 
Family Nilüfer 
Mağazası ve 
Çekirge Exxe 
mağazasında da 
biletler satılacak. 
‘51. Uluslararası 
Bursa Festivali 
Programı’ 
12 Haziran - BBDSO 
- Kerem Görsev Trio 
15 Haziran - Nazan 
Öncel ve İskender 
Paydaş 
18 Haziran - Mercan 
Dede ve Emel 
Mathlouthi

19 Haziran - MFÖ 
20 Haziran - Yasmin 
Levi
21 Haziran - Şevval 
Sam
23 Haziran - Sertab 
Erener
27 Haziran - 
Karagöz Halk 
Dansları Topluluğu 
& Özgür Eren (Ben 
Anadolu’yum) 
28 Haziran - Fatih 
Erkoç
30 Haziran - Ankara 
Devlet Opera ve 
Balesi - ‘Zorba’ 
1 Temmuz - Monica 
Molina
3 Temmuz - İnna 
'26. Uluslararası 
Altın Karagöz Halk 
Dansları 
Yarışması’na katıla
cak ülkeler 
Brezilya, Slovakya, 
Özbekistan, Gana, 
Senegal, Yunanistan, 
Kıbrıs, Çin 
Türkmenistan, 
Hindistan, Polonya, 
Endonezya, Kore, 
Letonya, Meksika, 
Bulgaristan, Karaçay 
Çerkez, Makedonya, 
Gürcistan, 
Arnavutluk, Kara 
dağ, Kosova.

elm& sekeri
KREŞLERİ - -----

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

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

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

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

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

Bu üç kavramın 
birbiriyle ne kadar 
bağlantılı 
olduğunu hiç 
düşündünüz mü? 
Konunun uzman
ları bu olayı defa 
larca dile getirdi. 
Vergi ve zamların 
kaçakçılığı 
körükleyeceğini 
örneklerle anlattı 
lar. Fakat ne hik
metse dikkatleri bu 
konuya çekemedi 
ler. Belki de hükü 
metin işine gelme 
diği için yetkililer 
konuyu görmez
den geldiler.
AKP hükümetinin 

bütçe gelirlerinin 
büyük bir bölümü 
nü vergi ve zamlar 
oluşturuyor. Yani 
üretmeden ayakta 
kalmaya çalışıyo 
ruz. Diğer bir de 
yişle hazırdan yi

VERGİ, ZAM VE KAÇAKÇILIK
yoruz. Hazıra 
hazine dayanmaz 
demiş atalarımız, 
elbette bunun da 
sonu gelecek, 
sonuç olarak deniz 
bir gün de bitecek.

Tarım ülkesi olan 
ülkemizde tarım 
can çekişir duru
ma getirildi. Tütün, 
şeker pancarı 
yetiştiremez olduk. 
Birileri bizim 
adımıza yetiştirip 
bize satıyor. 
Hayvancılık bir 
zamanlar ala
bildiğine gelişmiş 
ti, şimdi ne yazık ki 
dışardan et ithal 
eder olduk.
Buğday, pamuk, 
fındık, zeytin ve 
çay yetiştiren 
üreticiler bu gün 
büyük sıkıntı için
deler. Ürünlerini 
dört yıl öncesinin 

fiyatlarıyla satamı 
yorlar. Gübre, ilâç 
ve mazot fiyatları 
dört yılda % 100 
artmasına karşın 
yetiştirdikleri ürün
ler ne yazık ki çok 
daha düşük fiyata 
zorla satılmakta.

Hükümet bütçe 
gelirlerini artırmak 
için akaryakıt, 
sigara, alkollü içe
ceklere gereğinden 
fazla zam ve vergi 
koyuyor. Bu 
durum da kaçakçı 
lığı büyük ölçüde 
körüklüyor. Elbette 
kaçakçılığın art
masında denetim 
eksikliğinin de 
büyük payı var; 
ancak bu ürün
lerdeki vergiler 
kaçakçılığın en 
büyük nedeni.

Emniyet Genel 
Müdürlüğünün ve 

rilerine göre 2007- 
2011 yılları arasın
da kaçakçılık olay
larında büyük artış 
lar gözlenmiştir. 
Akaryakıt kaçakçı 
lığı % 81 artmış.
Bu işi kimler yapa
bilir? Sıradan 
vatandaş bunu 
yapabilir mi? 
Elbette ki hayır! 
Toplumu büyük 
ölçüde etkileyen 
sigara kaçakçılığı 
aynı dönemde % 
588 artmış.
Kaçakçılıktan elde 
edilen rant kimin 
cebinde? Alkollü 
içeceklerde 
kaçakçılık boyutu 
% 249. Devletin 
akıl almaz tutumu 
vatandaşın kaçağı 
desteklemesine 
neden olmuyor 
mu? Çay kaçakçılı 
ğında boyutun % 
2157 olduğuna 
inanabilir misiniz? 
İster inanın ister 
inanmayın gerçek 
bu!
Asıl önemlisi gıda 

sektöründe yaşam 
yor kaçakçılığın. 
Bunların başında 
da et geliyor. Beş 
yıllık dönemde 

kaçakçılığın boyu
tu nedir deseler, 
tahmin bile ede
mezsiniz. Çünkü 
çok yüksek bir 
rakam. Siz ette 
kaçakçılığın % 
82503 olduğunu 
biliyor muydunuz? 
Üstelik et 
kaçakçılığının 
merkezi Kayseri. 
Acaba Kayseri 
pastırmaları ve 
sucukları ondan 
mı daha lezzetli?

Geçenlerde 
yazdığım bir yazı
da; memura verile
cek üç kuruşluk 
zam bütçeye yük 
getirecek deyip 
yetkililer zam yap
manın hazırlığına 
girişecek, demiş
tim. Gerçekten de 
öyle oldu. İngiliz 
vatandaşı maliye 
bakanı Sayın 
Mehmet Şimşek: 
“Bütçenin üçte 

birinin memura git
tiğini, bu yüzden 
artış imkân
larımızın çok üte- 
sine taştı, şimdi 
oturup bütçeyle 
ilgili ne gibi önlem
ler alacağız, onu 
kararlaştıracağız. ” 

Deme gereği 
duydu. Bu ne 
demektir: “Biz zam 
yapacağız, bunun 
başka bir yolu yok
tur." Bu olayın 
kolay bir çözümü 
var:

Memura sadaka 
gibi zam vermek
ten vaz geçin, 
sorun kendiliğin
den çözülür. Bütün 
sıkıntı memur ve 
emekliye gülünç 
bir zam vermekte 
gizliyse memur ve 
emekli bunu 
almayabilir. Siz 
yöneticiler de 
rahat ve huzura 
kavuşmuş olur
sunuz.

Ülkemizde 
yaşadıklarımız 
gösteriyor ki 
hükümetin zam ve 
vergilerden başKa 
vatandaşa sun
abileceği bir güzel
lik yok. Halimize 
şükredelim, hiç de 
vermeyebilirlerdi 
4+4 zammı. Hiç de 
kanaatkâr yurt
taşlar değiliz. Dev 
letin imkânları bu 
kadar, daha ne isti 
yoruz? Allah devle 
te zeval vermesin!
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En Değerli Onuncu ve İlk Beş helirlenıli
Kaymakamlık 
Kupası Gümüş Ayak 
Basketbol 
Turnuvasında 
Gemlik halkının 
verdiği oylarla oylar
la En Değerli 
Oyuncu ve En 
Değerli İlk Beş belir
lendi. 410 oy alan 
Mehmet Morkal en 
değerli oyuncu 
olurken, En değerli 
beş 410 oy alan 
MEHMET MORKAL 
(ÇİMTAŞ) 401 oy 
alan BERKAN 
ÖZKAN (BP 
PETROLLERİ A.Ş.) 
366 oy alan 
İBRAHİM TOKSÖZ 
(MUHASİPLER) 365 
oy alan MURAT 
BOYACI (YAŞAM 
ATÖLYESİ) 270 oy 
alan M.EMİN KURU 
(A.Z.KARATAŞ 
I.Ö.O) oldu.
YAŞAM ATÖLYESİ 
YARI FİNALDE 
Yaşam Atölyesi : 73 
ÇİMTAŞ : 31 
Çeyrek Final 2. 
maçında 1.periyot 
17/8 2. periyot 16/4
Yaşam Atölyesi 
üstünlüğüyle bitti. 
3. periyot 17/8

4.periyot 23/11 
Yaşam Atölyesi 
üstünlüğünde sona 
erdi. Çimtaş adına 
Atilla Kükrek 17 sayı 
üretti Yaşam Atölye 
si adına yaşam 
Atölyesi maçı 73/31 
kazandı. Yaşam 
Atölyesi Yarı finale 
kaldı.
AĞDEMİR YARI 
FİNALDE ,

Ağdemir: 84 
Roda:50 
Çeyrek Finalin ilk 
maçında 1.periyotta 
iki takım birbirlerine 
üstünlük sağlaya
madı. 16/16.
2.periyot üstünlük 
kuran Ağdemir 19/14 
önde bitirdi. 3. 
periyotta yine üstün 
oynayan Ağdemir 
28/14 bitirdi.

Firmamızda çalışacak 
GIDA TEKNİKERİ ve 

Üretim Bölümü’nde çalışacak 
BAY VE BAYAN 

ELEMANLAR ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur.

ÖZBİR GIDA SANAYİ A Ş.
Yeni Yalova Yolu 3.Km. 
Tel : 513 45 79 GEMLİK

umm 
İMM

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

4. periyot üstün
lüğünü koruyan 
Ağdemir periyotu 
21/6 bitirdi.
Roda adına Serkan 
Kaymakçı 14 sayı 
üretti.
Ağdemir adına 
Osman Ağdemir 27 
sayı üretti.
Maçı Ağdemir 84/50 
kazanarak yarı finale 
yükseldi.

SAHİBİNDEN SflTİUK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyeri!, 

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

satılık daire

0 538 322 70 73

SMiıımniım
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

EİEMBN 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

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
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Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati 
Yazıcı, yeni Türk 
Ticaret Kanunu’nun 
bazı rötuşların 
ardından 1 
Temmuz’a yetişe
ceğini söyledi. 
Yeni Türk Ticaret 
Kanunu’nun 1 
Temmuz’a yetişmesi 
için çalıştıklarını 
söyleyen Gümrük ve 
Ticaret Bakanı 
Hayati Yazıcı, "Bu 
kanun, sanayici ve 
hedef kitlesinin 
tamamı için kumaşı 
düzgün, astarı 
mükemmel güzel bir 
elbise. Prova ettik, 
potluklar var. 
Potlukların teğetleri
ni yaptık. Büyük 
ihtimalle yetiştire
ceğiz” dedi. 
Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan’ın önceki 
gün yaptığı, "Yeni 
TTK’da yapılması 
gereken değişiklik
lerin 1 Temmuz’a 
yetişmemesi duru
munda yürürlük tari
hîotelenebılir’ ’ açık
lamasının ardından 
dün kanunun hede
flenen tarihe 
yetişmesi için 
çalıştıkarını vurgu
layan Yazıcı, "Hedef 
kitlenin hayatını 
kolaylaştırmak, rek
abet gücünü artır
mak, onu küresel 
ticari arenada daha 
güçlü bir pozisyona 
kavuşturmayı hede
fleyen bir kanundan 
söz ediyoruz. Buna 
engel olacaksa bun
lar ayıklanır” dedi. 
Kanunun Meclis’ten 
ittifakla geçtiğini 
hatırlatan yazıcı, 
“Üç beş maddeyle 
değil 1535 maddeyle 

uğraşıyoruz. Bu 
kanun, sanayici ve 
hedef kitlesinin 
tamamı için çok 
güzel, kumaşı düz 
gün, astarı mükem
mel, dikimi güzel bir 
elbise. Biz prova 
ettik, potluklar var. 
Potlukların teğetleri
ni yaptık. Biz bunları 
büyük ihtimalle 
yetiştireceğiz. 
Doğru olan da bu” 
diye konuştu.
Rötuşları da 
paylaşacağız 
Kanunla alakalı 
uygulama sorumlu
luğunun Gümrük ve 
Ticaret Bakanhğı’mn 
üzerinde olduğunu 
hatırlatan Yazıcı, 
konuşmasını şöyle 
sürdürdü: "Sayın 
Babacan onu hangi 
düşünceyle söyledi 
bilmiyorum. Geçen 
hafta toplandık ama 
tam bitiremedik. 
Pazartesi günü 
Ekonomik Koordi 
nasyon Kurulu’nda 
bunu yeniden 
görüşeceğiz. Bu 
konunun uygulan
masıyla alakalı 
hedef kitlesinin, 
sanayi ve ticaret 
odalarının, iş 
dünyasının dile 
getirdikleri konuları 
toparladık.
Müzakere ediyoruz. 
Meclis 1 Temmuz 
2012’de yürürlüğe 
girecek demiş. Biz 
de ‘bu tarihte yürür
lüğe girecek’ diy
oruz. Yetişir çünkü, 
üzerinde çalışılan 
maddelerde diğer 
siyasi parti grupla 
rıyla paylaşılacak. 
Rötuşlar yapılacak. ” 
Bakan Yazıcı, Kanun 
ile hedef kitlenin 
hayatının kolay

laştırılması, rekabet 
gücünün arttırıl
ması, küresel ticari 
arenada Türk 
müteşebbislerin 
daha güçlü bir 
pozisyona kavuştu
rulmasının hede
flendiğini vurgula
yarak, şöyle devam 
etti: “Sorun 
yaşadığımız maddel
er üzerinde çalışa
cağız fakat bunlar 
önümüze hükümette 
bir siyasi karar oluş
turulur, başka bir
takım gerekçeler 
ortaya çıkarsa o ayrı 
bir konu.” 
Akdeniz Ticaret ve 
Sanayi Odaları 
Birliği’nin (ASÇA 
ME) “Akdeniz’in 
Politik ve Ekonomik 
Geleceği” konulu 
konferansında 
konuşan Gümrük ve 
Ticaret Bakanı 
Hayati Yazıcı, 
ASCAME üyesi 23 
ülkenin 2010 yılında 
1 trilyon 63 milyar 
dolarlık ihracat ile 
15 trilyon dolarlık 
dünya ihracatının 
yüzde 11 ’ini gerçek
leştirdiğini belirterek 
şu bilgileri verdi: 
"ASCAME üyesi 
ülkeler, 2 trilyon 
dolarlık ithalat ile de 
dünya ithalatının 
yüzde 13’ünü oluş
turuyor. Türkiye, 
2011 yılı 135 milyar 
dolarlık ihracatının 
36 milyar dolarını, 
yani yüzde 27’sini 
Akdeniz’e kıyısı 
olan ülkelere, 241 
milyar dolarlık itha
latının yüzde 
17 lik kısmını oluş
turan 41 milyar 
dolarını bu ülkelere 
gerçekleştirdi. ” 
Gelişmiş 

ekonomiler 
Akdeniz’deki 
dönüşümü umur
samaz tavırla izliyor 
İstanbul Ticaret 
Odası (İTO) 
Başkanı Murat 
Yalçıntaş gelişmiş 
piyasa ekonomi
lerinde yaşanan 
ekonomik kriz 
bahanesiyle, bu 
ülkelerin bölgede 
yaşanan tarihi 
dönüşüme destek 
vermede umur
samaz bir tavır 
içinde olduklarını 
savundu. Yalçıntaş, 
şunları söyledi: 
“ASCAME, 30’ncu 
yılının kutluyor. 
Birliğe 2007 yılında 
Başkan seçildim ve 
2009 yılında ikinci 
kez bu göreve layık 
görüldüm. Artık 
görevimi Lübnanlı 
meslektaşım 
Muhammed 
Choucair’e bıraka
cağım. 2008 
yılından beri 
dünyayı etkisi alına 
alan küresel mali 
kriz bir süredir Özel
likle Akdeniz’in 
kuzeyine nefes aldır
mıyor. Benzer şek
ilde Akdeniz’in 
güney kıyıları da 
Arap Baharı olarak 
adlandırılan siyasal 
ve sosyal hareket
lerin tesiri altında. 
Kamu-özel sektör 
/şairliklerine imkan 
sunan Invest-ln-Med 
gibi projelerle 
ASCAME olarak, 
kuzey-güney eşitsi
zliğinin azaltılması 
için çalışıyoruz. 
Siyaset ile ticaret el 
ele verince Akdeniz, 
hepimizin arzu ettiği 
bir barış ve kardeş
lik gölü olacak:”

Kaçak elektriğe 
af geliyor

Kaçak elektrik kul
lananlara af getiren 
düzenleme 
komisyondan geçti. 
Yasa kabul edilirse 
zararı ödeyenlere 
dava açılmayacak. 
Kaçak elektrik kul
lananlara af getiren 
düzenleme TBMM 
Adalet Komisyo 
nu’ndan geçti.
Habere göre, 
yasanın Genel 
Kurul’da kabulü 
halinde kaçak elek
trik kullanan kişi 
pişman olur ve 
zararı öderse 
hakkında dava açıl
mayacak. Dava 
açılanlar da hüküm 
giyene kadar zararı 
ödedikleri takdirde 
en fazla bir yıl ceza 
alacak.
Yargı paketinin 
komisyonda kabul 

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA

OSAATTE TESL.İIVI EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

edilen hükümleriyle 
nüfuz ticaretinin de 
kapsamı genişletildi. 
Kamu görevlisi 
üzerindeki nüfuzu 
sebebiyle, haksız bir 
işin gördürülmesi 
için kendisine veya 
bir başkasına men
faat temin eden 
kişilere 2 yıldan 5 
yıla kadar hapis, 5 
bin güne kadar adli 
para cezası getirildi. 
Düzenleme mil
letvekillerini endişe
lendirdi. CHP Aydın 
Milletvekili Bülent 
Tezcan, “Bize seç
menden telefon 
geliyor. ‘Çocuğumu 
Sağlık Bakanlığı’nda 
işe yerleştirin. Ben 
de size oy veriyo
rum’ gibi. Bu da mı 
kapsama girecek 
şimdi?” diye 
sordu.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 5İ3 12 06

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

ULAŞIM

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

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol S13 1O79
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

R 
E

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

H 
B 
E 
R 
1

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomoksy Tomografi 543 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 554 80 88

TAKSİLER

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

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 İÇİ. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik KErfez
OIILİK'l* İLK GÜNLtfK »İY*»I GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4288 

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'Teşisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HllllABItİlÜİ
VENÜS SİNEMASI 

SAĞ SALİM:11:30- 
14:00-16:15-18:30- 

20:30 
MAVİ 

PANSİYON:12:00- 
14:15-16:30-20:00 

REZERVASYON 513 33 21 
CIUŞAVM TUTKU 

SUPERTURK: 
13.30-15.30- 17.30 

19.30-21.30
SEN KİMSİN: 12.00- 

14.00-16.00-18.00-20.30
FETİH 1453:11.30 

14.30-17.30-20.30 
Rez. Tel: 51415 00
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■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.

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


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 GECERLİDİR

ItyUDDEŞlEl
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
5 Haziran 2012 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

U-13 son maçını 
farklı Kazandı

Bursa bölgesine ait U-13 yaş ligi 
7. grup şampiyonluğunu bitime 
dört hafta kala garantileyen 
Gemlik Belediyespor son maçın 
da da deplasmanda farklı 
kazandı. Haberi syf 8’de

nörtyol Kavşağı kapatıldı, 
üst geçit çalışmaları haşladı 
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından projelendirilen 
Dörtyol Kavşağı yaya üst geçidi 
çalışmaları nedeniyle, Dörtyol 
Kavşağı Gemlik girişi ve çıkışı 
kapatıldı. Dün, Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait ekipler, Dörtyol 
Kavşağı’nı kapatırken, Üst Geçit 
Yaya Geçidi ihalesini alan 
müteahhit firma da çalışmalarına 
başladı. Haberi sayfa 4’de

Gemlik Bursa hattına
2 yeni otobüs

Güzel Gemlik Otobüsçüler ve Minibüs 
cüler Kooperatifi, Gemlik Bursa arasın
daki yolcu taşıma hattındaki araç sayı 
sini 15’den 16’ya çıkardı. Dün, düzenle
nen törenden sonra araçlar hizmete 
sokuldu. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış

Akıllan başına yeni geldi
1 Cumartesi günü gazetemizde Dörtyol 
Kavşağı’nın üst geçit çalışmaları nedeniyle araç 
trafiğine kapatılacağını yazmıştık.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi aldığı 
kararı dün uygulamaya soktu.

Gemlik’ten çıkışlar yasaklandı.
Girişlerde..
Ancak bizim sürücüler baktılar ki Bursa 

çıkışında bir sorun yok, yasak kurdelesini ve 
lehvalarını çiğneyip yolu kendiliğinden yeniden 
trafiğe açtılar.

Karışan da olmadı, neden açıtınız diyen del 
Bir de ne görelim.
Bizim belediye, Terminal veya Umurbey köp 

rüsünün yanında bulunan Akmantar A.Ş. nin 
arka tarafında yol çalışmaları başlatmış. 4’de

Gemlik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün Gemlik Merkezde 
2011-2012 yılı içinde açtığı kurslara katılanlara belgeleri dağıtıldı

Gemlik Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’ nün 2011-2012 
eğitim öğretim dönemi sonu 
kurs belge dağıtım töreni ve ser
gisi, İlçe Merkezi’nde yapıldı.

"Bugün tören değil düğünümüz 
var" diyen Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Rüveyde Kılıçlar, 
Dünden bugüne gelinlik defilesi 
hazırladıklarını söyledi. 3’de

MlİşM 
Mini 
MibM

"HBİSİ
Okullar arası Judo 
müsabakalarında 
11 Eylül ilköğretim 
Okulu 8. Sınıf 
Öğrencisi Onur 
Kaya Türkiye 2. si 
oldu. Kaya, 
hedefinin Türkiye 
Birinciliği olduğu 
nu belirterek 
sevincini arkadaş 
la rıyla paylaştı. 
Haberi sayfa 9’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Nazım Hikmet...
Büyük Usta Nazım Hikmet ölümünün 49.yılın

da buruk bir gururla anılıyor. Vatanını satanların 
kol gezdiği günümüzde “vatanının bir gram 
toprağı için bütün kanını dökmeye hazır olan” 
Nazım Hikmet Usta'nın ölüm yıldönümü...

Nilüfer Belediyesi sanata, sanatçıya, düşünce 
ye, düşünene hep önem veriyor.

Geleneklere de sahip çıkıyor... 
Yenilikleri de yakından izliyor. 
Dün Nazım Hikmet Çınarlığı’nda Nazım’ın şiir

leriyle Nazım’ın dostlarını buluşturdu.
20 Kasım 1902-03 Haziran 1963.
Selanik'te başlayıp Moskova'da sona eren 61 

yıllık dolu dizgin bir yaşam...
Düşünerek, yazarak, yaratarak, kaçarak, 

kovalanarak...
Ama durmadan dinlenmeden üreterek, 
Bir de vatan hasretini daima yüreğinde 

hissederek...
Bugün...
Vatan Hasretini yüreğinin derinliklerinde 

hisseden...
“Yoldaşlar, nasip olmazsa görmek o günü, 
ölürsem kurtuluştan önce yani, alıp götürün 
Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni” 

diyen Nazım'a iki metrekare toprak çok görülü 
yor.

Ne var ki Nazım... Yaşarken ölenlerden 
değil... öldükten sonra da yaşayanlardan... 
Onun için de... unutulmuyor... unutulamıyor..

Nazım Hikmet'i saygıyla anarken, O'nun 1955 
yılında yazdığı GERİLEYEN TÜRKİYE YAHUT 
ADNAN MENDERES'E ÖĞÜTLER başlıklı 
yazısını yine paylaşmak istiyorum.

"New-York Tayms gazetesi 29 aralık 1954 tar
ihli sayısında "Türkiye geriliyor" başlıklı bir 
başyazı yayınladı. Bu başyazıda şöyle satırlar 
var."O,- Adnan Menderes-,basın hürriyetini yok 
ediyor. Basında kendisini tenkit edenleri hapse 
atıyor. Siyasi muhalefeti eziyor. Menderes işçi 
lere grev hakkı tanıyacağını vaat etmişti. Hâlbu 
ki en kısa grevler için işçileri takib ediyor." 

Ben Nazım Hikmet New-York Tayms 
gazetesinin satırları arasında kalan yazıları da 
okudum. Bu satırların arasındaki satırları aynen 
aşağıya geçiriyorum.

Şaşkınlığın bu kadarına doğrusu ya pes. 
Bindiğin dalı kesiyorsun Adnan Menderes, 
ille de asıp kesmek geliyorsa, içinden 
Ezmekte devam et Barışçılar'ı, ama sen 
Meselâ Yalçın'ı da tıkıyorsun deliğe 
ihtiyarcık sana azıcık cilve yaptı diye, 
Git, koş, elini öp, af dile, yüzünü güldür, 
O, yalnız altın kafeslerde öten bülbüldür. 
O, matbaalar yıktırıp kitaplar yaktıran, 
O, büyük demokrat, O, hürriyetçi kahraman, 
Moskova'yı atomlayalım diyen insancı... 
Kendine acımazsan bize bir parça acı. 
A be Adnan Menderes, böyle bir dal kesilmez, 
Böyle şaşkınlıkların sonu da iyi gelmez... 
Şu muhalefetle de alıp veremediğin ne? 
Niye öyle hışımla yürüyorsun üstüne? 
Kore'ye asker gönderdin de "Hayır" mı dedi? 
"Kan aktı hesabı sorulmalıdır!" mı dedi? 
Orduyu emrimize verdin, ses çıkardı mı? 
"Olmaz olsun" mu dedi Amerikan yardımı? 
Feryat mı etti "İstiklâl elden gitti" diye? 
Zavallı, sımsıkı sarılmış demokrasiye : 
"Başvekil merasimsiz karşılanmalı" diyor. 
Bir de bazan coşarak "Hayat pahalı" diyor. 
Bu aksoylu muhalefeti ezilir görmek 
Türkün Batılı dostlarını pek üzüyor pek. 
Şaşkınlığın bu kadarına doğrusu ya pes. 
Bindiğin dalı kesiyorsun Adnan Menderes. 
Hani, her işte bizden örnek alacaktın ya? 
Hürriyet nizamına sâdık kalacaktın ya? 
Vaad ettin tanımadın işçinin grev hakkını. 
O hakkı bizim tanıdığımız gibi tanı.

— Elli istiyorlarsa ateş aç, sonra beş ver. 
Ama ufak tefek grevlerde anlayış göster. 
Sendika liderlerinizin birçoğu zaten 
bizde olduğu gibi emir alır polisten. 
Niye telaşlanıp kaybedersin vekarını? 
Hem de kırarsın liderlerin itibarını? 
Şaşkınlığın bu kadarına doğrusu ya pes, 
Bindiğin dalı kesiyorsun Adnan Menderes. 
Senin bindiğin dallar ve bindiğimiz dallar, 
Unutma bu dallardan başka asıl ağaç var, 
öfkeyle homurdanan yarı çıplak, yarı aç, 
bizi silkip atmaya fırsat kollıyan ağaç...

M Buısa hattına l imi mobiis
Güzel Gemlik Otobüsçüler ve Minibüscüler Kooperatifi, Gemlik Bursa 
arasındaki yolcu taşıma hattındaki araç sayısını 15’den 16’ya çıkardı.

Dün, düzenlenen törenden sonra araçlar hizmete sokuldu.
Sınırlı Sorumlu 
Güzel Gemlik 
Otobüsçüler ve 
Minibüscüler 
Kooperatifi, 
Gemlik Bursa 
arasında sefer 
yapan otobüs filo
suna 2 yeni araç 
daha ekledi. 
Otosan firmasından 
alınan 37 koltuklu 
modern yolcu oto
büsü dün saat 12.30 
da Gemlik bursa 
otobüslerinin 
hareket ettiği nokta
da kesilen kurban ile 
devreye sokuldu. 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın da katıldığı 
2 otobüsün hizmete 
sokulma töreninde 
kurban kesilmesin
den sonra ilk tur, 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ile yapıldı.

taşımacılığının daha 
konforlu ve kaliteli 
hale getirilmesi için

araçların 
yenilendiğine 
dikkat çekildi.

Engeller asansörü, 
yaşlılar için özel yer
lerin bulunduğu 
otomatik vitesli 
Otokar yolcu oto
büsü ile Kooperatifin 
araç sayısı 16’ya 
yükseldi.
Törende yapılan 
konuşmalarda, 
Gemlik Bursa 
arasındaki yolcu

ömıırlıev Köpıiisiinaen Ozdiltlı'e yol
Gemlik Belediyesi 
tarafından 
sürdürülen alt yapı 
çalışmaları aralıksız 
sürüyor. Terminal 
Köprüsü ile Özdilek 
Köprüsünü birbirine 
bağlayacak alternatif 
yol çalışmaları da 
start aldı. Bursa- 
İstanbul Karayolu 
üzerinde, Umurbey 
Mahallesi, Terminal, 
Terminal Köprüsü ve 
Karsak Deresini bir
birine bağlayan ana 
yola alternatif olarak 
Gemlik girişiyle bir
likte hem Terminal 
Köprüsünü, hem de 
Özdilek Köprüsünü 
çift şeritli birbirine 
bağlayacak.
Belediye 
Başkanvekili Refik

Yılmaz, yeni yolun 
bölgedeki trafik 
yoğunluğunun 
yükünü hafifletece 
ğini belirtti.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, 7 metre yük
sekliğinde çekilecek

taş duvarın ardın
dan, 10 metre 
genişliğinde ve 
yaklaşık 150 metre 
uzunluğundaki 
çift şeritli yolun 
yapımına 
başlanacağını 
bildirdi.

Gemlik Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz, çehre 
düzenleme çalış
malarıyla birlikte 
yolun Haziran ayı 
içinde tamamlanarak 
hizmete gireceğini 
söyledi.

KAYIP
FİRMAMIZ ADINA GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 
07.10.2009 TARİH VE 09160400EX052481 SAYILI GÜMRÜK ÇIKIŞ 

BEYANNAMESİ ZAYİ OLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR.
LOW PROFİLE İSTANBUL TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş
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Gemlik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün Gemlik Merkezde 2011-2012 yılı içinde 
açtığı kurslara katılanlara belgeleri dağıtıldı

Diinılen bugüne gelinlik defilesi

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü’ 
nün 2011-2012 
eğitim öğretim döne
mi sonu kurs belge 
dağıtım töreni ve 
sergisi, İlçe 
Merkezi’nde yapıldı. 
Dün, saat 16.oo’da 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü bahçe 
sinde düzenlenen 
belge dağıtım töre-

LSISSIB'

nine, İlçe Kaymakam 
vekili ve Vali 
Yardımcısı Adnan 
Kayık, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Şube Müdürleri Ali 
Osman Cura ve 
Burhan İnan, daire 
müdürleri, okul 
müdürleri, komşu 
ilçelerin Halk Eğitim 
Merkezi Müdürleri, 
sanayi kurumlarının 
ve odaların temsilci
leri ile Gemlikliler ile 
kursiyerler katıldı. 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
söylenmesinden 
sonra konuşma 
yapan Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürü Rüveyde 
Kılıçlar yaptığı 
konuşmada, Halk 
Eğitim Merkezlerinin 
misyonunun sorgu
layan, araştıran 
bireyler yetiştirmek 
olduğunu belirterek, 
açılan kurslar 
hakkında bilgiler 
verdi.
Kılıçlar, 2011-2012 
eğitim ve öğretim 
döneminde 285 kurs 
açtıklarını, bu 
kurslara 5 bin 622 
kursiyerin katıldığını

belirterek, “Bu yıl ilk 
kez ilçemizde 
Yabancı Dil 
Sertifikası kursları 
açarak kursiyerlere 
sınav yaparak belge 
verdik. 121 kişinin 
katıldığı 5 gün süren 
Evlilik Okulu’nu 
geçekleştirdik, 5 
nikahsız çiftin 
nikahını kıydık.” 
dedi.
“Bugün tören değil 
düğünümüz var” 
diyen Halk Eğitim

Merkezi Müdürü gelinlik defilesi
Rüveyde Kılıçlar, hazırladıklarını
Dünden bugüne söyledi.

Daha sonra, 
konuşan İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
ise konuşmasında 
her insanın bir veya 
birden daha fazla 
yeteneği olduğunu 
belirterek, “Yeter ki 
insan bu yetenekleri
ni çalıştırsın. Halk 
eğitimin açtığı 
sergilerde emek 
vardır, göz nuru 
vardır. Bu işlerde 
toplumun derin 
hafızası vardır. 
Türkiye’de sadece 6 
ilde yapılan Dil 
Sertifikası dağıtım 
sınavlarından biri 
ilçemiz Halk Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan verilmektedir. 
Bu nedenle. Müdürü 
müzü kutluyorum. 
Daha güzel hizmetler 
verilmesi için yeni 
bir binaya ihtiya 
cimiz olduğunu 
hatırlatırım” dedi. 
Kaymakam vekili 
Adnan Kayık ise 
konuşmasında, 
toplumumuzun boş 
zamanlarının yete 
rince değerlendi
remediğini, erkek
lerin gününün büyük 
kısmını kahvehane 
lerde taş oynayarak 
geçirdiklerini hatır
latarak, “Batı 
ülkelerinde bu taş

oyununu ilkokul 
çocuklarına sayı 
öğretmek için 
oynatıyorlar. Ben de 
gençliğimde bu 
oyunu oynadım ama 
kaybettiğim zamana 
bugün üzülüyorum. 
Bayanlarımız ise 
sohbet adı altında 
dedikoduyla boş 
zamanlarını 
geçiriyorlar.
Ömrümüzün sayılı 
yılları var. 
Bunu iyi değer
lendirmeliyiz. Halk 
Eğitim ömür boyu 
öğrenme yerleridir. 
Çalışkan 
müdürümüzü ise 
kutluyorum” dedi. 
Daha sonra, yurt 
çapında yapılan 
yarışmalarda 
dereceye giren iki 
kursiyere ve öğret
menine ödülleri 
verildi.
196O’lı yıllardan 
günümüze kullanılan 
gelinliklerin defilesi 
ilgi ile izlenirken, 
kurslara katılan kur
siyerlere katılım bel
gelerinin dağıtımı ile 
törenler sona erdi. 
Daha sonra, 
Belediye Düğün 
Salonu’nda bir yıl 
boyunca yapılan 
çalışmaların 
sergilendiği sergi 
gösterime açıldı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Akılları başına yeni geldi..
Büyükşehir Belediyesi’nin Dörtyol Üstgeçidini 

ihale etmesi bugünün meselesi değil.
Müteahhide yer teslimi yapılmıştı.
Çalışmalara başlanacağı belliydi.
Peki, Gemlik’e giriş çıkış için neden önceden 

önlem alınmadı?
Köprü girişine bir sinyalizasyon konamaz 

mıydı?
Dün, kavşak kapatıldı, Gemlik Belediyesi yıl

lardır imar planlarına işlenmiş olan, köprüden 
Özdilek’e doğru yol açılmasını gerçekleştirmedi.

Olmadık yerlere yollar açtılar, asıl trafiği yoğun 
olan köprüden Özdilek’e doğru olan, mal sahip
leri tarafından terk edilmiş alanda yol açılmadı.

Dün, yine alel acele yol açma çalışmaları 
başlattılar.

İktidar partisinin 100 bin kişilik Gemlik’ten bir 
milletvekili olmadığı için, Orhangazi milletvekilini 
llçe’ye çağırıp, yeni açacakları yolu incelemişler!

Bu işi daha önceden ele alıp planlasalardı, 
bugün aylar sürecek çalışmayı daha önce 
başlatırlardı.

Türkün aklı sonradan gelir dercesine, tavuğun 
yumurtlamak için yer araması gibi köprüde mey
dana gelecek sıkışıklık gündeme gelince, köprü
den sağa doğru yol açmak akıllarına geldi.

Dünkü yazımda, Çimtaş ve Borusan’a satılan 
40 dönümden fazla Belediye arazisi ile ilgi olayın 
gelişimini sizlerle paylaşmıştım.

Dün, biraz araştırma yaptım.
örneğin, yaklaşık 5 yıl önce Asil Çelik A.Ş. 

tarafından, Kocaçukur yanındaki Toplu Ailesine 
ait 60 dönümlük arazinin kaç liradan satıldığını 
sordum, soruşturdum.

Kaç liradan satılmış bu arazi biliyor musunuz? 
Metrekaresi tam 419 dolardan.
Peki bizim belediye imar yasasının 17. mad

desini görmemezlikten gelerek, encümen 
kararıyla daha önce konut alanı olan, sonra 
sanayi alanına çevrilmesiyle ranmetli Daniş 
Ekim’in belediyeye terk ettiği alanı kaça sattı?

Duyduğumuza göre, 23 milyon lira alınmış iki 
firmadan. Yaklaşık metre karesi 410 lira deniyor.

Peki! Mehmet Turgut döneminde, Inegöldeki 
Starvood firması, Aydınlar Çiftliğini satın alırken, 
hâzineden topladığı küçük parsellere ne ödedi?

Bizim Belediyenin sattığının 2 katını ödedi.
Şimdi bu satış masaya yatırılıyor.
Daniş Ekim varisleri, Belediyenin haksız arsa 

sahibi olduğunu ileri sürüyorlar.
Çünkü, Hakkı Çakır zamanında Belediye’ye terk 

ettikleri arazileri, plan değişikliği konut alanı 
olduğundan 40 dönümün üzerindeki araziyi yol, 
otopark, cami yeri, sağlık tesisi gibi sosylal 
donanımlar için terk ettiler.

1/5000 lik planlarda bu araziler, sanayi alanına 
dönüştürülünce, ne yol, ne okul, ne otopark alanı 
kaldı.

40 dönüm alan, belediyeye arsa olarak kaldı. 
Bugün tartışılan iki konu var.
Birincisi, mal sahiplerinin hakkı yendi.
Yol, otopark okul yapılacaktı.
Yapılmadı, belediye arsası sayılarak satıldı.
Bu durum yasalara aykırı.
İkincisi ise, bu alandaki arsayı belediye ucuza 

sattı.
Çevredeki arazi değerlerine bakılmadı.
Belediye borç içinde olduğu için acil paraya 

ihtiyaç vardı.
Satıldı. Belediye kasasına bir anda, bir yıllık 

para girdi.
Şimdi kafalarında Gemport’un hisselerini sat

mak var.
Bunun görüşmelerine başlandı mı dersiniz! 
Buna bir başka yazımda değineceğim.

Oörtıol Kavşağı kapatıldı, 
üst geçit çalışmaları haşladı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
projelendirilen 
Dörtyol Kavşağı yaya 
üst geçidi çalışmaları 
nedeniyle, Dörtyol 
Kavşağı Gemlik girişi 
ve çıkışı kapatıldı. 
Dün, Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait 
ekipler, Dörtyol 
Kavşağı’nı kapatır 
ken, Üst Geçit Yaya 
Geçidi ihalesini alan 
müteahhit firma da 
çalışmalarına 
başladı.
Müteahhide ait grey
derler, Gemlik Yalova 
çıkışında yaya üst 
geçit çalışmaları için 
hafriyat kaldırmaya 
başladılar.

KAPANAN YOLU 
AÇTILAR
Bu arada, Bursa’ya 
gitmek isteyen araç 
sahipleri, yolun 
kapalı olduğunu 
görünce dönerek 
Terminal önünden 
Bursa asfaltına çık
mak zorunda kaldılar. 
Gelen araçların 
sürekli geri dön
meleri üzerine bir 
araç sahibi kurdela 
ile kapatılan yolu 
açarak, kapatılan 
Bursa çıkışını açtı. 
Akşam saatlerine 
kadar bu yol açık 
kaldı.
Bursa’dan Gemlik’e 
gelmek isteyen oto
büsler, Çevre Yolu 
güzergahını kullan
maya devam eder
lerken, Bursa yönüne 
gidebilmek için 
Terminal önündeki 
çıkışı kullandıkları 
görüldü.

Bu arada, Terminal 
Köprüsü’nden ilçe 
merkezine yoğun 
çıkış yaşandı. 
Köprüde ve köprü 
girişinde sıkışmalar 
gözlendi.
Turizm mevsiminin 
başlamasıyla bu 
sıkışıklığın artacağı
na dikkat çeken araç 
sahipleri, acele alı
nan kararlarla vatan
daşların sıkıntıya 
sokulduğunu 
söylediler.
Belediyenin bugüne 
kadar açmadığı

Terminal köprüsü 
Özdilek Yolunun 
Dörtyol Kavşağı’nın 
kapatılmasından

sonra açılmaya 
başlamasına da 
anlam veremedikleri 
ni bildirdiler.

K AŞ€D€ fi€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR 
■■ ____ ____ _

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHF'liler ûjar etlerini siirüimıor
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Yöneti 
mi, Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okulu Müdürü 
Prof.İlhan Turgut’u 
ve Gemlik 
Jandarma Komutanı 
Mustafa özdemir’i 
ziyaret etti. 
Ziyaretlerinde, 
Üniversitenin Gem 
lik için önemi ve 
Üniversite İçin neler 
yapılabilir konuları
na değildiler. 
Profesör Ilhan 
Turgut; 598 kayıtlı 
öğrencilerinin 
olduğunu, bu 
binaların anca yet
tiğini ve yeni bölüm
lerin açılamasına 
uygun olmadığını 
söyledi. Mezuniyet 
törenlerinin anca 
stadyumda yapıla
cağını, Hukuk 
Fakültesi’nin de, 
Gemlik’ten alınma 
yacağını belirtti. 
15 Haziran da 
merkezi bir mezu
niyet töreni, 16 
Haziran da ise 
Hukuk Fakültesi 
Öğrencilerinin tören

yapacaklarını dile 
getirdi. İlhan Turgut, 
sosyal tesisleri 
yenilendiğini ve 
burada yapılacak 
etkinliklerde 
Gemlik’ten yardım 
istediklerini, 
Fakültenin halkla 
bütünleşmesini arzu 
ettiğini söyledi. 
Ortaöğretimin aynı 
alan içinde 
olmasının yarattığı 
olumsuzlukların 
üzerinde durdu. 
Gemlik’te zeytin ile 
ilgili sorunlar 
olduğunu öğrendik
lerini de belirten 
Turgut, Üniversite 
olarak önümüzdeki 
dönemde “zeytin”ile 
ilgili paneller yapa 
caklarını, Gemlik 
halkına yardım 
etmek istediklerini, 

sözlerine ekleyerek, 
Gemlik için ele ele 
vermeliyiz mesajını 
ile sözlerini son- 
landırdı.
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan; 
Üniversitenin kuru
luş aşamasında 
Ortaöğretimin aynı 
kampüste olmaması 
için muhalefet ettik
lerini fakat başara
madıklarını belirtti. 
Kampüsün sadece 
üniversiteye ait 
olmasının hem 
üniversite öğrenci
leri hem de Ortaöğ 
retim öğrencileri 
için daha yararlı 
olacağını belirten 
Sertaslan, Eğitimin 
kişi ve toplum ha 
yatındaki önemine 
değinerek sözlerini 
sonlandırdı.

iiiiiwiasWiliiimlmiiii
Ayşe ve Ziver Kara 
taş İlköğretim Okulu 
1-C Sınıfı Okuma 
Bayramı Etkinliği 
oldukça görkemli 
geçti. İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Burhan İnan, Okul 
Müdürü Mehmet 
Duran, öğretmenler 
ve velilerin katıldığı 
etkinlik ses getirdi.
1 / C Sınıf Öğret
meni Fatma Ünsal'ın 
hazırladığı gecede 
sunuculuk görevini 
de bir öğrenci yaptı. 
Kız Teknik ve Mes 
lek Lisesi Çocuk 
Gelişimi öğrenci
lerinin Palyaço kıya 
fetleri geceye renk 
kattı. 1-C Sınıfı 
Okuma Bayramı 
Etkinliğinde, Ege 
Yöresi Zeybek 
Harmandalı, Çiftetel
li, Katmer katmer ve 
damat halayı göster
ilerinde salon alkış
tan inledi. Öğrenci
lerin sunduğu, 
Meslekler Oratoryo 
su ve Atatürk Neler 
Yapmadı ki görül 
meye değerdi. Bir 
küçük öğretmen,

Hacivat ile Karagöz 
tiyatro gösterilerinin 
ardından slayt gös
terimi ile babalar ve 
annelere öğrenciler 
jest yaptılar.
Fotoğraflı hazırla ,i 
nan Başarı bel
geleri, İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Burhan İnan, Ayşe 
ve Ziver Karataş 
Okul Müdürü 
Mehmet Duran ile 1/ 
C Sınıf öğretmeni 
Fatma Ünsal tarafın
dan dağıtıldı.
Gecenin finali 10. yıl 
marşıyla sona erdi.’ 
Gecenin sonunda 
konuşma yapan İlçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Burhan 
İnan; Ayşe ve Zivers- 
Karataş İlköğretim > 

okulunun çok iyi bir 
ekip çalışması yap
tığını belirterek, 
gecede duygusal 
anlar yaşadığını, yıl
lar öncesine öğren
cilik yıllarına gittiği
ni dile getirdi. 
Öğrencileri ve Sınıf 
Öğretmeni Fatma 
Ünsal'ı başarıların
dan dolayı kutladı, o 
Okul Müdürü 
Mehmet Duran ise ; 
Sergilenen tiyatro 
gösteriminde bulu
nan birkaç replikle 
başladı sözlerine, 
"İnsanı düzelttikten 
sonra, Dünya 
kendiliğinden düz
elecektir" öğrenci-j t 
lerinin verdikleri 
mesajları çok 
beğendiğini belirtti.

1998-2004 DOĞUMLULAR
BASKETBOL

1995-2005 DOĞUMLULAR

GEMLİKBELEDİYESİGENÇLİKveSPORKULÜBÜ
2012 YAZ SPOR OKULLARI

VOLEYBOL 
1999-2004 DOĞUMLULAR

/. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM 

11MZIUN 9 TEMMUZ 6 MUSTOS
6 TEMMUZ 3 MUSTOS 3UĞUST0S

Sosyal Yaşam Merkezi TEL: 512 00 30
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Gemlik Belediyesi 
ile BUSKİ tarafın
dan ortaklaşa 
yapılan çalışmada 
Çarşı Deresi’nin 
Dereboyu sonrasın
da kalan kısmı 
temizleniyor.
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Muharrem Sarı, 
Belediye Meclis 
Üyesi Aydın 
Bayraktar, BUSKİ 
Şube Müdürü 
Hasan Türe ve 
Temizlik İşleri 
Müdürü Sami 
Beki tarafından 
yakından takip 
edilen çalışmalarda, 
derenin tamamı 

ve köprü altları 
baştan aşağıya 
temizlenirken, 
çıkartılan katı 
atıklarda kamyon
lara yüklenmekte. 
Dereboyu sonrasın
da başlayan ve 
Çağlayan 
Mevkiine kadar 
devam eden çalış
malar bu 
hafta içinde 
tamamlanacak. 
Çalışmalar son
rasında devam 
eden haşere 
ve kene ile 
mücadele çalış
maları dere boyu ve 
çevresinde de 
uygulanacak.

Gemlik Belediyesi 
çöp konteynırlarını 
dezenfekte ederek 
temizliyor.
Yaz öncesi Küçük 
Kumla, Kurşunlu ve 
Umurbey 
Mahallelerinde 
başlatılan uygulama 
Gemlik’te de devam 
edecek. Uygulama 
kapsamında çöp 
konteynırları ilaçlı 
su ile yıkanıp, 
temizlenirken, 
haşere, bakteri, 
koku ve mikrop üre
timine karşı da 
dezenfekte ediliyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Çöp bölgelerinde 
de kireçli bakım 
uygulanırken, 
yıpranan ve boyası 
dökülen çöp 
konteynırları da 
boyanıp, bakım ve 
onanma alınıyor. 
Gemlik Belediyesi 
Temizlik İşleri 
Müdürü Sami 
Beki, uygulamanın 
periyodik olarak 
devam edeceğini 
vurgulayarak, 
çalışmaların 
özellikle yaz ayları 
boyunca devam 
edeceğini söyledi.

cm ha m
kcngresi »ilmi

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik 
Kadın Kolu seçim* 
leri için hazırlıklar 
başladı.
15 Haziran 2012 
Cuma günü saat 
H.oo’de

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe 
Binasında yapılacak 
olan Kadın
Kolu kongresinde 
kadın kolu başkan
lığı için seçim 
yapılacak.

TEMA ât “SUYUNU BO?A HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

sekeri
------- KREŞLERİ -------

II Mil jiMl MIW liilni

ERKEN KAYIT
AVANTAJLARIMIZDAN 

YARARLANIN

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU 

(GİTİMDf 13. 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 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

11 Eylül İlköğretim 
Okulu Ana Sınıfı C 
Şubesi öğrenci
lerinin hazırladığı 
yılsonu etkinliği 
büyük ilgi gördü. 
Ana Sınıfına giden 
minik öğrencilerin 
sahnelediği skeçler, 
müzikal gösterimler, 
şiir dinletileri, koro 
ve solistli şarkılar 
ile dans ve mani 
okuma etkinlikleri 
büyük alkış topladı. 
Okul Müdürü Ercan 
Akbaş, gösterimleri 
hazırlayan Sınıf 
Öğretmeni Nagehan 
Doğan’ı tebrik edip, 
çiçek verirken, 
öğrenci velileri ve 
yakınları da 
miniklerin gösteri
lerini hayranlıkla 
izleyip ayakta 
alkışladılar. Müdür 
Ercan Akbaş, 11 
Eylül İlköğretim 
Okulu olarak 2011- 
2012 eğitim ve öğre
tim yılını oldukça 
başarılı tamamladık
larına dikkat çe 
kerek, yılsonu etkin
liklerinde de ses

getirip, büyük 
beğeni topladık- 
larını söyledi. 
Ana Okulu öğrenci
lerinin etkinliği yak
laşık 2 saat

sürerken, program 
sonunda öğrenciler 
temenni olarak, 
kepleri havaya 
atma hicvini sah- * 
nelediler.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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KAIE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

KÖŞE YAZARI 
"GAZETECİ” DEĞİLMİŞ.

Cumartesi günü yani 2 
Haziran’da Bursa Çağdaş 
Gazeteciler Derneği’nde 
çok güzel bir söyleşi ola
cağı cep telefonlarımıza 
iletildiğinde acaba gideyim 
mi diye düşündüm.

Düşündüm, çünkü aynı 
saatlerde başka bir yerde 
önemli denecek işim vardı.

Birini tercih edecektim ve 
ben sırf merakımdan 
söyleşiyi tercih ettim, en 
azından yarım saat izle 
meye karar verdim.

Söyleşiye gelecek olan 
gazeteci ise Hürriyet 
Gazetesi’nin değerli köşe 
yazarı Yılmaz Özdil idi.

12.00’de açıklanan 
söyleşi misafirin gecikme
si nedeniyle biraz sarktı.

Tam gitmek üzereyken 
yanaşan araçtan Yılmaz 
Özdil ile eşinin indiğini 
görünce kaldım.

Geldi ve masasına otur
madan “Şahsım olarak 
şimdiye kadar hiçbir kon
feransa konuşmacı olarak 
katılmadım. Benden bu tip 
konuşma bekleyenler 
boşuna heveslenmesin. 
Buraya sizlerle sohbet 
etmek için geldim" demesi 
bana ilginç geldi.

Önce Yılmaz Özdil’in 
müthiş bir sigara içeni 
olduğunu gördüm, bu da 
mesleğinde kendisine en 
büyük yardımcı olduğunu 
anlayarak kararı kendisine 
bıraktım.

Bu arada dikkat 
etmediğim bir kişinin daha 
bahçede bulunduğunu

gördüm.
Yılların meslek duayeni 

Saruhan Ayber’di bu kişi. 
Uzun yıllar birlikte çalışma 
olanağı bulduklarını orada 
öğrendim.

Yılmaz Özdil kahvaltısını 
yaptı ve masasının etrafın
da toplanan özellikle genç 
kuşak dediğimiz ve 
gazetelerin mutfağında 
meslek öğrenmeye çalışan 
gençlerin sorularını içten
likle yanıtlamaya başladı.

Verdiği yanıtlara espirisi- 
ni de katınca söyleşi renk 
lenmeye başladı.

Öğrenimini yaptığı Ege 
Üniversitesi İletişim Fakül 
tesi döneminde çalıştığı 
İzmir Yeni Asır Gazetesin 
de başından geçen bazı 
önemli olayları da 
anlatarak gençlere yol 
göstermeye çalıştı.

Şimdi merak olabilir.
Yazımın başlığında 

olduğu gibi köşe yazarları 
neden gazeteci değillermiş 
diye.

Bende yıllarca bu soruyu 
kendime sorardım.

Çünkü herhangi bir 
gazetede köşe yazmaya 
başlayan kişi hemen ken
dini “Gazeteci” olarak 
tanımlamaya başlıyor.

Yılmaz Özdil’in gençlere 
en büyük tavsiyesi ise, 
“Çalışmaya başladığınızda 
kendinize 11 ay yetecek 
parayı mutlaka biriktirip 
harcamadan muhafaza 
edin” demesi çok ilginçti.

Açıklaması ise “Bugün 
çalıştığınız gazetede en 

yüksek makamda ola
bilirsiniz, ama sabah işe 
geldiğinizde güvenlikçi sizi 
içeri almaz çünkü işinize 
son verilmiştir. Yani 
işsizsiniz demektir ve işte 
o zaman sürekli çalan tele
fonlarınız birden kesilir. 
Siz artık işsizsiniz ve 
gerçekten gazeteci iseniz 
başka bir iş yapamazsınız. 
Sizi en az aylar boyu idare 
edecek paranız olmalıdır” 
diyerek meslekte her tür 
sürprizlerin halen yaşan
makta olduğuna dikkat 
çekti.

Gençler Özdil’e çok soru 
yöneltti, benim ilgilendiğim 
ise köşe yazarı gazete- 
ci’midir olduğundan sorul
masını bekledim ve sorul
du.

Yılmaz Özdil soruyu 
duyunca gülümsedi. 
“Bende köşe yazarıyım 
ama bu mesleğe köşe 
yazarak başlamadım” diye 
cevap verdi.

Köşe yazarının sadece ve 
sadece yazılarında kendi 
fikir ve düşüncelerini 
ortaya koyduğunu, gazete
ciliğin ise mesleğe başlan
masıyla birlikte çeşitli 
evrelerden geçerek kimi 
zaman köşe yazarlığı, kimi 
zaman toplumun faydasına 
gelişen bir olayı gazetenin 
sayfalarında okuyucuya 
iletmesi, gazetesinin çık
ması için orada bir patron 
gibi çalışıp ertesi gün işten 
kovulması olduğunun da 
altını çizdi.

Yani, uzun yıllar başka 

bir meslekte çalışıp 
ömrünün kalan zamanını 
da hobi olsun diye gazete 
lerde köşe yazarlığı yapan
ları Sayın Yılmaz Özdil, 
gazeteci olarak görmediği
ni de açıkça söylemiş 
oldu.

Biz Gemlik’te hasbelka 
der bu mesleği yaparken 
kendi adıma “Haberciyim” 
dedim sürekli.

Çünkü gazeteciliğin bam
başka meslek içinde 
meslek olduğunu 
anlamıştım.

Elle yazılmış haberleri 
Matbaacı olanlar bilir 
Kumpas içinde harf 
kasasından dizerek sayfa 
yapan, sayfayı makineye 
bağlayarak basan, katla
yarak satışa hazırlayan bir 
kişi olarak belki bende 
gazeteciyim.

İşte Yılmaz Özdil’in anlat
mak istediği ‘Gazeteci” 
kimliğinin açıkça anlatımı.

Şu anda özellikle 
Gemlik’te bunu yapan kaç 
kişi var.

Ben yokum.
Ama tanıdığım gazeteci

lerin başında bazı gazeteci 
olmayanların da eleştiri 
lerde bulunduğu Gazeteci 
Kadri Güler ilk sırada 
bulunuyor.

Eleştiride bulunacağınıza 
kendisine saygı gösterin, 
kendisinin maddi beklen
tisi yoktur.

NASIL BİR 
GENÇLİK 
YETİŞTİRİYORUZ? 
Benim zamanımda 

İlköğretim okulu yoktu, 
Ortaokul vardı.

Rahmetli öğretmenimizin 
gözünde sevilen bir öğren
ci olmadığımdan bayağı 
nasibimi alıyordum o 
zamanlar.

Ama öyle dersler 
yapardık ki şimdilerde 

öğrenciler bu derslerden 
bihaber.

Öğrencileri de suçlamak 
belki yanlış olur ancak 
kaldırımlarda yapılanları 
bir ana baba görse acaba 
kendi çocuğu için de 
düşünür merak içindeyim.

Öğretmenimiz, (bizim 
zamanımızda onlar öğret
mendi, şimdi hoca oldular) 
bizi sınıf tahtasına dizer, 
kaldırımda nasıl yürünür 
göstermeye çalışırdı. 
Karşıdan bir büyük 
gelirken ona çarpmadan 
geçilmesi gerektiğini de 
bazen kafamıza eliyle 
dürterek öğretmeye 
çalışırdı.

Müfredat diyebiliriz ancak 
ben demiyorum.

İstiklal caddesi üzerinde 
yürüyorum. Alışveriş 
merkezinin önünde 
toplanmış bir gurup kız 
öğrenci (dershaneden çık
mışlar) birbirleriyle 
şakalaşıyorlar, şakalaşma 
erkek öğrencilere de açık.

Yaşının 12-13 olduğunu 
tahmin ettiğim bir kız 
öğrenci kaldırımdan geçen 
kalabalık arasında kaç
maya çalışan erkek 
arkadaşının arkasında pet 
şişenin içinde bulunan 
suyu atmaya çalışıyor, ka 
labalıkta üzerlerine gelen 
sudan yaşlı insanlar tedir
gin oluyor ama nafile, kız 
öğrenci bunu gülerek 
karşılıyor.

Şimdi bu öğrencinin 
okuduğu okulu yazsam 
peşinde koşarlar onu bul
mak için.

Sevgili Müfredatçılarımız, 
bu gençlerin büyüdük
lerinde sadece sizin ver 
meye çalıştığınız derslerle 
ömürleri geçmeyecek.

Onlara biraz da 
“Hal ve Gidiş” dersi ver 
şeniz iyi olur kanaatinde 
yim.

PLAKET ■ KUPA VE MADALYA ÇEŞİTLEDİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - ORGANİZASYON VE TANITIM

İstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı Ho: 3/ B GEMLİK 
Tel : (0.224) 515 96 85 Fax : (O 224) 515 55 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap 8ı Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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11-13 son maçını farklı kazanılı
Bursa bölgesine ait 
U-13 yaş ligi 
7. grup şampiyon
luğunu bitime 
dört hafta kala 
garantileyen 
Gemlik 
Belediyespor son 
maçında da deplas
manda farklı 
kazandı.
Oynamış olduğu 
maçın tamamını 
kazanan takım attığı 
67 gole karşılık 
sadece 2 gol yiyerek 
bir başka rekora 
imza attı.
Mudanya Güzelyah 
sahasında oynanan 
maçı seyredenler 
birbirinden güzel 10 
gol gördüler.
Kaptan Arif Emre ve 
Muratcan oynadık
ları güzel futbol ile 
adeta resital sundu

Bursa Anadolu Erkek Lisesi: 6
Gemlik Belediuesuor: 14

Bursa erkekler bas
ketbol yerel liginde 
mücadele eden 
Gemlik 
Belediyespor Minik 
erkekler Basketbol 
Takımı, son maçını 
galibiyetle kapadı. 
Çekirge Spor 
Salonu’nda oynanan 
müsabakaya Umut 
Tokgöz, Saim 
Damar, Baturalp 
Bekeç, Berat Atay 
ve Kaan Cozlan 
beşiyle başlayan 
takımımız ilk periyo
du 4-2 önde tamam
ladı. İkinci periyoda 
Barış Aşık, Eray 
Sümer, Enes Şen, 
Utku Soygan ve 
Erbatur Kara beşiyle 
başlayan takım, bu 
periyoduda 9-2 önde 
tamamlayarak ilk 
yarıyı bitirdi. 
Üçüncü periyotta 
oyuna giren Bahadır 
Alp’in etkili savun
masıyla 14-4 olan 
skor, dördüncü 
periyotta 14-6 olarak 
sonuçlandı. Bu gali
biyetle son maçını 
moralle kapatan 
Belediyesporlu bas- 
ketbolcuların

lar.
Takım arkadaşları da 
bu İkiliye ellerinden 
gelen yardımı yap
tılar.
Atılan 9 golün 7’si 
ceza sahasının 
dışından olması ve 
bütün goller gerek 
Burgaz seyircisi 
gerekse Gemlik 
seyircisi tarafından 
alkışlarla karşılandı. 
Maç sonu 

önümüzdeki sene 
minik takım olarak 
mücadele edecek 
olmaları yaşları 
itibarıyla avantaj 
sağlayacak. Takım 
sorumlusu İbrahim 
Tokgöz, “Sezon 
başında Nurullah 
Targıt antrenörümüz 
ile birlikte takımı 
yeni oluşturduk. Bir 
sezon boyunca tüm 
maçlarımıza çıkarak 
takım ciddiyetini 
sahaya yansıttık. 
Zaman zaman 
mağlup olduk, 
zaman zaman galip 
geldik. Bunlardan 
daha önemlisi

takımımızın sevinci 
görülmeye değerdi. 
Goller Akif Emre (5), 
Muratcan (3), 
Batuhan (1)’dan dan 
geldi. Maç sonu 
Başkan Mahir 
Gencer şampiyon 
takımı tek tek kutla
yarak İmren 
Izgara’da şampiyon
luk yemeği verdi. 
Sporcular da 
başkanlarına çok 

arkadaş olmalarını 
takım halinde 
hareket etmelerini 
ve tüm oyunculara 
spor ahlakını kazan
malarını tavsiye 
ettik ve bunda da 
başarılı olduğumuza 
inanıyorum.
Centilmenliğin ve 
spor ahlakının gali
biyetten daha önem
li olduğunu aşıladık. 
Kendilerinden 1 yaş 
büyük oyuncularla 
bu yıl mücadele 
ettiler. Önümüzdeki 
sezon yaşıtlarıyla 
mücadele edecek 
olmaları daha avan
tajlı duruma getire

teşekkür etti. 
Şimdiki hedef 
hafta arasında 
oynanacak olan 
play-off maçlarında 
grupta ilk ikiye 
girip Gemlik’imizin 
ismini Türkiye 
Şampiyona’sında 
duyurmak olarak 
belirlendi ve 
teknik heyet bunu 
yapacak güçlerinin 
olduğunu söyledi.

SftTIUK OAİREİEB
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

İIİUM HMUOI
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

cek. Nurullah hocam 
ile birlikte hedefimiz 
11 Haziranda başla 
yacak yaz basketbol 
spor okullarında 
daha fazla yetiştire
ceğimiz öğrencilerle 
önümüzdeki sezon 
lisanslı oyuncu
larımızı yarıştırmak
tır. Basketbolla ilgile 
nen aileler sosyal 
yaşam merkezinde 
çocuklarını kayıt 
yaptırabilirler. Üç ay 
boyunca spor 
okullarımız açık 
kalacak ve tüm 
çocuklarımıza 
hizmet verecektir.” 
dedi.

Firmamızda çalışacak 
GIDA TEKNİKERİ ve 

Üretim Bölümü’nde çalışacak 
BAY VE BAYAN 

ELEMANLAR ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur.

ÖZBİR GIDA SANAYİ A.Ş.
Yeni Yalova Yolu 3.Km. 
Tel: 513 45 79 GEMLİK

ABONE OLDUNUZ Mü?
Hlllrll İIUİIIİHIÛIİ Hintli ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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11 mÜlİLKİİĞBnİM OKlllü ÖMEHCİSİOHÖII 
KflYfllüDOYIlDinRIEKlERDETOİVEZSİ

sı Palandöken 
Karate Turnuvası 
müsabakalarına 
katılan Gemlik Aktif 
Gençlik ve Spor 
Kulübü ilçemize 2 
altın madalya, 1 
gümüş madalya ve 
3 bronz madalyayla 
döndüler.
Yeni Erzurum Cemal 
Gürsel Spor 
Salonu'nda yapılan 
ve Türkiye'nin de 
aralarında bulun
duğu 9 ülkenin 
katıldığı turnuvada, 
ferdi kata, ferdi 
kumite, takım kata, 
takım kumite müsa 
bakaları yapıldı. 
Kulüp antrenörleri 
Ramazan Erdoğan 
ve Murat Yasar 
Önal’ın eşliğinde 29 
Mayıs Sah günü 
Erzurum’a giden 
kafile 03 Haziran 
Cumartesi günü

Türkiye’nin yanı sıra 
İran, Azerbaycan, 
Gürcistan, Rusya, 
Kazakistan, Ermenis 
tan, Ukrayna ve 
Türkmenistan’dan 
gelen sporcular 
dereceye girebilmek 
için kıyasıya 
yarıştılar.
9. Uluslararası 
Palandöken Karate 
Turnuvasında 
ülkemizi ve ilçemizi 
iyi şekilde temsil 
eden Gemlik Aktif 
Gençlik ve Spor 
Kulübü sporcuların
dan; Ezgi Girenay 
2002 doğumlu 
bayan kata yarış
masında
1.-İlknur Kabaoğlu 
bayan 35 kg kumite 
yarışmasında 
1.-Buket Marangoz 
2001 doğumlu 
bayan kata yarış
masında 

bay kumite yarış
masında 
3. Zeynep ilmen 
1997 doğumlu 
bayan kumite yarış
masında 3. ve Ezgi 
Girenay 2002 
doğumlu bayan 
kumite yarışmasın
da 3. oldular. 
Turnuvada, genel 
klasman müsaba 
kalarında takım 
halinde Türkiye 
birinci, İran ikinci 
olurken, Gürcistan 
ise üçüncülüğü elde 
etti.
Müsabakalarda 
dereceye giren 
sporculara madalya 
ve kupa, genel klas
manda birinci olan 
Türkiye'ye bin dolar, 
ikinci olan İran’a 
600 dolar, üçüncü 
olan Gürcistan'a ise 
300 dolar para 
ödülü verildi.

Okullar arası Judo 
müsabakalarında 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu 8. Sınıf Öğren
cisi Onur Kaya 
Türkiye 2. si oldu. 
Onur Kaya'yı bu 
başarısından dolayı 
kutlayan Okul 
Müdürü Ercan Ak 
baş, öğrencilerimize 
okul idaresi olarak 
her türlü maddi ve 
manevi destek ver 
meye devam edecek-

11EYIBIİLKBĞRETİM0KÜ1UÖĞRENCİLERİNİH 
RÜRSARİlİMSEHLİĞİBASflRISI

Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve 
Büyükşehir 
Belediyesi İşbirliği 
İle düzenlenen “Bilim 
Şenliği” Final ser
gisinde 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri Fen ve 
Teknoloji dalında 
“YAZ-KIŞ- GECE 
-GÜNDÜZ SÜREKLİ 
ENERJİ” ve 
Teknoloji ve Tasarım 
dalında “CEVİZ 
KIRMA MAKİNASI” 
adlı projeleriyle 
katıldılar 
25-26 Mayıs Tarihle 
rinde Bursa’da 
gerçekleştirilen Bilim 
Şenliği Sergisine 
11 Eylül İlköğretim 
öğrencileri 2 proje ile 
katıldılar.
Bilim Şenliği’ne 
Katılımlarından 
dolayı öğretmenleri 
ve öğrencileri kut
layan Okul Müdürü

geçen herkesi kut

Ercan Akbaş, “Bu tür 
projelere katılımdaki 
amaçlarının gele
ceğin küçük mucit
lerine ileriki yaşlarda 
bilim adamı olma 
yolunu açmaktır” 
dedi.
Önümüzdeki yıllarda 
daha çok projelerle 
bu tür etkinliklere 
katılacaklarını 
belirten Okul Müdü 
rü, öğretmenlerimize 
ve öğrencilerimize 
okul olarak her tür 

luyorum dedi. 
Hedefinin daha 
büyük şampiyonalar 
olduğunu belirten 
Onur Kaya, ilçemizi 
gururla temsil 
ettiğim için çok 
mutlu olduğunu 
söyledi.
Bir dahaki şampi 
yonada hedefinin 
Türkiye Birinciliği 
olduğunu belirterek 
sevincini arkadaşla 
rıyla paylaştı.

desteği vereceğiz 
diye konuştu. Bilim 
Şenliği sergisine 
katılan Fen ve Tekno 
loji Öğretmenleri 
Ömer Koçak, Gülin 
Emirkaya, Teknoloji 
ve Tasarım Öğret
meni Hülya Taylan ve 
8. Sınıf Öğrenciler
den Melike Çakır, 
Zeynep Çelik ve 
Furkan Serdal Okul 
Müdürü Ercan Akbaş 
tarafından plaketle 
ödüllendirildiler.

□ GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM

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

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

■VI
VAPUR - FEBİBBT

L 
1

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

OTOBÜS

K Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILARR
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163E GEMDAŞ 513 29 29

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

H 
B 
E 
R 
1

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Msr.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
UzmanlarTıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER

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

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 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 ıs 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
G E ■ LIK * IN IL K G Ü NLÜK SİY* SI G * Z E T E SI

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4289 

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)

mıHüııuıH
VENÜS SİNEMASI 

SAĞ SALİM:11:30- 
14:00-16:15-18:30- 

20:30 
MAVİ 

PANSİYON:12:00- 
14:15-16:30-20:00 

REZERVASYON 513 33 21
CIUŞAVMJUTKU 

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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GCBflLnde 15. Dönem Mezuniyet Coşkusu
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
15.dönem mezun
larını vermenin 
heyecan ve 
coşkusunu yaşadı. 
Okul bahçesinde 
düzenlenen 
15.dönem mezuniyet 
töreni, büyük bir 
coşku ve heyecanla 
gerçekleşti. Bu sene 
mezun olan 121 
öğrenci ile birlikte 
GCBAL’den mezun 
olan toplam öğrenci 
1945 oldu.
GCBAL 15. dönem 
mezuniyet törenine, 
Vali Yardımcısı 
Gemlik Kaymakam 
vekili Adnan Kayık, 
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Aydın 
Bayraktar, Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcısı 
Muharrem Sarı, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
ilçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Burhan İnan, İl 
Genel Meclisi Üyesi 
Ercan Barutçuoğlu, 
Büyükşehir Belediye 
Meclis Üyesi Gökay 
Bilir, Piyade Albay 
Adem Berk, Okul 
Müdürleri, öğret
menler öğrenci 
aileleri katıldı. 
Öğrencilerin müzik 
eşliğinde tören 
alanındaki yerlerini 
almaları sonrasında 
saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla 
başlayan Mezuniyet 
Töreninde, Okul

Müdürü Nazım Özer 
açılış konuşması 
yaptı.
Konuşmasında 
mezun olan öğrenci
leri tebrik eden okul 
Müdürü Özer, 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nin 
Türkiye ve İl 
genelinde elde ettiği 
başarıları anlatarak 
“Sadece üniversite 
sınavlarında en iyi 
dereceleri almıyoruz 
aynı zamanda 
kültürel ve sportif 
alanlarda da ilçemizi 
en iyi şekilde temsil 
ediyoruz. Birçok 
yarışmada Bursa’da 
ki çok sayıda 
Anadolu Lisesinden 
daha iyiyiz. Üniver
siteye yerleştirmede 
de başarılıyız. Ancak 
ne hikmetse ilçemiz 
deki bazı ilköğretim 
okulu yöneticileri ve 
dershaneler 
Gemlik’in en başarılı 
ilköğretim öğrenci
lerini Bursa’daki 

okullara yönlendin 
yorlar. Bu öğrenciler 
bizde olsa başarımız 
daha da artacaktır’ 
şeklinde konuştu. 
Okul Müdürü Nazım 
Özer konuşmasını 
tamamlarken, 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin söz 
verdiği ve planla
maya aldığı okulun 
kapalı spor salonu 
inşaatına bir an 
önce başlanmasını 
beklediklerini de 
belirtti.
Okul Müdürü Nazım 
Özer’in konuşmasın
dan sonra kürsüye 
gelen okul birincisi 
Merve Pars, Gemlik 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi’nden mezun 
olmaktan dolayı sev
inç ve hüznü bir 
arada yaşadığını 
ifade ederek, okul 
idaresine, öğretmen
lerine, arkadaşlarına 
ve ailesine teşekkür 
etti.
İlçe Milli Eğitim

Müdürü Mehmet 
Ercümen ve Gemlik 
Kaymakam vekili 
Vali Yardımcısı 
Adnan Kayık ise 
törende yaptığı 
konuşmalarda da 
mezun olan öğrenci
leri tebrik ederek, 
başarılarının devam
larını dilediler.
Kayık konuşmasında 
“Okul ve töreni 
överek böylesi güzel 
bir okulda muhte 
şem bir mezuniyet 
töreninde bulunmak
tan dolayı sevinçli 
yim’ diye konuştu. 
Konuşmaların ardın
dan okul birincisi 
Merve Pars mezu
niyet kütüğüne 
plaket çaktı. 
2012-2012 Eğitim 
öğretim yılında 
okulu birincilikle 
bitiren Merve Pars 
ödülünü Vali 
Yardımcısı Adnan 
Kayık’dan, okul İkin
cisi Meryem Öz 
Belediye Başkan

Vekili Adnan 
Bayraktardan 
üçüncü olan öğrenci 
Tuğba Beki ise 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Muhar 
rem Sarı’dan aldı. 
Törende 12.sınıf 
öğrencileri okulun 
bayrak ve flamasını 
11.sınıf öğrencilerine 
teslim etmesi de 
ilgiyle izlendi. 
Mezun olan 

öğrenciler arasında 
kendi çocukları da 
olan ve Okul Aile 
Birliği Başkanlığı 
yapan il Genel 
Meclisi Üyesi Ercan 
Barutçuoğlu’na 
hizmetlerinden 
dolayı teşekkür 
plaketini İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Okul Aile Birliği 
üyesi Remziye 
Kahraman’a ise Okul 
Müdürü Nazım Özer 
verdi. Törende, bu 
sene mezun olan 
olup çeşitli yarış

malarda Türkiye ve 
Bursa derecesi 
kazanan öğrencilere 
de çeşitli hediyeler 
sunuldu. Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun 
kompozisyon yarış
masında Türkiye bir
incisi olan Emre 
Kanik, Yelken Milli 
Takımında bir çok 
derece alan Hasan 
Sal, Mehmet Akif’e 
mektup yazma yarış
masında Türkiye 
İkincisi olan Hilal 
Nur Anlar ve 
geçtiğimiz yıl bilgi 
yarışmasında Bursa 
birincisi olan Merve 
Pars, Meryem Öz ve 
Emre Tuğrul’a okul 
tarafından başarı 
madalyası ile ödül
lendirildi. Törenin 
resmi bölümü 
öğrenci ve misafir
lere pilav ve ayran 
ikramı ile sona 
ererken, okul 
bahçesinden ayrıl
mayan öğrenciler 

mezun olmanın 
sevincini geç 
saatlere kadar müzik 
eşliğinde eğlenerek 
kutladılar.
Okulun Matematik 
öğretmeni Arzu 
Karapınar’ın 
sunuculuğunu yap
tığı programda, 
müzik ve bilgisayar 
sunumunu Metin 
Yeşildal ve Şuayb 
Serdaroğlu gerçek
leştirdi. Tören 
alanının düzenini Ali 
Görücü, Selma 
Koçer ve Neriman 
Erdem sağladı.



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

ÜÇ URIEŞUI 
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
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KBcasınıBıcaklaYaîalaılı
Bursa'da ayrı yaşadığı eşini, 
barışmayı kabul etmemesi üzeri 
ne çıkan tartışmada bıçakla 
yaraladığı öne sürülen kadın 
gözaltına alındı. Haberi syf 3’de

Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz basın toplantısında konuştu:

Gemhk Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, gündemde
ki konular ile ilgili 
basın toplantısı 
düzenledi. Refik 
Yılmaz. İmar uygu
lamalarında özellik
le sanayi bölgesin
deki atık parselle 
gelen yerlerin 
satışından elde 
edilen gelir ve bu

gelirin nerelere har
candığı ile ilgili bil-

giler verdi.
Haberi sayfa 4'de

Talan,‘Oörtyol Kavşağının 
kapanması esnafı bitirir'

Büyükşehir Belediyesi’nce Dörtyol 
Kavşağı’nda yayalar için yapımına 
başlanan üst geçit için Dörtyol 
Kavşağı’nın araç trafiğine kapatıl
masına Esnaf Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim Talandan tepki 
geldi. Talan, Dörtyol Kavşağı yaz 
sezonunda ilçe girişine kapatıldı. 
Bu durum hem araç sahiplerini 
zora sokacağı gibi, İstiklal Cadde 
si’nde ve Kumla yolu üzerindeki 
tüm esnafın işine ket vuracaktır." 
dedi. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yılmaz’ın basın toplantısı
Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz gazeteci

leri ve bazı köşe yazarlarının katıldığı basın 
toplantısı düzenledi.

Toplantı öncesi hoş sohbet ile geçti.
Daha sonra, toplantının gündemi benim 

köşemde birkaç gündür yaptığım eleştirilere 
geldi çattı.

Neydi bunlar, Çimtaş ve Borusan’a satılan 
rahmetli Daniş Ekim’in konut alanına giren 105 
dönümlük arazisinin, sonradan sanayi alanına 
sokulmasıyla terk ettiği 40 dönüm yol, okul, 
cami gibi sosyal donamın alanlarının satış 
değerinin düşük olduğu iddialarıydı.

Bu iddiaları CHP grup sözcüsü Necdet Ersoy 
meclisin mayıs toplantısında dile getirdi.

Yılmaz, bu iddialara cevap verirken, beni de 
kibarca eleştirdi. Devamı sayfa 4’de

AK Parti Bursa Milletvekili öztürk, 
Marmarabirlik’in AB ülkelerinden birinde 
zeytin ve zeytinyağı tesisi kurarak kota 
engelini aşabileceğini, bunun için Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına proje 
sunabileceğini söyledi. Haberi 5’de

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal 
sorumluluk projeleri arasında yer alan ve 
denizi görme fırsatı bulamayan vatan
daştan sahillerle buluşturmak amacıyla 
düzenlenen Mudanya-Armutlu arası 
ücretsiz Mavi Tur seferleri başladı. 
Çarşamba Cumartesi ve Pazar günleri 
düzenlenen ücretli seferlerle, vatandaşlar 
7 TL’lik ücretle Mudanya-Armutlu-Fıstıklı- 
Kumla sahillerinin keyfini çıkarma imkanı 
buluyor. Haberi sayfa 10’da

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


6 Haziran 2012 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 2

timi kih ini msi 
IİMİM MİMİM

Talan, “Dörtyol Kavşağının
kapanması esnafı bitirir"

Gemlik’in iki yakası 
birbirine bağlayacak 
proje start aldı. 
Gemlik Hisar 
Mahallesi’ni İstiklal 
Caddesi’ne bağlaya
cak olan konforlu, 
modern üst geçit 
çalışmalarının alt 
yapısına başlandı. 
Bir taraftan çevre 
düzenleme çalış
maları devam 
ederken, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yapılacak olan 
modern yaya üst 
geçidi sayesinde 
hem trafik yükünün 
azaltılması hem de 
kaza risklerinin 
önüne geçilirken, 
ilçe girişine modern 
bir hava verilmesi 
hedeflenmekte.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Başkanvekili olduğu 
dönemde hazırlat
tığı projenin alt yapı 
çalışmaları aralıksız 
sürüyor.
Hisar Mahallesi ile 
İstiklal Caddesi’ni 
birbirine bağlayacak 
olan projenin yanı 
sıra dönel kavşak 
çalışmaları da 
başladı.
Buna göre U.Ü.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

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

Gemlik Yerleşkesi 
giriş çıkışı moder 
nize edilirken, 
Gemlik’ten İstanbul 
istikametine dönen 
araçların yarattığı 
trafik kazaları 
riskinin de önüne 
geçilecek.
Gemlik’e giriş Çevre 
Yolu, Terminal 
Kavşağı üzerinden 
yapılacak.
Çalışmaları yerinde 
inceleyen Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, hem mo 
dern üst geçit çalış
malarının hem de 
dönel kavşak çalış
malarının ilçe adına 
önemli çalışmalar 
olduğunu vurgula
yarak, Gemlik’in 
tamamının yanı sıra 
girişinin de modern
ize edildiğini söyle
di. Yılmaz, 
“Gemlikliler modern 
üst yaya geçidinde 
bisikletleriyle, mer
diveni kullanarak, 
Pazar arabası 
bölümünde, 
özürlü araç 
bölümünde veya 
bebek arabalarıyla 
güvenli olarak iki 
yaka arasında 
gezebilecekler. 
Şimdiden hayırlı 
uğurlu olsun” 
dedi.

Büyükşehir 
Belediyesi’nce 
Dörtyol Kavşağı’nda 
yayalar için yapımına 
başlanan üst geçit 
için Dörtyol 
Kavşağı’nın araç 
trafiğine kapatılması
na Esnaf Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan’dan 
tepki geldi.
Geçmiş yıllarda da 
UKOME’nin Dörtyol 
Kavşağı’ndan ilçeye 
girişi yasakladığına 
dikkat çeken Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, şunları söyle
di: “Biz, Dörtyol

Kaymakamlıkta boğulma 
olayları masaya yatırıldı

Gemlik Kaymakamlı 
ğı yaklaşan yaz 
sezonu için sahille 
rimizde alınacak 
güvenlik önlemleri 
görüşüldü. 
Kaymakamvekili ve 
Bursa Vali Yardımcısı 
Adnan Kayık, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdige, İlçe 
Jandarma Bölük 
Komutanı Yüzbaşı 
Mustafa Özdemir, 
İlçe Gençlik 
Hizmetleri Spor 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç, Liman Başkanı 
Serkan Canlı, 
Kaymakamlık Yazı 
İşleri Müdürü 
İbrahim Ay, Sahil 
Güvenlik 17 bot 
görevlisi, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak, Sivil 
Sivil Arama 
Kurtarma görevlisi 
Veysi Mutlu, İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Ali Osman Cura, 
Toplum Sağlığı 
Görevlisi Esma 
Rona, Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Müdürlüğü 
Müdahale Müdürü 
Özkan Bayrak, İl Afet 
Müdürlüğü yetkilisi 
Hüseyin Kanza hazır

Kavşağı’nın kapan- Balıkpazarı semtin-
masıyla İstiklal deki esnafın biteceği-
Caddesi ve ni söylemiştik.

bulundu.
Kaymakam vekili 
Adnan Kayık, konuş
masında yaz sezo
nun hareketliliğinin 
başladığını, 40 kilo
metrelik sahil 
şeridinde boğul
malara karşın gerekli 
önlemlerin alınması 
için nelerin yapılması 
gerektiğini görüşe
ceklerini belirterek, 
“Bu konuda herkese 
görev düşüyor. 
Geçtiğimiz yıl sonu 
olaysız bir dönem 
geçirdik.
Sahillerimizde 
güvenlik oluşturmak 
gerektiğinde müda
hale etmek zorun
dayız. Vatandaşlara 
denize girdikleri yer
lerin özelliğini 
lehvalarla, afişlerle 
bildirmek zorun
dayız.

Denizlerimizdeki 
tehlikeleri yerleri 
dubalarla, mantarlar
la çevirmeliyiz. Uyarı 
lehvaları koymalıyız. 
Bu yıl yeni uygula
maya geçiyoruz. 
Dileğimiz sezonu 
kazasız atlatmak 
olmalı. Gerekli 
önlemleri almak 
bizim görevimiz” 
dedi.
Gemlik Belediye 
si’nin 2 bot aldığını, 
19 kişilik bir kurtar
ma ekibi oluştur
duğunu, 2.500 metre
lik yüzme şeridine 
mantar döşeneceği
ni, kurtarma ekip
lerinin donanım
larının sağlanacağını 
söyledi.
Kurtarma ekiplerinin 
sertifika almalannın 
gerektiği hatır
latılırken, Bursa

Verdiğimiz mücade 
lerle alınan bu karan 
kaldırttık.
Aradan geçen zaman 
içinde bugün 
yeniden Dörtyol 
Kavşağı yaz sezo
nunda ilçe girişine 
kapatıldı.
Bu durum hem araç 
sahiplerini zora 
sokacağı gibi, İstiklal 
Caddesi’nde ve 
Kumla yolu üzerinde
ki tüm esnafın işine 
ket vuracaktır.
Üst geçit çalış- 
malannın bir an önce 
bitirilmesi ve yolun 
yeniden trafiğe açıl
masını istiyoruz.”

Büyükşehir 
Beiediyesi’nin de 2 
adet Zodyak botunun 
yaz sezonunda 
Kurşunlu ve Kumla 
sahillerinde hizmet 
vereceği bildirilirken, 
poğulmalann daha 
çok hafta sonlarında 
ve belirli yerlerde 
olmasına dikkat çe 
kilirken, bu alanlarda 
gözetleme kuleleri 
yapılmasına ve 
üzerindeki kişilere 
megafon verilerek 
tehlikeli alanlarda 
denize girenlerini 
uyarılmasına karar 
verildi.
Sahillerimizde boğul
ma olaylarının 
yaşanmaması için 
yüzmeye gelen vatan 
daşlannın uyarılması 
ve bunun için gerekli 
önlemlerin alınması 
kararlaştırıldı.
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Bursa'da ayrı 
yaşadığı eşini, barış
mayı kabul etmeme
si üzerine çıkan 
tartışmada bıçakla 
yaraladığı öne 
sürülen kadın 
gözaltına alındı. 
İddiaya göre, Merkez 
Osmangazi 
ilçesinde Ayşegül B, 
(18) bir süredir ayrı 
yaşadığı eşi Hakan

Giiwercln Yüzünden Arkadaşını 
Öldürdü. 12 Yıl Ceza Aldı

Bursa'nın Kestel 
ilçesinde, güvercin 
alışverişi yüzünden 
tartıştığı arkadaşını 
bıçaklayarak 
öldürdüğü iddiasıyla 
yargılanan Hakan 
Tüfekçi (33), 12 yıl 6 
ay hapis cezasına 
çarptırıldı. 'Kasten 
adam öldürme' 
suçlamasıyla Bursa 
3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde

B'yi (24) arayarak 
barışmak istediğini 
söyledi.
Daha sonra 
Hakan B'nin 
Hüdevandigar 
Mahallesi'ndeki 
evine giden kadın, 
annesinin yanında 
kalan çocuğunu ver
mek istemediğini, 
barışmak istediğini 
belirtti.

görülen davaya, 
tutuklu sanık Hakan 
Tüfekçi ile maktul 
Mustafa Çağ'ın eşi 
Elif Çağ katıldı. Elif 
Çağ, "Çocuklarımı 
yetim bıraktı. Ben 
de dul kaldım.
Cezasını çeksin." 
diyerek sanığa en 
ağır cezanın ver
ilmesini istedi. 
Pişmanlığını dile 
getiren Tüfekçi ise

Hakan B'nin barış
mayı reddetmesi 
üzerine çıkan tartış
ma kavgaya 
dönüştü. Mutfaktaki 
bıçağı alan Ayşegül 
B. eşini sırtından 
bıçaklayarak kaçtı. 
Evin yakınlarındaki 
bir iş yerine girerek 
polisi arayan kadın, 
"Eşimi bıçakladım. 
Lütfen çabuk 

takdiri mahkeme 
heyetine bıraktı. 
Mahkeme heyeti, 
Hakan Tüfekçi'ye 
'kasten adam 
öldürmek' suçundan 
önce müebbet hapis 
cezası verdi. 
Ardından da tahrik 
olduğu gerekçesi ve 
sanığın duruşmalar
daki iyi hali göz 
önüne alınarak ceza 
12 yıl 6 aya indirildi.

gidin" diyerek evin 
adresini verdi.
Olay yerine 
gelen polis ve 
sağlık ekipleri, 
Hakan B'yi Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırdı.
Ayşegül B'nin 
gözaltına alındığı, 
soruşturmanın 
sürdüğü 
bildirildi.

Olay, Şubat 2010'da 
Kestel'de gerçek
leşti. Mustafa Çağ 
ile arkadaşı Hakan 
Tüfekçi arasında 
güvercin alışverişi 
yüzünden kavga 
çıktı. Hakan Tüfekçi, 
arkadaşı Mustafa 
Çağ'ı bıçakla ağır 
yaraladı. Çağ, has
taneye kaldırılması
na rağmen kurtarıla
madı.

Trafik Kazasında Ölen 
Çocukları İçin Hukuk 

Savaşı Başlattılar
Balıkesir'e bağlı 
Avşa Adası'nda 
ehliyetsiz kadın 
sürücünün kul
landığı otomobilin 
altında kalan 8 
yaşındaki Tuğra 
Vanlıoğlu'nun 
ailesinin, 4 yıl 2 ay 
hapis cezasına çarp
tırılan kadın sürücü 
hakkında açtığı 107 
bin liralık tazminat 
davasının görülme
sine başlandı. 
Vanhoğlu ailesi, 
sanık P.B.'den 50'şer 
bini manevi, 7 bin 
500 lirası da manevi 
olmak üzere toplam 
107 bin 500 liralık 
tazminat isterken, 
Bursa 3. Asliye 
Hukuk 
Mahkemesi'nde 
tarafların gelmediği 
ilk duruşmaya

SATILIK

davacı ailenin 
avukatı Filiz Durak 
Aşık ile davalı vekili 
Elif Burcu Uykutan 
katıldı.
Davalı avukatı Elif 
Burcu Uykutan, 
sürücünün tali 
kusurlu olduğunu ve 
ceza davasını her iki 
tarafın da temyiz 
ettiğini ifade ederek 
hukuk davasının 
reddini istedi.
Davacı avukatı Filiz 
Durak Aşık ise, 
kazanın ardından 
sigorta şirketi 
tarafından ödenen 
meblağı yeterli 
olmadığı için kabul 
etmediklerini söyle
di. Duruşma, davalı 
vekilinin sunduğu 
yazılı savunma 
dilekçesinin incelen
mesi için ertelendi.

~ti-----------------------------------------

Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. 
Tahsin Yakut, yoğun 
bakım ünitelerinde 
solunum cihazı 
eksikliği nedeniyle 
ambu yöntemi kul
lanılması sonucu 8 
hastanın öldüğü 
iddialarını yalanladı. 
Yoğun bakım 
bölümünde ambu 
(Zor solunum yapan 
hastalara yapay sol
unum yaptırılan 
cihaz) yöntemi kul
lanmadıklarını 
belirten Prof. Dr. 
Yakut, haberde 
geçen fotoğrafın da 
yoğun bakıma ait 
olmadığını söyledi. 
Başhekim Prof. Dr. 
Tahsin Yakut, Taraf 
Gazetesi'nde yer 
alan haberin doğru 
olmadığını dile

getirdi. Yoğun 
bakımda ambu yön
temi kullanıldığı için 
hastaların öldüğü 
iddialarına cevap 
veren Yakut, bunu 
kendisinin asla 
doğrulamadığını 
kaydetti.

'YOĞUN BAKIMDA 
AMBULAMA 
YAPILMAMAK
TADIR' 
Hastanelerde ambu- 
lama işleminin 
yapıldığını vurgu
layan Yakut, iddia 
edildiği gibi gün
lerce değil geçici 
solunum sıkıntısı 
olan hastalarda ya 
da hasta solunum 
cihazına bağlanana 
kadar bunun uygu
landığını anlattı. 
Prof. Dr. Yakut, "Bu 
doğruyu yansıtma
maktadır. Ama

bunun günlerce 
sürdüğü, hastalarını 
bu yüzden öldüğü 
doğru değildir. 
Bizim yoğun bakım 
ünitelerimizde zaten 
ambu yapılmamak
tadır. Haberin içer
iğindeki resim de 
yoğun bakıma ait 
değildir. Dolayısıyla 
haber doğruyu yan
sıtmamaktadır. Beni 
arayan muhabire 
olayı yaklaşık 20 
dakika anlattım. 
Bana 'hocam keşke 
daha önce 
konuşsaydık, şu 
anda haber baskıya 
girdi' dedi." şeklinde 
konuştu.

'HASTA 
YAKINLARI 
TEDİRGİN 
OLMASIN' 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi

Hastanesi olarak 
Güney Marmara'nın 
en kaliteli yoğun 
bakım ünitesine 
sahip olduklarına 
dikkat çeken Yakut, 
yoğun bakımdaki 
yatak sıkıntısının ise 
bütün Bursa'nın 
sorunu olduğunu 
ifade etti. Hastaların 
ambulama yöntemi 
ile tedavi 
edilmesinin söz 
konusu olmadığının 
altını çizen Prof. 
Yakut, hasta yakın
larına şu mesajı 
verdi: "Hasta yakın
ları bizi arayıp 
endişelerini dile 
getiriyor. Lütfen 
tedirgin olmasınlar. 
Bu yanlış ve hatalı 
bir haberdir. Bizim 
yoğun bakımlarımız 
son derece iyi 
donanıma 
sahiptir.”

fflTO ABONEOLDWUZMU?
—■WMIUIIHIIIJM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TTMA ▲ “SUYUNU BOŞA T MA a HARCAMA"
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

1) KROM SOKAK’TA 
140 M2 DÜKKAN 70.000 TL

2) ŞİRİN PLAZA’DA
3. KAT 25 NOLU İÇİ YAPILI 

MUTFAK VE VVC’Lİ
130 M2 OFİS 120.000 TL
3) MANASTIR BAYTAŞ 

ZÜMRÜT VİLLALARINDA 
İÇİ YAPILI DUBLEKS EV 

SATILIKTIR

0541 516 61 54

KRŞ€D€ BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 

. UYGUN FİYATLARLA 
İ)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
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Güne Bakış
Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz basın toplantısında konuştu:

Sattığımızdan Masını alıyoruz”Kadri GÜLER
kadri_guler@hotinail.com

Yılmaz’ın basın toplantısı...
Yılmaz, sattıkları artık parsellerin Fatih Mehmet 

Güler döneminde encümen kararıyla Borusan 
Mannesman’s 547.87 m2 si, 136 bin 967 liraya, 
yine aynı firmaya 519.20 m2 lik başka bir artık 
parseli, 129.800 liraya sattığını, bunların da met 
re karesinin 250 liraya geldiğini söyledi.

Yılmaz, kendilerinin sattıkları yerlerin metre 
kare sinin 410 lira olduğunu ve CHP döneminde
ki satış yüksek olduğunu belirtti.

Satılan yerlerin biri 547, diğeri 519 mekere ka 
re..

Aşağı yukarı aynı bölgede iki parsel yer.
O dönemde de değerinden düşük satıldığı belli. 

Ne zaman satılmış? 2010 yılının Mart ayında.
Fatih Mehmet Güler, yanlış yapmışsa, sizin de 

aynı yanlışı yapmaya ne hakkınız var.
Kent içinde daha değersiz olan alanları, 700 

800 liradan kamulaştırıyorsunuz.
Asil Çelik’in Toplu Ailesi’nden aldığı yeşil ala 

nın metre karesi 419 dolardı.
Bunu hiç sormak aklınıza gelmedi mi?
Dikkat edin, yeşil alana 419 dolar verdi Asil 

Çelik!
AKP Büyükşehir Belediyesiyle yapılan pazarlık

larla, bu alana onca para verildi.
AKP’li Büyükşehir, Asil Çelik’ten neler istedi o 

günlerde?
Alımdan sonra yeşil alan, liman ve depolama 

alanına çevrildi 1/5000’Hklerde.
Ne oldu sonra.
Yerel seçimler öncesiydi. Mehmet Turgut mec 

lisi olağanüstü topladı ve Asil Çelik’in aldığı yeri 
yeniden yeşil alana çevirdi.

Rahmetli Büyükşehir Beldiye Başkanı Hikmet 
Şahin, seçim öncesi olayın üzerine gidemedi. O 
zaman Büyükşehir Belediye Meclisi imar korniş 
yonu başkanı da 2009 seçimlerinde AKP’nin 
adayı olan Cemal Aydın Aybey’di.

Bir konuşsalar, o günlerde nelerin döndüğünü 
anlatsalar, milletin ağzı açık kalır.

Aydınlar çiftliği kaça satıldı?
Starwood kaç liradan çevreden arazi topladı? 
Mâliyeden kaç liradan aldılar artık parsellen? 
Bunlara araştırılıp soruşturulduktan sonra 

Kıymet Takdir Komisyonu fiyatı belirlemeliydi.
Ayrıca, Gemlikli emlakçılar ne güne duruyor. 

Serbest Bölge civarında arazi değerlerinin kaç 
lira olduğunu sorun emlakçılara.

ölçü, Fatih Güler’in sattığı iki küçük arsa de 
ğildir, olmamalıydı.

Bu satış öncesi Borusan’ın durup dururken biı 
okul, bir cami yaptırması hayrı, neyin pazarlığı il 
sağlandı?

Bunlar sorgulanmalı.
Gazeteci bunları sorgular.
Bir senede iki kez aynı yerde planlar değişirse 

inşaat yapmak için vatandaşın kıymetli arsasını 
alamayınca, bu alanı katlı otopark yaparsanız, 
gazeteci bunları irdeler ve üzerine gider.

Gazeteci sizlerin söylediğini yazan değil, yapı 
tanların ardını da arayan kişidir.

Bunlardan rahatsızlık duyuyorlar.
Biz, doğrunun yanındayız.
Halkın vermediği iktidarı, çıkara dayalı 2-3 

kişinin oyuyla alırsanız, biz bunun doğru olma 
dığı, hukuksuz olduğunu, çıkara dayalı oy ver
menin suç olduğunu söylemeye devam edece 
ğiz.

Onun için 40 yıldır ayaktayız.
AKP’nin besleme basın denemesi, 4 ay sürdü. 
Bunları Gemlik halkı gördü.
Basın toplantısı aslında bir çeşit günah çıkar

ma oldu.
Beni tatmin etmedi.
Sorduğum soruların cevabını da alamadım.

Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, gündemdeki 
konular ile ilgili basın 
toplantısı düzenledi. 
Refik Yılmaz, İmar 
uygulamalarında 
özellikle sanayi böl
gesindeki atık 
parselle gelen yer
lerin satışından elde 
edilen gelir ve bu 
gelirin nerelere har
candığı ile ilgili bil
giler verdi. 
Bazı gazetelerde 
çıkan eleştirileri de 
yanıtlayan Belediye 
Başkan vekili Refik 
Yılmaz, atık parselle 
gelen ve metrekaresi 
410 liradan satılan 
arazilerden elde 
edilen 24 milyon 
liralık gelirin 
tamamının kamulaş 
firmalara harcana 
cağını söyledi. 
Yerel ve ulusal 
basının Gemlik tem
silcilerini önce 
makamında ağırlayan 
daha sonra satışı 
yapılan parsel bölge 
lerinin yanı sıra, 
belediye çalışma 
larını da gezdiren 
Refik Yılmaz, gazete
cilerin sorularını da 
yanıtladı.
Atık parselle gelen 
yerlerin satışının 
kendilerinden önceki 
CHP’li belediye döne
minde de yapıldığını 
encümen kararlarını 
göstererek basın 
mensuplarına açık
layan Refik Yılmaz, 
2010 yılında yapılan 
satışlarda metrekare 
başına 250 lira 
alındığını kendi 
dönemlerinde 
metrekare başına alı
nan fiyatın 410 lira 
olduğunu vurguladı. 
İşgal edilen, bedava 
ya kullanılan 
belediye arazilerinin 
satış yoluyla değer
lendirildiğine dikkat 
çeken Yılmaz, eski
den hurda depoları 
olan 32 bin 995 
metrekarelik alanı 
Bölge Parkı yapmak 
için kamulaştırma

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. İSMAİL OZAN

kararı aldıklarını, 
söyledi.
Refik Yılmaz, İki ayrı 
Kapalı Pazar Yeri için 
öncelikle Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Karşısındaki 9 
dönümlük alanı 
kamulaştırıp, tapu
larını aldıklarını 
belirtti.
Yılmaz, Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu batısında 4692 
metrekarelik alanın 
yanı sıra, aynı böl 
gede otopark yapımı 
için de 2298 
metrekarelik bir alanı 
kamulaştırma kararı 
aldıklarını sözlerine 
ekleyerek, 24 milyon 
lira gelirin yine 
kamulaştırmalara 
harcanacağını anlattı. 
Belediye ile hiçbir 
vatandaşın sorunu 
kalmaması için uğraş 
verdiklerini kaydeden 
Refik Yılmaz, “105 
bin nüfusu güldürüp, 
1 kişiyi dahi ağlat
mak istemiyoruz. 
Vatandaşlarımızla 
belediye arasında 
sorunlu alanlar, yol
lar, parklar, kamu
laştırma gibi konular
da problem olsun 
istemiyoruz. Bu 
problemleri çözmek 
için büyük çaba gös
teriyoruz. Belediye 
olarak ne kimsenin 
yerini bedava kul
lanalım. Ne de 
belediyemize ait 
alanları kimseye 
bedavaya kul
landıralım. Bedava 
veya işgal olmasın. 
Biz de yapmayalım, 
bize de bunu yap

masınlar. Kıymet 
Takdir komisyo 
nunun ortaya koy
duğu bedellerden 
kamulaştırmaları 
yapalım" dedi.
Kapalı Pazar Yeri 
Kamulaştırmaları 
konusundaki eleştiri
leri de yanıtlayan 
Refik Yılmaz, imar 
planlarındaki Kapalı 
Pazar yeri değişikliği 
konusunda da alter
natif önerileri bulun
madan eleştiri ge 
tiren muhalefeti 
suçladı. Yılmaz, 
“Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu’nun 
batısındaki araziye 
yapılmasına da 
doğusundaki araziye 
yapılmasına da karşı 
çıktılar. Biz de, 
belediye menfaatleri
ni de gözeterek, daha 
kısa sürede arzu
lanan hizmeti vere
bileceğimiz alanı, 
tercih ettik.
Eleştiri yaparken, 
alternatiflerini de 
ortaya koymadılar" 
diye konuştu.

ASİL ÇELİK KAÇ 
LİRADAN ALDI? 
Gazetemiz yazarı ve 
sahibi Kadri Güler, 
Çimtaş ve Borusan 
şirketlerine satılan 
arazilerin 1980 yıllar
da Hakkı Çakır’ın 
Belediye Başkanlığı 
döneminde imara 
açıldığını ve konut 
alanı olduğunu, 
Daniş Ekim’e ait 105 
dönüm arazinin 40 
dönümünün yol, 
okul, otopark gibi 
sosyal donanımlara 

ayrıldığını, ancak 
daha sonra bu alanın 
sanayi bölgesine 
sokulmasıyla, vatan
daşın arazisinin 
belediyeye geçmesi 
karşısında Ekim 
ailesinin bu konuda 
belediyenin haksız 
arsa temin ettikleri 
iddialarının bulun
duğunu, hukuki 
araştırma yapmakta 
olduklarını söylemesi 
üzerine, Başkanvekili 
Yılmaz, “Yargıya 
başvurmak herkesin 
hakkıdır." yanıtını 
verdi.
Güler, bu arazilerin 
düşük fiyatla satıldığı 
iddialarını kendi 
köşesinde yazdığını, 
Mehmet Turgut döne
minde Toplu 
Ailesinin BP yanın
daki arazisinin 410 
dolardan Asil Çelik 
A.Ş. ye satıldığı, yine 
Aydınlar çiftliğinin 
Starwood firmasına 
kaça satıldığının 
incelenip incelen
mediğini, bu konuda 
araştırma yapılıp 
yapılmadığını sor
ması üzerine, CHP’li 
Fatih Mehmet Güler 
döneminde, 519.20 
m2 ve 547.87 m2 lik 
iki'arsanın Borusan 
Mannesman firması
na 250 liradan 
satıldığına dikat 
çekti. “Biz bunun 
üzerinde fiyatla satış 
yaptık" dedi.
Yılmaz, daha sonra 
basın mensuplarını 
satılan arazileri ve 
belediyenin yaptığı 
çalışmaların bulun
duğu yerleri gezdirdi.

mailto:kadri_guler@hotinail.com
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AK Parti Bursa Milletvekili Öztürk, Marmarabirlik’in AB ülkelerinden birinde zeytin ve 
zeytinyağı tesisi kurarak kota engelini aşabileceğini, bunun için Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanhğı’na proje sunabileceğini söyledi. Milletvekili Mustafa Öztürk, 
“Sofralık zeytinde dünya markası olan Marmarabirlik’in, herhangi bir AB ülkesinde zeytin 
ve zeytinyağı tesisi kurması, pazardan daha fazla pay alınmasını sağlar” dedi.
AK Parti Bursa 
Milletvekili Mustafa 
Öztürk, 
Marmarabirlik’in AB 
ülkelerinden birinde 
zeytin ve zeytinyağı 
tesisi kurarak, 
Avrupa Birliği 
pazarlarına girişi 
kolaylaştıracağını 
söyledi. Öztürk, bu 
girişimin, 
Türkiye’nin, AB’de 
zeytinyağına uygu
lanan kotalardan 
etkilenmemesini 
sağlayacağını 
belirterek, bu konu
da proje hazırlayıp 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanhğı’na sun
abileceğini bildirdi. 
Milletvekili Öztürk, 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa ve Genel Müdür

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk, 
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa ve Genel Müdür İbrahim 

Minareci’yi ziyaret etti.

İbrahim Minareci’yi 
ziyaret ederek, bir
liğin geldiği son 
nokta ile Marmara 
Bölgesi zeytin üreti
cilerinin problem
leriyle ilgili bilgi aldı. 

Marmarabirlik’in 
dünya markası 
haline gelmiş örnek 
bir kuruluş 
olduğunu söyleyen 
Mustafa Öztürk, 
dünyanın en lezzetli 

sofralık zeytinlerini 
Avrupa Birliği 
pazarına daha fazla 
satabilmek ve 
zeytinyağında uygu
lanan kotaları aşa
bilmek için öneride 
bulundu. Herhangi 
bir AB ülkesinde 
kurulacak bir zeytin 
ve zeytinyağı tesisi 
ile söz konusu 
pazardan daha fazla 
pay almanın 
mümkün olacağını 
söyleyen Milletvekili 
Mustafa Öztürk, bu 
konuda hazırlaya
cağı projeyi Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık 
Bakanhğı’na sun
abileceğini söyledi. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa’nın, hem yurtiçi, 
hem yurtdışında 
karşılaştıkları haksız 

rekabete değinmesi 
ve kayıtdışı üretim
den bahşetmesi 
üzerine Öztürk, hak
sız rekabetin 
bertaraf edilmesi 
konusunda da 
bakanlık düzeyinde 
girişimlerde bulu
nacağını ifade etti. 
Öztürk, “Bütün 
tarımsal ürünlerde 
olduğu gibi sofralık 
zeytinde de dünya 
ile rekabet ede
bilmek için birim 
alandan elde edilen 
ürün miktarını artırıp 
maliyetleri düşürme 
miz gerekiyor” dedi. 
Öztürk’ün ziyareti 
sırasında, sofralık ve 
yağlık zeytin üretimi 
yapılan bölgelerde 
coğrafi işaret uygu
lamasının da haksız 
rekabetin önünü ala
cağı dile getirildi.

Benzine 
indirim 
sinyali

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, 
"Benzinde de 
motorini izleyen 
bir fiyat düşüşü 
tabii ki bunun 
arkasından gele
cektir" dedi. 
Dünya Ekonomi 
Forumu'nda katıla 
cağı oturum önce 
sinde basın men
suplarının soru
larını yanıtlayan 
Yıldız, petrol fiyat 
larının son yılların 
en düşük düzeyi 
ne indiği ve bu 
fiyat değişiminin 
Türkiye'ye yansı
ması konusunda
ki bir soru üzer
ine, şunları kay
detti: "Dün 8-10 
kuruş civarında 
motorinde fiyat 
düşüşü yaşandı. 
Ben inanıyorum 
ki yarın bir gün, 
kısa süre 
içerisinde benzin 
fiyatlarına da aynı 
şekilde yansıya
caktır. “
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Şükrü Şenol llfcöflretim Okulu ndan
Teknoloji-Tasarım Semisi

Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulu öğrenci
leri 2011-2012 
eğitim öğretim yılı 
sonunda; öğretmen
leri Engin Yolcu ve 
Suzan Deliak’ın 
rehberliğinde hazır
lamış oldukları eser
lerden oluşan 
Teknoloji-Tasarım 
dersi yılsonu sergisi 
ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen’in, İlçe 
milli Eğitim Şube 
Müdürümüz Sayın 
Ali Osman Cura'nın, 
okul müdürlerimi 
zin, öğretmenlerimi 
zin ve öğrencileri 
mizin katılımıyla 
açıldı. Okul Müdürü 
Mehmet Yavuz, 
Teknoloji-Tasarım 
öğretmenlerimiz 
Engin Yolcu ve 
Suzan Deliak; Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen’e 
ve diğer misafirlere 
öğrencilerin yapmış 
oldukları eserler 
hakkında bilgi

verdiler. Sergiyi öğrenci ve öğret-
beğendiğini ifade menleri kutladı,
eden Ercümen

elmfc sekeri

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

«GIMİ13. VII
ERKEN KAYIT 

fiVfiNTfiJLfiRIMIZDfiN 
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 SAĞLI. YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP, 

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

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

Hisar Anadolu lisesi 
öğrencileri İstanbul'u gezdi
Hisar Anadolu 
Lisesi öğrencileri 
İstanbul'u gezdi. 
Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi 
Nisan ayında 
Çanakkale gezisi 
ardından İstanbul'a 
2.ci tarihi kültürel 
gezisini gerçek
leştirdi.
Okul Müdürü 
Gökhan Sezgin, 
Okul Müdür 
Yardımcısı Yasin 
Emektar ve Okul 
Fizik Öğretmeni M. 
Yılmaz Daban 
sorumluluğunda 6 
öğretmen 34 öğren
ci ile sabah saat 5'te 
Bursa’dan 1. grubu 
ve saat 05:30 da 
gemlik İskele 
Meydanı’ndan 2.

grubu alarak İstan
bul'a hareket etti. 
Gezide, Koç Müzesi, 
Miniatürk gezildi.
Daha sonra, 
Topkapı Sarayında 
OsmanlInın tarihi 
mirasını ve Kutsal 
emanetleri gören 
Hisar Anadolu, 
Ayasofya müzesinin

görkeminden 
etkilendi.
Daha sonra, öğren
ciler, yatla 2 saat 
boğaz turu yaptı. 
Son olarak Cevahir 
AVM eğlence 
merkezinde eğlendi. 
Öğrenciler, daha 
sonra Gemlik’e 
döndüler.

ISIlMlliMliWMSi
Bursa Kent Konseyi 
Ressamlar Çalışma 
Grubu üyeleri 
tarafından *5 
Haziran Dünya 
Çevre Günü* 
münasebetiyle 
düzenlenen resim 
sergisi, BursalI 
sanatseverlerin 
beğenisine sunuldu. 
Tayyare Kültür 
Merkezi Sami Güler 
Resim 
Galerisindeki 
serginin açılışına 
Bursa Kent Konseyi 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Necati 
Şahin, Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürü 
Yardımcısı Dr. Talat 
Müftüoğlu, Bursa 
Kent Konseyi 
Yürütme Kurulu 
üyeleri Rıdvan 
Çiçek ve Mecbure 
Altun, Ressamlar 
Çalışma Grubu 
Temsilcisi Ümran 
Topsakal ve sanat
severler katıldı. 
Bursa Kent Konseyi 
Başkan Yardımcısı 
Şahin, Ressamlar 
Çalışma Grubu'nun 
yaptığı çalışmalarla 
BursalIların büyük 
beğenisini 
topladığını söyledi. 
Bursa Çevre ve

Şehircilik İl Müdürü
Yardımcısı 
Müftüoğlü ise çevr
eye karşı olan 
duyarlılıklarından 
dolayı Bursa Kent 
Konseyi Ressamlar 
Çalışma Grubu 
üyelerine teşekkür 
etti. Müftüoğlu, 
Dünya Çevre Günü 
faaliyetleri hakkında 
bilgi verdi.
Konuşmaların 
ardından kurdele 
kesimiyle sergi 
izlenime açıldı. 
27 sanatçının 
toplam 31 eserinin 
bulunduğu sergi, 8 
Mart’a kadar ziyaret 
edilebilecek.
Sergide Ümran 
Topsakal, Ramazan

Alper, Zafer özen- | 
baş, Sema Balıkçıer, 
Nefise Gökalp, 
Güler Gamız, 
Perihan Berent, 
Rezzan Demirhanr ; 
Necla Molla, Gülşen, 
Tavşan, Sevcan 
Şözeri, Sema Çakır, •• 
Ümran Ayçiçek, 
Ahmet Yaşar, Ayşe 
Dolgun, Filiz 
Denlisöz, Türkan 
Uz, Erol Cingil, 
Gülseren Yağızefe, •? 
Gülhan Yüncü, 
Zübeyde Ataş, 
Yüksel Barkut, 
Oya Uğurlu, 
Sadiye Baştuğ, 
Gülbin Şah, Sevda ’ 
Alıcı ve Nevin 
Çahşkan'm resimleri 
yer alıyor

Televız) 
leriniizte 
“Nazım I 
mezarı b 
dostlan! 
anıldı.” S 
duyunca 
uzundu 
Öğrenci 
dayenij 
maya ba 
Bildikler 
tan duyr 
liğiolma 
takım sc 
Ozam< 

kendiler 
liyetçiik 
onun içi 
haini ve 
diyorlar 
Toplunu 
gözundı 
duşum 
aşağılaı 
yapıyor) 
Yaşımız 
komimi 
olduğu 
cak.alg 
düzeyd 
Lisede

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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NAZIM HİKMET’I ANARKEN
Televizyon haber

lerini izlerken: 
“Nazım Hikmet 
mezarı başında 
dostları tarafından 
anıldı.” Sözlerini 
duyunca uzun 
uzun düşündüm. 
Öğrencilik yıllarım
da yeni yeni tanı
maya başlamıştım. 
Bildiklerimiz kulak
tan duyma, derin
liği olmayan bir
takım sözlerdi.

O zamanlar 
kendilerini mil
liyetçi ilan edenler, 
onun için vatan 
haini ve komünist 
diyorlardı. 
Toplumun 
gözünde küçük 
düşürmek ve 
aşağılamak için 
yapıyorlardı bunu. 
Yaşımız 
komünizmin ne 
olduğunu anlaya
cak, algılayacak 
düzeyde değildi. 
Lisede bir öğret

menimiz konuyla 
ilgili bir şeyler 
anlatmaya çalışı 
yor, Nazım’ın 
söylendiği gibi biri 
olmadığını, tam 
tersine vatanını ve 
halkını seven 
toplumcu bir şair 
olduğunu vurgula
maya çalışıyordu. 
60’ 11 yılların sonu. 
Kitaplarını bulma 
ve okuma 
olanaklarımız ala
bildiğine sınırlıydı.

Üniversite yıl
larım İstanbul gibi 
bir kentte geçtiği 
için hep kendimi 
şanslı 
saymışımdır. 
Kültür alanında 
hissettiğimiz 
boşluğu doldur
maya çalıştık. 
Nazım Hikmet’i 
daha yakından 
tanıma olanağı 
buldum. Birçok 
yazar ve şairi, 
eleştirmeni dinled

im, kitaplarını oku
maya çalıştım; 
ancak büyük 
ustayı biraz olsun 
tanıyabildim.

Türk 
Edebiyatında 
halkını böylesine 
güzel anlatan bir 
şair var mı acaba? 
Ben olduğu 
kanısında değilim. 
Kendi yurdunda 
hayatı zeiredilen, 
mahpuslarda 
yaşaması için her 
türlü baskı ve şid
dete başvurularak 
hayatı karartılan 
bir şair.

1950’de genel 
afla dışarı çıkan 
Nazım, hayatını 
kalemiyle kazan
manın mücadelesi
ni verir. Siyasi ikti
dar peşini bırak
maz, asker kaçağı 
deyip izlemeye 
başlar. Yeniden 
hapse atılmasının 
hesapları yapılır.

Nazım, dostu 
Sabahattin Ali’nin 
öldürülüşünü 
anımsar ve beni de 
öldürecekler diye 
düşünür ve sonun
da yurtdışına 
kaçma gereği 
duyar. Çok sevdiği 
yurduna da bir 
daha gelemez. 
Ömrünün sonuna 
kadar vatan has
retiyle yanar 
tutuşur.

Zekeriya Sertel, 
“Nazım Hikmet’in 
Son Yıllan” adlı 
eserinde Nazım’ın 
sürgün hayatını 
anlatır.
Sevdiklerinden, 
dostlarından, eşin
den ve oğlundan 
ayrı kalmanın 
özlemini şiirlerinde 
yansıtır.

Varna’da olduğu 
günlerde şu şiiri 
yazar:

Yürek değil be, 
çarıkmış bu, 
manda gönünden 
/ teper ha babam 
teper / paralan
maz /teper taşlı 
yolları / Bir vapur 
geçer Varna önün
den / Uy 
Karadenizin 
gümüş telleri / Bir 
vapur geçer 
boğaza doğru /

Nazım usulcacık 
okşar vapuru / 
yanar elleri.

Nazım Varna’dan 
Türkiye’de 
yaşayan oğlu 
Memet’e seslenir: 
“Karşıyaka mem

leket / 
Sesleniyorum 
Varna’dan / işitiyor 
musun / Memet 
Memet

Karadeniz akıyor 
durmadan / deli 
hasret deli hasret / 

oğlum sana 
sesleniyorum işi
tiyor musun / 
Memet Memet..”

Türkiye’yi 
Dünyada temsil 
eden ya da 
yabancıların 
Türklerle ilgili 
bildiği iki isim: 
Mustafa Kemal ve 
Nazım Hikmet. 

Bir zamanlar 
Nazım Hikmet’i 
vatan hainliği ve 
komünistlikle 
suçlayanlar şiirleri
ni utanmadan sıkıl
madan okuma 
gereği duy
muşlardır. Neden 
acaba?

Ölüm yıldönümün 
de böylesine 
büyük şair böyle 
mi anılmalıydı? Bir 
zamanlar sosyal 

demokrat 
olduğunu söyleyen 
sayın kültür 
bakanına sormak 
gerekli!

Ya CHP’ye ne 
demeli?

Siz bu toplumun 
hangi kültür değer
lerine sahip çıka
caksınız? 
Türkiye’nin dört 
köşesinde Nazım 
Hikmet anma 
etkinlikleri 
düzenleyemez miy
diniz? İl ve ilçeler 
de böyle bir 
sorumluluğu par
tiniz yerine getire
mez miydi? Yoğun 
işlerinizden böyle 
çalışmalara zaman 
bulamazsınız; 
ancak AKP’ nin 
gündemine ortak 
olup bol bol 
konuşursunuz, 
elinizden başka bir 
şey gelmez.

Halk boş söz 
istemiyor, artık 
meydanlara çıkıp 
yaşananları halka 
anlatmak gerek
miyor mu? Şimdi 
değilse ne zaman?

Bir ülkede sanata 
ve sanatçıya değer 
verilmiyorsa o 
ülkenin geleceği 
koyu karanlıktır bu 
böyle biline.
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M Play-Ott kuraları cekiltli
Seyfettin ŞEKERSÖZ

U-13 Yaş Liginde 
Play-Off kura çekimi 
Bursa Amatör Spor 
Kulüpleri 
Federasyonu toplan
tı salonu’nda 
yapıldı.
Play-Off kura çeki
minde Futbol II 
Temsilcisi Cem 
Gençoğlu, Bursa 
Amatör Spor 
Kulüpleri 
Federasyonu 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Mustafa 
Beşen ve Faal 
Futbol Hakemleri ve 
Gözlemcileri 
Derneği Bursa 
Şubesi Başkanı 
Recep Kayın ile 
guruplarında birinci 
olan 9 kulübün tem
silcileri katıldı.
Gemlik 
Belediyespor Teknik 
Sorumlusu Haydar

Uzatmalara Aase Zwer Karatas 
İlköğretim Okulu »arı finalıle

MUAMMER AĞIM 
DEVLET 
HASTANESİ: 65 
AYŞE ZİVER 
KARATAŞ İ.Ö.O :78 
Kaymakamlık 
Kupası Gümüş Ayak 
Basketbol 
Turnuvasında 
Çeyrek Finalin 3. 
Maçı ilk periyodu 7/9 
Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu 
üstünlüğünde geçti. 
2.periyot Oyuna 
ortak olan 
M.A.Devlet HST. 
skoru lehine çevirdi 
23/12. 3.Periyot 
A.Z.Karataş I.Ö. 
14/20 üstünlükle 
bitirerek maça ortak 
oldu.
Çekişmeli geçen 
son periyotta 15/18 
A.Z.Karataş İ.Ö.O 
üstünlüğünde 
tamamlanınca, skor 
59/59 olarak eşitlen
di. Turnuva boyunca 
ilk kez bir maçta 
uzatma periyodu 
oynandı ve bu peri 
yotta A.Z.Karataş 
İ.Ö.O 6/19 'luk skor

Yiğit’in de hazır 
bulunduğu kura 
çekiminde, 
Belediyespor 
takımının rakipleri 
Bursaspor ile 
İnegölspor takımları 
oldu.
07-09-11 Haziran 
2012 tarihlerinde 
Demirtaş stadı’nda 
oynanacak gurup 
maçları sonunda ilk 
sırayı alacak takım
lar ilimizi temsil 

la adını yarı finale 
yazdırdı.
M.A.Devlet Hst. 
adına Nurullah 
Targıt 28 sayı üre- 
tirken.A.Z.Karataş 
İ.Ö.O adına M.Emin 
Kuru 47 sayı üretti.

MUHASİPLER 
YARI FİNALDE. 
MUHASİPLER : 70 
BP PETROLLERİ 
A.Ş :63 
Çeyrek Finalin 4. 
Maçında 1. 
periyot.

etme hakkını 
kazanacaklar. 
C gurubunda 
mücadele edecek 
olan temsilcimiz 
Gemlik 
Belediyespor takımı 
ilk maçını 7 Haziran 
Perşembe günü saat 
18.30 da Demirtaş 
stadında Bursaspor 
ile yapacak. 
Belediyespor ikinci 
maçını ise 9 Haziran 
Cumartesi günü

8/14 BP Petrolleri 
üstünlüğünde geçti. 
2. ve 3 periyotlarda 
oyuna ağırlığını 
koyan Muhasipler 
periyotları 18/16 ve 
23/12 önde bitirdi. 
Som periyotta BP 
Petrolleri oyunda 
üstünlük kursada 
Muhasipler yarı 
finale çıktı...BP 
Petrolleri adına 
Mahmut ÇİL 26 sayı 
üretti.Muhasipler 
İbrahim Tokgöz 33 
sayı üretti.

saat 15.00’te yine 
Demirtaş sahasında 
İnegölspor ile 
oynayacak.
Gemlik 
Belediyespor 
takımının tecrübeli 
çalıştırıcısı Haydar 
Yiğit, 7. gurubu 
şampiyon olarak 
bitiren takımının 
play-off maçlarında 
da güçlü rakipler 
arasında başarılı 
olacağını söyledi

SATILIK DAİREIEB
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 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

YARI FİNAL 
08/05/2012 CUMA 
SAAT : 19:00 
YAŞAM 
ATÖLYESİ- 
MUHASİPLER 
08/05/2012 CUMA 
SAAT : 20:30 
AĞDEMİR- 
A.Z. KARATAŞ. 
İÖ.O 
turnuvanın en 
değerli koçunu 
seçiyoruz 
www.gumusayak. 
com oy kullana 
bilirsiniz.

ELEMAN
Firmamızda çalışacak 
GIDA TEKNİKERİ ve 

Üretim Bölümü’nde çalışacak 
BAY VE BAYAN 

ELEMANLAR ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur.

ÖZBİR GIDA SANAYİ AŞ.
Yeni Yalova Yolu 3.Km. i 
Tel: 513 45 79 GEMLİK

HM ABONEOLDUNİEMIIÎ
■wnmiai «lOIEOUMirwM

http://www.gumusayak
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Sürpri; borçlara um!
Tüketiciler Birliği 
Genel Sekreteri 
Mehmet Imrek,sür
priz borçlara karşı 
tüketicileri uyardı. 
Tüketiciler Birliği 
Genel Sekreteri 
Mehmet Imrek, 
önceden sabit tele
fon abonesi, GSM 
abonesi, banka 
kredi kartı veya 
mevduat hesabı 
müşterisi ve daha 
birçok türden 
abonelik hizmeti 
alanların yıllar sonra 
karşılarına bek
lemedikleri bir anda 
sürpriz borçların 
çıkarıldığını söyledi. 
Bu borcun, 
‘kırıntı borç 
bakiyesi’ olarak 
adlandırıldığını 
belirten Imrek, 
“Telefon abonesi 
iken bir şekilde hat
tının kapama işlemi
ni yapmış bir tüketi
ciyi 10-12 yıl sonra 
şirketin hukuk 
servisi arayarak 
borcunun bulun
duğunu, derhal 3 
gün içinde öden
mesinin gerektiğini, 
aksi takdirde evine 
haciz getirileceği 
tehdidi yapılmak
tadır. Bunu 
bankacılık, iletişim, 
internet sağlayıcısı 
firmalar ile taksitli 
alışveriş yapan fir
malar da yapıyorlar” 
diye konuştu.
Imrek ayrıca, icraya 
intikal etmeden, 
tüketiciden bir de 
avukatlık ücreti 
eklenerek, söz 
konusu avukatların 
tüketiciden bunu 
tahsil etmeye

çalıştığını belirterek, 
şöyle devam etti:

BORÇ 17 YILDA 
1500 TL OLDU 
Imrek, 17 yıl önce 
Düzce’deki sabit 
telefon hattını kap
atarak İstanbul’a 
taşınan bir vatan
daşa 1500 lira borç 
çıkarıldığını ve 
avukatlık ücreti 
talep edildiğini 
belirterek şunları 
söyledi: 
“Avukatlık
Kanunu na göre 
mahkemenin 
gerekçeli kararında 
avukata vekalet 
ücreti takdir edilme
si söz konusudur. 
Yasal dayanağı 
olmadan avukatlık 
ücreti alınamaz. 
Kaldı ki sözleş
menin feshi ve 
aboneliğin son- 
landırılmasında 
içeride neden 
bakiye kırıntısı tutul
maktadır? Bir son
raki ay fatura çıka
bileceğini sözlü 

olarak söylemesine 
ve adres değişikliği 
olmamasına rağmen 
neden fatura 
tahakkuku yapılma
maktadır? Abone 
Mernis sisteminde 
kayıtlı olmasına rağ
men, yıllar sonra 
neden borçlu 
olduğu bilgisi sözlü 
veya mesaj olarak 
verilmektedir? 
Abone borçlu ise 
neden aboneye 
yazılı bildirim gön
derilmemektedir? 
Abonelik ‘ıptafi veya 
bankacılık hizme
tinin sonlandırılması 
sonrasında abon- 
eye/tüketiciye yazılı 
olarak iptal işlemi
nin yapıldığı bil
gisinin verilmesi 
yasal emir olmasına 
rağmen neden yapıl
mamaktadır? Zaman 
aşımı süresi 10 
yıldır. Neden bu 
süre beklenmekte 
ve daha fazla yıl 
geçtikten sonra ala
cak takibi yapılmak
tadır.”

Mayıs TÜFE ve ÜFE 
verileri enflasyonun 
en kötüsünün geride 
kaldığını gösteriyor. 
Peki, enflasyon ner
eye kadar düşebilir?
Verinin yayınlan
masının ardından bir 
kaç aracı kurum yıl 
sonu tahminini 
TCMB hedefi olan 
%6.5’a kadar indirse 
de, çoğunluk hala 
%7-8 arasında bir 
bantta öngörü yapıy
or. Enflasyonun 
kaderini bir ölçüde 
de dışsal baskılar ve 
enerji fiyatları 
belirleyecek.
Manşet TÜFE’de eksi 
%0.21 sürprizinin 
yanında, tekstil fiyat
larının (yıllık %8.6) 
mevsimsel normlar
dan daha yavaş art
ması, 
telekomünikasyon 
ve ulaşımda (eksi 
%1.36) gelişmeler de 
iyimser veride çok 
etkili oldu. I çekirdek 
göstergesi %7.67 ile 
%8’in altına inerken, 
H ise %8.23 ile %8’in 
biraz üstünde katdı. 
Buna karşın ÜFE 
%0.15’den %0.53’e 
yükseldi. Tarımsal 
fiyatlardaki artışın 
gelecek aylarda 
gıdaya da sıçraması 
olası.
Haziran’da enflasyon 
muhtemelen yine yıl

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS

lık %9-9.5 bandına 
dönecek. Eğer 
TCMB’nin %6.5 
hedefine yakınsama 
yaşanacaksa, bu 
yılın son çeyreğinde 
gerçekleşecek. 
Enflasyonun nereye 
kadar gerileyeceğini 
iç talep kadar dışsal 
konjünktür de 
belirler.
AB krizinin etkisiyle 
sıcak para kaçtıkça, 
TCMB’nin ek 
sıklaştırmadan 
vazgeçme şansı yok. 
Bu durum çıktı 
açığını artırarak 
enflasyonun daha 
hızlı düşmesine 
yardımcı oluyor. 
Enerji fiyatlarının 
gerileme trendinde 
kalması de enflas 
yon için iyimser. 
Ancak, bu iki trend

de yılın ikinci 
yarısında yön 
değiştirebilir. En 
önemlisi ise memur 
zamlarından sonra 
enflasyon beklenti
leri %8 etrafında 
katılaşmış olabilir. 
Nitekim hizmet 
fiyatlarındaki 0.2 
puanlık artış (%6.9 
yıllık), artık beklenti
lerin de önemli rol 
oynadığını 
gösteriyor. 
Görüşümüz eğer 
dışsal şartlar çok iyi 
gitmezse, %6.5’un 
tutturufamayacağı 
yönünde. Biraz şans 
ve sıkı para poli
tikası ile %7-7.5 
mümkün olabilir. 
Ama hala en makul 
tahmin TÜFE’nin yılı 
%8 civarında kapat
ması.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com stiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

Gemlik Körfez
■IÜHİIIİİİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI: 4290 

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 
SAĞ SALİM: 11:30- 
14:00-16:15-18:30- 

20:30 
MAVİ 

PANSİYON: 12:00- 
14:15-16:30-20:00 

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Hemşehri Dernekleri Şenliği haşladı

Gemlik Belediye 
si’nin bu yıl 4. kez 
organize ettiği, “Biz 
Gemlik’iz Hepimiz 
Kardeşiz" Hemşeri 
Şenlikleri kutla
maları coşkulu 
aktivitelerle başladı. 
Gemlik Belediyesi 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde start 
alan kutlamalar 4 
gün 4 gece devam 
edecek. Gemlik’te 
hizmet veren çok 
sayıda hemşeri 
derneğinin katılımıy
la gerçekleşen kut
lamalarda, birlik, 
beraberlik, barış ve 
kardeşlik temaları 
bir kez daha el ele 
gönül gönüle vurgu
lanırken, organizas 
yon çeşitli etkinlik
lerle renklendi.
Sosyal Yaşam 
Merkezi ve çevresin
deki parklarda 
stantlar açan 
Hemşeri Dernekleri, 
yöresel lezzetleri 
beğenime sunarken, 
festival alanında da 
rengârenk kültürel 
harmoni söz 

konusuydu. “Biz 
Gemlik’iz Hepimiz 
Kardeşiz” Hemşeri 
Dernekleri Şenlikleri 
nin açılışını Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Abdullah 
Karadağ, Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Belediye 
Başkan Yardımcıları 
Muharrem Sarı ve 
Nazmi Koçak, Ak 
Parti İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz, MHP 
İlçe Başkanı Osman 
Durdu ve dernek 
başkanları birlikte 
yaptılar. Şenliklere 
Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Beyazıt ve Emniyet 
Müdürü Kenan 
Kerdiğe’de katıldı. 
Gemliklilerin yanı 
sıra çok sayıda 
davetlinin büyük ilgi 
gösterdiği coşkulu 
törende, Bursa 
Büyükşehir 
Belediye 
Başkanvekili 
Abdullah Karadağ 
ile birlikte döner

kesen Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, halay başı 
olup halk oyunları 
ekiplerinin gösteri
lerine katıldı.
Vatandaşlarla, 
dernek yöneticileri 
ve üyeleriyle, genç 
ler ve çocuklarla da 
sohbet eden, yöre
sel yemeklerin tadı
na bakan Belediye 
Başkanvekilleri ve 
protokol üyeleri, 
şenlikten öte kar
naval coşkusunda 
geçen törenlerin 
tadını çıkardılar. 
Festival alanında da 
coşkulu gösteriler 
vardı. Bir Dakikalık 
Saygı Duruşu ve

İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardın
dan bir konuşma 
yapan Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Abdullah 
Karadağ, törenlere 
gelirken bu kadar 
yoğun ve coşkulu 
bir kalabalık bek
lemediğini itiraf 
ederek, gördüğü 
coşkudan duyduğu 
mutluluğu dile getir
di. Bursa’nın sanayi, 
otomotiv, tekstil, 
meyve, sebze, naren 
ciye ve turizmde 
lider bir kent olduğu 
nu vurgulayan 
Karadağ, Gemlik 
Belediyesi’nin de 
kültürel ve sosyal 

etkinliklerle 
Bursa’ya artı değer 
kattığını söyledi. 
Hemşeri Dernekleri 
Törenlerini başla
tanın yanı sıra 
devam ettiren ve 
her yıl daha da renk 
lendiren Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ı tebrik eden 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanve 
kili Abdullah 
Karadağ, "Türkiye, 
Bursa ve Gemlik 
tam bir mozaik. 
Kardeş bir 
toplumuz. Bugüne 
kadar kimse bu 
kardeşliği bitir meye 
cesaret edeme di. 
Bundan sonra da 
edemeyecektir. 
Gemlik’teki coşkulu 
kutlamalar bölücüle 
re yönelik verilen en 
çarpıcı yanıttır. 
Hayırlı uğurlu 
olsun" dedi. 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’da, 4 gün, 4 
gece boyunca Sos 
yal Yaşam Merkezi 
alanında sadece

Gemlik’in değil, 
Türkiye’nin bütün 
güzelliklerinin 
sergilenip, sahne
leneceğini vurgula
yarak, “Halayda 
biziz, zılgıtta. Semah 
da biziz, Bar da, 
Horon da. Bizlere 
ecdatlarımızdan 
emanet kalan birlik, 
beraberlik, barış ve 
kardeşliği unut
madan, unuttur
madan, doyasıya 
yaşayıp, yaşata
cağız” dedi.
“Biz Gemlik’iz, 
Hepimiz Kardeşiz” 
Hemşeri Dernekleri 
Şenliklerinin periyo
dik hale getirildiğini 
ve bu vıl 4.sünün 
yapıldığını hatırlatan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz, 
dernekler ile istişare 
halinde her yıl bir 
şeyler katarak, 
daha güzel, daha 
renkli hale getirdik
lerini belirtti.
Şenlikler 7 Haziran 
Perşembe gecesi 
sona erecek.

Mawi Tur Selefleri Haslam
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
sosyal sorumluluk 
projeleri arasında 
yer alan ve denizi 
görme fırsatı bula
mayan vatandaşları 
sahillerle buluştur
mak amacıyla 
düzenlenen 
Mudanya-Armutlu 
arası ücretsiz Mavi 
Tur seferleri başladı. 
Mavi Tur Körfez 
Seferleri’nin başla
ması nedeniyle 
Mudanya iske
lesinde tören düzen
lendi. Mudanya 
Belediye Başkanı 
Hasan Aktürk’ün 

yası sıra çok sayıda 
vatandaşın katıldığı 
törende konuşan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, günlük 
koşuşturma içinde 
mahallelerinin dışına 
çıkamayıp, denize 
gitme fırsatı bula
mayan vatandaşları, 
Mavi Tur sayesinde 
denizle tanıştırdık
larını söyledi. 
Başkan Altepe, bu 
yıl 4’üncü düzenle
nen etkinlik kap
samında 20 bine 
yakın vatandaşın 
denizle buluştuğunu 
vurguladı.

Mavi Tur körfez 
seferleri, Pazartesi, 
Sah, Perşembe ve 
Cuma günleri iki 
sefer halinde düzen
lenecek. Vatandaşlar 
Mudanya-Armutlu 
arasında yolculuk 
yapıp, denizin keyfi
ni çıkarabilecek.
Mudanya-Armutlu- 
Fıstıkh- Kumla 
arasında 500 kişi 
kapasiteli gemiyle 
yapılacak ilk sefer 
sabah 09.30’da 
Mudanya’dan 
başlayacak ve 
15.30’da sona ere
cek. İkinci sefer ise 
saat 18.30’da 

başlayıp, 22.45’te 
tamamlanacak. 
Törenin ardından 
gemiye binen vatan
daşlarla sohbet eden 
Başkan Altepe, Mavi 
Tur’un ilk yolcularını 
iskeleden el salla
yarak uğurladı.
Mavi Tur’un ilk sefer
ine yoğun ilgi 
gösteren ve gemiyi 
dolduran vatan
daşlar ise, bu hizmet 
nedeniyle Başkan 
Altepe’ye teşekkür 
etti.

Her gün deniz keyfi 
Mavi Tur Körfez 
seferleri haftanın 4

günü vatandaşları 
denizle buluştu
rurken, Burulaş 
tarafından düzenle
nen ücretli seferlerle 
deniz keyfi bir haf
taya yayılıyor. 
Çarşamba 
Cumartesi ve Pazar 
günleri düzenlenen 
ücretli seferlerle, 
vatandaşlar 7 TL’lik 
ücretle Mudanya- 
Armutlu-Fıstıkh-

Kumla sahillerinin 
keyfini çıkarma 
imkanı buluyor. 
Hafta sonunu sahil
leri gezerek 
geçirmek isteyen 
vatandaşlar tarifeler 
hakkında 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
www.bursa.bel.tr 
adresli internet 
sitesinden bilgi ala
bilecekler.

http://www.bursa.bel.tr
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Köyliilerkene 
konusunda uııarıhyor 
Bursa Sağlık Müdürlüğü, havala 
nn ısınmasıyla ortaya çıkan kene 
konusunda köylülen bilgilen 
dirmeye başladı. Köylüler, kene 
nedeniyle tedirgin olduklarını 
belirtti, haberi sayfa 3’de
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Belediye Medisi’nin Haziran ayı toplantılarının ilki dün yapıldı

Ersoy/Hcele alııan kararlar ıleğistirilhıef
Gemlik Belediye Medisi’nin Haziran ayı medis toplantılarının ilki 
dün yapıldı. Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz başkanlığında 
toplanan Belediye Medisi’nde, gündemde bulunan maddeler ele 
alınarak, tamamlandı. İmar ve kamulaştırmalarla ilgli konular imar 
komisyonu ile bütçe plan komisyonlarına havale edilirken, CHP’H 
üye Necdet Ersoy Belediye yönetimince alınan acele kararlardan 
bir süre sonra dönülmesini eleştirdi. Mecliste bulunmadığı dö 
nemde Hukuk Komisyonu’na seçilen MHPTı üye Suat Laçinok, 
parti yönetimi kararı nedeniyle komisyonlarda bulunamayacağını 
belirterek, görevinden istifa etti. Haberi sayfa Tde

GemlikMcYalovaTSO’dan
müsterekseminerGüne Bakış

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Mecliste dün...
Gemlik Belediye Meclisi her ayın ilk Çarşamba 

günü, yasal zorunluluk olan aylık toplantısının 
birincisini yapıyor.

Gündemdeki konular bu toplantıda ele alını 
yor. Komisyonlara giden ve görüşülerek rapora 
bağlanan konular ise, ay içinde bir başka gün 
yeniden toplanan mecliste görüşülüp karara 
bağlanıyor.

Dün, Belediye Medisi’nin gündeminin büyük 
çoğunluğu yine imarla ilgili konuları kapsıyor
du.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne alınacak iki iş maki
nesi ile bir ağaç sökme maki naşı aliminin dışın
da dairelerden gelen tüm konular, imarla ilgiliy
di. 40 yıldır bu kural hiç değişmedi.

Varsa yoksa imar... Devamı sayfa 4’de

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, 
Yalova Ticaret ve 
Sanayi Odasıyla 
birlikte ortaklaşa 
"Dış Ticaret Bilgi 
lend irme" semi 
neri düzenliyor. 
"Dış Ticaret 
Bilgilendirme 
Semineri" 14 
Haziran 2012 
günü yapılacak. 
Gemlik Ticaret ve mizin katılımını bek-
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
"İş dünyası için 
yararlı olacağına 
inandığımız bu 
seminere üyeleri

liyorum. "dedi. 
Seminer, Yalova 
Üniversitesi Sürekli 
Eğitim Uygulamaları 
ve Araştırma 
Merkezi’nde yapıla
cak. Sayfa 4’de

Talan; “Belediye bizi 
yerinden ettiği Bibi 

yerde vermedi"

Gemlik’te 2 yıl önce Gemlik Belediyesi, 
Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme 
Vakfı (MEKSA) Gemlik Esnaf Odası ile 
Gemlik Işkur Müdürlüğü işbirliğinde açılan 
Aktif işgücü Eğitimlerini sürdürmeye devam 
ederken, Sosyal Yaşam Merkezi’nde kurs 
merkezi yeni yerine taşındı. Haberi syf 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Belediye Meclisi’nin Haziran ayı toplantılarının ilki dün yapıldı

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Haziran 
ayı meclis toplan
tılarının ilki dün 
yapıldı.
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz başkanlığında 
toplanan Belediye 
Meclisi’nde, gün
demde bulunan mad
deler ele alınarak, 
tamamlandı.
Daire müdürlük
lerinden meclise gön
derilen isteklerin 
görüşüldüğü 
mecliste, Belediye 
Başkanvekili Yılmaz, 
Borusan ve Çimtaş 
A.Ş.’ye satılan 
belediye mülkleri ile 
ilgili olarak meclis 
üyelerine bilgi 
verirken, "Sattığımız 
yerler, problemli yer
lerdi. Yıllarca, 
Belediye tarafından 
kullanılmayan bu yer
leri satarak, 
Belediyemize gelir 
elde ettik.
Sattığımız yerlerden 
aldığımız para ile sat
tığımızdan çok yer 
kamulaştırıyoruz. " . 
dedi.
Yılmaz’ın konuş
masından sonra söz 
alan CHP Gurup 
Sözcüsü Necdet 
Ersoy ise, belediye 
yönetiminin bir çok 
işte acele kararlar 
aldığı, sonra bu 
kararları değiştirmek 
zorunda kaldıklarını, 
geriye dönüşlerin 
yaşandığını 
belirterek, şöyle 
konuştu: 
“10 aydır yapılacağı 
konuşulan Dörtyol 
üst geçidi nedeniyle, 
hiçbir önlem alın
madan Dörtyol 
trafiğe kapatıldı.

Bizim görüşümüze 
göre, burada sadece 
yayalara yönelik bir 
geçiş olmamalıydı. 
Araçlar içinde geçit 
yapılmalıydı. 10 aydır 
bulunan bu konuda 
yol kapandıktan 
sonra, Terminal giri 
şinde bir düzenle
menin yapılmaması 
manidardır. ” 
Bu eleştiriye kızan 
Belediye 
Başkanvekili Yılmaz, 
“Siz, 14 ay görev 
deydiniz” diye 
yanıt verdi.
Ersoy, “Bizim döne
mimizde Dörtyol pro
jesi yoktu. Bu ihale, 3 
ay önce ortaya çıktı. 
Bu tip projelerin 
düşünülerek, 
tartışılarak, zamanı 
iyi ayarlayarak yapıl
ması gerekir. Yapılan 
işlerin geniş bir 
perspektifle ele alın
ması, görüşülüp 
tartışılması ve karar 
alındıktan sonra 
gerçekleştirilmesi 
doğru olanıdır." dedi. 
Tartışmalardan 
sonra, Belediye Fen 
İşleri’ne 2 adet iş 
makinesi, Park 
Bahçeler Birimine 1 
adet ağaç sökme 
makinesi alınması ile 
ilgili konular, ilgili 

komisyonlara havale 
edilirken, gündemin 
bu bölümündeki 
maddelerin büyük bir 
bölümü Hukuk, Plan 
Bütçe, İmar 
Komisyonlarına 
havale edildi.
Mecliste daha sonra, 
komisyonlardan 
gelen kararların 
görüşülmesine geçil
di.
CHP’li Belediye 
Meclis Üyesi Mahir 
Gencer, kentsel 
dönüşüm alanları 
açılırken, bölgenin 
depremsellik soru
nuna dikkat çekerek, 
“Bu tip konuları 
meclis gündeminin 
aralarına sıkıştırarak 
içinden çıkamayız. 
Bunun için ayrı bir 
meclis toplantısı 
yapalım. Herkes 
hazırlansın.
Gerekirse, yetkili kişi
leri de davet edelim 
ve ortak bir görüş 
belirleyelim." dedi. 
Başkanvekili Yılmaz, 
Gencer’in önerisini 
olumlu bularak, 
Meclisin Haziran ayı 
içinde bu konuda 
toplanması için 
girişimlerde bulu
nacağını söyledi. 
Kumla Caddesi Çevre 
yolu kavşağında 

kavşak düzenlemesi 
yapılması ve 1/1000 
ölçekli planlara işlen
mesi konusu 
komisyondan geldiği 
şekilde kabul edildi. 
Küçük Kumla 1/1000 
ölçekli uygulama 
imar planı plan not
larında plan değişik
liği yapılması 
meclisçe uygun 
görülmesinden 
sonra, Cihath 
Köyü’nün 1444 
parsel ve çalılık alan
ların planlarda resmi 
kurum alanı olarak 
değiştirilmesi konusu 
hakkında bilgi veren 
Belediye 
Başkanvekili Yılmaz, 
“Bu bölgede İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
bina yapmak istiyor. 
Bize, talebi oldu. Bu 
arazi, belediyemizin 
değil, Hâzineye aittir. 
Buralarda Bölge 
Hastanesi ve 
Okulların yapılacak 
olması nedeniyle 
Emniyet’in de bulun
masında yarar var. 
Depremsellik açısın
dan kamu kuru
luşlarının şehrin dışı
na taşınması 
gerekir." dedi. 
Komisyondan gelen 
rapor kabul edildi. 
İmar

Komisyonu’ndan 
gelen Hisar 
Mahallesi’nde yapıla
cak olan toplu konut 
alanlarının zemin 
etüdlerinin yapılması 
da meclisçe uygun 
bulundu.
Konu ile ilgili yapılan 
açıklamada, 
Hisartepe 
Mahallesi’nde oluştu
rulacak kentsel 
dönüşüm alanlarının 
Belediyece müteah
hitlerce veya TOKİ 
tarafından yapılması 
halinde yıllar önce 
yapılmış olan zemin 
etüdleri olmasına 
karşın, yeniden yapıl
masında yarar 
olduğu fikir birliğine 
varıldı.
İmar Komisyonu gün
demde bulunan 
Umurbey imar plan
ları değişikliği ile 
ilgili yerinde 
inceleme yapamadık
ları için bu gündem 
maddesinin gündem
den çekilmesini iste
diler.
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu’nun 
Belediyeye ait katlı 
otoparkın altında 
bulunan işyer
lerinden resim dersi 
ve sergilerde kullanıl
mak üzere yer isteği 
ise, bu konuda 
kararın Başkanlık 
tarafından verilme
sine karar verildi. 
Gündemin daha son
raki bölümünde ise, 
meclise dün sunulan 
önergeleri kabul 
ederek, ilgili korniş 
yonlara gönderilme
sine karar verildi. 
Bu arada, söz alan 
Milliyetçi Hareket 
Partisi Meclis Üyesi 
Suat Laçinok, Mayıs 

ayı meclis toplan
tılarına mazeretli 
olması nedeniyle 
katılamadığını, bu 
arada kendisinin 
meclis tarafından 
Hukuk Komisyon 
üyeliğine seçilmesi 
nedeniyle meclis 
üyelerine teşekker 
etti. Laçinok, şöyle 
konuştu: “İlçe teşki
latımızın aldığı karar 
ile bu teveccühünüzü 
kabul edemiyorum. 
Bu nedenle, istifamın 
kabul edilmesini rica 
ediyorum" dedi. 
Laçinok’un istifasının 
meclisçe kabul 
edilmesinden sonra, 
bu göreve Gürhan 
Çetinkaya seçildi. 
Sağlık Bakanlığı’nın 
Cihath Köyü civarın
da Bölge Hastanesi 
yeri için Belediye 
Meclisi’nde ayrılan 25 
bin metrekarelik alanı 
5 bin metrekare daha 
arttırarak, 30 bin 
metrekareye çıkarıl
ması istemi ile Çarşı 
Cami ile Umurbey 
Merkez Caminin 
minarelerinin yıkılma 
tehlikesi bulunması 
nedeniyle, Anıtlar 
Kurulu karan ile yık
tırılması konusu ve 
Çukurbahçe’deki 
imar alanlannın 
TASK ve KASK'ının 
yüzde 50 ye çıkartıl
ması konulan ile ilçe 
içinde dağıtılan el 
ilanları, broşür ve 
afişlerin dağıtılması 
sırasında yaşanan 
görsel ve çevre 
kirliliğinin önlenmesi 
ile ilgili önerge ilgili 
komisyonlara havale 
edildi.
Belediye Meclisi, 12 
Haziran 2012 günü 
yeniden toplanacak.
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Alkollü Sürücü, Kazada Yaralanan 
Arkadaşını Araçta Bırakıp Kaçtı

Köylüler kene 
konusunda uyarılıyor

Bursa'nın İnegöl 
llçesi'nde, iki oto
mobilin kafa kafaya 
çarpıştığı kazada 2 
kişi yaralandı. 
Kazada yaralanan 
arkadaşını bırakıp 
kaçan sürücü 
Nizamettin Zengin'in 
3.64 promil alkollü 
olduğu ortaya çıktı. 
Kaza, dün gece 
Mesudiye Mahallesi 
İnegöl Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. Şipali'den 
İnegöl merkeze 
gelen Nizamettin 
Zengin, yönetimin
deki 16 Y 7579 
plakalı otomobil ile 
Mesudiye yönüne 
giden 24 yaşındaki 
sürücü Umur Ağan 
yönetimindeki 16 VT 
447 plakalı otomobil 
ile kafa kafaya 
çarpıştı. Kazada, 
otomobil sürücüsü

Bisifcletli Çocuğun Ölümüne Sehep Olan 
Sürücüden Mahkemede Baş Sağlığı

KAÇTIUmur Ağan ile 
16 Y 7579 plakalı 
otomobilde bulunan 
44 yaşındaki Zeki 
Aydın yaralandı. 
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ

Kazanın ardından 
16 Y 7579 plakalı 
otomobilin 
sürücüsü

Nizamettin Zengin 
yanındaki.yaralı 
arkadaşını 
bırakarak, olay 
yerinden kaçtı. 
Emniyet Asayiş 
Büro Amirliği 
ekiplerinin kaza yeri 
çevresinde yaptığı 
arama sonucunda 
Zengin yakalanarak 
gözaltına alındı. 
Yapılan kontrolde 
Zengin 3.64 promül 
alkollü çıktı.
Yaralılar olay yerine 
gelen 112 Acil 
servis ambulansı 
İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Yaralıların sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu belirtilirken, 
kaza ile ilgili 
soruşturma sürüyor

Bursa Sağlık 
Müdürlüğü, havala 
rın ısınmasıyla 
ortaya çıkan kene 
konusunda köylüleri 
bilgilendirmeye 
başladı.
Orhaneli ve Büyük 
orhan ilçelerinde 
köyleri dolaşan 
ekipler, 'Kene ve 
Kırım Kongo 
Kanamalı Ateşi 
Eğitim Etkinlikleri' 
düzenledi.
Kene konusunda 
köylülere broşür 
dağıtan ve bilgi 
veren sağlık ekipleri, 
vatandaşları dikkatli 
olmaları konusunda 
uyardı.

Tarlada çalışan 
kadınların yanı 
sıra, köy kahve
hanelerini ve pazar 
yerlerini dolaşan 
ekipler, kenenin 
tehlikeleri ve ısır
ması halinde yapıl
ması gerekenleri 
anlattı. Ekipler, 
Köy meydanlarına 
keneyle ilgili bil- 
gilendirme.afişleri 
astı.
Köylüler, kene 
nedeniyle tedirgin 
olduklarını 
belirterek, bu tür bil
gilendirme faaliyet
leri sayesinde biraz 
rahatladıklarını dile 
getirdi

Bursa'da, aynı bisik
lete binen çocuklar
dan birinin ölümü 
ne, diğerinin de 
yaralanmasına 
sebep olduğu iddia 
edilen sürücü, ha 
yatını kaybeden ço 
cuğa Allah'tan rah
met, yakınlarına ise 
baş sağlığı diledi. 
4. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
"taksirle ölüme ve 
yaralanmaya sebe
biyet vermek' 
suçundan 15 yıla 
kadar hapsi istenen 
39 yaşındaki tutuklu 
sanık M.K., ilk kez 
hakim karşısına 
çıktı. İki ay önce 
merkez Yıldırım ilçe
si Erikli Mahalle 
si'nde, çöp 
kamyonuyla 
ters istikametten 
gelen bisiklete 
çarparak, 12 yaşın
daki Onur Güven'in 
ölümüne, arkadaşı 
R.Ü.'nün (12) de 
yaralanmasına se 
bep olmakla

GemlikKSrfez ABONE OLDUNUZ MU?
HIIMHllMIM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T MJU “s~um8a0ŞA
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

suçlanan M.K., 
ifadesine, ölen çocu 
ğa Allah'tan rahmet 
yakınlarına ise baş 
sağlığı dileyerek 
başladı.
Olay günü iki 
arkadaşıyla birlikte 
idaresindeki çöp 
kamyonuyla 
Erdoğan Cadde 
si'nde bulunduk
larını anlatan M.K., 
"Saatte 30 kilometre 
hızla seyrediyor
dum. Ters istikamet
ten bisikletin 
üzerinde 2 çocuk 
bize doğru geliyor
du. Ben onları 
görünce hızımı biraz 
daha düşürdüm ve 
direksiyonu hafif 
sağa doğru kırdım. 
Bu sırada çocuklar, 
aracın yanından 
geçiyorlardı. 
Araç aynasından 
baktığımda 1 
çocuğun yerde yat
tığını, diğerinin de 
ona doğru koş
tuğunu gördüm. 
Hemen arabayı dur

durdum. Yaralı 
çocuğun yanına 
koşarak yardım iste
dim" dedi.

KÜÇÜK 
MAGDURE 
DEHŞET GÜNÜNÜ 
ANLATTI 
Bisikletin ön 
demirine bindirdiği 
arkadaşının 
ölümüne şahit olan 
R.Ü. (12) dehşet 
anını anlattı. 
Olay günü ölen 
arkadaşı Onur ile 
kendi bisikletiyle 
gezdiklerini ifade 
eden R.Ü., "Kazadan 
kısa bir süre önce 
ben bisikletle, 
arkadaşım Onur da 
yaya olarak 
Erdoğan 
Caddesi'nin 
üzerinde gidiyorduk. 
Ben Onur'u 
bisikletin ön tarafın
daki demire oturt
tum. Biz bisikletle 
ters istikamette 
giderken, karşıdan 
çöp arabası geliyor

du. Ben ilk başta 
çöp arabasını fark 
edemedim. Çöp 
arabası bisikletimi 
kaldırıma 
sıkıştırdı. Sonra 
arkadaşımın çöp 
kamyonunun 
altında kaldığını 
fark ettim. 
Ben de yaralandım. 
Sanıktan şikayet 
çiyim" dedi.

MÜŞTEKİLER 
SANIĞIN 
CEZALANDIRIL
MASINI İSTEDİ 
Duruşmaya müşteki 
olarak katılan 
maktul Onur 
Güven'in babası 
T.G. (46), anne S.G. 
(39) ve abla T.G. ile 
mağdur R.Ü.'nün 
babası M.Ü. (37), 
kazayı görmedikleri
ni, fakat sanıktan 
şikayetçi olduklarını 
söyledi. Mahkeme, 
olay yerinde keşif 
yapılmasına karar 
vererek duruşmayı 
erteledi.

SATILIK
1) KROM SOKAK’TA 

140 M2 DÜKKAN 70.000 TL
2) ŞİRİN PLAZA’DA

3. KAT 25 NOLU İÇİ YAPILI 
MUTFAK VE WC’Lİ

130 M2 OFİS 120.000 TL
3) MANASTIR BAYTAŞ 

ZÜMRÜT VİLLALARINDA 
İÇİ YAPILI DUBLEKS EV 

SATILIKTIR

0541 516 61 54
KRŞCDC I36KUM6K VOK

KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Güne Bakış Gemlihe »ı Mı mH ;■
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Mecliste dün...
Dünkü meclise gelen Daire Müdürleri yazıla 

rından bir kısmı kamulaştırmalarla ilgiliydi.
Belediyenin kasasına, Çimtaş ve Borusan 

Mannesman’dan arsa satışı ile giren 24 milyon 
lira ile kamulaştırmalar yapılıyor.

Kapalı Pazar yerleri ve diğer yerlerin kamulaş 
tırmalarım gelen parayla ödemeler yapılıyor.

Dünkü, Mecliste imar ve bütçe komisyonuna 
gönderilen önemli bir imar değişikliği kararı var.

Daha önce, Belediye Sosyal Donanım alanı 
olarak planlanan, eski hurda depolarının bulun
duğu arsad,a Belediye binası, hükümet binası 
ve Adliye binası yapılmak isteniyordu.

Bugün bundan vazgeçildi.
Belediye yönetimi bu alana park yapmak iste

diğini belirterek, plan değişikliği istedi.
Gemlik’te yetersiz olan arsaları yeniden 

çoğaltma imkanı yok.
Gördüğüm kadarıyla kamu kurumlarını man

tıksız bir şekilde kentin dört bir köşesine dağı 
tıyorlar.

Adliye Sarayı Bursa yolunun üzerinde Hisar 
tepe Mahallesi’nde tepelerde bir yerde yapıla
cak.

Hükümet Konağı Meydan düzenlemesi ile ne 
reye gideceği belli değil ama ileride boşaltıla
cak. Muammer Ağım Devlet Hastanesi’nin 
istendiği geliyor kulaklarıma..

Belediyenin yeri belli değil.
Çakaldere’de ayrılan yere mi yapılacak, yoksa 

bir başka yere mi?
örneğin, dün aldığım bir duyuma göre, Asker 

lik Şubesi üzerinde bir yer ile ilgili görüşmeler 
yapılıyormuş! Doğru olup olmadığını öğrene 
ceğiz.

Bakın kamu kurumlarında ne kadar dağınıklık 
ile karşı karşıya kalacağız.

Belediyede emlak vergisi ödemek için kentin 
ortalarına gidiyoruz. Hükümette bir işiniz ola
caksa Manastır’a doğru çıkacaksınız, Adliye de 
bir işiniz varsa Hisartepe rampalarına tırmana 
caksınız.

Böyle kentçilik ve şehir planlaması olmaz, 
olmamalı.

Bu konular uzmanların görüşü alınarak karar
laştırılmalı.

Birkaç kişinin aldığı kararla emrivakilerle 
yapılmamalı, kent dinamikleri bu konularda 
ortak karar vermeli.

Dün, Umurbey ile ilgili bir plan değişikliği 
görüşülmedi.

İmar Komisyonu, mezarlık civarındaki yerlerin 
imar planlarının düzenlenmesinde yeri 
göremediği için öneriyi geri çekti.

Ancak, AKP nin Umurbeyli Meclis üyesi Turan 
Alkış, bu bölgede bir özel okul kurulmasının 
sözünü etti.

Allah aşkına Umurbey mezarlığından başka 
okul yapılacak yer mi yok.

Umurbey imar planında eğitim alanları belli.
Buraya hangi özel okul gelir sizce!
Gelse gelse, Fethullah Hocanın okulu gelir.
Gemlik’ten Yalova’ya gitmek yerine Gemlik’te 

hâzineye ait yer arayışları sürüyor.
Gemlik’e ne Tan Lisesi ne Emine Örnek ne de 

diğerleri gelir.
Mecliste dün güzel bir olay yaşandı.
Toplu konut yapılacak alanlarla ilgili deprem

sellik konusunda Mahir Gencer’in önerisi üzeri 
ne uzmanlardan oluşan bir toplantıda konu 
masaya yatırılacak.

Mecliste yıllardır imar konularını izlemekten ve 
dinlemekten ben yoruldum. Meclis yorulmadı.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, Yalova 
Ticaret ve Sanayi 
Odasıyla birlikte 
ortaklaşa “Dış 
Ticaret 
Bilgilendirme” 
semineri düzenliyor. 
Ekonomi 
Bakanhğı’nın koordi
nasyonunda yurt 
genelinde sürdürülen 
seminerlerin bir 
ayağını teşkil edecek 
olan “Dış Ticaret 
Bilgilendirme 
Semineri” 14 Haziran 
2012 günü yapılacak. 
Dış ticarete ilişkin 
konularda bil
gilendirmek, mevzuat 
değişiklikleri, yeni

OıiHtMîM
Gemlik’te 2 yıl önce 
Gemlik Belediyesi, 
Mesleki Eğitim ve 
Küçük Sanayi 
Destekleme Vakfı 
(MEKSA) Gemlik 
Esnaf Odası ile 
Gemlik İşkur 
Müdürlüğü işbir
liğinde açılan Aktif 
İşgücü Eğitimlerini 
sürdürmeye devam 
ederken, Sosyal 
Yaşam Merkezi’nde 
kurs merkezi yeni 
yerine taşındı. Kurs 
merkezinin açılışında 
konuşan Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, “Belediye bizi 
yerimizden etti, kurs 
merkezi için yeni 
yerde göstermedi" 
dedi.
Kısa adı MEKSA ofan 
Mesleki eğitim ve 
küçük sanayi destek
leme vakfı 2009 yılın
dan beri Gemlik te 
hizmet veriyor.
Hizmet ve sanayi mes 
lekleri olmak üzere 
toplam 19 dalda yak
laşık 400 kişiye 
meslek edindirdi.
Gemlik Belediyesi 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde eğitim 
faaliyetlerini sürdüren

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. HELİN GÖKALP

I Kemal Akıt

teşvikler ve güncel 
uygulamalardan oda 
üyelerini bil
gilendirmek amacıyla 
düzenlenen 
seminerin yararlı ola
cağını belirten

Belediyenin Sosyal 
Yaşam Merke zi’ne 
taşınmasıyla eğitim 
faaliyetlerini 
Hamidiye Mahallesi 
Papatya Çıkmazında 
sürdürmeye başladı. 
Türkiye İş Kurumuyla 
imzalanan sözleşme 
gereği 18-50 yaşları 
arasında mesleği 
olmadığı için istih
damda yer olmayan 
20 bayana düz dikiş 
eğitimi ve 18 - 30 
yaşları arasında 20 
bayana Temel 
Sekreterlik Eğitimleri 
yeniden başladı. 
Yaklaşık 4.5 ay süre
cek eğitimler sonu
cunda kursiyerlerde 
Milli Eğitim onaylı 
sertifika verilecek.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
“İş dünyası için 
yararlı olacağına 
inandığımız bu

Vakıf yetkilisi Gönül 
Aykurt; “Gemlik’teki 
eğitimlerin geçmiş 
yıllarda yapıldığı gibi 
uzun soluklu ve 
devamlılığının 
sağlanacağı Gemlik 
Belediyesi’nin yer 
tahsisi konusunda 
araştırmaların devam 
ettiğini söylerken, 
kurs merkezinin yeni 
yerinin açılışında 
konuşan Talan, 
“Belediye bize yer 
göstermedi, kursiyer
lerimiz mağdur 
durumda" dedi. Talan 
açıklamasında; 
“Kurslara imzalanan 
protokol gereğince 
belediyenin destek 
vermesi gerekirken 
bu güne kadar bu 

seminere üyeleri 
mizin katılımını bek
liyorum. Katılmak 
isteyenlerin 12 
Haziran 2012 günü 
mesai saatine kadar 
odamıza kayıt yaptır
maları gerekmekte
dir. Seminer, Yalova 
Üniversitesi Sürekli 
Eğitim Uygulamalan 
ve Araştırma 
Merkezi’nde yapıla
cak." dedi.
Seminerin açılışını 
Ekonomi Bakanlığı 
İhracat Genel 
Müdürlüğü Tekstil ve 
Konfeksiyon Daire 
Başkanı Murat Yazıcı 
yapacak. Seminer, bir 
gün sürecek.

desteği göremedik. 
Esnaf ve Sanayi 
Odası ve MEKSA’nın 
kendi gayretleriyle 
kursiyerlere verilen 
günlük 20 TL para 
Gemlik esnafının 
cebinde kalıyor. 
Belediyeden son 
dönemde destek 
bulamıyoruz. Bu tür 
sosyal projelere katkı 
sunması gereken 
belediye olduğu 
halde 3 yıllık 
sözleşmemizin 
devam etmesine rağ
men bize sosyal 
yaşam merkezini terk 
ettirdiler. Defalarca 
söylememize rağmen 
herhangi bir yer veril 
mediği gibi destek 
dahi olunmadı" dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ozbir fl S, Bayiler Toplantısı yaptı
Türkiye zeytin sek
törünün önde gelen 
firmasıözbir 
Zeytincilik A.Ş.’nin 
düzenlediği "2012 Yılı 
Uluslararası Bayiler 
Toplantısı" 18-19-20 
Mayıs 2012 tarihinde 
gerçekleştirildi.
Toplantıya, Almanya 
başta olmak üzere 
İsviçre, İsveç, 
Azerbeycan, Libya ve 
Avrupa’nın dört bir 
köşesinde özlem 
ürünlerinin satışını 
yapmakta olan fir
malar, Gemlik'de yer
leşik üretim tesislerini 
ziyaret ettiler.
Ziyarette, özlem 
A.Ş.'nin ileri teknolo
jileri bayilere tanıtıldı 
özlem zeytinleri, 
programın ilk 
bölümünde, İşletme 
Müdürü ve Gıda 
Mühendisi Meryem 
Aydın eşliğinde üre
tim tesislerinde 
incelemelerde bulun
dular.
Üretim tesislerinde 
üretimin her aşa
masını bire bir göz

lemleyen bayilere 
özbir'in kullanmakta 
olduğu ve konusunda 
en ileri olan üretim 
teknolojileri hakkında 
bilgiler verildi ve yeni 
devre ye alınan, verim 
lilik, üst düzey kalite 
ve toplam kalite konu 
sunda büyük önem 
taşıyan yarı otomas 
yon makinelerinin 
tanıtımı yapıldı.
Fabrika gezisinin 
ardından Thermahum 
Konferans Salonu na 
geçen davetlilere, 
Özlem zeytinlerinin 
geçmişten bugüne 

aldığı yolu ve adımları 
anlatan nostaljik bir 
sunum yapıldı.
Sunumun ardından 
söz alan Özbir Zeytin 
cilik A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hayrullah Özaydın 
"Ülkemizi derinden 
etkileyen krize ve 
olumsuz etkilerine 
rağmen Özbir A.Ş. 
olarak yolumuza 
devam ediyoruz. İşçi 
çıkartmadan, yeni 
yatırımlara devam 
ederek sizlerin de 
içeride gördüğünüz 
üzere yarı otomasyon 

ve yeni ürünlere 
büyük yatırımlar yap
maktayız" dedi.
Özaydın, böylesi bir 
kriz ortamında özlem 
Bayileri ile biraraya 
gelmekten duydukları 
memnuniyeti ifade 
ederek, hep birlikte 
bu zor günlerin 
üstesinden gelecek
lerinden emin olduk
larını Türkiye'de 
zeytin ihracat alanın
da sektörün 1. numa 
rası olması için özveri 
ile çalıştığını yeniledi. 
Daha sonra söz alan 
Yönetim Kururulu

Başkan Yardımcısı ve 
Pazarlama Müdürü 
Merih özaydın, 
Türkiye Pazarının da 
kendileri için her 
zaman büyük önem 
taşıdığını belirterek 
şunları söyledi: 
"Gerek yurtiçi ve ge 
rekse yurtdışı 
pazarlarda bayileri 
mizi daha da güçlü 
kılmak için ürün yel
pazemizi her geçen 
gün genişletmekte 
yiz. Değişen piyasa 
şartlarına göre fiyat 
politikamızı ve sek
tördeki kararlı 
duruşumuzu 
sürdüreceğiz. Bunun 
yanında bayilerimizin 
ve satış nokta
larımızın daha da 
özverili olmaları 
gerekiyor, yaklaşan 
ramazan ayı 
nedeniyle çalışma 
larımızı tüm 
hızıysürdürüyoruz. ” 
Ziyaretin ardından 
özbir bayilerine 
Körfez gezdirilerek, 
yorgunluk bayiler 
attılar.

Gümrük
kapılarında 
beklemeler 
sona eriyor
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, Gerçek 
Zamanlı SafeTIR 
sistemlerini uygula
maya geçirdi. Sınır 
kapılarındaki bek
lemelerden kay
naklanan süre kayı
plarının sona erdi 
rilmesi bekleniyor. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) ve 
Uluslararası 
Karayolu 
Taşımacılığı Birliği 
(IRU) arasında TIR 
Elektronik ön 
Beyan (TIR EPD) ve 
Gerçek Zamanlı 
SafeTIR sistem
lerinin uygulamaya 
geçirilmesi ve kul
lanımı konusunda 
üçlü işbirliğine 
ilişkin mutabakat 
metni İsviçre'nin 
Cenevre kentinde 
düzenlenen törenle 
imzalandı.

GEMLİK BELEDİYESİ GENÇLİK ve SPOH KILIBI
2012 YAZ SPOR OKULLARI

^2

YÜZME 
1998-2005 DOĞUMLULAR

VOLEYBOL 
1999-2004 DOĞUMLULAR

FUTBOL 
2000-2005 DOĞUMLULAR

BASKETBOL
1995-2005 DOĞUMLULAR

JUDO
1998-2004DOĞUMLULAR

/. DONEM
II HAZİRAN
6 TEMMUZ

Kayıt İçin

Sosyal Yaşam Merkezi

II. DONEM III. DONEM
9 TEMMUZ 6 AĞUSTOS
3 AĞUSTOS 31 AĞUSTOS

T!I:512 00 30
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Abdullah Fehmi İlköğretim Okulu 
miniklerinden yıl sonu gösterisi

Nadide Atamer Anaokulu
Um ur bey Abdullah 
Fehmi ilköğretim 
Okulu Anasınıfı 
öğrencileri, yılsonu 
gösterilerini 
sergilediler. 
Okul bahçesinde 
gerçekleşen gös
teriye, öğrenci 
velilerinin yanı sıra, 

I Umurbey halkından 
da ilgi vardı. Program 
Okul Müdürü Hüseyin 
Kaftan’ın okul öncesi 
eğitimin önemine 
değindiği konuşması 
ile başladı.
Kaftan konuşmasın
da; “Okul öncesi 
eğitim her çocuk için 
artık lüks değil, önem
li ve gereklidir. Okul 
öncesi eğitim süresin 
ce çocuklar ilköğre
time hazırlanırken, 
paylaşmayı, dayanış
mayı sosyalleşmeyi 
ve birlikte çalışmayı 
öğrenmektedirler." 
şeklinde devam ettiği 
konuşmasında, yeni 
eğitim sistemine göre 
2007 doğumlu çocuk

sekeri
.1 .... . KREŞLERİ

ların da okulla tanışa
caklarını belirten 
Kaftan, yıl sonu 
faaliyetlerinden dolayı 
öğretmen ve öğren
cilere teşekkür ederek 
konuşmasını son- 
landırdı.

Gösteriler bölümünde 
ana okulu çocukları 
piyes ve oyunlar 
sergilerken, çok sayı
da gösteriyi 
sergileyen miniklerin 
başarıları izleyenlerin 
de beğenisini topladı.

minikleri tüm hünerlerini gösterdi

Nadide Atamer 
Anaokulu öğrenci
leri, bir yıl içinde 
yaptıkları çalış
maları Umur 
bey‘deki Aytepe 
Restaurant’ta anne 
ve babalarının 
beğenisine sundu
lar.
Okul öğretmenleri 
Melike Kahraman ve 
İlknur Kahraman 
gözetiminde 
mnikler, yıl içinde 
öğrendikleri tüm 
hünerlerini gösterdi. 
Okul Müdürü Emel 
İzgi, açılışta yaptığı 
konuşmada, 
“Sîzler, ulusumuzun 
en değerli varlığı, 
barışın, sevginin ve 
aydınlık yarın
larımızın güvence- 
sisiniz.
Sizler iyi yetişip

büyüdüğü nüzde 
ülkenize yararlı yurt
taşlar olacaksınız. 
Büyüklerinizi saya
cak, küçüklerinizi de 
sevip koruyacak
sınız. Gelecekte 
ulusunuzun yük
selmesi ve ilerleme
si için gerekli çaba 
yı göstereceksiniz. 
Buna yürekten 
inanıyorum.” dedi 
ve onların eğitimiyle 

ilgilenen öğretmen
lere de ilgilerinden 
dolayı teşekkür 
etti.
Minikler, daha sonra 
şarkılar, şiirler, 
skeçlerle göz 
doldurdular.
Minikler, yaptıkları 
gösterilerin ardın
dan mezun olmanın 
sevincini keplerini 
havaya atarak kut
ladılar.

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU 

€ĞİTİMD€ 13. VII

A» I I ■■■ _ V II II aıı

ERKEN KAYIT 
flVfiNTflJLfiRIMIZDfiN 

YARARLANIN

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

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

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

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

Bursa Kent Konseyi 
Engelliler Meclisi 
tarafından yürütülen 
‘Altın Kapak 
Sandalye’ projesi 
kapsamında ilk aşa
mada verilen 10 
akülü aracın ardın
dan 30 akülü aracın 
daha sahibi kura 
çekimiyle belirlendi. 
Bursa Kent Konseyi 
Koza Salonu’nda 
düzenlenen kursa 
çekimine, Bursa 
Kent Konseyi Genel 
Sekreteri Enes 
Battal Keskin, Huzur 
evi Şube Müdürü 
Özcan Arslan, Yerel 
Gündem Şube 
Müdürü Neslişah 
Kuşku, Engelliler 
Şube Müdürü Ümit 
Korkmaz, Sosyal 
Hizmetler Şube 
Müdürü Mehmet 
Şişman, Bursa Kent

Konseyi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Ayşe Hacıoğlu, 
Engelliler Meclisi 
Başkanı İbrahim 
Sönmez, Engelliler 
Meclisi yürütme 
kurulu üyeleri, 
engelli vatandaşlar 
ve yakınları katıldı. 
Proje hakkında bilgi 
veren Enes Battal 
Keskin, vatan
daşların yoğun 
ilgisiyle Türkiye’ye 
örnek bir kampanya

yürütüldüğünü 
söyledi. Toplanan 
kapaklarla ilk aşa
mada alınan 10 
akülü sandalyenin 
geçtiğimiz aylarda 
sahiplerine teslim 
edildiğini hatırlatan 
Keskin, ‘Üç Yürel El 
Ele’ kapsamında 
elde edilen gelirle 
beraber alınan 30 
adet akülü sanda- * 
İyeyi de sahiplerine 
teslim edeceklerini 
ifade etti.

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Barış Kardeslik Bayramı coşkuyla devam ediyor
Gemlik 
Belediyesi’nin 
organize ettiği 
geleneksel “Biz 
Gemlik'iz. Hepimiz 
Kardeşiz” Hemşeri 
Dernekleri Şenliği 
tüm coşkusuyla 
devam ediyor.
Bu yıl 4.sü yapılan 
şenliklerin ikinci 
gününde de ilçe 
halkı doyasıya 
eğlendi.
Gemlik’te Kurulu 
bulunan Hemşeri 
Derneklerinin Sosyal 
Yaşam Merkezi’nde 
açtığı stantlar dolup 
taşarken, dernek 
üyelerinin bir
birinden özel göster
ileri de şenliklere 
damgasını vurdu. 
Yöresel yemekler, 
yöresel kıyafetler ve 
folklor gösterimleri

ile renklenen şenlik
lerde festival alanı 
da yerel sanatçılar 
ve halk oyunları 
gösterileriyle kar
naval alanına 
dönüştü. 
Şenliklerin ikinci 
gününde Dağ-Der, 
Roman Kültürü 
Yaşatma Derneği, 
Erzurumlular ve 
Dadaşlar Derneği ile

Giresunlular 
Derneği sahne aldı. 
Roman havaları, 
Bursa Yöresi halk 
oyunları, Bar ve 
Horon oyunlarıyla 
zirve yapan etkinlik
lerde, Nene Hatun 
Anma Gecesi Şiir 
Yarışmasında birinci 
olan Aslınur 
Kayhan’a da 
ödülünü Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz verdi. Aynı 
yarışmada dereceye 
giren diğer öğren
cilere ödüllerini 
Erzurumlular 
Federasyonu 
Başkanı Ömer 
Ömeroğlu, Gemlik 
Erzurumlular 
Derneği Başkanı 
Kadir Özaydın ve

Gemlik dadaşlar 
Derneği Başkanı 
Mustafa Fındık verdi.

Geç saatlere kadar 
süren etkinlikler 7 
Haziran Perşembe

gecesi yapılacak 
final gösterimleriyle 
sona erecek.
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“M estetiğine önem SATILIK DAİRELER
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, “Kent 
Estetiğine önem 
Veriyoruz” diye 
konuştu.
Gemlik girişinde 
yapılan dönel 
kavşak çalış
malarının yanı sıra, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yapılması plan
lanan Modern Yaya 
Üst Geçit çalış
malarının yapıldığı 
alanları gezen Refik 
Yılmaz, U.Ü. Gemlik 
Yerleşkesi girişinde
ki çalışmaları da 
yerinde inceledikten 
sonra Çevre 
Yolundaki çim
lendirme çalış
malarını denetledi. 
Top Akasya ağaçları

Gemlik Belediyesi 
Sağlık İşleri 
Müdürlüğü tarafın
dan, sokak hayvan
larına su vermek 
amacı ile Yeni ve 
Eski Sahil, 
Kurşunlu, Kumla ve 
Umurbey de su 
kapları dağıtıldı. 
Çalışmalar kap
samında Atatürk ve 
Emin Dalkıran 
Kordonlarına toplam 
20 adet su kabı 
bırakıldı. Öte yan
dan, Gemlik 
Merkezi’nin yanı 
sıra, Umurbey, 
Küçük Kumla, 
Kurşunlu Mahalleleri 
ile ara sokaklara da 
yaklaşık 200 adet su 
kabı konulacak. 
Vatandaşlardan da 
bu konuda duyarlı

ile yeşillendirilen 
orta refüj bölgesin
deki çimlendirme 
çalışmalarını da 
yerinde görüp, 
incelemelerde bulu
nan Refik Yılmaz, 
modern şehirler için 
kent girişlerindeki 
ilk intibadın önem
ine dikkat çekerek, 
Gemlik adına da bu 

olup, su kaplarına 
ve odaklara su koy
maları istendi.
Sokak hayvanlarının 
sıcak geçen yaz 
günlerini susuz 
geçirmemesi için 
Gemlik Belediyesi 
ilçenin çeşitli yerler- 

çalışmaları yaptık
larını söyledi. Çim
lendirme çalış
malarına katılan ve 
işçilerle sohbet 
eden Refik Yılmaz, 
“Gemlik Belediyesi 
olarak Kent 
Estetiğine büyük 
önem veriyoruz. 
Bundan sonraki 
çalışmalarımızda da 

ine yaptırdığı su 
odaklarını her gün 
temizliyor ve su 
ekliyor. Sokak 
hayvanlarının sıcak 
havalarda susuzluk
tan ölmemeleri için 
su odakları sayısının 
artacağı belirtildi.

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

modern bir şehircilik 
anlayışı ve kent 
estetiği bizim için 
önemli olacak. Buna 
dikkat edeceğiz” 
dedi. Yılmaz, çim
lendirme ve yeşil
lendirme çalış
malarının kısa 
sürede tamam
lanacağını sözlerine 
ekledi.

V

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

Köpek rehabilite 
merkezinde de hava 
sıcaklığının en yük
sek olduğu 
saatlerde hayvan
ların sularla serin- 
letilmeye çalışıldığı 
belirtildi.

Firmamızda çalışacak 
GIDA TEKNİKERİ ve 

Üretim Bölümü’nde çalışacak 
BAY VE BAYAN 

ELEMANLAR ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

O SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS

ÖZBİRGIDASANAYİAŞ
Yeni Yalova Yolu 3.Km. 
Tel: 513 45 79 GEMLİK

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 5133595

HM aboneoldunuzmu?
«■ill'll 1(1, tlilliil illisi ilil tisi ABONE ÖLÜN OKUYUN OKUTUN
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flitin teşviKle yükseliyor
Avrupah maliye lid
erlerinin bölgenin 
borç krizi üstünde 
koordine olma 
konusunda 
anlaşmış olmalarına 
rağmen derinleşen 
borç krizi sebebiyle 
parasal teşvik ses
leri yükselirken altın 
yükseliyor.
Spot altının onsu 
yüzde 0.7 kadar 
artışla 1,627.93 
dolara çıktı ve 
Singapur'da yerel 
saatle 10.21'de 
1,625.13 dolar oldu. 
New York Comex'te 
ağustos teslimli 
altın yüzde 0.9 
artışla ons başına 
1,630.60 dolardan 
alıcı buldu. Japon 
Maliye Bakanı Jun 
Âzumi; Grup 7 
maliye bakanları ve 
merkez bankası 
başkanlarının 
telekonferansının 
ardından Tokyo'da 
basın mensuplarına 
yaptığı açıklamada 
Yunanistan ve 
Ispanya'ya yardım
da koordine hareket 
edecekleri kararı

Mı llMlHİllllllllll Milli
Petrol fiyatlarında 
yaşanan düşüş son
rası nihayet benzin 
fiyatları da 
düşürüldü.
Pazartesi günü 
motorin fiyatlarında 
10 kuruş indirim 
yapılmasından 
sonra benzinde 8 
kuruş indirime 
gidildi. Fiyatlar pompaya

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

HASTANELER

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

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

VAPUR - FERİROT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
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 S13 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Seğ.Ocagı 513 10 68
Tomokey Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Guven 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

aldıklarını vurguladı. 
Avrupa Merkez 
Bankası bugün faiz 
toplantısı gerçek
leştirecek.
Ispanya Bütçe 
Bakanı Cristobal 
Montoro dün yaptığı 
açıklamada ülkennin 
sermaye piyasaları
na girişte zorlandığı 
gerçeği ile yüz yüze 
olduğu ve Avrupah 
yetkililerin bankaları 
destekleme 
konusunda yardımcı 
olmaları gerektiği 
vurgusunu yaptı. 
Alman Die Welt ise 
konuya yakın ismini 
açıklamadığı kay

yansıyacak

nağına dayandırdığı 
haberine göre 
İsoanya'nın Avrupa 
Finansal İstikrar 
Fonu EFSF'den 
kredi hattı açabile
ceğini yazdı.
Spot gümüşün onsu 
yüzde 1.2 kadar 
artışla 21 mayıs tari
hinden beri en yük
sek seviye olan 
28.8662 dolara yük
seldi ve 28.7875 
dolardan işlem 
gördü. Spot platinin 
onsu ise yüzde 0.7 
değer kazanarak 
1,448.25 dolardan 
alıcı buldu

Devlete olan 
borçlarını yapı
landıran ancak 
taksitlerini öde
meyen 2 milyon 
kişi ve kuruma ikinci 
şans verildi.
Maliye Bakanlığı, 
yapılandırma barışı 
bozulan 5 milyar 
liralık alacak 
üzerindeki hacizleri 
durdurdu. İkinci 
şansı da kullanma
yarak vergi borcunu 
ödemediği halde 
yatı, villası, gayri
menkul ve aracı 
olana göz açtırılma 
yacak.
Meclis'te kabul 
edilen düzenlemeyle,

'Memarlar ekonomiyi gerili
Dünya Ekonomik 
Forumu için İstan
bul'da bulunan 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek 
BloombergHT’nin 
sorularını yanıtladı. 
Bakan Şimşek, 
"Bütçe açıklarının 
artması halinde 
gereken tedbirleri 
almakta kararlıyız." 
dedi.
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
Türkiye'ye yönelik 
ilginin devam ettiğini 
gözlemlediklerini 
belirterek "Şu 
dönemde risk iştahı 
azalıyor. Fonlar 
gelişmiş ülkelere 
yöneliyor. Türkiye'ye 
yabancı yatırımcı 
ilgisi son derece 
güçlü." dedi.
"Avrupa kaynaklı bir

GemliEKHrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4291 

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)

taksitlerini aksattığı 
için hakkını kaybe
den mükelleflere, 
'aksattıkları taksitleri 
ve gecikme zam

kriz var, 
Türkiye'nin etk
ilenmemesi 
mümkün değil." 
diyen Bakan 
Şimşek, 
"Temellerimiz 
sağlam. Kalıcı 
tahribat olmaz. 
Türkiye ekonomisi 
büyüme ve istih
dam yaratmada 
öne çıktı." açıkla
masında bulundu. 
Bakan Şimşek, 
"Şu anda Türkiye 
ekonomisi 
yumuşak iniş 
sürecine geçmiş 
durumda." derken 
mali disiplini 
önemsediklerini, tek 
çıpalarının mali disi
plin olduğunu vurgu
ladı. Bütçe açığının 
artması halinde 
gereken tedbirleri 

larını' 4 ay içinde 
ödemeleri 
koşuluyla sisteme 
yeniden girme hakkı 
verildi.

almakta kararlı 
olduklarını belirten 
Şimşek, "Avrupa 
krizi nedeniyle 
büyümede aşağı 
yönlü riskler var. 
Cari açığı dizginle
mek için büyümeyi 
yavaşlattık. Soğuma 
daha hızlı olabilir" 
dedi.

IUMhM
VENÜS SİNEMASI 

SAĞ SALİM:11:30- 
14:00-16:15-18:30- 

20:30 
MAVİ 

PANSİYON:12:00- 
14:15-16:30-20:00 

REZERVASYON 51333 21
CIUŞAVM TUTKU 

SUPERTURK: 
13.30-15.30- 17.30 

19.30-21.30 
SEN KİMSİN: 12.00- 

14.00 -16.00-18.00-20.30
FETİH 1453:11.30 
14.30-17.30-20.30 

Rez. Tel: 51415 00
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HEM Yöre Oyunları öğreticisi kursu açıyor
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü Türk Halk 
Oyunları Yöre 
Oyunları Öğreticisi 
kursu açıyor.
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada 
kursa katılmak 
isteyenlerin şahsen 
başvuruda bulun
maları gerektiği 
bildirildi.
Kursun işleyişi 
sırasında her modü 
lün sonunda test

usulü ile değer
lendirme sınavı yapı 
lacağı bildirilirken, 
daha önce merkezde 
kursa katılıp 
başarısız olan öğren
cilerin kursa devam 
etmeksizin başarısız 
oldukları modülün 
sınavına girerek 
belge almaya hak 
kazanabilecekleri 
bildirildi.
Açıklamada, isteme 
girişlerin yapıla
bilmesi için baş

vurularını gün
cellemeleri gerektiği 
belirtildi.
İlk defa başvuru 
yapacaklar
1. Nüfus Cüzdan 
Fotokopisi
2. Diploma Foto 
kopisi
3. Halk Oyunalrı İle 
İlgili daha önce aldık
ları bir belge 
Öğretici kursu 
17Ağustos - 24 Eylül 
tarihleri arasında 
yapılacak.

Bursa Tarım Fuarı Kamlarını Açıyor
TÜYAP Bursa 
Fuarcılık tarafından 
hazırlanan 'Bursa 
Doğa, Av 2012 Fuarı', 
Bursa Uluslararası 
Fuar ve Kongre 
Merkezi'nde bugün 
kapılarını açıyor. 
Fuar, 24 ülkeden 228 
firma ve firma temsil
cisinin katılımı ile 
gerçekleştirilecek. 
Doğa ve av tutkun
ları, avcılık 
malzemelerinden 
doğa sporlarına, 
balıkçılık 
malzemelerinden av 
turizmine, kara ve 
deniz taşıtlarından

tahnit sanatına 
bir çok ürüne

ulaşabilecek. yurt dışından
Fuarı, yurt içinden ve Afganistan, Almanya,

Avusturya, 
Bulgaristan, 
Gürcistan, İngiltere, 
İran, Kuveyt, 
Lübnan, Makedonya, 
Rusya, Sırbistan, 
Ukrayna ve 
Yunanistan'dan 
ziyaretçilerin katıl
ması bekleniyor. 
Yurt içi ve yurt dışın
dan 600 markayı 
buluşturan fuarda, 
Fuat Çağatay'ın 
'Doğa ile Nefes 
Nefese' konulu 
resim sergisi 
açılacak. 
Ayrıca, Yaban Av 
Hayatı Koruma

Konfederasyonu 
(AYHAK) tarafından, 
'Av Hayvanları ve 
Yaban Hayatına 
Olumsuz Etki Eden 
Nedenler - Keklik, 
Sülün Üretimi, 
Doğaya Salınmaları 
ve Adaptasyonları* 
konulu panel düzen
lenecek.
Bursa Doğa, Av 
Fuarı, 7-9 Haziran 
tarihlerinde 11.00 - 
20.00 saatleri arasın
da, 10 Haziran tari
hinde ise 11.00 - 
19.00 saatleri arasın
da ziyaret edilebile
cek.

Yüreklerin Sesi Tayyare Hiilıiiı Merteiinde Çaalaılı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Dairesi 
Başkanlığı Kültür 
Şube Müdürlüğü 
koordinatörlüğünde 
"Beşten Sonra 
Sanat" Projeleri kap
samında planlanan 
"Yüreklerin Sesi" 
Türk Halk Müziği 
konseri Tayyare 
Kültür Merkezinde 
gerçekleştirildi . 
Proje koordinatör
lüğünü Erdinç 
Ertüzün'ün yürüttüğü 
etkinliğe, şef İbrahim 
Kesgin yönetiminde
ki "Bursa Artı Sanat 
Eğitim ve Kültür 
Derneği TH M 
Korosu" birbirinden

güzel eserleri icra 
etti.
Muhteşem gecede 
Abalımın Cepkeni, 
Bahça Duvarını 
Aştım ve Yağmur 
Yağar gibi türkülerin 

yöresel formunda 
icrasının yanı sıra 
solistler Fatma Uğur, 
Halit Ülger Fikret 
Gizir seslendirdikleri 
türkülerle seyirciler
den büyük beğeni ve 

alkış aldılar. Farklı 
yaş ve meşlek 
grubundan koristler 
den oluşan topluluk 
tarafından 
seslendirilen 
türkülere genç 

kuşağın yetişkin 
kuşak ile birlikte 
eşlik etmesi halk 
kültürümüzün 
medeniyetimizin 
devamlılığı ve yaşa
ması hususunda 
gecenin en anlamlı 
mesajıydı.
Muhteşem gecenin 
sonunda genç koro 
şefi İbrahim Kesgin 
ve dernek başkanı 
Hasan Azar'a projeye 
katkıları ile halk müz
iği ve halk kültürü 
çalışmalarındaki 
desteklerinden dolayı 
çiçek verildi. 
Büyükşehir 
Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Dairesi 
Kültür Şube Müdürü 

Hüseyin Toprak 
gecenin ardından 
yaptığı açıklamada 
Yerel yetenekleri, 
sanatçıları ve kurum
lan önceleyen, önem
seyen bir ana 
eksende yürütülen 
yerli yerinde pro
jelere Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi rehberliği 
ve şemsiyesi altında 
"yerindelik ve gönül
lülük" esasına dayalı, 
kentlinin kente 
hizmetine imkan 
sağlayan, müzikal 
sivil toplum örgütleri 
ve bağımsız sanat
severlerin aktif 
katılımının sağ
landığını belirtti.



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

§ ÜC KARDEŞLER
RENAULT OTOHİÎİV

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
8 Haziran 2012 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Minıisiaıiâlıii 
ileintihareimevekallıiı
Bursa'da asker firarisi olduğu 
iddia edilen bir kişi, evin çatısına 
çıkarak av tüfeğini çenesine 
dayadı. Genç, 2 saat boyunca zor 
ikna edildi. Haberi sayfa 3’de

Gemlik'te 18 bin 500 öğrenci karnelerini bugün alacak

Yaz tatili başlıyor
2011-2012 eğitim ve öğretim yılı bugün sona eriyor. 
İlçemizdeki ilköğretim ve lise çağındaki 18 bin 500 
öğrenci karnelerini alarak, bugün yaz tatiline giriyor. 
Bu yıl, son kez ilköğretim ve orta öğretim karnesi 
alan öğrenciler, gelecek yıl 4+4+4 diye adlandırılan 
yeni eğitim sistemi ile karşılaşacaklar. Bu sistemde, 
ana okul öğrencileri, velisinin isteğiyle 5 yaşında 
eğitime başlarken, ilkokul aşaması 4 yıl olacak. 
Ortaokulda devam zorunluluğu aranmadan ayrı 
eğitim kurumu olacak. Liseden sonra üniversitenin 
kapısı öğrencilere aralanacak. Bugün karnelerini ala
cak olan öğrenciler, yaz tatiline ‘Merhaba’ diyecekler.

Sahiller MflG'a 
emanet edildi

Gemlik Belediyesi 
ile Mahalle Afet 
Gönüllüleri Vakfı 
(MAG) arasında

imzalanan protokol 
ile cankurtaran 
sayısı 5’ten 22’ye 
çıktı. Haberi sayfa

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hemşehri Şenlikleri...
Gemlik Hemşehri Dernekleri Şenlikleri, bu 

yıl 4. yılını doldurdu.
önceki gece, gazeteyi bitirdikten sonra 

şenlikleri yerinde görmek için Sosyal Yaşam 
Merkezi’ne gittim.

Arabamı park edecek yer bulmada zor
landım.

Park edecek bir yer bulduktan sonra, müz
iğin geldiği yöne doğru elimde fotoğraf mak
inesi kalabalığın içine daldım.

Sahnenin kurulduğu yerde yöresel sanatçı 
lann çaldığı müzik ile meydanda yüzlerce 
kadın erkek, genç halay tutmuşlar gönüller
ince eğleniyorlar.

Bir süre oyuncuları izledikten sonra, farklı 
müziklerin geldiği kalabalıkların arasına 
daldım. Devamı sayfa 4’de

Kocasının silahıyla 
yaralanan kadın öldü
Giresun’daki koca 
evinden geçimsizlik 
yüzünden Gem 
lik’teki baba evine 
dönen Melek 
Özgün, geçtiğimiz 
günlerde tartışma 
sonucu Gemlik’e 
gelen kocası tarafın
dan tabancayla 8 
kurşunla vurularak 
ağır yaralanmıştı. 
Bursa’ya kal diril a 
rak ameliyata alınan 
genç anne, girdiği 
komadan çıkama-

yarak önceki gece 
yaşama veda etti. 
Kızgın koca boşan
mak isteyen eşini 
vurduktan sonra 
kaçmış, Bursa’da 
polise teslim 
olmuştu.
Koca kurşunuyla 
ölen Melek Özgün, 
dün öğle namazın
dan sonra toprağa 
verildi. Gemlik’te 
karına yönelik şid
detin artması endişe 
lere neden oluyor.

CHP’den‘Çevre 
Sorunları ve Yerel 
Çözümleri” paneli

Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik İlçe Örgütü 
tarafından “Çevre Sorunları ve Yerel Çözüm
ler’’ paneli düzenlendi. 9 Haziran 2012 
Cumartesi günü Belediye Düğün Salonu’nda 
saat 15.oo’de yapılacak olan paneli açılış 
konuşmasını CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın, CHP 
Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, CHP İlçe 
Başkanı Mehmet Sertaslan yapacak.
Panele konuşmacı olarak ZMO Bursa Şube 
Başkanı Doç. Dr. Ertuğrul Aksoy, Nilüfer 
Kent Konseyi Sekreteri Mehmet Kartal, ZMO 
İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, KM O 
Bursa Şube Başkanı Ali Uluşahin, CHP 
Gemlik YK üyesi Av. Özgür Aksoy, 
Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Mahir 
Gencer katılacak.

8_Haziran_2012_Cuma_www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sahiller B'a emanet eılilıli III1 liııiıi Mıı M
Gemlik Belediyesi 
ile Mahalle Afet 
Gönüllüleri Vakfı 
(MAG) arasında 
imzalanan protokol 
ile cankurtaran 
sayısı 5’ten 22’ye 
çıktı.
MAG Gemlik 
Temsilcisi Yusuf 
Yumru, Bursa Bölge 
Temsilcisi Serap 
Yar ve Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Muharrem Sarı 
arasında imzalanan 
sahillerin can 
güvenliği sözleşme
si kapsamında 
MAG üyeleri hafta 
sonlarında gönüllü 
olarak cankurtaran- 
lık hizmeti

Sthu hatasını Mimtt için 
hıK!ıııi(i]!lj

Emine Sağır adlı 
isteğe bağlı sigortalı 
bir bayan, Mersin’de 
sağlık kurumunda 
muayene olduktan 
sonra eczaneden ilaç 
almaya gitti.
Başka bir sigortalı 
nın kimlik 
numarasının Gemlik 
SGK’dan yanlış 
yazılması sonucu 
ilacını alamayınca 
yanlışlığı düzeltmek 
için Gemlik’e geldi. 
Bir kamu kurumun- 
dan emekli olan 
kocası Salih Sağır ile 
önce Bursa’ya gelen 
Sağır ailesi, yan
lışlığın Gemlik 
SGK’dan yapıldığını 
öğrenince, düzelt
menin de Gemlik’ten 
yapılması gerektiği 
söylenince soluğu 
Gemlik SGK da aldı. 
İlgililerle görüştük
ten sonra bir 
görevlinin Gemlik 
tek bir kişinin vatan
daşlık numarasını 
hatalı yazınca 
Nermin Sağır ın 
numarası olarak sis
teme girmesi ile yan

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

verecekler. 
Gümüş ve Bronz 
cankurtaranlık serti
fikası sahibi 17 
MAG üyesi, 
Küçük Kumla ve 
Kurşunlu sahil
lerinde cankurtaran- 
lık yapacaklar. 
Gemlik Belediyesi 
geçen yıl 7 kişilik 

lışlığın doğduğunu 
öğrendiler.
Kurum müdüründen 
bu görevlinin kim
liğini istediğini 
söyleyen Salih Sağır, 
verilmediğini, iki 
gündür yollarda 
olduklarını ve eşinin 
daha önemli bir 
rahatsızlığı olması 
karşısında ölebile- 

personeli ile bu 
hizmeti vermişti.
2 kişinin emekli 
olmasıyla bu sayı 
5’e düşmüştü.
İmzalanan protokol 
sonrasında
Gemlik sahilleri 22 
kişilik cankurtaran 
timiyle güvenliği 
sağlayacak.

ceğine de dikkat 
çekerek, “Bu görevli 
hakkında suç duyu
rusunda bulu
nacağım. Hem 
zamanımızı hem de 
iki kişi Mersin’den 
buralara kadar 
gelerek maddi olarak 
zarara uğradık. 
Sorumlular bulun
malı” dedi.

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Yeni Yönetim 
Kurulu üyeleri, 
Ankara’ya yaptıkları 
ziyaretten döndüler. 
Cumhuriyet Halk 
Parti’nin yeni ilçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, yönetim 
kurulu üyeleri ve 
bazı meclis üyeleri, 
Kadın ile Gençlik 
Kolu üyelerinden 
oluşan bir gurup, 
Ankara’da 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel 
Merkezi’ni ziyaret 
etti.
CHP Genel Başkanı 
Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun 
Bursah milletvekil
leri ile birlikte 
ziyaret eden Gemlik 
gurubu, daha sonra 
Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ni 
gezdikten sonra, 
Anıtkabir’e giderek 
Ata’nın huzurunda 
saygı duruşunda 
bulundular.
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, Anıtkabir 
Defteri’ne “Aslında 
gençliğe hitabında 
yaptığın tüm ika
zlara rağmen, 
görevini yapamamış 
olmanın derin üzün
tüsü ve utancı 
içerisinde huzurun- 
dayız.
Oysa ihtiyacımız 
olan tek şey vardı. 
‘’Çalışkan Olmak” 
ne mi oldu Atam. 
Bizler tembelliğe 
itilmiş, bizler 
bastırılmış, bütün

ilimTaiKamııllHaâran'ılalaslıııı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan düzenlenen 
'Bilim Yaz Kampı', 
11 Haziran'da 
başlayacak.
Bilim ve Teknoloji 
Merkezi tarafından 
yürütülen Bilim Yaz 
Kampı, Bursa 
Büyükşehir Bele 
diyesi'nin desteği 
ve Bursa Teknik 
Üniversitesi'nin 
akademik katkılarıy
la yapılacak.
Bilim ve teknolojiye, 
araştırmaya ve 
keşfetmeye ilgi 
duyan genç

umutları tüken
mişken, darbelere 
çalışanlar da var 
oldu elbette.
Biz gaflet içinde 
didişirken birbirimi
zle, su uyudu düş
man uyumadı, 
gözümüzden belki 
de kaçırdık. 
Uyandık Atam! Zor, 
hatta belki de biraz 
geç oldu ama 
uyandık.! Şunu bil
meni isteriz ki bizler 
milli mücadeleye 
başladığında en 
güvendikleriniz, 
bizler gelecek nesil
leri emanet ettiğin 
öğretmenler, bizler 

mucitler Bilim Yaz 
Kampı boyunca 
fizik, kimya, biyolo
ji, astronomi, ekolo
ji, mekatronik, beyin 
mühendisliği gibi 
konularda eğitim 
alacak, deney 
yapacak. Haziran 
ayı boyunca üç ayrı 
dönemde beş gün 
boyunca devam 
edecek kamp pro
gramı konaklamak 
ve konaklamasız 
olmak üzere iki 
farklı içerikte 
yürütülüyor.
Özellikle çevre ilçel
erde yaşayan 

kendini emanet 
ettiğin hekimler, 
bizler milletin 
efendisi olan 
köylüler, bizler 
geleceği emanet 
ettiğin gençler, 
bizler kağnılann 
peşindeki kadınlar, 
bizler cephedeki 
gaziler, şehitleriz... 
Son nefesimize 
kadar kurduğun 
Cumhuriyeti 
koruyacağımıza, 
ilke ve devrimlerinin 
yılmaz bekçileri 
olacağımıza ant 
içer, önünde 
saygı ile eğiliriz’’ 
yazdı 

ilköğretim
4,5,6,7,8. sınıflarda 
öğretim gören 
çocukların Bilim 
Yaz Kampı'na 
katılımlarını 
sağlayabilmek için 
hazırlanan konakla
mak program 
dahilinde gece 
gökyüzü gözlemleri, 
takım yıldızlarını 
tanıma faaliyetleri 
de gerçekleşecek. 
Bilim Yaz Kam 
pı'nın, 11-15 Hazi 
ran'da gerçekleşe
cek ilk dönem kayıt
ları, 8 Haziran Cuma 
günü tamamlanıyor.
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Usker firarisi av tiileii ile intihar eimeyt Mtı
Bursa'da asker 
firarisi olduğu iddia 
edilen bir kişi, evin 
çatısına çıkarak av 
tüfeğini çenesine 
dayadı. 2 saat 
boyunca ikna edile
meyen genci 
Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin sakinleştirdi. 
Polis, elindeki silahı 
çevresindekilere 
doğrultan genci bir 
anlık dalgınlığından 
yararlanıp etkisiz 
hale getirdi.

İşyerine haciı gelen lınncı intihar etli
Orhangazi’de kendi
sine ait fırına bir 
süre önce haciz 
gelen ve işyerindeki 
unlan alınmak iste
nen 46 yaşındaki 
Kenan Keskin, çalış
ma ofisinde av 
tüfeği ile intihar etti. 
Orhangazi Fırıncılar 
Kooperatifi 
Başkanlığı da yapan 
Kenan Keskin'in 
intihan, ailesini 
akrabalarını meslek
taşlarını yasa

Karbonmonoksit 
zehirlenmelerinin 
yoğun olduğu 
Bursa'da, konuya 
ilişkin toplantı 
gerçekleştirildi. 
Bursa Sağlık 
Müdürluğü'nde 
gerçekleştirilen 
toplantıda, zehirlen
meleri önleme 
çalışmaları ele 
alındı.
Toplantıda 
konuşan,Sağlık 
Müdürü Dr.
özcan Akan, vatan
daşların bilinçlen
mesinin önemine 
değindi.
Karbonmonoksit 
zehirlenmelerinin 
azalmasına rağmen 
bitmediğini belirten

Edinilen bilgiye göre 
askerden firar eden 
U.O., birliğine geri 
dönmek isteme 
yince merkez 
Yıldırım ilçesi 
Değirmenlikızık 
Mahallesi'nde bulu
nan evinin çatısına 
çıkıp av tüfeğini 
çenesine dayadı. 
Yakınları genci ikna 
edemezken, olay 
yerine çok sayıda 
polis ekibi intikal 
etti.
Genç silahı sağa 

boğdu. 
Orhangazi'de 5 
yıldır Fırıncılar 
Kooperatifi 
Başkanlığını 
yürüten Kenan 
Keskin son zaman
larda girdiği 
ekonomik krizden 
çıkamayınca bunalı
ma girdi.
Önceki gün borcun
dan dolayı işyerine 
haciz gelen ve 
fırınında bulunan un 
çuvalları kamyona

Dr. Akan, 2012 -2013 
döneminde yapıl
ması gerekenleri 
anlattı. Dr. Akan, 
zehirlenme ve ölüm 
vakalarının azaltıl
ması amacıyla 
kurumlar arası 
iletişimin gerekliliği
ni vurguladı. 
Toplantıya, Sağlık 

sola doğrultarak 
polislerin uzaklaş
masını isteyince 
ekipler ara sokak
lara girerek şahsın 
ikna edilmesini bek
ledi. U.O., yoğun 
uğraşlara rağmen 
ikna edilemeyince 
Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin olay yerine 
çağrıldı. Keskin, 
polis megafonunu 
alarak genci ikna 
etmeye çalıştı. 
Bu sırada çatıya 

yüklenerek yed- 
diemine teslim 
edilen Keskin, bunu 
gurur meselesi 
yaptı. Evli ve 3 
çocuk babası 
Keskin, saat 
15.30'da, Gemlik 
Caddesi üzerinde 
bulunan fırının 
karşısındaki çalışma 
ofisinde kendisine 
ait av tüfeği ile inti
har etti. Silahı çene
sine dayayıp ateş 
eden Keskin olay

Müdürlüğü Eğitim 
Şube Müdürü 
Dr. Murat Derin, 
Afet ve Acil Durum 
Şube Müdürü Ali 
Gerdan, Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire 
Başkanlığından 
Taner Baykal, 
TMMOB Makine 

çıkan polisler, 
dalgınlığından 
yararlanıp U.O.'yu 
etkisiz hale getirdi. 
U.O. ambulansla 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılırken, gencin 
hastaneye akın 
eden yakınları kısa 
süreli taşkınlık 
çıkardı. Grup polis 
tarafından hastane
den uzak
laştırılırken, olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

yerinde öldü. 
Ölüm haberini 
duyan yakınları sinir 
krizi geçirdi.
Olayla ilgili soruş
turmaya Orhangazi 
Cumhuriyet 
Savcıhğı'nca baş
landı. İntihardan 
önce mektup bırak
mayan Kenan 
Keskin'in ceseti 
otopsi yapılmak 
üzere Bursa Adli 
Tıp Kurumu 
Morgu'na götürüldü

Mühendisleri 
Odasından Serdar 
Sönmez, 
Bursagaz'dan 
Serdar Yıldız ve 
Ömer Altınok, 
Bacader Başkanı 
Ümit Erturhan, ve 
Bursa İl Müftülü 
ğü'nden Sinan 
Başak katıldı.

Bursa'da kırmızı ışık 
ihlali yapan motosik
letteki 2 gencin 
ölümden döndükleri 
anlar MOBESE karne 
ralarına yansıdı. 
Hafif ticari aracın 
çarpması sonucu 
havada taklalar atan 
2 genç, yaralanarak 
hastaneye kaldırıldı. 
Edinilen bilgiye göre 
kaza, öğle saat
lerinde İstanbul yolu 
Fatih Mahallesi 
Kavşağı'nda mey
dana geldi. 17 yaşın
daki B.A., motosikle
tle kırmızı ışık ihlali 
yaparak Altinova 
Mahallesi'nden 
aniden İstanbul yol
una çıkınca şehir 
merkezine qelen 
Mehmet E. D. idare 
sindeki minivanla 
çarpıştı.

SATILIK
1) KROM SOKAK’TA

140 M2 DÜKKAN 70.000 TL
2) ŞİRİN PLAZA’DA

3. KAT 25 NOLU İÇİ YAPILI 
MUTFAK VE VVC’Lİ

130 M2 OFİS 120.000 TL
3) MANASTIR BAYTAŞ 

ZÜMRÜT VİLLALARINDA 
İÇİ YAPILI DUBLEKS EV

SATILIKTIR

0541 516 61 54
KflŞ€D€ B€Kl€M£K VOK

KALİTELİ KAŞELER 
— UYGUN FİYATLARLA 
^SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Çarpmanın etkisiyle 
havaya savrulan 
sürücü B.A. ve aynı 
yaştaki arkadaşı A.S. 
yaralandı. B.A., 
durumu daha ağır 
olan arkadaşını 
görünce şoka gir
erek kendini yolun 
kenarına attı.
Yaralılar olay yerine 
gelen ambulansla 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılırken, 
olayın şokunu uzun 
süre üzerinden ata
mayan minivanın 
sürücüsü ise moto
sikletin aniden 
önüne çıktığını 
söyledi.
Kaza anı, Emniyet 
Müdürlüğünün 
MOBESE kamerası 
tarafından saniye 
saniye görüntülendi.

ABONE OLDUNUZ MU?
■MlumilIllIHIIV ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T MA
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Hemşehri Şenlikleri...
Yol boyunca panayırı andıran seyyar satış 

yapan her çeşit satıcının tezgah açtığı şenlik 
lerde, küçük esnafa bir ekmek kapısı da açılmış.

Dondurmacısından, oyuncakçısına, pamuk 
helva satıcısından, dönercisine, ne ararsanız var 
ortalıkta...

Tomokay Tanı Merkezi’nin önünden gelen sese 
doğru yöneldiğimde, Erzurumlular Kültür ve 
Dayanışma Derneği’nin önünden mis gibi kokan 
Çag Döner kokusu geliyordu.

Kokuyu içime çekerek, kızlı erkekli, oynayan
ların fotoğraflarını çekerken, Dernek Başkanı 
Kadir özaydın kolumdan tutup dönercinin yanına 
götürdü beni.

“öyle cağ dönerimizi yemeden gitmek yok" 
diyerek dürümun içine iki şiş çağ döneri sardırdı.

Biraz önce mis gibi kokan döner, ayranla birlik
te pek de güzel geldi o saatte.

Biraz ileride Giresunlular Derneği standı, onun 
ötesinde Ağrılılar Kültür ve Dayanışma 
Derneği’nin, Şavşattıların, Giresunluların, 
Dersimlililerin, ErzincanlIların, Girit ve Rumeli 
Türkleri Kültür ye Dayanışma Derneği’nin, 
Urfalıların, Romenlerin, tüm derneklerin standları 
önünde yöresel sanatçılar eşliğinde çalınan 
yöresel müzik ile müthiş bir coşku ile oyunlar 
oynanıyor; bir o kadar kişi de oynayanları merak
lı bakışlarla seyrediyordu..

Gençlerin gözü güzel kızlarda, kızlarınki oğlan
larda...

Romen kızların çılgınca oyunları, Urfalıların, 
Ağrılıların, Giresunluların, Trabzonluların, Erzu 
rumluların horonları, halayları durmak bilmiyor.

Yoluma devam ederken Giresunluların standı 
önündeki coşkulu müziği izlemek isterken bir 
dost geliyor, “Gel sana bizim yöresel yiye
ceğimizden yedireyim" diyor.

Bu sırada, Belediye Meclis üyesi Fevzi Ayyıldız 
geliyor ve peynir höşmelimine benzeyen mısır 
unu, tereyağı ve kaşarın ateş üzerinde 
karışımından oluşan yukarı kaldırdıkça uzayan, 
adını ilk kez duyduğum ve şu anda da ne oldu 
ğunu unuttuğum nefis bir ikram ile karşılaş/ 
yorum.

Son uğrak yerim Girit ve Rumeli Türkleri 
Dayanışma ve Kültür Derneği standı. Stand artık 
kapanmak üzereydi. Dağıtılan Rumeli yiyecek
lerinin kaplarını bayanlar toplarken, Dernek 
Başkanı Ahmet Çakmak, Gazetemiz Yazarı İnan 
Tamer, Sedat Aydın, Mehmet Yüksel’i sohbet 
ederken buldum.

Derken paketler açılıyor ve yumurta dolması, 
lokum ve börek ikramı ile karşılaşıyorum bu kez.

Ahmet Çakmak’a “Sizin standınız pek sessiz" 
deyince, “Yarın akşam mutlaka yengeyi de al gel. 
Hem Rumeli yemeklerini, hem de oyunlarım izle" 
dedi.

Ama yumurtayı öyle hızlı yemişim ki, az daha 
boğuluyordum. Bir yandan su, bir yandan ekmek 
parçasıyla kendime zor geldim.

Hoş sohbetten sonra ayrılarak yeniden büyük 
meydana, Türkçe Kürtçe müziğin çalındığı ortam 
da kendinden geçmiş insanların oyunları izledik
ten sonra arabama binerek evimin yolunu tut
tum.

Bu şenlikleri, 2009 yılında o gün Belediye Baş 
kanı olan Fatih Mehmet Güler başlattı. O'riu. 
Şenliklerde göremedim.

İyi ki başlatmış.
Gemlik’e Anadolu’dan veRumeli’den gelenler, 

geldikleri yörelerini kültürünü folklörünü bu şen
liklerde doyasıya yaşıyörlar.

Daha iyi organizasyon ile daha güzellerinin ola
cağını sanıyorum.

ve RUMEL» 
IVffKLERi DERNEöı 

HOS GELDİNİZ

Gemlik Körfez

Gemlik Belediyesi’nin 
bu yıl 4. kez organize 
ettiği geleneksel, 
Hemşehri Dernekleri 
Şenlikleri coşkulu 
şekilde kutlanmaya 
devam ediyor.
Dün, akşam Hemşehri 
Derneklerinin kurdukları 
standlar önünde yöre
sel folklor oyunlarını , 
coşkulu bir şekilde 
sürdüren Gemlik’teki 
değişik yöreden ilçem
ize göç edenler, geç 
saatlere kadar coşkulu 
bir şekilde eğlendiler. 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde kurulan 
Hemşehri stantlarının 
çevresi panayıra dön
erken, kadın erkek, 
genç birlikte horon 
oynadı, zılgıtlar çekildi. 
Stantlarda yöresel 
dernekler yörelerinin 
geleneksel damak zevk
lerini tanıtırken, her 
köşede kendi böl
gelerinin ses 
sanatçıları, kemençe 
ustaları şarkı ve türkü
lerini seslendirdiler.
Yer yer karnavala 
dönüşen Hemşehri 
Dernekleri Şenli ği’nde 
Erzurumlular Derneği 
önünde çağ döner 
ikram edilirken, 
Dersimliler Derneği 
önünde gözleme açtılar, 
Giritliler ve Rumeli
Türkleri Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği’nde 
üyelerin eşlerinin yap
tığı rumeli yemekleri ve 
börekler standı ziyaret 
edenlere ikram edildi. 
Ayran Çorbası, Cağ 
Döner, Tepsi Kebabı, 
Dürüm, Aşure, Arna 
vut Ciğeri, Börek Çeşit
leri, Sarma Dolma, Sulu 
Köfte, Çiğ Köfte, Erişte 
Pilavı, Kete, Gözleme, 
Gömme, Cevizli Lokum, 
şiş kebap ve etli yemek 
çeşitleri ile Gurme 
Şenliğin geleneksel 
yiyecekleri arasında 
yeraldı.
YÖRESEL 
KONSERİ VERDİ 
Hemşehri Şenlik lerinin 
3. gününde sahneye 
Artvin, Şavşatlılar, 
Dersimliler, Hünkâr Hacı 
Bektaşi Veli Derneği, 
Ağrılılar ve Elazığlılar 
çıktı. Horon, Semah, 
Halay, çayda çıra ve 
yöresel sanatçıların bir
birinden güzel şarkıları 
binlerce izleyiciyi coş
turdu.
Çok yakında albümleri 
çıkacak olan Munzur 
PolatlI ve O Ses Türkiye 
Yarışması yarı finalisti 
Nurullah Cukan ile İlha-

mi Çakıcı’nın şarkıları 
geceye renk kattı.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Ak Parti İlçe 
Başkanı Necdet Yılmaz,

CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, MHP 
İlçe Başkanı Osman 
Durdu ve yönetim kuru
lu üyelerinin de katıldığı 
etkinlikler gece yarısına

kadar devam etti.
Geleneksel Hemşehri 
Dernekleri Şenlikleri 
dün akşam 
düzenlenen eğlencelerle I 
sona erdi.
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Kan «e Organ Başışı tampanııası 
12 Haziran siinü nasltyor

Gemlik Belediyesi 
ile Gemlik Sivil 
Insiyatif 
Platformu’nun ortak
laşa organize ettiği 
kan ve organ bağışı 
kampanyası 12 
Haziran Salı günü 
başlıyor. “Umutsuz 
İnsanlara Umut 
Olalım” sloganıyla 
organize edilecek ve 
3 gün sürecek kan ve 
organ bağışı 
kampanyası CİUS 
alışveriş merkezinde 
saat 10.00’da 
start alacak. 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, insanlık için 
böylesine önemli bir 
organizasyona katkı 
koymaktan mutluluk 
duyduklarını dile 
getirerek, tüm 
Gemliklileri 
kampanyaya katıl-

BİR HiMKURMMO' 
ORGANLARMZWRAKffMSN

maya davet etti. 
Gemlik Sivil Insiyatif 
Platformu adına 
konuşan Muhammed 
Kambur’da, kan ve 
organ bağışı kampan 
yasını periyodik hale 
getirmeyi hedefledik
lerini dile geti rerek, 
platform üyelerinin 
yanı sıra ilçe 
esnafının da organi
zasyona büyük

destek sunduğunu 
belirtti. Kambur 12- 
13-14 Haziran tarih
leri arasında saat 
10.00 ile 18.00 arasın
da yapılacak kam 
panyaya yoğun 
katılım beklediklerini 
ifade ederek, "Gemlik 
umutsuz insanların 
umudu olacaktır.
Buna inanıyoruz” 
diye konuştu.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

17 hin memur alınacak
2012 yılında KPSS 
sınavı ile toplamda 17 
bin 387 memur alı
nacak.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, 2012/1 
yerleştirmelerinde, 
kamu kurum ve kuru
luşlarınca toplam 17 
bin 387 kadro ve 
pozisyon için yerleş 
tirme talebinde bu 
lunulduğunu bildirdi.

TERCİHLER 18-27 
HAZİRAN ARASINDA 
Kamu Personel 
Seçme Sınavı (KPSS) 
sonuçlarına göre 
haziran ayında 
yapılacak merkezi 
yerleştirme işlemler
ine ilişkin yazılı açık
lama yapan Çelik, 
kamu kurum ve kuru
luşlarınca Devlet 
Personel Daire 
Başkanlığı'na 
bildirilen kadro ve 
pozisyonların, ince
lenerek, ilan edilmek 
üzere ÖSYM 
Başkanlığı'na gönde 
rildiğini belirtti. 
Bu yıla ait KPSS yer
leştirme takvimine

göre, 18-27 Haziran 
tarihleri arasında ter
cihlerin alınacağını 
belirten Çelik, 2010 
KPSS sonuçlarının, 
merkezi yerleştirmel
erde son defa kul
lanılacağını kaydetti. 
Çelik, 2012/1 yer- 
leştirmeleriötfiB» kamu 
kurum ve kuru
luşlarınca toplam 17 
bin 387 kadro ve 
pozisyon için yer
leştirme talebinde 
bulunulduğunu, bun
ların yüzde 
16,53'ünün ortaöğre
tim, yüzde 27,47'sinin 
ön lisans, yüzde 
56'sının lisans 
düzeyinde olduğunu 
bildirdi.
İZMİR, Artvin ve 
Şırnak illerindeki 
cezaevlerinde boş

bulunan 380 kişilik 
infaz koruma 
memurluğu kadrosu 
için 3 bin 500 kişi 
başvurdu. Erzurum 
Adliyesi'nde kabul 
edilen başvuru için, 
Türkiye'nin dört bir 
yanından gelen 
memur adayları, uzun 
kuyruk oluşturdu. 
Adalet Bakanlığı'nın 
özel izniyle Erzurum 
Bölge Komisyonu'na 
verilen görevlendir 
meyle İzmir, Artvin ve 
Şırnak illerindeki 
cezaevlerinde infaz 
koruma memurluğu 
başvuruları başladı. 
Mülakat için Erzurum 
Adliyesi'ne gelen 
memur adayları 
ellerinde bavullarıyla 
sıranın kendisine 
gelmesini bekledi.

GEMLİK BELEDİYESİGENÇIİK ve SFOBKULÜBÜ
2012 YAZ SPOR OKULLARI

BASKETBOL
1995-2005 DOĞUMLULAR

VOLEYBOL 
1999-2004 DOĞUMLUM

FUTBOL
2000-2005 DOĞUMLUM

I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM
II HAZİRAN 
6 TEMMUZ

9 TEMMUZ 6 AĞUSTOS
3 AĞUSTOS 31 AĞUSTOS

Sosyal Yaşam Merkezi TEL 512 00 30

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Aile Hekimlerinin işi zor...
Geçtiğimiz 

Pazartesi günü 
sağlık sorunlarımı 
dile getirmek ve 
raporlu ilaçlarımı 
yazdırmak için 7 
Nolu Sağlık 
Ocağındaki Aile 
Hekimine gittim.

Doktorumun odası
na gireli daha bir iki 
dakika geçmişti ki; 
bir öğrenci odaya 
palaspandıras girdi.

Doktora, “Hastayım 
iki günlük rapor 
istiyorum” dedi. 
Doktor, “nedir 
hastalığınız” diye 
sordu. “İshalim” 
dedi. “Gaitanı yap 
getirde bir bakayım” 
dedi. Ikındı, sıkındı 
bir şey diyemedi. 
Öğrencinin yüzü 
biraz süzgün ve 
yorgun olduğu için 
doktor muayene etti, 
bağırsaklarını dinle

di. Bir reçete yazdı, 
2 günlük rapor 
düzenleyip, imzaladı. 
Kendisine verdi.
Geçmedi, beş daki

ka bir başka öğrenci 
doktorun odasına 
daldı.
“Dört günlük rapor 

istiyorum” yekten 
dedi. Doktor, “Ne 
raporu” dedi. “Hasta 
görünmüyorsun. 
Sağlıklısın. Söyle, 
rapora ne hastalığı 
diye yazacağız.” 
Sustu öğrenci. “Bir 
müddet sonra bu yıl 
hiç rapor almadık. 
Herhalde rapor 
almak hakkım cev
abını” verdi.

Bana da ayakta 
tarafları dinlemek 
düştü.
Allah, Allah çocuk 

nasıl da şart
landırılmış, yanlış 
bilgilerle. Sağlık 

raporu almayı hak 
görüyordu kendince. 
Ya sınıf geçmek için 
evde ya da bir kurs
ta çalışacaktı, ya da 
dersleri asarak 
okula devamsızlık 
göstermişti.
Devamsızlıktan sınıf
ta kalacaktı rapor 
alamazsa.
Ailesi okul kaçak

lığını öğrenecek, 
devamsızlıktan ötürü 
sınıfta kaldığından 
cezalandırılacaktı 
onu.

Okulların son 
sınıflarında rapor 
almak adeta moda. 
Başvuran, başvu
rana.
Okullara katılım 

yok denecek kadar 
az bu yüzden dok
torlar sıkıntıh-rahat- 
sız. Doktorlar ne 
yapsın?

Hak etmese de 

raporu veriyor bir 
noktada. Rapor ver
mese bağlı olduğu 
Aile Hekimini 
değiştirecek.
Aile hekiminin aza

lan vatandaş 
sayısından ötürü 
doktorun çalıştır
makla yükümlü 
hemşirenin, ebenin 
gelirleri düşecek. 
Çünkü bakanlık per
formansa göre ücret 
ödüyor.

Doktor düşünüyor. 
Raporu vermez de 
çocuk sınıfta kalıp, 
okula devam ede
meyip öğretim ha 
yatı son bulursa?

Az vicdan azabı 
mıdır?

Ortada bu gerçek
ler var. Uygulanan 
politikanın yan
lışlığından kay
naklanıyor sorunlar. 
Görev suistimal 

ediliyor. Öğretimin 
son dönemlerinde 
kurs alan öğrenciler, 
özel dershanelerde 
daha sıkı bir tempo
da çalıştırılıyor 
başarı yüzdesin! 
artırdıkları oranda 
tercih edilen ders 
hane oluyor, gelirleri 
artıyor.

Öğretici tüccar, 
öğrenci müşteri 
velilere denen ve 
düşen de gel beri, 
ver papelleri.

Öğrenciler için 
kursa gitmek, bir 
moda, ayrıcalık 
günümüzde. Oysa, 
bizlerin öğrencilik 
yıllarında kursa git
mek, kurs almak 
başarısızlık olarak 
nitelendirileceği için 
gizli, saklı olurdu.
Ailelerce çocuk

larının kurs aldığı 
gizlenirdi.

Resmi okullarda 
olsun özel okul ve 
dershanelerde olsun 
öğretmeni kim 
yetiştiriyor?

Devlet!
Nasıl olur da 

devletin öğretmeni 
devlet okulunda 
öğrenciye öğrete

mez de, özel okulda 
veya dershanelerde 
çok yetenekli çok 
bilgili oluyor? Tercih 
ediliyor?

Devletimizin 
görevlileri, görevleri
ni, denetimlerini iyi 
yapmıyor da ondan. 
Çünkü, madde man
ayı ezip geçiyor. 
Para, araç olmaktan 
çıkmış amaç olmuş, 
gelsin de ama helal, 
ama haram.

Doktorumun 
reçetesine bir cins 
ilaç fiyat farkından 
ötürü 14 TL fark 
ödedim. 5 kutu ilaç 
için.

Eczacı kalfasına 
sordum. “SGK 
güvencesiz bir 
vatandaşa o beş 
kutu ilaca ne öderdi” 
diye. Aldığım cevap 
34 TL oldu. 34 TL lik 
bir ilaç için 14 TL lik 
fark yüzde 40 oluyor. 
Hani SGK’lı vatan
daş emekli ise % 10, 
çalışan ise % 20 
ödüyordu.

Vatandaş sessiz, 
vatandaş güçsüz, 
vatandaş saf, anla
mak nasıl olsa. Vur 
beline gitsin.

elmfc sekeri

CEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

w KURUMU 

€GİTİMD€l3.VIL
ERKEN KAYIT 

fiVfiNTflJLfiRIMIZDfiN 
YRRHRLfiNIN

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

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

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

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

Ml 11 Iro Mü Mitil
Hafta sonundan 
itibaren yağışlar 
etkisini kaybe 
derken, hava 
sıcaklığı tüm yurtta 
8 ila 12 derece 
artacak. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, dün sabah 
saatlerinden 
itibaren yurdun 
kuzeybatı kesim
lerinde etkili 
olan yağışlı hava 
kütlesinin bugün 
yurdun kuzey 
ve iç kesimlerinde 
(Marmara'nın 
doğusu, 
Karadeniz, 
Kuzey Ege'nin iç 
kesimleri, İç 
Anadolu'nun 
kuzeyi) yarın ise 
kuzeydoğu kesim
lerinde 
(Orta ve Doğu

Karadeniz, İç 
Anadolu'nun 
kuzeydoğusu ve 
Doğu Anadolu'nun 
kuzeyi) lokal 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlara neden 
olduktan sonra 
hafta sonunda 
etkisini kaybederek, 
ülkeyi terk 
etmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının; 
yarın batı 
bölgelerde, 
hafta sonunda ve 
yeni haftanın ilk 
yarısında tüm yurtta 
hissedilir derecede 
(8-12 derece) 
artarak mevsim 
normallerinin 
üzerinde seyrede- I 
ceği tahmin 
ediliyor.

Gemlik Körfez Gazetesi:
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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'Duble vol'a dönüştürme 
çalışmaları sürüyor

PENCERE AÇILDI BİZİM OĞLAN KÜRTAJ PATLADI
Türkiye’de 1980 askeri ihtilalinin startı veril 

diğinde,
Demokrasi ve özgürlükler askıya alınırken, 
İş ve çalışma hayatının vazgeçilmez 

unsurlarından olan,
SENDİKAL HAREKETLERİN de frenine 

basılmıştı.
İhtilal yapıldıktan hemen sonra,
Zamanın TİSK Başkanı Halit NARİN işçiler 

için:
“Bu güne kadar biz ağladık onlar güldü, 

şimdi sıra bizde!’’ diyerek, 
Türkiye’deki işçi sendikalarının yol haritasını 

çizmişti.
Ardından iktidara gelen liberal ekonomi 

savunucuları
30 yıl içerisinde meclisten,
İşçi sendikaları lehine tek bir yasa çıkar

mazken,
İşveren lehine çıkarmış oldukları yasalarla, 
12 Eylül 2010 yılına kadar, 
Çalışanları sendikasızlaştırma harekatını 

tamamlamışlardı.
Sendikasızlaştıramadıkları işçileri ise, 
İşten çıkartma başta olmak üzere, 
Çeşitli baskı yöntemleri ile, 
Bağlı oldukları sendikalardan istifa ettirerek, 
İktidar yanlısı sarı sendikalara kaydol

malarını sağlamışlardı.
Bu süreçten doğal olarak;
Jaguarlara binen, özel televizyon%ahibi olan, 
En azından bir dönem sonra, 
İktidar partisinden milletvekili olacak kadar,

Kapitalist sendika başkanları çıktı.
Böylesine başkanlar tarafından yönetilen 
Bu sendikaların elbette
EMEK, PAYLAŞIM, HAK ALMA ve DİRENİŞ 

gibi
Bir ruhları da olması beklenemezdi.
Bu ruh hali içerisinde tecavüz kaçınılmazdı.
Zevk almamız için oyuna dahil edilmemiz 

gerekirdi.
1982 ihtilal anayasasının getirdiği
Hiçbir antidemokratik kurum ve uygulamayı, 
10 yıldır kaldırmadıkları halde, 
Ona karşıymış gibi yaparak, 
Hiç de onun ruhunu aratmayacak, 
Senaryosunu AKP’nin yazdığı

YÜKSEK YARGI VE SENDİKAL
HAKLAR NASIL İKTİDARA BAĞLANIR 
Konulu
24’ü göstermelik
Tekmili 2 perdelik
Referandum oyununu
Yine bir 12 EYLÜL günü sahneye koydular.
“Yapmayın, etmeyin, bu oyuna gitmeyin!” 

dedik.
Bizi cuntacılıkla suçiadıiar.
Çalışanların son uçkurunu, 
Çalışanların kendi elleriyle iktidara teslim 

etmesini sağladılar.
Memur zamları ile ortaya çıkan son uyuşmaz 

hkta,
Hakem heyeti uçkuru iktidara çözünce, 
KÜRTAJ PATLADI.

Bursa'daki 411 kilometrelik şehirler 
arası karayolu ağının 349 kilometresi, 
son yıllardaki çalışmalarla "bölünmüş 
yol" haline getirildi. Kalan kısmın da 
"duble yol"a dönüştürülmesi için 
çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. 
Bursa Valisi Şahabettin Harput, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 
"Cumhuriyetin 100. yaşına varmadan 
Bursa'nın yüksek kalitede, güvenli ve 
diğer taşıma türleriyle uyumlu şehirler 
arası karayolu ağına sahip olacağını" 
söyledi.
Türkiye'de son yıllarda bölünmüş yol 
yapımına büyük önem verildiğini 
belirten Harput, şunları kaydetti: 
"Bursa sınırları içerisinde yer alan 
bölünmüş yol çalışmaları için geçen 
yıl 235 milyon TL harcandı. Bu yıl ise 
yaklaşık 220 milyon TL'lik kaynak kul
lanılacak. Bursa, toplam 411 kilometre 
şehirler arası karayolu ağına sahip ve 
bugün itibarıyla bu yol ağının yüzde 
85'i bölünmüş yol haline getirildi. 
Halen 38 kilometrelik bölümde bölün
müş yol çalışmaları sürüyor. Geri 
kalan 24 kilometrelik bölümdeki çalış
malar ise önümüzdeki yıllarda tamam
lanacak."

MAKET ■ KUPA VE MAMLTA ÇEÇITIERI İLE HIZMETINİZDETIZ

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - 0RGAMİZA5Y0M VE TANITIM
istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı Ho: 3/ B GEMLİK 

Tel: (0.224) 515 96 85 fax: (0 224) 515 55 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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Teleferik ırn tarifesine geçiyor
Vatandaşları 
Uludağ’a Bursa man
zarası eşliğinde 
ulaştıran teleferiğin 
seferlerinde, 9 
Haziran Cumartesi 
gününden itibaren 
yaz saati uygula
masına geçiliyor. 
Bursa’da 48 yıldır 
kentin en önemli 
simgelerinden biri 
olan teleferiğin sefer 
saatleri, kış sezo
nunun sona erme
siyle yeniden düzen
lendi. 9 Haziran 
Cumartesi günü 
başlayacak olan yaz 
tarifesine göre, tele
feriğin Teferrüç İsta- 
syonu’ndan ilk sefer 
08.00, Sarıalan’dan 
da 07.50’de yapıla
cak. Sarıalan’a son 
sefer 22.00’de, 
Bursa’ya dönüş 
seferi ise 22.20’de 
olacak. Teferrüç’ten

Mıı î'iMiıılılılıiı silislin a
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin şehir 
içindeki servis taşı
macılığının kontrollü 
bir şekilde 
sürdürülebilmesi 
için başlattığı S 
plaka satışları 
devam ederken, 
ruhsatsız çalışan 
ticari araçlara uygu
lanan para cezasının 
3 katına çıkarılması 
satışlara olan ilgiyi 
artırdı.
Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürür
lüğe giren 6321 
sayısı Bazı Kanun 
larda Değişiklik 
Yapılması Hakkında 
Kanun’un 3. Madde 
si’nde yapılan 
düzenleme ile ruh
satsız çalışan ticari 
araçlara yönelik ağır 
yaptırımlar getirildi. 
Buna göre, 2918 
sayılı Kanunun ek 
ikinci maddesine şu 
fıkralar eklendi: 
“İlgili belediyeden 
izin veya ruhsat 
almaksızın, belediye 
sınırları dâhilinde 
ticari amaçlı yolcu 
taşıyan kişiye, araç 
sahibine, bağlı 
bulunduğu durak,

Sarıalan’a gidişte 
sabah saat 10.00’a 
kadar yarım saatte 
bir hareket edecek 
olan teleferik, daha 
sonra 40 dakikada 
bir sefer yapacak. 
Bursa’ya dönüşte 
ise sabah saat 
09.40’a kadar 
25 dakikada bir 
hareket edecek olan 

işyeri ve işletmelerin 
sorumlularına birin
ci fıkrada gösterilen 
idari para cezası üç 
kat olarak, fiilin 
işlendiği tarihten 
itibaren bir yıl içinde 
tekerrürü halinde ise 
beş kat olarak uygu
lanır. Ayrıca, araç 
her defasında altmış 
gün süre ile trafik
ten men edilir.
Ayırıcı işareti bulun
mayan üçüncü fıkra 
kapsamındaki 
araçlardan taşı
macılık hizmeti alan
lara da birinci fıkra
da belirtilen cezanın 
üçte biri oranında 
idari para cezası 
uygulanır.” Bu 
düzenleme ile daha 
önce 650 TL olarak 
uygulanan idari para 
cezası bin 950 TL, 
bir yıl içinde tekrarı 
durumunda ise 3 bin 
250 TL olarak uygu

teleferik, 09.40 ile 
22.20 saatleri arasın
da da 40 dakikada 
bir 
sefer yapacak.
Öte yandan yolcu 
sayısı 30 kişi 
olduğunda ise tele
ferik, sefer saatini 
beklemeden hareket 
edecek.
Halk günleri olan 

lanacak. Daha önce 
15 gün olan trafikten 
men cezası ise yeni 
düzenleme ile 60 
güne çıkarılmış 
oldu.
Uygulanan cezaların 
caydırıcı olmasıyla 
birlikte Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan satışa çıkarılan 
S plakalara ilgi art
maya başladı.
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri ve UKOME 
Başkanı Seyfettin 
Avşar’ın başkan
lığında Encümen 
Salonu’nda her Salı 
günü yapılan ihalel
er, yoğun ilgi görü 
yor. Toplamda bin 
plakanın sahibini 
bulacağı ihaleler, 
Temmuz ayına kadar 
sürecek. Kentte 
servis taşımacılığı 
yapmaya yetkili araç 
sayısının yetersiz

SATILIK DBİBEİER
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
Çarşamba ve 
Cuma günleri 
Sarıalan’a 
gidiş-dönüş 
tam bilet 15 TL, 
diğer günler 20 TL’ye 
yolculuk edecek 
olan vatandaşlar, 7 - 
12 yaş grubu çocuk
ları için de yüzde 50 
indirimli ücret ödeye
cekler.

liğinden hareketle, 
ruhsatsız çalış
maların önüne 
geçmeyi amaçlayan 
uygulamada 100 bin 
750 TL bedelle açık 
artırmaya sunulan 
plakaların fiyatların
da herhangi bir 
indirime 
gidilmesinin söz 
konusu olmadığı da 
belirtildi.
Karayolları Trafik 
Kanunu’nda bulu
nan maddelere göre 
idari para cezası 
uygulama yetkisini 
elinde bulunduran 
polis ve jandarma, 
denetimlerinde yeni 
cezaları uygulamaya 
başlarken, 
Büyükşehir 
Belediyesi zabıta 
ekipleri de ruhsatsız 
çalışan ticari 
araçlara yönelik 
denetimlerini artırdı. 
Bursa Servis Aracı 
İşletmecileri Odası 
Başkanı Sadi Aydın, 
yasadaki yeni 
düzenleme ile 
cezaların artması ve 
denetimlerin de sık
laştırılmasını olumlu 
karşıladıklarını belir
tildi.

ELEMAN ARAHIYOR
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

KRŞ€De B«KUM(K VOK I 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR I

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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İIİMMİIIİIIIHIİIIISI
Türk-İş Başkanlar 
Kurulu, kıdem 
tazminatlarının bir 
fonda toplanmasına 
karşı olduğunu açık
layarak, “Kıdemde 
hak kaybına yol 
açacak bir uygula
ma genel grev 
sebebi sayılacak” 
dedi.
Türk-İş, yeniden 
gündeme gelen 
kıdem tazminatı 
tartışmalarına tepki 
göstererek, kıdem 
tazminatının fona 
dönüştürülmesine 
karşı olduğunu, 
kıdem tazminatında 
hak kaybına yol 
açacak bir uygula
manın genel grev 
sebebi sayılacağını 
bildirdi. Türk-İş 
Başkanlar Kurulu, 
THY çalışanlarının 
eylemiyle gündeme 
gelen hava iş kolu
na grev yasağının 
da uluslararası plat
formlara taşınması 
kararını aldı.
Türk-İş Başkanlar 
Kurulu toplantısın
dan kıdem tazminatı 
ile ilgili uyarı çıktı. 
Başkanlar 
Kurulu’nun kabul 
ettiği bildirgede, 
Ulusal İstihdam 
Stratejisi 
Belgesi’nden emek 
karşıtı hükümlerin 
çıkarılması 
istenerek şu 
ifadelere yer verildi: 
“Türk-İş Başkanlar 
Kurulu, esnek çalış
ma biçimlerinin 
yaygınlaştırılması
na, varolan esnek 
çalışma biçimlerinin 
yasalaştırılmasına, 
güvenceli esneklik 
aldatmacasına, özel 
istihdam bürolarına 
işçi kiralama yetkisi 
verilmesine, asgari

ücretin bölge
selleştirilmesine, 
işsizlik sigortası 
fonunun amacı 
dışında kullanıl
masına, kıdem 
tazminatının hak 
kaybına yol açacak 
şekilde fona 
dönüştürülmesine 
karşıdır. Türk-İş 
Başkanlar Kurulu, 
kıdem tazminatında 
hak kaybına yol 
açacak bir uygula
manın Türk-lş 
açısından genel 
grev sebebi sayıla
cağını hatırlatmakta 
ve bu konudaki 
kararlılığını vurgula
maktadır.” 
Türk-İş Başkanlar 
Kurulu, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın Toplu 
İş İlişkileri 
Yasası’nın çıkarıl
mamasını gerekçe 
göstererek, yüzlerce 
iş yerinde, binlerce 
işçiyi ilgilendiren 
toplu iş sözleş 
meleri için yetki ver
mediğini kaydede 
rek, hükümetten 
Ulusal İstihdam 
Stratejisi Belge 
si’nde yer alan 
emek karşıtı hüküm
leri çıkarmasını iste
di. Bildirgede, THY 
eylemiyle gündeme 
gelen hava iş kolu
na grev yasağının 

da hükümetin çokça 
dile getirdiği ‘ileri 
demokrasi’ yak
laşımına taban 
tabana zıt olduğu 
vurgulandı. 
Bildirgede, THY 
çalışanlarına destek 
verilerek şunlar 
kaydedildi: 
“Hava iş koluna 
grev yasağı getir
ilmesi, demokratik 
rejim işleyişi ile 
bağdaşmamaktadır. 
Türk-İş Başkanlar 
Kurulu, hava iş kol
una getirilen grev 
yasağını kınamakta, 
Hava-İş 
sendikamızın THY 
işyerlerinde yaptığı 
eylemi desteklemek
tedir. Başkanlar 
Kurulu, THY işv
erenini eylem 
nedeniyle işten 
çıkardığı işçilerimizi 
işe geri almaya ve 
işten çıkarmalara 
son vermeye çağır
maktadır. Türk-İş 
Başkanlar Kurulu, 
hava iş koluna 
getirilen grev 
yasağının 
Uluslararası Çalış
ma Örgütü 
sözleşme ve ilkele 
rine aykırı olduğu 
gerçeğinden 
hareketle konunun 
Uluslararası plat
formlara taşınması 
kararı almıştır.”

T ic ar el ue Hizm ette Ci ro Arttı
Ticaret ve hizmet 
sektöründe ciro, bu 
yılın ilk çeyreğinde 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 5,1 arttı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 2012 
yılının 1. dönemine 
ilişkin Ticaret ve 
Hizmet Endeksleri 
verilerini açıkladı. 
NACE Rev.2'ye göre 
hesaplanan 
2005=100 temel yıllı, 
Üç Aylık Ticaret- 
Hizmet Ciro Endeksi 
2012 yılının ilk 
çeyreğinde geçen 
yılın aynı dönemine 
ğöfe yüzde 5,1 
artarken bir önceki 
döneme göre yüzde 
13,2 azaldı.
Aynı dönemde 
ticaret ve hizmet 
sektöründe istihdam 
açısından bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 
6,2 artış yaşandı.

3 aylık İnşaat 
Sektörü İstihdam 
Endeksi, 2012 yılı 1. 
döneminde bir önce
ki yılın aynı dönem
ine göre yüzde 1,9 
arttı..
Bina İnşaatı Sektörü 
İstihdam Endeksi 
yüzde 4,1 artarak 
74,9'dan 77,9'a yük
selirken, Bina Dışı 
İnşaat Sektörü İstih
dam Endeksi yüzde 
1,1 azalarak 
104,6'dan 103,5’e 
düştü. 3 aylık

İstihdam, bir 
önceki döneme 
göre ise yüzde 0,3 
geriledi.
Çalışılan saat açısın
dan değer
lendirildiğinde 
Çalışılan Saat 
Endeksi, 2012 yılının 
1. döneminde geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 6,3 yük

İnşaat Sektöründe 
Çalışılan Saat 
Endeksi 2012 yılı 1. 
döneminde bir önce
ki yılın aynı dönem
ine göre yüzde 0,9 
artarken, Bina İnşaa 
tı Sektörü Çalışılan 
Saat Endeksi yüzde 
1,7 artarak 73,1'den 
74,3'e yükseldi. Bina 
Dışı İnşaat Sektörü 
Çalışılan Saat 
Endeksi yüzde 0,2 
azalarak 105,2'den 
105'e düştü.
3 aylık İnşaat 

selirken, bir önceki 
döneme göre yüzde 
0,6 düştü.
Brüt Ücret - Maaş 
Endeksi de 2012 
yılının 1. döneminde 
bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 17,8, bir önce
ki döneme göre 
yüzde 2,7 arttı.

Sektöründe Brüt 
Ücret-Maaş Endeksi, 
2012 yılı 1. döne
minde bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 16,3 
arttı. Bina İnşaatı 
Sektöründe Brüt 
Ücret-Maaş Endeksi 
yüzde 18,5 artarak 
145,1’den 172,0'a, 
Bina Dışı İnşaat 
Sektöründe Brüt 
Ücret-Maaş Endeksi 
ise yüzde 13,9 
artarak 198,5'den 
226'ya yükseldi.
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Maspoılıı nene kramponlara Mam yemeği

Seyfettin SEKERSOZ

Bu sezon ilk kez 
oluşturulan ve 7. 
gurupta başarılı 
maçlar çıkarak 
Kumla Gençlikspor 
U-13 takımı düzenle' 
nen yemekte bir 
araya gelerek 
başarılarını birlikte 

kutladılar.
Küçük Kumla 
girişinde bulunan 
Harmanlık Et Mangal 
tesislerinde düzenle
nen yemeğe, Kulüp 
Başkanı Ekrem 
Tarakh’nın yanı sıra 
yönetim kurulu 
üyeleri Ali Aş ve

Battal Tepecik ile 
takımın başarılı 
hocası Mustafa 
Sarılı’nın da katıldığı 
yemekte Kumlah 
genç kramponlar, ilk 
kez katıldıkları 
sezonu değer
lendirdiler.
Neşe içinde geçen 

yemekte futbolcu
larını kutlayan Kumla 
Gençlikspor Kulüp 
Başkanı Ekrem 
Taraklı, gelecek 
sezona daha tecrübe 
kazanmış bir takımla 
katılacaklarını ve 
bundan sonraki yıl
larda hedeflerinin 

gurupta birincilik ola
cağını söyledi.
Takımın ileriki yıllar
da tamamen genç 
yeteneklerden oluş
turulması için alt 
yapıya yöneldik
lerinin de altını çizen 
Taraklı, “Amacımız 
tamamen alt yapımız

dan yetiştirdiğimiz 
bir takım yaratmaktır. 
Bunun temellerini bu 
yıl attık, gelecek yıl
larda Kumlaşpor alt 
yapıdan yetişecek 
futbolcularıyla gurur 
duyulacak bir kulüp 
olacaktır" şeklinde 
konuştu.

flv tutkunları Bursa'da buluştu
TÜYAP Bursa 
Fuarcılık tarafından 
düzenlenen 4. Bursa 
Doğa, Av 2012 Fuarı 
dün kapılarını açtı. 
Bursa Uluslararası 
Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde yapıla
cak fuara 24 ülkeden 
228 firma katılıyor. 
Fuar, yurtdışı ve yurt 
içinden gelecek on 
binlerce doğa ve av 
tutkununu bir araya 
getirecek. Avcılık 
malzemelerinden 
doğa sporlarına, 
balıkçılık 
malzemelerinden av

turizmine, kara ve 
deniz taşıtlarından 
tahnit sanatına kadar 
geniş konşeptiyle 
dikkat çeken fuar, av

sezonu öncesinde 
ülke avcılığındaki 
gelişmeleri tanıtacak. 
Fuarı Afganistan, 
Bulgaristan,

Ermenistan, Gürcis 
tan, İngiltere, İran, 
Makedonya, Ukrayna 
ve Yunanistan’dan da 
vetli alım heyet
lerinin, yurtiçinden 
ise avcılık ve doğa 
sporları ile ilgili 
dernek ve kulüp 
üyelerinin ziyaret 
etmesi bekleniyor. 
Yurt içi ve dışından 
600 markayı TÜYAP 
çatısı altında buluş
turan fuar öncesi 
basın toplantısı 
düzenleyen TÜYAP 
Bursa Fuarcılık A.Ş. 
Genel Müdürü İlhan

Ersözlü, fuarın ulus
lararası bir özellik 
kazandığına dikkat 
çekti. Ersözlü, 
"Konusunda ülke 
mizin en geniş buluş
ması olan fuar, 2011 
yılında 48 bin 916 
kişi tarafından ziyaret 
edilerek av sezonu 
öncesinde gelinen 
son noktayı ve sek
törün gücünü 
Avrasya coğrafyası
na göstermiştir. 
Düzenlendiği ilk yıl
dan beri katılımcı 
sayısı ve niteliği ile 
ziyaretçiler tarafın

dan çok başanlı 
bulunan, avcılık ve 
doğa sporları konusu 
ile ilgili tüm dernek 
ve kulüp üyelerinin 
davetli olduğu Bursa 
Doğa Av Fuan, 2012 
yılı için uluslararası 
fuar vasfı kazanarak 
bir ilki gerçekleştir
miştir" dedi. Bursa 
Doğa, Av Fuarı, 7-9 
Haziran ta rihlerinde 
11.00-20.00 saatleri 
arasında, 10 Haziran 
tarihinde ise 11.00- 
19.00 saatleri arasın
da ziyaret edilebile
cek.

Türkçe Olimpiyatlarını Mahdy kazandı
Uluslararası Türkçe 
Derneği (Türkçeder) 
tarafından bu yıl 
10'uncusu düzenle
nen Uluslararası 
Türkçe Olimpiyatları 
kapsamındaki 'Şiirin 
Yıldızları Finali* yarış
masını Mısır'dan 
Mennetallah Ahmed 

Mahdy kazandı. 
Ankara Spor 
Salonu'nda yapılan 
Şiir'in yıldızları final 
törenine Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık 
Bakanı Mehdi Eker, 
Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, Ankara 

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Melih 
Gökçek ve çok sayı
da davetli katıldı.

Jürinin oyları sonu
cunda Mısır'dan 
Mennatallah Ahmed 
Mahdy 'Sürgün Ülke
den Başkentler

Başkentine' isimli 
şiiriyle birinci oldu. 
İkinciliği ise 
Türkmenistan'dan 
Aygün Elyasova, 
üçüncülüğü ise 
Makedonya'dan 
Muhammed Tahîri 
elde etti.
Şarkının Yıldızları

Finalinde dereceleri 
Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Melih Gökçek 
açıkladı.
Gökçek ilk üçe giren
lere tablet bilgisayar 
hediye edeceğini 
söyledi. Gökçek 
konuşmasını şöyle 

tamamladı: 
"Bunlara emeği 
geçenlere gerçekten 
saygılarımı sunuyo
rum. Bu özel projeye 
imzalarını atan 
herkese ve özellikle 
Fethullah Gülen 
Hocama da şükran
larımı sunuyorum."
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Mliye Saraüi'nın yolu açılıyor
Gemlik Belediyesi Hisar 
tepe revizyon planlarının 
kabul edilmesinden sonra, 
planlarda görülen ve Adliye 
Sarayı arsasının altından 
geçen Umurbey yolu ile bir
leşen 15 metre genişliğin
deki imar yolunun açılma 
çalışmalarına başlandı, 
inşaat ihalesinin 2013 yılın
da yapılacağı ve 2014 yılın
da da Gemlik Ağır Ceza 
davalarına da bakacak bir 
düzenleme ile yeni Adliye 
Sarayı hizmete girecek.
Haberi sayfa 2’de

Sahte tatara 
çetesi çökertildi
Bursa'da hayali şirket kurup 
sahte fatura düzenleyen 13kİŞk. 
lik şebeke polis tarafından çöker 
tildi. 3 kişi ifadelerinin alın
masının ardından adliyeye sevk 
edildi. Haberi sayfa 3’de

Mi ti* mile

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Tatile Merhaba..
Dün, 17 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz 

tatiline başladı.
Türkiye genç nüfusu oldukça çok olan bir 

ülke..
Nüfusu ise sürekli artıyor.
Başbakanın her eve 3 çocuk fetvasından 

sonra, kürtajı yasaklama girişimlerinden sonra 
nüfus patlaması yaparsak şaşmayın.

Batılı gelişmiş toplumlarda, bireyin her türlü 
sosyal güvencesi olmasına karşın bakabilecek
leri kadar çocuk yapmaları nedeniyle nüfusları 
fazla artmıyor.
Bizde ise, hızlı nüfus artışı sonucu, 

okullarımızda 40-60 kişilik sınıflarda öğrenci 
okutuyor. Devamı sayfa 4’de

İstikrar ve güven 
şampiyonluk gelirdi

Zeytin ve zeytinyağı 
ihracat şampiyonu 
Marmarabirlik, bayi
lerini KKTC’de 
topladı. Bayilere 
hitap eden Yönetim 
Kurulu Başkanı Asa, 
Marmarabirlik’in, 
zeytin ve zeytinyağı

sektöründeki ihracat 
şampiyonluğunun, 
yönetim ve denetim 
kurullan, kooperati
fler, ortaklar, perso 
nel ve bayiler arasın
da yakalanan istikrar 
ve güvenle kazanıldı 
ğını söyledi. 2’de

2011-2012 eğitim ve öğretim yılı dün sona erdi. 
İlçemizdeki ilköğretim ve lise çağındaki 18 bin 
500 öğrenci karnelerini alarak, yaz tatiline girdi. 
Dün, okullarda öğrencilere karneleri dağıtılırken, 
okullarından mezun olan öğrenciler için kep 
atma törenleri düzenlendi. Öğrenci ve öğretmen
ler, 17 Eylül 2012 günü ders başı yapacak

GEMLİK BELEDIYESFOR
DİRENEMEDİ 1-9

U-13 play-off ilk maçında güçlü rakibi Bursa 
spor karşısında ilk sınavını veren Gemlik Be 
lediyespor sahadan 9-1 mağlup ayrıldı. B’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Zeytin ve zeytinyağı ihracat şampiyonu Marmarabirlik, bayilerini 
KKTC’de topladı. Bayilere hitap eden Yönetim Kurulu Başkanı Asa, 
Marmarabirlik’in, zeytin ve zeytinyağı sektöründeki ihracat şampiyon
luğunun, yönetim ve denetim kurulları, kooperatifler, ortaklar, personel 
ve bayiler arasında yakalanan istikrar ve güvenle kazanıldığını söyledi.Hisartepe Mahallesi 

Bursa asfaltının 
üzerinde yapılacak 
olan Gemlik Adliye 
Sarayı için 
start verildi.
Gemlik Belediyesi 
İmar planlarında 
yapılan revizyon ile 
Hisartepe 
Mahallesi’nde İmar 
Yasası’nın 18. mad
desinin uygulaması 
ile Adliye Sarayı’nın 
yapılması için 8 
dönüm Hâzineye ait 
küçük parsellerin 
birleştirilmesi ile 
arsa oluşturuldu. 
Büyükşehir ve 
Gemlik Belediye 
Meclisi’nde onan
ması ile kesinleşen 
Hisartepe Mahallesi 
revizyon imar plan
larının uygulan
masına başlandı. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
döneminde yap
tırılan planlara 
Güler’in görevden 
uzaklaştırılmasın
dan sonra, yeni 
yönetim tarafından 
Savcılığa yapılan

Gemlilı Sevenler Derneği fcuraluyor
Gemlik 
Belediyesi’nin 
öncülüğünde oluştu 
rulan Kent 
Konseyi’nin işlevlik 
kazanmaması üze 
rine, eski Belediye 
başkanları, Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı, siyasetçi
lerin de bulunduğu 
kişilerden oluşan 
Gemlik Sevenler 
Derneği’nin kurul
ması için ilk adım 
atıldı.
Gemlik’in sorunları 
ve çözüm önerileri 
konularında fikir

şikayetle planlarda 
bazı şahısların 
kayrıldığı iddia 
edilmişti.

YOL AÇIMINA 
BAŞLANDI 
Gemlik Belediyesi 
Hisartepe revizyon 
planlarının kabul 
edilmesinden 
sonra, planlarda 
görülen ve Adliye 
Sarayı arsasının 
altından geçen 
Umurbey yolu ile 
birleşen 15 metre 
genişliğindeki imar 
yolunun açılma 
çalışmalarına 

alışverişinde bulun
mak ve oluşturduk
ları önerileri yetkili 
makamlara 
götürmeyi 
amaçlayan Gemlik 
Sevenler Derneği’nin 
kurucuları arasında 
eski Belediye 
Başkanı Hakkı Çakır, 
eski Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanlarından 
Tevfik solaksubaşı, 
eski Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut. Gazetemiz 
yazarı İnan Tamer, 
Anavatan Partisi 

başlandı. 
Dik yamaçlarda 
zeytinlikler arasında 
açılan yolun tamam
lanmasından sonra, 
Adalet Bakanlığı 
tarafından Gemlik 
Adliye Sarayı’nın 
projesinin 
yapılarak, inşaat 
ihalesinin 2013 
yılında yapılacağı 
ve 2014 yılında da 
Gemlik Ağır Ceza 
davalarına da 
bakacak bir 
düzenleme ile 
yeni Adliye 
Sarayı hizmete 
girecek.

Eski İlçe Başkanı 
Hasan Başaran, 
Emekli Bankacı 
Yaşar Timuroğlu, 
eski Siyasetçi Ali 
Altuntaş, Metin Ünlü 
ve Ahmet Hocaoğlu 
gibi isimler bulunu 
yor. Derneğin kurul
masından sonra, 
yapılacak çalışmalar
la halktan destek ve 
ilgi göreceği kurucu
lar tarafından belir
tilirken, derneğin 
Gemlik sorunlarını 
çözümüne büyük 
katkı sağlayacağı 
belirtildi.

Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, “Değişim, 
dönüşüm ve planlı 
büyüme” parolası 
ile yön verdikleri 
çalışmalarıyla 
Marmarabirlik’te 
istikrar ve güven 
sağlandığını söyle
di. Asa, 2011 yılın
da, zeytin ve 
zeytinyağı sek
törünün şampi yonu 
olmalarının da, bu 
istikrar ve güve nin 
eseri olduğunu 
bildirdi.
Marmara Bölgesi’n 
de 8 kooperatif 
bünyesinde 30 bine 
yakın ortağı bulu
nan, sofralık zeytin 
de dünya markası 
olan Marmarabirlik, 
bayileriyle yavru 
vatan KKTC’de 
buluştu. Ülke gene 
lindeki Marmara bir
lik bayileriyle 
yapılan toplantının 
açılışında konuşan 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, son dönemde 
araştırma ve geliştir 
meye verdikleri 
önemle, ürün çeşitli 
liğini artırdıklarını 
söyledi. Sirkeli çizik, 
gold, kuru sele, di 
limlenmiş zeytin ve 
çeşitli tip ve amba 
lajlarda yeşil zeytin 
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üretimine de baş
landığını vurgulayan 
Asa, “Marmarabirlik, 
Ar-ge çalışmaları 
sonucunda, pek çok 
ilke imza atmıştır.
Tüketici talepleri 
doğrultusunda bayi
lerimizin siparişle 
rine daha hızlı ve 
etkin şekilde yanıt 
verebilmek için 
entegre tesisleri 
mizde üretim planla
ma birimi oluştur
duk. Pazarlama ve 
satış organizasyo 
numuzda ciddi ve 
köklü değişimler 
gerçekleştirdik.
Yanı sıra pazarlama 
stratejilerimiz ile 
satış kanallarımızı 
revize ettik” dedi.

ULUSLARARASI 
ŞİRKET GİBİ 
Başkan Asa, 
bayilere hitaben 
şöyle konuştu: 
“Marmarabirlik, 
Türkiye'nin en 
büyük 340. sanayi 
kuruluşudur.
Birliğimiz geçtiğimiz 
yıl itibari ile yaklaşık 
215 milyon liralık 
ürün satışı gerçek
leştirmiştir. Son 3 
yılda yurtiçi ve yurt
dışı satışlarımızda 
TL bazında yüzde 
31 büyüme gerçek
leştirdik. Yurtiçi ve 
yurtdışında sürekli 

yeni pazar arayıştan 
içinde olan 
Birliğimiz ihracat 
yaptığı ülke sayısını 
39’a çıkarmıştır. 
Birliğimiz zeytin ve 
zeytinyağı sek
töründe Türkiye 
İhracatçılar 
Meclisi verileri 
doğrultusunda 
ihracat şampiyonu 
olmuştur.” 
Asa. konuşmasını. 
Marmarabirlik’in 
yakaladığı başarıda I 
payı olan, başta 
yönetim ve denetim 
kurulu olmak üzere 
personele ve ba 
yilere teşekkür 
ederek tamamladı. 
Marmarabirlik dis
tribütörleri ise 
zeytin sektörünün 
en önemli, en güve
nilir firması ile çalış
maktan ve bayisi 
olmaktan gurur duy
duklarını, birliğin 
son yıllarda bir 
kooperatif gibi 
değil, uluslararası 
şirketler gibi

1 yönetildiğini 
gözlemlemekten 
mutlu olduklarını

Ttade ettiler, 
bugün süren 

' toplantılarda, yak 
laşan ramazan ayı 
öncesi satışların 
a ruh İmasına 
yönelik çalışmalar 
ele alındı.
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Sahte tatma çetesi çökertildi
Bursa'da hayali şir
ket kurup sahte 
fatura düzenleyen 
13 kişilik şebeke 
polis tarafından 
çökertildi.
İddiaya göre 
şebekenin ele
başılığını yapan 
MB ve K.A. isimli 
şahıslar, otomotiv 
yedek parçası 
alanında hayali şir
ket kurdu. Tabela 
üzerinde var olan 
ancak fiilen olmayan 
bu firma, bazı 
akaryakıt istasyon- 
lan ile otomotiv fir
malarının isimlerini 
kullanarak sahte 
fatura tanzim etti. 
Şebeke için çalışan 
şahıslar, bir 
akaryakıt istasyo 
nundan 10 TL'lik 
fatura aldıktan 
sonra bu fatura 
üzerinde oynama 
yaptı. 10 TL’lik fatu

İIMİIİ (ilişi Silili Mill ııhWı
Bursa polisi, lider
liğini kendi çocuk
larına bile hırsızlık 
yaptırdığı iddia 
edilen ana-kızın 
yaptığı şebekeyi, 5 
ay süren kameralı 
takiple çökertti. 
Edinilen bilgiye 
göre, kiraladıkları 
otomobillerle 
Kocaeli, İstanbul, 
Eskişehir, Sakarya 
ve Ankara'ya 
hırsızlık turuna 
çıktıkları iddia 
edilen bir şebekenin 
çökertilmesi için 
polis alarma geçti. 
Şehir merkezindeki 
otobüs durakları ve 
kuyruklarda 
sıkıştırdıkları* 
vatandaşların cüz
danlarını çalan ve 
bazı işlerde kendi öz 
çocuklarını bile kul
landıkları iddia 
edilen zanlılar, polis

raları 100 TL 
olarak yeninden 
düzenleyen zanlılar, 
bu faturaları servis 
ve özel halk otobüs
leri şoförlerine 
verdi. Böylece 10 TL 
akaryakıt alan bir 
şoför, 100 TL 
akaryakıt almış gibi 
gider gösterdi. 
Masraflarını yüksek 
gösteren firmalar, 
bu sayede devlete 
daha az vergi ödedi. 
Otosansit ve Mimar 

kameraları tarafın
dan 5 ay boyunca 
takip edildi. 
Şüphelilerden 
birinin çantası 
çalınacak kişiyi , 
oyalaması, diğer 
2'sinin de 
sıkıştırarak hırsızlık 
yapması, polis kam
erası tarafından 
saniye saniye 
görüntülendi.
Liderliğini ana-kızın 
yaptığı şebekenin 
çökertilmesi için

Sinan Mahallesi'ne 
ofis açan zanlılar, 
düzenledikleri sahte 
faturaları para 
karşılığında 
şoförlere sattı. 
Şebeke bu yolla 
şimdiye kadar 
250 bin TL para 
topladı.
Zanlıların ayrıca, 2.5 
milyon TL değerinde 
piyasaya 
sürülmemiş sahte 
fatura düzenledikleri 
ortaya çıktı.

polis tarafından 
yapılan şok baskın
larda 12 kişi gözaltı
na alındı. Çete ele
manlarının evlerinde 
yapılan aramalarda, 
çok sayıda ziynet 
eşyası ve çetenin 
şüphe çekmemek 
için kullandığı 3 
lüks otomobile el 
konuldu. Ayrıca yak
laşık 100 bin lira 
değerindeki ziynet 
eşyasının bulun
duğu kiralık

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Şube Müdürlüğü, 
akaryakıt istasyon
ları ve bazı firma 
sahipleri tarafından 
kendilerine 
gelen 23 ayrı ihbarı 
değerlendirerek 
şebeke üyelerini 
tespit etti. Polis 
tarafından takibe alı
nan şebeke 
üyelerinin evlerine 
sabah saatlerinde 
operasyon düzen
lendi. Zanlıların 
evlerinde yapılan 
aramada çok sayıda 
sahte akaryakıt fişi, 
bazı firmalara ait 
faturalar ele geçi 
rilirken, gözaltına 
alınan 13 kişi 
ifadelerinin alın
masının ardından 
adliyeye sevk 
edildi.

kasaya da tedbir 
konuldu. 
Gözaltına alının 
lider H.Ö. (48), kızı 
İ.K. (34), oğlu S.Ö. 
(18), A.A. (39), K.T. 
(34), E.A. (48), C.A. 
(43), O.D. (51), A.K. 
(26), E.U. (29), V.Ö. 
(40) ve F.Ö. (26), 
"örgüt kurmak, 
kurulan örgüt kap
samında hırsızlık 
yapmak, yaşı küçük 
çocukları suça 
teşvik etmek" 
suçlarından 
adliyeye sevk edildi. 
Ayrıca çetenin 
hırsızlıkta kullandığı 
3 çocuk da çocuk 
polisine teslim edil
di. Şebeke ile 
bağlantılı olan 2 
kişinin daha önce
den tutuklandığı, 
2 kişinin de firarda 
olduğu ifade 
edildi.

Heieüesen 
ugmiM

Bursa'da bir otomo
bilin alt kısmına 
gizlenmiş 23 kilo 
500 gram eroin 
ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı narkotik büro 
ekipleri, Van'dan 
İstanbul'a eroin 
taşınacağı ihbarı 
üzerine İnegöl'de bir 
otomobili takibe aldı. 
Merkez Osmangazi 
ilçesi Terminal 
Kavşağı'nda aracı 
durduran ekipler, 
yaptıkları aramada 
otomobilin alt kısmı
na gizlenmiş 23 kilo 
500 gram eroin ele 
geçirdi. Araçtaki

SATILIK
1) KROM SOKAK’TA 

140 M2 DÜKKAN 70.000 TL
2) ŞİRİN PLAZA’DA

3. KAT 25 NOLU İÇİ YAPILI 
MUTFAK VE WC’Lİ

130 M2 OFİS 120.000 TL
3) MANASTIR BAYTAŞ 

ZÜMRÜT VİLLALARINDA 
İÇİ YAPILI DUBLEKS EV 

SATILIKTIR

0541 516 61 54

Cemal K. (32), 
kardeşi Mehmet K. 
(34) ve akrabaları 
Rıdvan K. (21) 
gözaltına alındı. 
Zanlıların emniyette
ki ifadelerinin ardın
dan "uyuşturucu 
ticareti yapmak" 
suçundan adliyeye 
sevk edileceği 
bildirildi.
Köpeklerin koku 
almasını engellemek 
için zanlıların uyuş
turucu poşetlerinin 
dış kısmını kahve ile 
kapladıkları 
öğrenildi.
Bu arada operasyon, 
polis ekiplerince 
basın mensupları 
için canlandırma 
yapılarak anlatıldı.

Kıskançlık 
yüzünden

esini 
bıçakladı

Bursa'da bir kişi, 
iddiaya göre cep tele
fonunda gördüğü 
mesaj nedeniyle 
kıskandığı eski eşini 
bıçakla yaraladı. 
Olay, merkez Nilüfer 
ilçesi Konak 
Mahallesi Balat 
Sokak'ta meydana 
geldi. İddiaya göre 

boşandığı eşiyle 
aynı evde yaşayan 
A.D., eski karısının 
cep telefonunda tanı
madığı bir kişinin 
mesajını gördü. 
Mesajın kimden 
geldiğini soran 
A.D. ile S.K. arasında 
kıskançlık yüzünden 
tartışma yaşandı.

Çıkan tartışma 
sonucunda A.D., eski 
eşi S.K.'yi bıçakla 
hafif yaraladı.
Evden sesler geldiği
ni duyan apartman 
sakinleri polise 
haber verdi.
Olay yerine gelen 
polis, sağlık ekipler
ine haber verdi.

Sırtında sadece 
bıçak çiziği olduğu 
öğrenilen 
kadın, Çekirge 
Devlet Hastânesi'nde 
tedavi altına 
alındı. Zanlı polis 
ekipleri tarafından 
gözaltına alınırken, 
olayla ilgili soruştur
ma başlatıldı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hemşehri MilliW* Wil İlil
Tatile Merhaba..

Cumhuriyetin kurulduğundan bu yana, devlet 
çocuklarımızın okuyacağı sayıları az sınıfları 
açamadı.

Okul, derslik, araç gereç ve öğretmen sorun
larını çözümleyemedi.

Milli Eğitim milli olmanın dışında her türlü 
eğitimi veren kurumlar oldu.

Benim öğretmenlik yaptığım yıllarda, 
ilkokullarda Amerikan sistemi denen bir eğitim 
sistemi uygulanıyordu.

Rahmetli Özal, bu sistemin yerine Japon mo 
delini, bir başkanı Alman sistemini getirdi.

28 Şubat döneminde, İmam Hatip Liselerinin 
sayısı, düz liselerden olunca, din adamı 
yetiştirecek olan bu meslek okullarının önü 
kesildi.

Orta okul bölümleri kapatıldı.
Eğitim sistemi, her iktidar döneminde yaz boz 

tahtasına döndürüldü.
Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’ün ilkeleri ve 

çağdaş dünyanın uygulamaları bir kenarıya iti 
lerek, kimi milliyetçi, kimi şoven, kimi Türk 
İslam sentezini vermeye çalışan biçimler aldı.

Bir türlü kendimize ait bir model oluştura- 
madik.

Tek parti döneminde kurulan Köy Enstitüleri 
dışında...

Bugün ise iktidarda bulunan AKP, eğitime yeni 
biçim veriyor.

İslamcı bir geçmişi olan başbakan ve bakan
larının çoğunluğu, yeni modelde, başbakanın 
deyimiyle “Dindar nesiller yetiştireceğiz’’ 
demişti.

Uygulamaya koydukları, toplumun dinamik
lerinin olurunu almadıkları 4+4+4 dedikleri sis
temi meclis çoğunluğuna dayanarak, bir dayat
ma olarak yasalaştırdılar.

Gelecek yıl 5 yaşına gelen çocuklar ana okulu
na yazılacak.

İlkokullar 4 yıl olacak ve orta okullardan ayrı 
binalarda öğrenim görecekler.

Ortaokul ve liselere aynı olacak.
Ortaokullara devam zorunluluğu olmayacak.
Toplumun büyük bir kısmı ilkokulu dışarıdan 

ehliyet almak için bitiren bir ülkede, tarikatların, 
cemaatların etkinliğinin giderek arttığı bir 
toplumda kız çocukları bu sistemle okula gön
derilecek mi sizce?

“Baba beni Okula gönder’’ kampanyaları 
bugünlerde sürdürülürken, gelecek yıllarda 
artarak devam edecektir.

Önceki gün, Gemlikte bir okulun velileri, 
çocuklarının mahallelerine yeni yapılan okulda 
eğitim göremeyeceklerini öğrenince tepki 
olarak Kaymakamlığın kapısına dayanmışlar.

4+4+4 sistemini öğretmek için Pazartesi günü 
öğretmenlere eğitim verilecekmiş.

Dedik, eğitimimiz yaz boz tahtası.
Şimdi daha da kötü bir hal alacağı bugünden 

belli. |
Bunlara iktidardan düştüklerinde, bu sistemde 

çöplüğe atılacak.
Bu ülkenin 17 milyon çocuğu gelecek yıl ne ile 

karşılaşacaklarını bilmeden tatil yapacaklar.
Hepsine iyi tatiller diliyorum.

Gemlik Belediyesi’nin 
organize ettiği gelenek
sel “Biz Gemlik’iz. 
Hepimiz Kardeşiz” 
Hemşeri Dernekleri 
Şenliği sona erdi.
4 Haziran tarihinde 
başlayan şenlikler, 
7 Haziran Perşembe 
akşamı organize edilen 
final gösterimleriyle 
son buldu.
Bu yıl 4.’sü yapılan şen
liklerin final gecesinde 
YozgatlIlar, Hamidiye 
Köylüleri, Artvinliler ve 
Trabzonlular Derneği 
ekipleri ve ozanları 
izleyenleri unutulmaz 
saatler yaşattılar.
İç Anadolu Yöresine 
özgü halk dansları 
oyunlarıyla başlayan 
etkinliklerde, kasap 
havası, şeker oğlan, 
kolbastı, horon ve 
halaylar final gecesine 
renk kattı.
Gemliklilerin yoğun ilgi 
gösterdiği ve karnaval 
alanına çevirdiği Sosyal 
Yaşam Merkezi’de final 
gecesinde dolup taştı. 
Yöresel yiyeceklerin 
beğenime sunulduğu 
stantlarda, derneklerde 
kendi yörelerine özgü 
gösterimlerle binlerce 
Gemlikliyi coşturdular. 
Erzurumlular Derneği 
de sembolik Kız Alma 
gösterimi sahneledi. 
Hemşehri Dernekleri 
adına Trabzonlular 
Derneği Başkanı Kemal 
Karslı şenliklere katılan 
20 hemşeri derneği 
adına, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a teşekkür 
plaketi sundu.
Urfalılar Derneği de 4 
gece boyunca sunucu
luk yapan Necmi 
İnce’ye plaket verdi. 
Hemşeri Dernekleri 
Başkanlar! kapanış 
konuşmalarında 
Belediye Başkanvekili 
Refik Yılmaz’a, Belediye 
Meclis üyelerine ve

Belediye çalışanlarına 
teşekkür ederek, şenlik
lerin önümüzdeki yıldan 
itibaren 5 ile 7 güne 
çıkarılması talebinde 
bulundular. 
Derneklerin taleplerini 
uygun bulduklarını 
belirten Gemlik 
Belediye Başkanvekili 
Refik Yılmaz’da, Barış, 
Dostluk, Kardeşlik, 
Birlik ve Beraberliklerin 
pekiştiği etkinliklerin 
tüm ülkeye örnek 
olduğunu vurguladı. 
Şenliklere büyük 
özveriyle katılan 
derneklere teşekkür 
eden Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, şenlikleri her 
geçen yıl daha da 
güzelleştirmeye çalıştık
larını kaydederek, 
önümüzdeki yıl tüm

derneklerle işbirliği 
içinde daha renkli orga* 
nizasyonlara imza ata* 
cakları sözünü verdi.

4 gün süren Hemşehri 
Şenliklerinin Finali 
Dadaşlar Derneği’nin 
sunumuyla sona erdi

GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM NÜFUS 
CÜZDANIMI KAYBETTİM. YENİSİNİ ÇIKARACAĞIMDAN 

ESKİSİNİN HÜKMÜ YOKTUR. TÜRKAN ÖLÇER

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Anadolu İmam Hatip 
lisesi Türkiye İkincisi oldu

2011-2012 Eğitimde 
Toplam Kalite Yöne 
timi Uygulamaları 
Paylaşım Toplantısı 
ve ödül Töreni 
06/06/2012 tarihinde 
Çarşamba günü 
Başkent öğretmenevi 
Konferans Salonunda 
yapıldı.
2010-2011 Eğitim 
öğretim yılında Gem 
İlk Anadolu imam 
Hatip Lisesi'nde 
yürütülen "Değerler 
Eğitimi Projesi " 
Ocak ayında ekip ka 
tegorisinde İl Birin 
cisi oldu. Nisan ayın
da saha ziyaretine 
kalan okullar belirlen
di. Mayıs ayında 
yapılan saha ziyaret
leri sonucunda 
Türkiye'de Eğitimde 
Toplam Kalite ödülü 
Yarışmasına başvu
ran 3965 okul arasın
dan Finale kalma 
başarısını gösterdi. 
Başkent öğretmen 
evi’nde Milli Eğitim 
Bakanı Ömer Dinçer, 
Kalkınma Bakanı

Cevdet Yılmaz ve üst 
düzey bürokratların 
katıldığı törende 
Bursa II Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı 
Muhammet Ataklı, 
Bursa İl Formatörü 
Halis Korkmaz, Gem 
lik ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Gemlik İlçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Burhan İnan, 
Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü AR-GE 
Biriminden Yasemin 
Bulut Gemlik Ana 
dolu imam Hatip 
Lisesi pusula ekibi 
nin mutluluğunu pay
laştılar. ödül törenin 
de kurum kategori 
sinde ve ekip kate
gorisinde finale kalan 
22 okulun dereceleri 
açıklandı. Gemlik 
Anadolu imam Hatip

Lisesi'nin ekip kate
gorisinde Türkiye ikin 
ciliği plaketini Okul 
Müdürü Mehmet 
Türkmen ve Pusula 
Ekibi Milli Eğitim 
Bakanı Sayın Ömer 
Dinçer'in elinden 
aldı.
Okul Müdürü Mehmet 
Türkmen, Müdür 
Yardımcısı Sergül 
Temir ve Süleyman 
Emiroğlu’na İngilizce 
Öğretmenleri Adalet 
Gürbüz ve Deniz 
Uğur'a, Edebiyat 
öğretmenleri Hidayet 
özcan ve İsmail 
Çetin'e, Biyoloji öğ 
retmeni Raşit Arı 
türk’e, Tarih öğretme 
ni Zeki Yaslaş’a 
teşekkür ederek birlik 
te çalışmaktan duy
duğu mutluluğunu 
ifade etti.

Milliyetçi Hareket 
Partisi II Başkanı 
Hasan Toktaş, 
Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, Gemlik 
Belediye Meclis 
Üyesi Suat Laçinok 
ve Gemlik Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Mehmet femin 
özcanbaz, MHP 
Gemlik Belediye 
meclis üyesi Ömer 
Kahraman’ı bir 
süredir lösemi 
tedavisi gördüğü 
Bursa Onkoloji 
Hastanesi’nde 
ziyaret etti. 
Duygusal anlar 
yaşanan ziyarette, 
mücadeleyi seven 
bir yapısı olduğu 
bilinen Kahraman’ın 
moralinin yüksel 
olduğu dikkat çekti. 
MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli adına 
İl Başkanı Hasan 
Toktaş tarafından,

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Ömer Kahrama’a 
almış olduğu 
meclis üyeliği 
sorumluluğunu 
MHP’ye yakışır 
şekilde temsil 
ettiğinden dolayı 
geçmiş olsun dilek
leri ile teşekkür 
plaketi takdim 
edildi.
Plaketi alan Ömer 
Kahraman, "Bu 
Plaketi kendim için 
değil, tüm MHP’li 
seçmenler 

adına alıyorum. 
Hastalığımla olan 
mücadelemin 
ardından tekrar 
aranızda olacağım” 
şeklinde konuştu. 
Sağlık sorunların
dan dolayı 
devam edemediği 
belediye 
meclis üyeliği 
görevinden 
ayrılan Ömer 
Kahraman’ın 
yerine Metin Şanlı 
getirildi.

GENLİK BELEDİYESİ GENCLİKve SPOR KUIÜBÜ
2012 YAZ SPOR OKULLARI

BASKETBOL
1995-2005 DOĞUMLULAR1999-20M DOĞUMLULAR

ri SATRANÇ
|| w-aww&wui?

I. DONEM
11 HAZİRAN 
6 TEMMUZ

II. DONEM
9 7EMMW
3 AĞUSTOS

III. DONEM
6 AĞUSTOS 
31 AĞUSTOS

Sosyal Yaşam Merkezi TEL: 512 00 30

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


9 Haziran 2012 Cumartesi Gemlik KErfez Sayfa 6

Umurbey Abdullah 
Fehmi Anaokulu B 
sınıfı öğrencileri 
velilerin de katılımıy
la anaokulundan 
mezun oluşlarını 
Umurbey’de eski 
belediye binasında 
bulunan salonda 
kutladılar.
Pasta keserek 
düzenlenen balo da 
öğrenciler ve aileleri 
Anaokulunu bitire
cek, eğitim hayatın
da bir adım daha 
ilerleyecek olmanın 
gururunu yaşarken, 
baloda da keyifli 
anlar geçirdiler.

SflTlUK 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

1 milyon 98 bin 243 öğrenci sınava girecek
Milli Eğitim Bakanlığı 
Yenilik ve Eğitim 
Teknolojileri (YEĞİ 
TEK) Genel Müdürü 
Mahmut Tüncel, saat 
10.00'da yapılacak 
sınava 1 milyon 98 
bin 243 adayın gire

ceğini bildirdi. 
Tüncel, sınavın 654'ü 
yurt içi ve 1O'u yurt 
dışında olmak üzere 
toplam 664 sınav 
merkezinde ve 3 bin 
828 binada gerçek
leştirileceğini belirtti.

Sınavda öğrencilere 
100 soru yöneltile
ceğini ve bu soru
ların Türkçe, Mate 
matik, Fen ve 
Teknoloji, Sosyal 
Bilimler ve Yabancı 
Dil alanlarında ola-

elm& sekeri

ERKEN KAYIT 
flVfiNTflJLfiRIMIZDfiN 

YARARLANIN

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

w KURUMU

(GİTİMDS13. 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 RAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP,

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

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

cağını söyledi. 
Öğrencilere soruları 
cevaplamaları için 
120 dakika süre ver
ileceğini belirten 
Tüncel, "Her alanda 
olduğu gibi bu alan
da da engelli öğren
cilerimiz için pozitif 
ayrımcılık yaparak 30 
dakika ek süre veri 
yoruz. Dolayısıyla 
sınavımızın 10.00'da 
başlayacağını ve ek 
süreyle birlikte 
12.30'da biteceğini 
bildirmek istiyorum 
velilerimize ve 
öğrencilerimize " 
dedi.
Öğrencilerin 
en geç saat 
9.30'da sınav binası 
önünde olması 
gerektiğini belirten 
Tüncel, daha önce
den gidip okulu da 
görmelerinin faydalı 
olacağını ifade etti. 
Her yıl olduğu gibi 
bu yıl da sınav için 
bütün güvenlik 
önlemlerini aldık
larının altını çizen 
Tüncel, "Çünkü 
biliyoruz ki bu 
sınav çocuklarımızın 
hayatında önemli bir 
dönemeç. Bu sınavın 
adil bir şekilde 
yapılmasını istiyoruz. 
Hiçbir öğrencimizin 
mağdur olmasını 
istemiyoruz. Bu 
nedenle bakanlığımız 
merkezinden 400 
denetmen, 202 
bakanlık temsil
cisiyle 116 bin 
724 bina ve salon 
görevlisi sınavda 
görev alacak.

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

KRŞeOC B6K16M6K 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

lEiıii'lılıı ıtudı ılnıl uıııtıl

ABONE OLDUNUZ MU?1
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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11 Will IWreMm Otulı Kiiciilıltr 
BaskethlTaiımılmsa2.si

Kız Tetnilı He Meslek listsl
Tiyairosuyla Büıiiledi

Bursa Gençlik 
Hizmetleri ve Spor il 
Müdürlüğü’ nün 
Okullar arası düzen
lemiş olduğu 
Küçükler 
Basketbol maçları 
sonuçlandı. 
Gemlikten Grup 
Birincisi olarak 
çıkan 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
Küçükler Basketbol

Takımı Bursa’da 
final maçına çıktı. 
Geçtiğimiz gün
lerde, Bursa Atatürk 
Kapalı Spor 
Salonu’nda yapılan 
Final karşılaşması 
sonucunda Bursa 
il 2.si oldu. 
Karşılaşma boyun
ca öğrenci velileri 
ve arkadaşları 
takımlarına tam 

destek verdiler. 
Bursa ‘2.lik kupası 
alan Okul Basketbol 
Takımını kutlayan 
Okul Müdürü Ercan 
Akbaş, Beden 
Eğitimi Öğretmen
leri Bilgen Güleryüz 
ve Tuğan 
BüyükbaşaraıTı da 
başarılarından 
dolayı ayrıca tebrik 
etti.

Kız Teknik Ve Meslek 
Lisesi Tiyatrosuyla 
Büyüledi
Gemlik Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi öğren
cileri 1 yıl boyunca 
çalışarak hazırladık
ları Necip Fazıl 
Kısakürek’in 
“Tohum” adlı oyu
nunu Belediye 
Kültür Merkezi’nde 
sergilediler. 
Edebiyat öğretmeni 
Hanım Ergüden 

tarafından çalıştırılan 
öğrenciler büyük 
katılımın olduğu 
oyunları sırasında 
salondakileri büyü 
lediler. özellikle kız 
öğrencilerin erkek 
rolünde olması 
seyirciler tarafından 
büyük dikkat çekti 
ve ilgi topladı. Oyun 
sık sık alkışlarla 
kesildi ve büyük 
beğeni aldı. Okul 
Müdürü Nazım

Hikmet Seren; başta 
onları çalıştırıp bu 
geceye hazırlayan 
Edebiyat öğretmen
lerine ve Müdür Baş 
muavini Halit Beki 
olmak üzere, oyunu 
sergileyen öğren
cilere ve katkıda 
bulunan herkese 
teşekkürlerini sundu. 
Bu tür faaliyetlerin 
devam etmesini 
temenni ettiğini 
belirtti.

FİRMAMIZ ADINA GEMLİK GÜMRÜK 
MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 18.02.2010 TARİH 
VE 10160400EX009452 - 04.12.2009 TARİH VE 
09160400EX065189 SAYILI GÜMRÜK ÇIKIŞ 

BEYANNAMELERİ ZAYİ OLMUŞTUR. 
LOW PROFİLE İSTANBUL TEKSTİL SAN.VE 

DIS TİC.A.Ş

Çarklar 29 ayılır dönüyor

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

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

Sanayi üretimi Nisan 
ayında yüzde 1.8 
arttı. Büyümenin 
öncü göstergesi 
sanayi üretiminde 
kesintisiz artış 29 
aydır sürüyor.
Türkiye istatistik 
Kurumu'nun verile 
rine göre, Nisan 
ayında sanayi üreti
mi bir önceki yılın 
aynı ayına göre

yüzde 1.8 arttı. 
CNBC-e anketinde 
üretimin yüzde 0.3 
artması bekleniyor

du.Sanayi 
üretimi yılın İlk 
çeyreğinde 2.8 artış 
kaydetti.MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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. »13 29 54
Emniyet Müd. 913 1° 28

ULAŞIM 
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49 
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 5^3 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
özsl İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Vsr. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23

, İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

________ DAĞITICILAR________

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akçen Petrol 513 10 79
MAR-PET sn so S3
Tuncay Otogaa 513 18 45
Beyza Petrol 513 01 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.SaÇ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 5,3 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 go 88

TAKSİLER

Körfez Takei 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 Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4293 

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)

ItlIİIlİMtİllİİİ
VENÜS SİNEMASI 

SAĞ SALİM:11:30- 
14:00-16:15-18:30- 

20:30 
MAVİ

PANSİYON:12:00- 
14:15-16:30-20:00 

REZERVASYON 513 33 21 
CIUŞAVM TUTKU 

SUPERTURK:
13.30-15.30-17.30

19.30-21.30
SEN KİMSİN: 12.00 • 

14.00-16.00-18.00-20.30
FETİH 1453:11.30 

14.30-17.30-20.30 
Rez. Tel: 51415 00
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GEMLİK BELEDİYESPOR DİRENEMEDİ1-9

Seyfettin ŞEKERSÖZ

U-13 play-off ilk 
maçında 
güçlü rakibi 
Bursaspor karşısında 
ilk sınavını veren 
Gemlik Belediyespor 
sahadan 9-1 mağlup 
ayrıldı.
Maça hızlı başlayan 
ve Gemlik 
Belediyespor’u 
sahasına hapseden 
yeşil beyazı narda 
Hazerhan ile Kadir 
attıkları 4’er golle 
sahada yıldızlaştılar. 
6. dakikada 
Abdullah’la 1-0 öne 
geçen genç tim
sahlar, 12. dakikada 
Hazarhan skoru 2-0 
yaptı. 14. ve 15.

dakikalarda Kadir ile 
2 gol bulan Bursa 
spor, 21. ve 25. 
dakikalarda Hazar 
han, 26. dakikada 
yine Kadir’le bulduğu 
gollerle ilk yarıyı 7-0 
önde kapadı.
İkinci yarıda üstün
lüğünü devam ettiren

Bursaspor, 34’te 
Hazerhan’la, 35’te ise 
Kadir’le bulduğu 
gollerle skoru 9-0 
yaptı.
Gemlik Belediyespor 
güçlü rakibi karşısın
da gol ararken 43. 
dakikada penaltı 
kazandı. Murat ceza

alanı içinde 
düşürülünce orta 
hakem penaltı nok
tasını gösterdi, atışı 
kullanan Akif topu 
filelere gönde rerek 
maçın skorunu 9-1 
yaptı ve maç bu 
skorla bitti.

SAHA: Demirtaş 
HAKEMLER: 
Aşkın Değirmenci 6, 
Osman Aslan 5, 
Volkan Yıldırım 5,

GEMLİK 
BELEDİYESPOR:
Mustafa 3, (Ali 2) 
Tank 3, (Berkay 3)

Furkan 4, Fatih 4, Ali 
4, Batuhan 5, Onur 
Başaran 4, (Orhan 2) 
Adem 5, Murat 5, Akif 
6, Onur Ayvaz 3,

BURSASPOR: 
Sabri 4, Enes 5, 
(İlhan 4) Ertan 6, 
Görkem 6, Ege 6, 
Serkan 7, Abdullah 6, 
(Faruk 4) Ramazan 6, 
(Samet 2) Kadir 8, 
Hazarhan 8, AJİ 6, 
(Çağatay 4)

GOLLER: Dk. 6.
Abdullah, Dk. 12-21- 
25-34 Hazarhan, Dk. 
14-15-26-35 Kadir, 
(Bursaspor) Dk. 43. 
Pen. Akif, (Gemlik 
Belediyespor)

Gemlikle snanın lokomotffleri ödüllendirildi
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe 
Müdürlüğü tarafın
dan Gemlik'te yıl 
boyunca yapılan 
Okul Sporları 
yanşmalan, 
törenler ve tüm 
faaliyetlerde 
görevi gönüllük 
esasına göre yapan, 
Beden Eğitimi 
Öğretmenlerine, 
Vali Yardımcısı, 
Gemlik Kaymakam 
Vekili Sayın; Adnan 
Kayık tarafından 
başarı belgeleri 
verildi.

İlçe Milli Eğitim Gençlik Hizmetleri Adil Tunç, Milli
Müdürü Mehmet ve Spor İlçe Eğitim Şube Müdürü
Ercümen, Müdürü Ahmet Burhan İnan,

Beden Eğitimi 
Öğretmenleri 
Yunus Emre Ünsal, 
Bekir Gülırmak, 
Serdal Çevik, 
Deniz Korkmaz ve 
Bahadır Yurtçu'ya 
başarı belgelerini 
makamında takdim 
eden Gemlik 
Kaymakam Vekili 
Adnan Kayık, 
özverilerinden 
dolayı İdarecileri ve 
Beden Eğitimi 
Öğretmenlerini 
tebrik etti.
Yıl boyunca 
okul spor faaliyet

lerinde, 
bayramlarda ve 
tüm faaliyetlerde, 
üstün gayret 
gösteren, program
lama, hakemlik 
görevi ve 
organizasyonlarda 
her türlü görevi 
başarılı bir şekilde 
yürütüp, gönüllük 
esası ile öğrencile 
rimize sporu 
sevdirmeyi 
amaçlayan 
Beden Eğitimi 
öğretmenleri ve 
İdarecileri 
kutladı.

‘Gemlik Körfez* www,gemlikkorfezgazetesi.com

gemlikkorfezgazetesi.com


CHP den Çevre Sorunları' paneli
Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik İlçe Başkanlığınca düzenlenen “Çevre 
Sorunları ve Yerel Çözümler" konulu panelde konuşan Bursa Ziraat Odası 
Başkanı Doç. Dr. Ertuğrul Aksoy, İstanbul İzmir Otobanının Gemlik’te 16.5 
kilometrelik alanda 192.2 hektar zeytinliği yok edeceğini söyledi. CHP 
Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın’ın katılamadığı panelde, İstan
bul Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Ahmet Atalık, Afet Yasası ve 
Zeytincilik Yönetmeliğinin çevreye etkilerini, Bursa Kimya Mühendisleri 
Odası Şube Başkanı AH Uluşahin Kimyasal Madde, Yakıt ve Kömür 
Depolarının Çevreye Etkisini, Avukat Özgür Aksoy ise Gemlik’e Doğru 
Denizi Göreceksin Sakın Bakma konulu sunumlar yaptı. Haberi sayfa 2’de

Kuruluş:1973

Gemlik KHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Sağlıklı gıda tüketimi, şişmanlık 
la mücadele ve hijyenin artırıl 
ması amacıyla hazırlanan ekme 
ğe ilişkin yeni düzenleme yirmi 
gün sonra yürürlüğe giriyor. Fı 
rın ve bakkal, ekmeği ambalajla
yarak ya da poşetin içine koya 
rak tüketiciye verebilecek.9’da

mim
iki ay önce otomobilini satıp motosiklet alan 32 yaşındaki Ziraat Mühendisi 
Hüseyin Şengün, Orhangazi'de, motosikletle seyrederken tankerle çarpıştı. Feci 
kazada hayatını kaybeden genç mühendisin ölümü üzüntü yarattı. Şengün, 
cumartesi günü Büyük Kumla’da Mezarhğı’nda son yolculuğuna uğurlandı.
Orhangazi'de, motosikletle seyrederken 
tankerle çarpışan genç ziraat mühendisi 
hayatını kaybetti. Kumla dan Orhangazi’ 
deki evine dönmek isteyen Hüseyin Şen 
gün (32)’ün kullandığı motosiklet, Çeltik 
çi kavşağından çıkan Sebahattin B. (47) 
idaresindeki tankere çarptı. Hurdaya dö 
nen motosikleti kullanan ziraat mühen
disi Hüseyin Şengün olay yerinde haya 
tını kaybetti. Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış

CHP’nin paneli
Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik İlçe örgütü 

uzun yıllar sonra halka açık olarak "Çevre 
Sorunları ve Yerel Çözümler” paneli düzenledi

Panel, içerik olarak çok yerinde, seçilen konu
lar güzeldi.

Panelistler ise, Bursa’nın Sivil Toplum Kuru 
tuşlarının başkanlarıydı.

İstanbul Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı 
Ahmet Atalık, Gemlik’ten ise CHP Yönetim Ku 
rulu üyesi Av. özgür Aksoy da konuşmacıydı.

Her biri konularında uzman kişilerdi konuş
macıların.

CHP’nin paneli, konu, konuşmacı, sunum 
olarak başarılı ve yararlı olmasına karşın, 
katılım ve salon ortamının bozukluğu kötü puan
topladı. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Lisesi mezunları

İlköğretim 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen 
Seviye Belirleme Sınavı (SBS) dün yapıldı.
SBS, 654'ü yurt içi ve 10'u yurt dışında olmak 
üzere toplam 664 sınav merkezinde 3 bin 828 
binada yapıldı. Sınava giren 1 milyon 98 bin 
243 ilköğretim 8. sınıf öğrencisine 100 soru 
yöneltildi ve 120 dakika süre tanınacak. 
Öğrenciler, ilçemizdeki okullarda da sınavlara 
girerek, ter döktüler. Haberi sayfa 4’de

pilav günümle hulustu GEMLİK BELEOIYESPOH 
UZATMALARDA KAYBETTİ

Gemlik Lisesi mezun 
lan, bu yıl üçüncü 
kez pilav gününde 
biraraya geldiler. 
Dün saat 15.oo’de 
Gemlik Lisesi’nde 
toplanan eski mezun 
lar, yıllar sonra bir
birlerini ve öğret
menlerini görerek,

hasret giderdi. 
Gemlik Lisesi’nin 
projesini çizen 
Gemlik Mimarlar
Odası Başkanı 
Kenan Çakır, pilav 
gününe katı tanlara 
proje hakkında 
bilgiler verdi.
Haberi sayfa 5’de

U-13 play-off maçı C gurubunda ilk 
maçında Bursaspor’a 9-1 yenilen Gem 
lik Belediyespor, ikinci maçında Inegöl- 
spor’a uzatma dakikalarında yediği 
golle 1-0 yenilerek Bursa’yı temsil etme 
hakkını kaybetti. Haberi sayfa 10’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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CHP den Çevre Sorunları’ paneli

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığınca düzen
lenen “Çevre Sorunları 
ve Yerel Çözümler” 
konulu panelde 
konuşan Bursa Ziraat 
Mühendisleri Odası 
Başkanı Doç. Dr. 
Ertuğrul Aksoy, İstan
bul İzmir Otobanının 
Gemlik’te 16.5 kilome
trelik alanda 192.2 
hektar zeytinliği yok 
edeceğini söyledi. 
Cumartesi günü 
Belediye Düğün 
Salonu’nda düzenle
nen panele katılacak 
olan CHP Genel 
Başkan Yardımcısı 
Ankara Milletvekili 
Gökhan Günaydın 
gelemedi.
Panelin açılış konuş
masını yapan CHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, bu tür pa 
netlerin yapılmasının 
siyasi açıdan risk 
teşkil ettiğini kabul 
ettiklerini, buna karşın 
risk ne kadar büyük 
olursa olsun bir 
kişinin bile bu panelde 
bilgi sahibi olmasının 
kendilerini mutlu ede
ceğini söyledi.
Sertaslan, “Bugün 
beklediğimiz sayıda 
dinleyiciye erişeme 
dik. Bu bizim, çevre 
bilincine ve hassa 
siyetimizin hangi nok
tada olduğunu göste 
riyor. Ancak, biz bu 
gibi toplantıların 
devamını getireceğiz. 
Genel Başkan 
Yardımcımız Gökhan 
Günaydın, Genel 
Başkanımızın çağrısı 
üzerine, başka bir 
toplantıya gitmek 
zorunda kaldığı için 
Gemlik’e gelemedi.” 
dedi.
Panel saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
söylenmesiyle başladı. 
Paneli, Gemlik Ziraat 
Odası Başkanı Ali 
Çelik yönetti.
CHP Bursa Milletvekili 
İlhan Demiröz konuş
masında, Gemlik’in 
Türkiye’nin en özel 
ilçelerinden biri 
olduğunu, ancak çok 
sayıda sorunun bura

da yaşandığına dikkat 
çekti.
2/B Yasasının 
Meclisten AKP’nin 
istediği gibi çıktığını 
söyleyen Demiröz, 
“Gemlik’te 2/B 
yasasını uygulamak 
mümkün ama Türkiye 
genelinde sıkıntılar 
yaşayacağız. ” dedi. 
TBMM Zeytin ve 
Zeytinyağı İnceleme 
Komisyon üyesi 
olduğunu hatırlatan 
İlhan Demiröz, “Zeyti 
nin de sorunları var, 
Bunları incelemek 
için Gemlik’e gele
ceğiz" dedi.
Panele konuşmacı 
olarak katılan Bursa 
Ziraat Mühendisleri 
Odası Başkanı Doç. 
Dr. Ertuğrul Aksoy, 
“GebzeJzmir Otoyulu 
ve Bursa daki Taş ve 
Maden Ocakları’nın 
Çevreye Etkisi" 
konusu, Nilüfer Kent 
Konseyi Sekreteri 
Mehmet Kartal, 
“Suyun Ticarileştiril 
inesi ve HES’lerin 
Çevreye Etkisi”, 
Ziraat Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi 
Başkanı Ahmet Atalık, 
“Afet Yasası ve 
Zeytincilik Yönetmen 
liginin Çevreye Etkisi”, 
Kimya Mühendisleri 
Odası Bursa Şube 
Başkanı Ali Uluşahin, 
“Kimyasal Madde, 
Yakıt ve Kömür 
Depolama Alanlarının 
Çevreye Etkisi", CHP 
Gemlik Yönetim 
Kurulu Üyesi Av. 
Özgür Aksoy ise 
"Gemlik’e Doğru 
Denizi göreceksin.
Sakın Bakma..!" konu
larındaki görüşlerini 
izleyicilere aktardılar.

ZEYTİNLİKLERE 
DARBE
Panel yöneticisi Ali 
Çelik konuşmasında, 
“Çevre demek tarım 
demektir. İnsan aç 
kalırsa bu toplumda ne 
demokrasi gelir ne de 
hukuk gelişir. İnsanlar 
tok oı'maı'ı kf, demok 
rasi gelsin hukuk 
gelişsin." dedi.
Daha sonra, Bursa 
Ziraat Mühendisleri 
Odası Başkanı Doç Dr. 
Ertuğrul Aksoy, 
Gebze-İzmir Otoyolu 
ve Bursa’daki Taş 
Ocakları’nın Çevre 
ye etkilerinin anlattı. 
Aksoy konuşmasında, 
Oda olarak doğa kay
naklarına para gözüyle 
bakmadıklarını, oysa 
Enerji Bakanının tersi
ni düşündüğünü 
söyledi. Gebze, 
Orhangazi-İzmir oto
banını 6 milyar dolara 
ihale edildiğini, 421 
kilometre uzunluğun
daki otoyolun geçe
ceği alanların büyük 
çoğunluğunun 1.2. 
sınıf tarım arazileri 
olduğunu belirterek, 
şöyle konuştu: 
“Bu yol, yılda 870 
milyor lira tasarruf 
sağlayacakmış.
Tarımdan kaybedileni 
söylemiyorlar. Asma 
Köprü Dünyanın uzun
larından olacakmış 
ama, tekniği kimin, 
yapan biz değiliz. 
Otobanın geçeceği 
yerler konusunda 
söylenecek bütün söz
leri söyledik, Alternatif 
projeler sunduk. 
Söylemeye devam 
edeceğiz. Ortada 
sosyal ve ekonomik 
raporlar yok. 67 kilo
metre Bursa ovası 
içinde yol planlanmış 

Gemlik ve 
Orhangazi’de çok 
ciddi katliamlar var. 
Gemlik’ten 16 kilomet 
re otoyol geçecek 2 
bin hektarlık bir alan
dan geçecek olan bu 
yol tarım alanlarından 
terk edilecek. Gemlik 
içinden geçen yol 
zeytinliklerden 
geçmektedir. Biz, 
kendilerini Umurbey’in 
üzerinden Karsak 
Boğazına daha çok 
hamine arazilerinin 
bulunduğu yolu 
önerdik. Gemlik’ten 
geçen alanlar 1.2.3. 
sınıf arazilerdir. Bunun 
109 hektarı dikili 
zeytinliklerdir.
Gemlik’ten geçen 
yolun yüzde 70’i 
zeytinliktir. Yolun 
aşağıya alınmasının 
nedeni bizce Gem 
tik’ten daha fazla yol 
cu almak, sanayiye 
yakın olmak düşünül 
müş.J’ dedi. 
Bursa Uluabat 
Köyünden geçen yolu 
da eleştiren Aksoy, 
burada da tarım arazi
lerin katledildiğini, 
alternatif önerilerinin 
dikkate alınmadığın 
söyledi. Oto yolun 
ihalesiyle taş ocak 
ruhsatlarında patlama 
yaşandığına dikkat 
çeken Ertuğrul Aksoy, 
Bursa ve çevre 
ilçelerdeki taş ve mer
mer ocaklarının 
çevreye verdiği zarar
ları anlattı.
Nilüfer Kent Konseyi 
Genel Sekreteri 
Mehmet Kartal ise, 
suların nasıl elde 
edildiğini, sulardan 
elde edilen elektrik 
enejisi hakkında bil
giler verdikten sonra 
doğal kaynak olan 

suların yüzde 70’inin 
özelleştirildiğini, 
halkın paralı su içme 
ye zorlandığını söyle
di. Kartal, “Gelecekte 
toprağın ihtiyacı olan 
can suyunu bile bula
mayacağız. Çeşme 
suyu içmek yerine şişe 
suyu içmeye zorlanı 
yoruz. kentlerde her 
10 belediyenin birinde 
kanalizasyon var. Bu 
da doğal suları çeşme
den içmek yerine 
şişeden içme zorun- 
luğunu sağlıyorlar. 
İktidar sularımızın 
tümünün özelleştiril 
mesi için çalışıyor.” 
dedi.
Türkiye’nin dünyada 
en az su tüketen ülke 
ler arasında olduğunu 
söyleyen Kartal, “Bu 
suyun yüzde 7O’ini 
tarımda kullanıyoruz. 
Dünyada küresel ısın
ma söz konusu. Gıda 
üretimi giderek kutu
plara kayacak. Açlık, 
yoksulluk bizleri 
bekleyen felakettir” 
dedi.
İstanbul Ziraat Odası 
Başkanı Ahmet Atalık 
ise geçen ay Afet 
Yasası’nın meclisten 
geçtiğini belirterek, 
“Hepimizin korkulu 
rüyası olan deprem
den sağ çıkarsak ne 
yapacağız. Öyle bir 
Afet Yasası çıkarttılar 
ki, depreme gerek 
kalmadı, afet kendi 
liğinden geldi.” dedi. 
Yeni yasa hakkında 
bilgi veren Atalık, 
yasanın vatandaşların 
aleyhinde olduğunu, 
demokratik olmadığını, 
risk taşıyan evlerin 
vatandaşın elinden alı
narak, yıktırılacağım, 
bedellerinin de kendi
lerinden alınacağını

söyledi.
2B arazisinin 
satışlarının yüzde 
90’ını buraya ayıracak
larını söyleyen Atalık, 
“Bu yasa öyle bir yasa 
ki anayasa bile böyle 
değil” dedi.
Zeytincilik yasası ile 
ligiiî de bilgiler veren 
Atalık, Avruya 
Birliği’nin zeytinciyi ve 
zeytinyağcıyı destek
lediğini, zeytinyağı 
kullanımının 
Avrupa’da giderek art
tığına dikkat çekti. 
Avrupa Birliği’nde 
kilogram başına 1,30 
euro destek verdiğini 
söyleyen Atalık, “Biz 
de ise 25 dönümün 1 
altındaki zeytinlikler 
zeytinlik sayılmıyor” 
dedi.
Zeytinyağının yarar- । 
larını anlatan Atalık, 
“Onlar, sağlıklı 
toplumun oluşmasıyla 
mutlu bir toplumun 1 
oluşmasını hedefliyor
lar.” dedi. Bursa 
Kimya Mühendisleri 
Odası Başkanı Ali 
Uluşahin ise, Birinci 
derece deprem 
kuşağında olan 
Bursa’da 17 sanayi ' 
bölgesi olmasına 
dikkat çekerek, “Bunla 
rın nasıl denetlendiğini 
bilen yok." dedi. 
Örneklerle çevreyi kir
leten sanayi atıkları ve 
gazların insanlara ve 
çevreye ne tür zararlar 
verdiğini slayt gösteri
leri ile anlattı.
CHP Yönetim Kurulu 
özgür Aksoy ise eski
den Gemlik’in zeytin 
ve turizm kenti 
olduğunu, bugün ise 
liman ve sanayi kenti 
haline gelerek, zeytin
liklerin giderek 
azaltıldığını söyledi.
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Gene mMsio Mini İM
iki ay önce otomobilini satıp motosiklet alan 32 yaşındaki Ziraat Mühendisi 
Hüseyin Şengün, Orhangazi'de, motosikletle seyrederken tankerle çarpıştı. Feci 
kazada hayatını kaybeden genç mühendisin ölümü üzüntü yarattı. Şengün, 
cumartesi günü Büyük Kumla’da Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
Orhangazi'de, moto
sikletle seyrederken 
tankerle çarpışan 
genç ziraat mühen
disi hayatını kaybet
ti. Tesadüfen yoldan 
geçerken ölen gen 
cin ağabeyi olduğu 
nu gören genç kız 
fenalık geçirdi. 
Edinilen bilgiye 
göre, iki ay önce 
otomobilini satıp 
motosiklet alan 
Hüseyin Şengün 
(32), gece saat 23.00 
sıralarında Kumla 
dan Orhangazi’deki 
evine dönmek iste
di. Hüseyin 
Şengün’ün kul
landığı motosiklet, 
Çeltikçi kavşağın
dan çıkan 
Sebahattin B. (47) 
idaresindeki tankere 
çarptı. Motosiklet 
hurdaya dönerken, 
ziraat mühendisi 
olduğu öğrenilen 
Hüseyin Şengün 
olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Şengün’ün kafasın
daki kask kaza 
yerinden yaklaşık 50 
metre uzaklıkta 
zeytinlikte bulundu. 
Kaza sonrasında 
olay yerinden uzak
laşan tankerin 
yakalanması için

M WW' MiIm asılsız cıiiı
Osmangazi 
ilçesinde, "uçak 
düştü" ihbarı, polis 
ile arama kurtarma 
ve sağlık ekiplerini 
alarma geçirdi.
İddiaya göre, Bursa- 
Mudanya kara yol
unda aracıyla seyir 
halindeki bir 
sürücünün "Hamit 
ler Mahallesi tarafın
da, bir uçak düştü” 
yönündeki ihbarı 
üzerine, 112 Acil 
Servis, UMKE ve 
polis ekipleri 
harekete geçti. 
Hamitler, Yunuseli 
ve Dereçavuş 
mahallelerinin 
yakınlarındaki 
ağaçlık bölgelerde

emniyet güçleri 
harekete geçti. 
Tankerin Orhanga 
zi’ye bağlı Sölöz 
beldesi istikametine 
döndüğünü tahmin 
eden jandarma ekip
leri, Orhangazi-İznik 
yolunda tedbir aldı. 
Tanker şoförü 
Sebahattin B. ,Sölöz 
girişinde jandarma 
tarafından yaka
landı.

KAHREDEN 
TESADÜF
Kazanın olduğu 
saatlerde Bursa’dan 
Orhangazi’ye dönen 
Betül Ş. ise bilme
den ağabeyinin 
öldüğü kazaya denk 
geldi. Yolda parça 
lanmış haldeki 
motosikleti 
ağabeyininkine 

yaklaşık 2 saat 
arama ve tarama 
çalışması yapan 
ekipler, herhangi bir 
bulguya ulaşamadı. 
Gazetecilerin tele
fonla irtibat kurduğu 
ihbarı yapan kişi, 

benzeten Betül Ş 
aracı durdurdu.
Betül Ş, yerde can
sız yatan kişinin 
ağabeyi olduğunu 
öğrenince sinir kriz
leri geçirdi.
İki ay önce Orhanga 
zi’de AD Tarım’da 
üretim sorumlusu 
olarak işe başlayan 
ziraat mühendisi 
Hüseyin Ş.’ün nişan 
hazırlıkları yaptığı 
öğrenildi.
Genç mühendisin 
ölüm haberini alan 
yakınları ve 
arkadaşları kaza 
mahalline akın 
ederek göz yaşları
na boğuldu.
Hüseyin Ş.’ün 
cenazesi savcının 
incelemesinin ardın
dan ailesine teslim 
edildi.

"Trafik lambalarında 
durduğum zaman 
beyaz ve arkasından 
siyah bir dumanla 
ormanlık alana 
doğru düşen bir 
cisim gördüm.
Hemen 112'yi

Kaza sebebiyle 
Bursa-İstanbul 
yolunda trafik 
aksarken, olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.
SON 
YOLCULUĞUNA 
UĞURLANDI
32 yaşındaki Ziraat 
Mühendisi Hüseyin 
Şengün’ün cenaze 
namazı, 
Büyükkumla 
Camisi'nde öğlen 
namazını müteakip 
kılındı.
Cenazeye, genç 
mühendisin ailesi, 
yakınları ve çok 
sayıda vatandaş 
katıldı. Bu arada, 
baba Ali Şengün’ün 
oğlunun tabutunun 
başında saatlerce 
beklediği görüldü. 
Yoldan geçerken 
kazayı gören, 
yardım etmek için 
aracını durdurup 
kaza alanına giden 
ve yerde yatan 
kişinin ağabeyinin 
olduğunu gören 
Betül Ş. ise yakın
larının desteği ile 
ayakta durabildi. 
Hüseyin Şengün’ün 
cenazesi, namazın 
ardından Büyük 
kumla Mezarlığı'na 
defnedildi.

aradım, kendim de 
araştırma yaptım. 
Daha sonra ekipler 
bölgeye geldi" dedi. 
Öte yandan, 
bölgede bir program 
kapsamında, gösteri 
uçuşları yapan 
model uçakların, 
yanılgıya sebep 
olma ihtimali 
üzerinde duruldu. 
Gazeteciler, yer 
seviyesine yaklaşıp 
siyah dumanlar 
çıkararak gösteri 
uçuşu yapan model 
uçakları uzaktan bir 
süre görüntüledi. 
Ardından, tüm 
ekipler söz 
konusu bölgeden 
ayrıldı.

Miı iıım ıııiıı

iki kişi yaralı olarak 
kurtuldu. Araç 
içerisinden kendi 
imkanları ile çıkan 
yaralılar hastanede 
tedavi altına alındı. 
Kaza, merkez 
Osmangazi ilçesine 
bağlı İsmetiye köyü 
yolu üzerinde saat 
07.00’de meydana 
geldi. Aracın 
sürücüsü Yasin A. 
(26) ile yanında 
bulunan arkadaşı 
Şahin Ş. (27)

İMİIİIİIIİIIIIIİIIII
Bursa'da düzenlenen 
suç örgütü operas 
yonunda 12 kişi 
gözaltına alındı.
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
il merkezinde tefeci
lik yaptıkları, verdik
leri borç karşılığı 
bazı kişilerin arazi
lerini veya iş yerleri
ni tehdit ve şiddetle 
ele geçirip, hileli 
araç ve emlak satışı 
yaparak haksız 
ekonomik menfaat 
temin ettikleri öne 
sürülen kişilere 
yönelik, 14 ayrı 
adrese eş zamanlı 
operasyon 

T Mİ A “SUYUNU BOŞA 
I fflR g HARCAMA”

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

KTO! ABONEOLDUNUZMU?
ttıılrlı in Huh UhU umul ABONE OLUN OKUYUN OKUYUN

yolda süratle 
ilerleyen 
Yasin A., kullandığı 
aracın kontrolünü 
kaybetmesi sonucu 
bariyeri bulunmayan 
yoldan dereye uçtu. 
Çevredeki vatan-. 
daşlar 112 ekiplerini 
aradı. Ekipler, 
kendi imkanlarıyla 
dereden çıkan iki 
kişiyi hastaneye 
kaldırdı. Polis olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

düzenledi. 
Operasyonda 12 kişi 
gözaltına alındı. 
Zanlıların evlerinde 
yapılan aramalarda, 
27 dolu fişek, 360 
senet, 70 tapu aslı 
ve fotokopileri, 23 
sözleşme, 10 çek ele 
geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki 
sorgularının ardın
dan, "suç işlemek 
amacıyla suç örgütü 
kurmak, yönetmek, 
üye olmak, örgüt 
kapsamında nitelikli 
yağma, kişiyi hür
riyetinden yoksun 
kılma, konut 
dokunulmazlığını 
ihlal, kasten yarala
ma, ölümle tehdit, 
tefecilik ve 6136 
Sayılı Kanuna 
Muhalefet" suçların
dan adliyeye sevk 
edildi.
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Güne Bakış 8. sınıflar SBS’de teı döktü
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

CHP’nin paneli..
Panelin duyurulan günler önce yapılmasına 

karşın, katılım çok yetersizdi.
Koskoca CHP örgütünden 500 kişinin bile 

böylesi önemli bir toplantıya katılmamasını ne ile 
izah edersiniz?

CHP’lilerin dışında 100 bin kişilik bu kentte hiç 
mi duyarlı vatandaşlar yok.

Sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, öğret
menler, sendikalar neredeydi?

Onu da bıraktım, deprem yasasıyla ilgili olarak 
anlatılanları dinlemesi gereken o kadar çok kişi 
var ki bu kentte.

Ama onlarda ortalıkta yoktu.
Gemlik’e ciddi bir oyun, güzel bir müzik din

letisi, bir resim sergisi veya başka bir konuş
macı gelse aynı ilginin gösterileceğine inancım 
tamdır.

Panelin açılış konuşmacını yapan CHP İlçe 
Başkanı Mehmet Sertaslan’ın bu konuda yaptığı 
saptama yerinde bir saptamadır.

Bu tür girişimler risklidir.
CHP bu riski yaşadı.
Bence böylesi güzel ve önemli konuların ısrar

la yenilenmesinde yarar var.
Ancak, seçilen salonun havalandırmasına 

dikkat etmek ve önlem almak gerekir.
Bir başka konuda konuşmacı sayısını daha 

sınırlı tutmak gerekir.
Uzayan toplantılarda ilgi dağıldığı gibi, toplan

tının ortasında salonu terk edenler her zaman 
oluyor.

Bursa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Doç. 
Dr. Ertuğrul Aksoy, Gemlik’in içinden de geçen 
otoban projesinin doğaya, zeytinliklere vereceği 
zararı ve alternatif çözüm önerilerini anlattı.

Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet 
Kartal ise suyun önemine değinirken, suyun 
giderek paralı hale getirildiğini, çeşmelerden 
akan suları içemez hale geldiğimizi, mevcut 
suların yüzde 70 in devletçe satıldığını, giderek 
devletini tüm yeraltı ve yer üstü suları satacağı 
nın altını çizdi.

İstanbul Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı 
Ahmet Atalık ise çıkarılan Afet Yasası’nın ken
disinin bir afet olduğunu anlattı.

Depremsellik açısından çürük binalarda otu
ranların işin farkında olmadığını anlatan Atalık, 
büyük sorunların yaşanacağını söyledi.

Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 
Başkanı Ali Uluşahin ise sanayileşme ile birlikte 
doğanın nasıl tahrip edildiğini; sanayicilerin en 
küçük önlemleri bile almadığını örnekleriyle 
anlattı.

Av. özgür Aksoy ise Gemlik gerçeğini dile 
getirdi.

Zeytini ile ünlü Gemlik’in giderek liman sanayi 
kenti haline getirildiğini, bunun eskileri ve 
artıları üzerinde durdu.

Sonuçta, gerçekten dinlenmesi gerekli bir pa 
neldi. Konuşmalar ‘işkembe-i kübradan’ atma 
değil, bilimseldi.

Dün Gemlik Lises i’nden mezun olanların Pilav
Gunu vardı.

Gemlik Lisesi mezunları 3. kez pilav gününde 
buluştu. Eski dostlar hasret giderdiler.

Bu arada yeni yapılacak olan Gemlik Lisesi’nin 
projesini eski bir Gemlik Lisesi mezunu Mimar 
Kenan Çakır çizdi, bu konuda katılımcıları bilgi 
verdi. Yeni okulda ihtiyaçlar olacağı için, kurulan 
dernek ile okula destek için Dernek başkanı 
Aydın Akovahgil arkadaşlarından yardım istedi. 
Ben, Gemlik Lisesi’ne başladım ama öğretmen 
okuluna gittiğim için bitiremedim.

Yine de birçok eski arkadaşımı görme fırsatı 
buldum.

İlköğretim 8. sınıf 
öğrencileri için düzenle* 
nen Seviye Belirleme 
Sınavı (SBS) yapıldı. 
Türkiye saatiyle saat 
10.00 başlayan SBS, 
654'ü yurt içi ve 10'u 
yurt dışında olmak 
üzere toplam 664 sınav 
merkezinde 3 bin 828 
binada yapıldı.
Sınava giren 1 milyon 
98 bin 243 ilköğretim 8. 
sınıf öğrencisine 100 
soru yöneltildi ve 120 
dakika süre tanındı. Bin 
548 engelli öğrencinin 
de gireceği sınavda, bu 
öğrencilere engel 
durumlarına göre ek 
süre verildi.
Sınav boyunca güvenlik 
önlemleri için 400 
denetmen, 202 bakanlık 
temsilcisi ve 116 bin 
724 bina ve salon 
görevlisi görev yaptı. 
Sınavlar, ilçemizdeki 
okullarda da yapılırken, 
veliler çocuklarını 
dışarıda heyecanla 
bekledi

Şükrü Şenol IUtoğretim Okulundan 
İngilizce Tiyatro re şiir dinIetisi

Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulu öğrenci
leri, 2011-2012 
eğitim ve öğretim 
yılının sona ermesi 
nedeniyle, İngilizc 
Tiyatro ve Şiir din
letisi düzenlediler. 
İngilizce Öğretmen
leri Nejla Coşgun'un 
danışmanlığında 
hazırlanan İngilizce 
tiyatro ve 
şiir dinletisinde 
öğrenciler tüm hün
erlerini gösterdi. 
Birçok ünlü şiir, hem 
Türkçe hem de 
İngilizce olarak 
seslendirildi.
Ardından sergilenen 
İngilizce Tiyatroda 
beğeni topladı.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik lisesi mezunları pilav gününde hulustu
Gemlik Lisesi mezun
ları, bu yıl üçüncü kez 
pilav gününde 
biraraya geldiler. 
Dün saat 15.oo’de 
Gemlik Lisesi’nde 
toplanan eski mezun
lar, yıllar sonra birbir
lerini ve öğretmenleri
ni görerek, hasret 
giderdi.
Gemlik Lisesi Kapalı 
Spor Salonu’nda yapı 
lan toplantıda konu 
şan Gemlik Lisesi 
Koruma Derneği Baş 
kanı Aydın Akovahgil, 
bu yıl üçüncüsünü 
düzenledikleri pilav 
gününe hoşgeldiniz 
diyerek teşekkür etti. 
Dernek kurulduğun
dan beri Gemlik 
Lisesi’ne katkı sağla
maya çalıştıklarını 
söyleyen Akovahgil, 
mezun oldukları oku
lun yıkılarak yerine 
GEMPORT’un spon
sorluğunda yeni bir 
bina yapılacağından 
mutlu olduklarını
söyledi.
Akovahgil, “Binayı 
lisemizden mezun 
olan Mimarlar Odası 
Başkanı Kenan Çakır 
arkadaşımız çizdi. 
Kendisine emekleri 
nedeniyle teşekkür 
ediyoruz. Klasik bir 
devlet okulu yapıl
masını istemiyorduk, 
daha modern çizgileri 
olan bir okula kavuş
turacağız Gemlik’i” 
dedi.

jj»- 
HnıiM

ellerini öperek, 
öğrencilik günlerine 
döndüler.

lyran ikram edildi. 
3u arada, Gemlik 
-isesi eski öğretmen- 
erinden Sami Ashm, 
t/lehmet Taşpınar, 
Bürsel Aksu, Hülya 
Akdağ katıldı. 
Gemlik Lisesi’nin ilk 
mezunlarından öğren
cilerin de bulunduğu 
pilav gününde renkli 
anlar yaşandı.
Yıllar sonra değişik 
kentlerden Gemlik’e 
gelen Gemlik Lisesi 
mezunları, birbirleriyle 
hasret gidererek, 
sohbet ettiler,

ÇAKIRIN 
SUNUMU 
Daha sonra, Gemlik 
Lisesi’nin projesini 
çizen Gemlik Mimarlar 
Odası Başkanı Kenan 
Çakır, 24 derslikli, 2 
çok amaçlı salonu 
olan 4 laboratuvarı ve 
idari odalardan oluşan 
binanın elektrik, 
makine projelerinin 
çizilmesiyle tamam
lanacağını belirterek, 
Gemlik Lisesi mezun
ları gününe katılanlara 
yeni yapılacak Gemlik 
Lisesi hakkında 
sunum yaptı.
Pilav gününe katılan 
Gemlik Lisesi mezun
larına tavuklu pilav ve
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Ticaret Meslek Lisesin de mezuniyet coşm

Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi’nde 
2011-2012 eğitim ve 
öğretim yılının sona 
ermesi nedeniyle, 
mezuniyet töreni 
yapıldı.
Okul bahçesinde 
gerçekleştirilen 
törene, veliler; eski 
mezun ve daha önce 
okulda görev yap
mış öğretmenler de 
ilgi gösterdi, 
mezuniyet töreninde 
resmi programın 
ardından öğrenciler 
gönüllerince eğlen
me imkanı da buldu. 
Mezuniyet törenine, 

Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Muharrem Sarı, 
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Şube Müdürleri Ali 
Osman Cura ve 
Burhan İnan, okul 
müdürleri, öğret
menler, öğrenciler 
ve velileri katıldı. 
Açılış konuşmasını 
yapan okul müdürü 
Hüseyin Otsay, 26. 
dönem mezuniyet 
törenini düzenle
mekten onur duy
duklarını belirtti. 
Ailelerin çocuklarını 

en iyi şekilde yetiştir 
diğini belirterek 
teşekkür eden 
Otsay, öğrencilere 
de bundan sonraki 
hayatlarında 
başarılar diledi. 
Daha sonra, Gemlik 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, yaptığı 
konuşmasında tüm 
öğrencileri kutla
yarak, yaşamları 
boyunca örnek bir 
kişilik olarak yaşam
larını sürmelerini 
dilediğini söyledi. 
Konuşmaların ardın
dan dereceye giren 

öğrenciler sahneye 
çağırılarak plaket ve 
hediyeleri verildi. 
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi’nde 
dereceye giren 
öğrencilerin isimleri 
ise şöyle : 
Ticaret Meslek 
Lisesi:
1-Elif Bozkurt(12-C) 
2-Latife Ataç(12-B)
3-Serap Çakmakçı 
(12-B)
Anadolu Ticaret 
Meslek Lisesi: 
1-Ummügülsüm 
Gülşen(12-A) 
2-Dilek Yaşa(12-A) 
3-İrem Erdem(12-A)

Törenin ardından 
öğrencilerin mezun 
olan 133 öğrepci 
keplerini havaya 
atarak, mezu 
olmanın mutlu

luğunu yaşadılar. 
Öğrenciler, daha 
sonra müzik 
eşliğinde gecenin 
ilerleyen saatlerine 
kadar eğlendi.

elmfc sekeri OsmanlIca tııısıı ilgi gördü
KREŞLERİ ------

GEMLİKİN İLK ÖZEL 
OKULÖNCESİ EĞİTİM 

w KURUMU 

EĞİTİMDE 13. VII
ERKEN KflYIT 

flWNTflJWRIMIZDflN 
YARARLANIN

“Kaliteli bir okul öncesi eğîiiınçocuğunuzuıı hayatında önemli bir fark yaratır” 
KREŞ VE HAZIRLI K SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYRI SINIFLARIM İZ VE 
.İKİ BİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI. YARATICI.

" KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP.
DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLÜ BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 

info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 
w 517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

Milli Eğitim Bakanlı 
Yaşam Boyu Öğren
me Genel Müdürlü 
ğü ile Hayrat Vakfı 
arasında imzalanan 
protokol ile Türkiye 
genelinde Osmanh 
ca okuma ve 
Kur’an ı kerim 
Tecvidi konulu kurs 
açıldı.
Gemlik’te de Halk 
eğitim Merkezine 
bağlı olarak Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesinde açılan 
OsmanlIca okuma 
kursuna ilk hafta 24 
kişi kayıt yaptırıp 
derslere başlandı. 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi Türk 
Dili ve Edebiyatı 
öğretmeni Muzaffer 
Sosun’un OsmanlI 

ca Türkçesi koordi
natörü olarak girdiği 
derslere gençlerin 
ilgisi yoğun oldu. 
Toplam 4 hafta 64 
saat olarak plan
lanan OsmanlI Türk 
çesini kolay okuma 
kursunu tamlayan
lar girecekleri sınav
da da başarılı 
olurlarsa Milli 
Eğitim Bakanlığın 
dan onaylı Osmanh 
Türkçesi kolay 
okuma metinleri 
kurunda sertifika 
alacaklar.
Kurs hocası 
Sosun, gençleri ata
larımızın bize bırak
tığı mirası bir 
yabancı gözüyle 
bakmak yerine 
onların evlatları 

olarak görmeyi 
tercih ettikleri için 
Osmanh Türkçesinı 
öğrenmek istedik
lerini belirterek 
kursa gösterilen 
ilgiden son derece 
memnun olduğunu 
ifade etti.
Milli Eğitim 
Bakanlığının Hayrat 
vakfı ile ortaklaşa 
gerçekleştiği 
kurslara ilgi büyük 
olunca Türkiye 
genelinde 900 ayrı 
noktada kurslar 
açıldı.
Önümüzdeki gün
lerde Hayrat Vakfı 
bu kurslardaki 
kursiyerlere yönelik 
ders kitabının 
basımını tamamla 
yacağı belirtildi.

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Özel flykem Iköşretim Okulu’nıla mezuniyei sevinci
■BIB

özel Aykent İlköğretim 
Okulu 2011-2012 eğitim ve 
öğretim yılını son- 
landırırken, düzenlenen 
mezuniyet töreninde 
mezun olan öğrenciler, 
keplerini havaya fır
latırken. okul birincisi 
Yusuf Aydın okul 
kütüğüne plaketini çaktı. 
Cuma günü saat 18.oo’de 
Aykent ilköğretim 
Okulu’nda düzenlenen 
mezuniyet törenine, 6,7, 
ve 8. sınıf öğrencileri ile 

velileri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın söylenmesinden 
sonra konuşan Okul 
Müdürü Ahmet Cevdet 
İşler, bir yılı daha geride 
bırakırken, bütün öğret
men kadrosu ve personeli 
ile öğrencilerin Atatürk 
ilke ve devrimleri ışığında 
çağdaş, demokrat, düşü
nen, yargılayabilen ve 
sorgulayabilen bireyler 
olarak yetiştirmek için 
ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi. 

Bu yıl da bir çok konuda

başarıya imza attıklarını 
söyleyen İşler, mezun 
olan öğrencilere başarılar 
diledi.
Törende, 6. ve 7. sınıf 
öğrencilerine belgeleri 
verilirken, okul birincisi 
olan Yusuf Aydın plaket 
ve ödülünü Okul 
Kurucusu Gürhan Ay, 
ikinci olan Göktan 
Yaman’a plaketini ve 
ödülünü Okul Müdürü 
Ahmet Cevdet İşler, 
üçüncü olan Berfin

Karayel’e plaket ve 
ödülünü Fen Bilgisi 
Öğretmeni Tekyeddin 
Çağlayan verdi. 
Okul Birincisi Yusuf 
Aydın’ın konuşmasının 
ardından mezun olan 
öğrenciler, keplerini 
havaya fırlatarak, mezun 
olmanın sevincini 
yaşadılar. Daha sonra 
ise, okul bahçesinde 
biraraya gelen velilere, 
geleneksel tavuklu pilav 
ve ayran ikram edileli.

GEMLİK BELEDİYESİ GENÇLİK ve SPOR KULÜBÜ
2012 YAZ SPOR OKULLARI

I, DÖNEM II. DÖNEM III. PÖOTM 

IIHttIMN 9 TiimiZ 6 MUSTOS 
6TWMUZ 3 MUSTOS 31 MUSTOS

Sosyal Yaşam Merkezi TEL; 512 00 30
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tem millilisi »e liHı linalde
Kaymakamlık 
Kupası Gümüş Ayak 
Basketbol 
Turnuvası’nda 
Yaşam Atölyesi ve 
Ağdemir finale kaldı.

YAŞAM ATÖLYESİ 
VE AĞDEMİR 
FİNALDE 
PLAYOFF 
TAKVİMİ 
(UNBAS.JPG) 
AĞDEMİR : 87 
A.Z. KARATAŞ İ.Ö.O 
:66 
Yarı final ikinci 
maçında 1.Periyot 
22/23 Ayşe Ziver 
Karataş İ.Ö.O önde 
bitirdi. 2.periyot 
26/15 Ağdemir peri 
yotu önde bitirdi. 
3. periyot 22/18 
ağdemir üstün
lüğünde geçti.
Ağdemir 4.periyotu 
17/8, maçı 87/64 
kazandı. Bu sonuçla 
Ağdemir finalde 
Yaşam Atölyesi'nin 
rakibi oldu. Ayşe

SIS heyecanına 8de Wes Jestek
Türkiye genelinde 
olduğu gibi 
Gemlik’te de Seviye 
Belirleme Sınavı 
(SBS) heyecanı 
yaşandı.
Parasız Yatılılık ve 
Bursluluk Puanı’nın 
hesaplanmasını 
isteyen İlköğretim 8. 
Sınıf öğrencileri 
Cumartesi günü 
sınava koştular.
Gemlik’te 5 İlköğre
tim Okulunda 1462 
öğrenci sınavda ter 
döktü.
Gemlik Belediyesi 
de Üniversite 
sınavlarında 
geleneksel hale 
getirdiği meyve 
suyu,kek ve sudan 
oluşan ikram jestini 
bu kez SBS sınavına 
giren öğrencilere ve 
velilerine yaptı.
Sınav öncesi 
belediye ekiplerinin 
oluşturduğu stant- 
larda ikramlar 
öğrencilere ve 
velilere dağıtılırken, 
başarı dilekleri de 
ihmal edilmedi.
Gemlik Belediye

Ziver Karataş İ.Ö. 
adına Engin Sayar 
26 sayı ile oynadı. 
Ağdemir adına 
Olcay Obuz 24 sayı 
üretti.
Ağdemir, Maçı87/66 
kazandı.

YAŞAM ATÖLYESİ: 
73 MUASİPLER:54 
Yarı Final ilk 
maçında Yaşam 
Atölyesi 1.periyot

Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın öğren
cilere yönelik başarı

temennisinin de 
iletildiği sınav önce
si ikram jesti, vatan

daşlar tarafından da 
büyük ilgi ve takdir 
gördü.

20/11 ve 2. periyot 
20/17 önde bitirdi.
3 .periyot oyunda 
etkili olan 
Muhasipler oyunu 
18/20 bitirdi.
4 .periyot oyuna 
tekrar hakim olan 
Yaşam Atölyesi 
Finale adını 
yazdırdı. Muhasipler 
adına İbrahim 
Tokgöz 22 sayı üre
tirken.

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
Yaşam Atölyesi 
adına Murat Boyacı 
26 sayı üretti. Maçı 
Yaşam Atölyesi 
73/54 Kazandı.
TURNUVANIN EN 
DEĞERLİ KOÇU 
SEÇİLDİ ANKET 
SONUÇLARI 
RODA PORT'DAN 
KEMAL SİVAS 
TURNUVANIN 
EN DEĞERLİ 
KOÇU ŞECİLDİ

ELEMAN flBflNIYOR
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

KAŞSD€ IKKLEMCK 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

aro; ABONE OLDUNUZ 1!
Itııli'lı In mill ilmi ıııtml ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Ekmeğe 1 Temmuz ayarı
Sağlıklı gıda tüketi
mi, şişmanlıkla 
mücadele ve 
hijyenin artırılması 
amacıyla hazırlanan 
ekmeğe ilişkin yeni 
düzenleme yirmi 
gün sonra yürür
lüğe giriyor.
Sağlıklı gıda tüke
timiyle ilgili düzen
leme 1 Temmuz 
2012'den itibaren 
yürürlüğe giriyor. 
Yeni düzenlemeye 
göre kasap ve 
manav gibi yerlerde 
ekmek satışı yasak
lanırken, vatandaş 
ekmeğe elini süre
meyecek. Ekmeğin 
gramajı düşerken 
tuz miktarı azalacak, 
kepek oranı ise 
artacak. Fırın ve 
bakkal, ekmeği 
ambalajlayarak ya 
da poşetin içine 
koyarak tüketiciye 
verebilecek. Tebliğ 
kapsamında amba 
lajsız olarak 
piyasaya sürülen 
ürünlerin satıldığı 
ekmek dolapları 
veya tezgâhları 
açıkta bırakılmaya
cak şekilde kapalı 
bir ortama konula
cak.
Haberine göre; 
ekmeğin bakkala 
taşınması ve tüketi
ciye sunulmasının 
tüm aşamalarında 
hijyen kuralları ihlal 
edilemeyecek.
Örneğin bir bakkal 
eline eldiven geçir 
meden satış yapa
mayacak. Ekmeği 
arabayla fırından 
getiren kişi de eldi

ven takacak. Ürün
lerin üretiminde, 
dağıtımında ve 
satışında çalışan 
tüm personelin 
hijyen eğitimi 
almasına ilişkin 
getirilen mecburiyet 
kapsamında Gıda, 
Tarım ve Hayvancı 
lık Bakanlığı ile 
Türkiye Fırıncılar 
Federasyonu 
arasında ekmek üre
timinde, dağıtımın
da ve fırınlarda 
ekmek satışında 
çalışan personelin 
gıda hijyeni eğitim
lerine ilişkin pro
tokol imzalanmıştı. 
Protokol kapsamın
da yapılan eğitimler 
devam ediyor. 
Tebliğin getirdiği 
yükümlülüklere 
aykırı davrananlara 
ise cezaî yaptırımlar 
öngörülüyor. 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlı 
ğı’nın ekmek tebliği 
ambalajsız olarak 
piyasaya sürülen 
ürünlerin üretim, 
depolama, dağıtım 
ve satış aşa
malarının taşıması 
gereken tüm kural

ları yeniden belirli 
yor. Tebliğ kap
samında ambalajsız 
olarak piyasaya arz 
edilen ürünlerle 
temas eden 
malzeme, alet ve 
ekipman; gıda ile 
temasa uygun, 
yeterli temizlik ve 
dezenfeksiyona izin 
veren madde ve 
malzemeden yapıla
cak. Bulaşma riskini 
engelleyecek 
biçimde üretilecek, 
kullanıma hazır, 
bakımlı ve iyi şart
larda tutulacak. 
Ambalajsız olarak 
piyasaya arz edilen 
ürünler, kasap, 
manav ve pazar gibi 
yerlerde satılamaya
cak. Gıda işletmeci
leri ekmeğin ürün 
özellikleri ve 
tebliğde belirlenen 
kimyasal özellikle 
rine 1 Temmuz 2012 
tarihinden itibaren 
uyacak.
Obezite ile mücade 
leye de destek vere
cek çalışma kap
samında sofraların 
vazgeçilmezi ekmek 
az tuzlu, bol kepekli 
olacak.

İşçiler, ruh sağlık
larındaki bozulma 
nedeniyle rapor 
aldıklarında kendiler
ine ‘iş göremezlik’ 
aylığı ödenecek. 
İş kazası tanımı 
genişletilerek, ruhsal 
sağlıktaki bozulmalar 
da kapsama alındı. 
İşçiler, ruh sağlık
larındaki bozulma 
nedeniyle rapor 
aldıklarında kendiler
ine ‘iş göremezlik’ 
aylığı ödenecek.
TBMM Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu’nda, 
çalışma yaşamında 
önemli sonuçlar 
doğuracak bir düzen
leme kabul edildi. “İş 
kazası” tanımına, ruh 
sağlığında yaşanan 
bozulmalar da dahil 
edildi. İşyerindeki 
ağır çalışma koşulla 
rından, uğradığı kötü 
muameleden, yaşadı 
ğı trajik bir kazadan 
olumsuz'etkilenerek 
ruh sağlığı bozulan
lar, iş kazası 
sağlanan haklardan 
yararlanabilecek. 
Komisyonda uzun 
süredir görüşülmek
te olan İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu 
Tasarısı, yapılan bazı 
değişikliklerle önceki 
akşam komisyondan 
geçti. Tasarı, 
önümüzdeki gün
lerde de genel kurul
da görüşülerek 
yasalaştırılacak.
Tasarının ‘iş kazası’ 
tanımını düzenleyen 
maddesinde CHP’li 
Süleyman Çelebi, 
Candan Yüceer ve 
AK Partili Mahmut 
Kaçar tarafından ve 
rilen önergeyle 
değişiklik yapıldı.

Buna göre, “işyerin 
de veya işin yürütü 
mü nedeniyle mey
dana gelen, ölüme 
veya vücut bütün
lüğünü ruhen ya da 
bedenen özre uğra 
tan olay” iş kazası 
olarak kabul edile
cek. Böylece işçiler, 
aşırı yorgunluk, aşırı 
stres, kötü muamele, 
sürekli gece çalış
ması gibi nedenlerle 
ya da işyerinde mey
dana gelen bir 
kazadan dolayı ruh 
sağlıklarında bozul
ma yaşarlarsa rapor 
alabilecek. Raporlu 
oldukları bu süre 
içerisinde kendileri 
ne ‘geçici iş göreme
zlik’ aylığı ödenebile
cek; şayet bu rahat
sızlık çalışmalarını 
tamamen engellerse 
‘sürekli iş göremez
lik’ aylığı bağlatıla- 
bilecek.
Tasarıya göre ruh 

SATILIK
1 ) KROM SOKAK’TA

140 M2 DÜKKAN 70.000 TL
2 ) ŞİRİN PLAZA’DA

3. KAT 25 NOLU İÇİ YAPILI 
MUTFAK VE WC’Lİ

130 M2 OFİS 120.000 TL
3) MANASTIR BAYTAŞ 

ZÜMRÜT VİLLALARINDA 
İÇİ YAPILI DUBLEKS EV

SATILIKTIR

0541 516 61 54

sağlığı bozulanlar, 
raporlu oldukları 
süre için ‘geçici iş 
göremezlik’ aylığı 
ödenebilecek. Aylık 
bağlanacak.

AVM'LERE 
İŞYERİ HEKİMİ 
KOLAYLIĞI 
Komisyonda kabul 
edilen bir başka 
önergeyle, alışveriş 
merkezleri ve 
organize sanayi böl
gelerine iş sağlığı ve 
güvenliği konuların
da kolaylık sağlandı. 
AVM ve OSB gibi 
aynı mekân veya 
alanda faaliyet 
gösteren işverenler 
ile aynı holding veya 
şirket grubuna bağlı 
işverenler, ortak 
kuracakları 
sağlık ve güvenlik 
biriminden iş sağlığı 
ve güvenliği 
hizmetlerini 
yerine getirebilecek.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

HASTANELER

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

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
MerSağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tip Mrk. 514 80 88

TAKSİLER

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185I1 Körfez Taksi 513 18 21

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

Gemlik KErfez
•tlLİK'lir İLİ «ONLOK SİYAIİ 8AZITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4294

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER
İstiklal Cad. Bora Sok. tyo: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)

Hlillllllllliii
VENÜS SİNEMASI 

SAĞ SALİM:11-30- 
14:00-16:15-18:30- 

20:30 
MAVİ 

PANSİYON:12:00- 
14:15-16:30-20:00

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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Büyük hissedar İş Bankası, GEMPORT’taki hisselerini satışa çıkardı

İlil Mil! ■Mil
Bir İş Bankası ortaklığı olan, Gemlik Belediyesinin de 13.8 payı bulunan 
GEMPORT A.Ş. büyük paydaş İş Bankası tarafından satışa çıkarıldı. 
GEMPORT’a ilk talep ise Gemlik Gübre A.Ş. nin sahibi olan Yıldırım 
Holdingden geldi. Yıldırım Holding CEO’su Yüksel Yıldırım, Gemlik’te 
300 milyon dolarlık liman yatırımının devam ettiğini ayrıca Afrika ve 
Latin Amerika’da da liman aradıklarını açıkladı. Haberi sayfa 4’de

12 Haziran 2012 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Orhangazi'ne 
yolsuzlukiddiası
Orhangazi'de belediyenin temiz
lik işleri ihalesine fesat karıştır 
d ıklan iddia edilen 13 kişi gözal 
tına alındı. Haberi sayfa 3’de

■MMIlMISII
Eğitime yüzde 100 
Destek Projesi 
kapsamında, Roda 
Liman Depolama 
ve Lojistik İşlet
meleri tarafından 
24 derslikli olarak 
anahtar teslimi 
yapılacak İmam 
Hatip Orta Okulu 
nun protokol imza 
töreni Heykel Vali 
lik Binası'nda 
yapıldı. Sayfa 2’de

■nHV II

İnşaat Mühendisleri Odası Gemlik Temsil 
ciliği seçimleri yapıldı. Gürle İş Merke 
zi’nde bulunan bürosunda yapılan seçim
lerde, Başkan Hasan Hamaloğlu güven 
tazeledi. Haberi sayfa 5’de

Gine Bakış Kızılay kan toplayacak
Kadri GÜLER
kadri guler@hotmail.com

İş Bankası Gemport’tan 
vazgeçti...

Gemlik Belediyesi’nin dolayısıyla Gemlik 
halkının da ortak olduğu Gemlik Liman ve 
Depolama Tesisleri GEMPORT’un en büyük 
hissedarı İş Bankası, hisselerini satışa 
çıkardığını limancıhk ve gemi işletmeciliği 
dergileri flaş haber yaptılar.

Geçtiğimiz günlerde, bu haberi duyunca, 
şaşmadım desem yalan olur.

Ama, biraz da sinyal almıştım.
Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz bir 

konuşmasında, GEMPORT hisselerinin satıl
ması halinde belediyenin imar planlarında 
Hisar Mahallesi ve Kafoğlu Camii üzerlerinde 
işlediği Kentsel Dönüşüm Alanlarını yapabile-

Devamı sayfa 4’deçeklerini söylemişti.

ıılıllliiiililıMlıılı

Kızılay, kan bağışı 
kampanyası için 
yeniden ilçemize 
geliyor.
Kızılay Bursa Kan 
Merkezi yetkilileri, 
Gemlik’e gelecek 
olan sağlık ekip
lerinin 12-13-14
Haziran 2012 gün
lerinde saat 10.oo 
ile 18.oo arasında

CIUS AVM’de kan 
bağışı kabul ede
ceklerini bildirdi. 
“Kan Ver hayat 
Kurtar” sloganıyla 
kan bağışı kampa
nyasını sürdüren 
Kızılay, tüm 
Gemlik halkını 
kan bağışında 
bulunmaya 
davet etti.

Borçelik çalışanları geleneksel piknik orga
nizasyonunda aileleriyle birlikte eğlenceli 
bir gün geçirdi. Borçelik geleneksel aile 
pikniği Mudanya Belediyesi Çamlık piknik 
alanında yapıldı. Yaklaşık 2 bin 500 kişi 
piknikte gönüllerince eğlendi. Sayfa 10’da

'Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA 

Adam olmak...
Ahlak sükut etmiş durumda. Aynı kökten 

gelen iki siyasetçi biri bir dönem AKP 
saflarında politika yaptı. Diğeri Ankara BB 
Başkanı olarak sürdürüyor. Bu adamların 
AKP de politika yapmanın yanı sıra bir 
ortak özelliği daha var. Ağızları bozuk.

Kürşat Tüzmen muhterem olanı kendi 
bulaştığı pisliklere bakmadan onun ayıbını 
kitabıyla yaydı diye havaalanında 
karşılaştığı CHP Milletvekili Aydın 
Ayaydın’a gücüyle dalaşıyor.

Ardından da ;”Ayaydın’ın ailesine ve 
validesine hürmetlerimi sundum” deme ter
biyesizliğini gösteriyor.

Sanmış ki yaptıkları ettikleri yanına kar 
kalacak.

Ayaydın’ın oğlu da onu dans pistinde 
gördüğü anda onun yöntemiyle davranarak 
havada parende attırmış sonra da hafif 
salsa biraz da vals yaptırmış.

Adı Melih olan öteki muhterem ise 
“kadının” özel durumu ve en doğal hakkı 
üzerinden siyaset yapıyor. Kendinden 
menkul oğluna ait olan televizyonunda 
söyleşi yaptığı kadın sunucunun sözde iti
razlarına karşın gösterdiği ceninlerle için
deki pisliğini bir kez daha dışa vuruyor.

Bu ne ya...
Nasıl siyaset anlayışı...
Nasıl bir dinsel yaklaşım...
Dahası nasıl bir insanlık...
Verdiğim iki örnek de içeriğinde fütursu

zluğu, ahlaksızlığı, terbiyesizliği, saygısı
zlığı ve sevgisizliği taşıyor.

Allahtan başbakan adamın kalibresinin 
farkına varmış olmalı ki adı Kürşat olanını 
siyasetten men etmiş.

Diğeri ile ilgili de tasarrufları var ama ne 
hikmetse uygulamaya alamıyor.

Yoksa kafasının ardında olanları özellikle 
2009 Yerel Seçimleri öncesinde biraz dışa 
vurmuştu ama ne yazık ki yaşama 
geçiremedi.

Son günlerde yaşanan siyasal gelişmeler 
içerisinde;

Milli Eğitim Bakanı’nın 4+4+4’e ilişkin 
okul müdürlerine yönelik tehditvari söylem
leri,

Fazıl Say’a yönelik hukuksal saldırılar...
Tüm okulları İmam hatipleştirme girişim

leri,
Giderek artan terörist saldırılarla ocaklara 

düşen kara ateşler...
Ve daha niceleri...
Toplumu geriyor.
Kamplara ayırıyor.
Düşmanlıkları körüklüyor.
Tam da bu aşamada...
CHP Genel Başkanı Kemal 

Kıhçdaroğlu’nun Güneydoğudaki dinmek 
bilmeyen yara esaslı Başbakanla görüşme 
girişimi toplumda ılık bir soluk oldu.

Gerçi hep bildiğimiz ve çağlar geçse de 
düşünceleri değişmeyen MHP Lideri Devlet 
Bahçeli’nin itirazı var bu olumlu adıma 
ama...

Olmasa iyi...
Ki Kemal Kılıçdaroğlu hala çözüm üretici 

yaklaşımlarını sürdürüyor.
MHP’nin de ulusal sorunun çözümünde 

masanın etrafında olması kaçınılmaz.
Türkiye’nin...
En önce barışa gereksinimi var.
Gerisi rahmetli Necmettin Erbakan’ın 

dediği gibi “fasa fiso”...

HM h IMIMl

Eğitime yüzde 100 
Destek Projesi kap
samında, Roda 
Liman Depolama ve 
Lojistik İşletmeleri 
tarafından 24 ders
likli olarak anahtar 
teslimi yapılacak 
İmam Hatip Orta 
Okulu’nun protokol 
imza töreni Heykel 
Valilik Binası'nda 
yapıldı.
Törene Vali 
Şahabettin Harput, 
Roda A.Ş. Başkan 
Vekili Abidin 
Altıntaş ve Burhan 
Evcil, İl Milli Eğitim 
Müdürü Atilla 
Gülsar, Gemlik 
Kaymakam Vekili 
Adnan Kayık, 
Gemlik Başkan 
Vekili Refik Yılmaz 
ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Belediye 
Meclis üyeleri 
Aydın Bayraktar, 
Turhan Alkış, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Nazmi 
Koçak da katıldı. 
Protokol töreninde 
Roda A.Ş. yetkilile 
rine teşekkür eden 
Vali Harput, 
kültürümüzde, 
"Verdiğin şenindir." 
düsturunun hakim 
olduğunu, diğer 
hayırseverler gibi 
Roda A.Ş. yetkilile

rinin de ölümsüzler 
kervanına katıldık
larını belirtti.
Abidin Altıntaş ise 
şirket olarak Bursa 
Beton A.Ş.'nin bir 
alt kuruluşu olduk
larını, Bursa'ya 
daha önce de okul 
yaptırdıklarını, yap
tıracakları okuldan 
dolayı da büyük 
mutluluk duyduk

larını söyledi 
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz da Gemlik'e 
son üç ayda hayır
severler tarafından 
yapılacak üçüncü 
okul protokolünü 
imzaladıklarını 
belirterek, 
hayırsever kuruluş 
Roda A.Ş. yetkilile 
rine teşekkür etti.

Konuşmalardan 
sonra hayırsever 
kuruluş Roda 
Liman Depolama ve I 
Lojistik İşletmeleri 
A.Ş. tarafından 
Gemlik'e kazandı 
rılacak olan 24 ders 
likli İmam Hatip 
Orta Okulunun pro
tokolü imzalandı. 
Çevre yolunun 
doğusunda kömür 
depoları mevkiinde, 
yaklaşık 9 bin 
metrekare arsa 
üzeri ne 24 derslikli 
olarak anahtar tesli
mi yapılacak olan 
okula “Roda İmam 
Hatip Ortaokulu" 
ismi verilecek. 
Okulun 2013 - 
2014 eğitim 
öğretim yılında 
hizmete verilmesi 
planlanıyor.

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
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Orhangazi'de yolsuduk iddiası
Orhangazi'de 
belediyenin temizlik 
işleri ihalesine fesat 
karıştırdıkları iddia 
edilen 13 kişi 
gözaltına alındı. 
Orhangazi 
Belediyesi'ne

MMİtiııılimB»MWıılılıı
Mudanya'da, serin
lemek için denize 
giren bir genç 
boğuldu.
Edinilen bilgiye 
göre, torna işçisi 
Savaş A. (18), Eşkel 
beldesi Eğerce 
Değirmen mevk- 
isinde denize girdi. 
Sahilden 25 metre 
açıkta gözden kay* 
bolan Akça'nın can
sız bedeni bir süre

Hapan lursnlafinı lasiilı izi yakalattı
Orhangazi ilçesinde 
girdikleri ahırdan iki 
tane büyükbaş hay
van çalan hırsızlar 
bıraktıkları lastik 
izinden yakalandı. 
Lastik izinden zan
lılara ulaşan jandar
ma bir kişiyi gözaltı
na aldı.
Olay, Orhangazi 
ilçesine bağlı 
Fındıklı Köyü'nde 
meydana geldi. 
Gece geç saatlerde 
bir ahıra giren hırsı
zlar duvara açtıkları 
küçük delikten iki 
büyükbaş hayvanı 
çıkardı. Telleri kesen 
zanlılar bir araca 
yükledikleri iki 
büyükbaş hayvan ile

Motosiklet duvara çarptı
İznik ilçesine bağlı 
Boyalıca beldesinde 
bir motosikletin 
duvara çarpması 
sonucu sürücü 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, sabah 
saatlerinde İznik 

yönelik yapılan 
operasyonda 
13 kişi gözaltına 
alındı. İddiaya göre 
temizlik işleri 
ihalesine fesat 
karıştırdıkları iddia 
edilen 13 kişi polis

kaçtı. Ahır sahibinin 
ihbarı üzerine 
harekete geçen 
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı ekipleri 
olay yerinde yaptık
ları incelemede 
duvarın 60 santim

Gölü’nden balık 
tuttuktan sonra 
motosikletiyle eve 
dönen Basri ö. (31), 
Atatürk 
Caddesi’ndeki 
keskin virajı alama
yarak duvara 
çarptı. 

tarafından sabah 
saatlerinde gözaltı* 
na alınarak 
Organize Suçlar ve 
Kaçakçılıkla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü'ne 
getirildi. Polis, 

büyüklüğünde 
delindiğini, çitlerin 
ise demir makası ile 
kesildiğini tespit 
etti. Hayvanların 
bıraktığı izleri takip 
eden jandarma ekip
leri, hırsızların bir

Çarpmanın etkisiyle 
devrilen motosiklet 
hasar alırken; 
sürücü ö., 
başından yaralandı. 
Yaralıya ilk 
müdahale etrafta 
bulunan vatandaşlar 
tarafından yapıldı. 

Orhangazi Belediye 
Başkanı İsmail 
Tartar'ın da ifade* 
sine başvurdu. 
Gözaltına alınan 
şahıslar ifadelerinin 
ardından adliyeye 
sevk edilecek.

sonra su yüzüne 
çıktı. Vatandaşlar 
tarafından farke 
dilerek karaya 
çıkarılan gencin 
cesedi, Mudanya 
Devlet Hastanesi 
morguna gönderildi. 
Hastaneye gelen 
Akça'nın yakınları 
sinir krizi geçirdi. 
Olayla ilgili soruş
turmanın 
sürdürülüyor.

araca binerek uzak
laştığını tespit etti. 
Jandarma, lastik 
izinden bir şüpheli 
şahsı gözaltına aldı. 
Yakalanan zanlının 
verdiği ifadeler 
doğrultusunda bir 
ahıra yapılan 
baskında iki büyük
baş hayvan bulun
du. Ağıl sahibi ve 
olaya karışan başka 
bir şüpheli ise firar 
etti. Mahkemeye 
sevk edilen gözaltı- 
nadaki şüpheli ise 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi. 
Jandarma firar eden 
iki şahsın yakalan
ması için çalış
malara başladı.

Olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ekipleri, yaralıyı 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırdı.
Olayla ilgili 
tahkikatın devam 
ettiği bildirildi.

Otomolıil anne ve 
İM çocuğuna çarptı

İnegöl'de, özel oto
mobilin çarptığı 
anne ile iki çocuğu 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Alanyurt 
istikametinden 
İnegöl’e giden N.O. 
yönetimindeki özel 
otomobil, Metal 
Sanayi kavşağı 
cevarında karşıdan 
karşıya geçip 
geçmemekte tered
düt eden anne ile iki 
çocuğuna çarptı. 
Özel otomobil orta 
refüje çıkarken, 
kazada 31

Milyon dılarlık hırsızlıkla 
ikincikarar

Bursa'da, girdikleri 
fabrikada 4 milyon 
dolar bulunca rüya 
sanıp birbirlerini 
tokatlayan ve 
paranın bir kısmını 
gömdükleri için 
yakalanan 3 tutuklu 
sanığın davasında 
ikinci kez karar çıktı. 
Daha önce verilen 
hapis cezası, 
Yargıtay tarafından 
etkin pişmanlık 
indirimi az yapıldığı 
için bozulan sanık
lar, bu kez toplam 15 
vıl 4 av 23 aün haois 
cezasına çarptırıldı. 
8. Asliye Ceza 
Mahkemeşi'nde 
milyon dolarlık hırsı
zlıkla ilgili 
yargılanan A.G.D. ve 
E.T.'ye "hırsızlık ve 
işyeri dokunulma
zlığını ihlal" suçun
dan 6'şar yıl 11'er ay 
22'şer gün, yaşı 
küçük sanık E.D.'ye 
ise 4 yıl 7 ay 25 gün 
hapis cezası verildi. 
Sanık avukatların
dan İrfan Tuncel'in 
dosyayı temyiz 

yaşındaki anne S. 
K. ile çocukları 
8 ve 4 yaşındaki 
çocukları yaralandı. 
Yaralılara ilk 
müdahale olay ye 
rine gelen 112 ekip
leri tarafından 
yapıldı. Daha sonra 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralılar 
burada tedavi altına 
alındı. İki kardeş 
kazayı hafit sıyrık
larla atlatırken, anne 
S. K. kafasını yere 
çarptığı için başın
dan yaralandı.

etmesi üzerine yük
sek mahkeme, 
şüphelilere etkin piş
manlıktan yapılan 
indirimi az bulduğu 
için kararı bozdu.

3 SANIĞA TOPLAM 
15 YIL 4 AY 23 GÜN 
HAPİS ÇIKTI 
Tekrar hakim karşısı
na çıkan tutuklu 
sanıklar A.G.D., E.T. 
ve yaşı küçük sanık 
E.D., çok pişman 
olduklarını ifade 
ederek, tahliyelerini 
talen etti. Mahkeme 
"nitelikli hırsızlık" 
suçundan A.G.D. 
E.T.'nin 2'şer yıl 5'er 
ay 5'er gün, yaşı 
küçük çocuk 
E.D.'nin ise 1 yıl 7 ay 
13 gün hapis cezası
na mahkum etti.
Ayrıca sanıklardan 
A.G.D. ve E.T.'ye 
"işyeri dokunul 
mazlığını ihlal" 
suçundan 3'er yıl 
4'er ay hapis, yaşı 
küçük E.D.'nin ise 2 
yıl 2 ay 20 gün hapis 
cezası verildi.
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Güne Baki
Büyük hissedar İş Bankası, GEMPORT’taki hisselerini satışa çıkardı

Yıiaırım Holding GEMPORTa lalip
Bir İş Bankası ortaklığı olan, Gemlik Belediyesi’nin de 13.8 payı bulunan GEM
PORT A.Ş. büyük paydaş İş Bankası tarafından satışa çıkarıldı. GEMPORT’a ilk 
talep ise Gemlik Gübre A.Ş. nin sahibi olan Yıldırım Holding’ten geldi. Yıldırım 
Holding CEO’su Yüksel Yıldırım, Gemlik’te 300 milyon dolarlık liman yatırımının 
devam ettiğini ayrıca Afrika ve Latin Amerika’da da liman aradıklarını açıkladı.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

İş Bankası Gemport’tan 
vazgeçti...

GEMPORT’un kurucuları Gemlik Belediyesi ve 
Bişaş A.Ş. nin sahibi Muammer Ağım’dı.

Eski yazılarımdan birinde GEMPORT’un kuru
luş öyküsünü yazmıştım.

1987 yılında Gemlik Belediyesi’nin Muammer 
Ağım’ın Kocaçukur mevkiinde satın alıp, imar 
planı değişikliği ile fabrika kuracağı arazide plan 
değişikliği yaparak bu alanı Liman ve Depolama 
bölgesi yapmıştı.

Muammer Ağım, Sanayici olduğu için, denizle 
bağlantısı olan bir iplik fabrikası kurmayı planlı 
yordu.

Ama, zamanın Belediye Başkanı Hakkı Çakır ve 
meclisi, buna engel oldu.

Ağım, liman yapmak istemiyordu.
Buna karşın Hakkı Çakır, bu araziyi kamulaş 

tirdi.
“Tibel’i Terme"yi satar Limanı yaparım" diye o 

günlerde gazetecilere demeçler verdi.
Muammer Ağım, baktı iş ciddi, geri adım ata 

rak, liman yapma fikrine yanaştı.
İşin içine rahmetli Özal girdi. Hakkı Çakır’ı ara 

dı ve bu işten vazgeçmesini istedi.
“Biz özelleştiriyoruz, sen devletleştiriyorsun” 

dediği söylenir.
Böylece belediye geri adım atınca, GEM PORT 

doğdu.
1 milyon lira sermayeli bir A.Ş. kuruldu.
Belediye hissesi yüzde 25 olacaktı. (Arsa payı

na karşılık)
Muammer Ağım, Ziya Kaptan’ı buldu. 
GEMPORT, Ziya Kaptan ile doğdu.
Sonraki yıllarda, Ağım’ın işleri bozuldu, İş Ban 

kası’ndan aldığı kredileri ödeyemedi.
Böylece, hisselerin yüzde 50’sinden çoğu İş 

Bankası’nın eline geçti.
İş Bankası GEMPORT’u büyüttü.
GEMPORT, 1990 lı yılların başında sermaye art- 

tırımına gitti.
O yıllarda, SODEP’ten Belediye Başkanı 

seçilen rahmetli Nezih Dimili, parasızlıktan hisse 
arttırımına katılamadı.

Belediye hisseleri böylece 13.8’e düştü.
GEMPORT’un yatırımları iç ve dış sahada yap

tıkları atılanlarla iş kapasitesi arttı, sabit yatırım
ları değerlendi.

Şimdi İş Bankası büyüttüğü bu işletmedeki 
hisselerini satışa çıkaramış.

Yanıbaşındaki Yıldırım Holding ise 
GEMPORT’u almak istiyor.

Yıldırım Holding, son 10 yılda yıldızı büyüyen 
şirketlerden..

Çok değişik iş kollarında şirketleri var. Ama 
İimancılık konusunda ciddi atılanlar içinde 
olduğunu Holdingin CEO’su Yüksel Yıİdırım’ın 
basına yaptığı açıklamalardan öğreniyoruz.

Yıldırım Holding İimancılık ve deniz işletmecin 
ğinde global bir şirket olma yolunda.

Gemlik Gübre kıyısında yaptıkları liman yatırı 
mı 300 bin dolar.

Malta limanının yarısını satın alan Holding, 
Afrika’nın doğu bölgesiyle ilgileniyorlar.

İş Bankası bir finans kuruluşu aynı zamanda 
sanayi işletmeleri bulunan büyük bir kurum.

Limancıhktan çıkmayı kafaya koymuşsa çıkar.
Bu satışta bekledikleri parayı bulduğunda sat

maktan da çekinmez. .
Bu girişimlerin tümü Gemlik Belediyesi’nin 

hisselerini daha da kıymetlendiriyor.
Satmak yerine beklemek, daha akıllı bir iş değil 

mi?

Yurtiçi ve yurtdışında 
yatırımlarını sürdüren 
Yıldırım Grup, bugüne 
kadar 500 milyon 
doların üstünde liman 
yatırımı yaptı.
İş Bankası’nın satışa 
çıkardığı GEMPORT’a 
talip olan Yıldırım 
Holding, yurt içinde üç 
limanla da görüşme 
halinde. Gemlik'te 300 
milyon dolarlık büyük 
bir liman projesinin 
startını veren grup, 
Afrika ve Latin 
Amerika'da da liman 
arıyor.
Perşembe Rota’sı adlı 
Denizcilik dergisinin 
haberine göre, 
grubun CEO’su 
Yüksek Yıldırım 
yatırımların amacının : 
"Ay Yıldızlı global bir 
liman operatörü yarat
mak" olduğunu söyle
di. Global bir liman 
operatörü olma yolun
da Yüksel Yıldırım, ilk 
olarak bir yönetici 
ekibi kurdu.
Dört kişilik bir yönetici 
ekibe bağlı uzmanlar, 
dünya genelindeki 
liman projelerini takip 
ediyor ve inceliyor. 
Uluslararası arenada 
ilk olarak Göteborg 
Limam'nın ihalesine 
girdiklerini söyleyen 
Yıldırım, "En iyi teklif 
veren firmalardandık. 
Fakat uluslararası 
tecrübemiz yok diye 
bizi elediler.
Biz de sonraki ihale 
lerde önümüze böyle 
engeller çıkmasın diye 
gidip Malta Liman ı'nın

ElEMflN
UMURBEY KAYALAR KAFE 

VE RESTAURANT’TA 
PARK TİME VE FULL TİME 

ÇALIŞACAK
BAY VEYA BAYAN ELEMAN 

VE 
MUTFAK ELEMANI 

ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

Kayalar Sok. No:15 
Tel: 525 06 16 UMURBEY

yarısını aldık" dedi. 
Bu yatırımın çok ciddi 
kapılar açtığını dile 
getiren Yıldırım, şun
ları söyledi:
"CMA CGM'in işlettiği 
Malta Freeport'a 200 
milyon euroluk bir 
satın alma bedeli öde 
dik. Malta hükümeti de 
bir Türk şirket isteme 
diler fakat kendimizi ve 
hedeflerimizi anlattık, 
iki ülke arasında ticari 
ilişkilerin geliştireceği
ni belirttik ve kabul 
ettiler. Şuan da limanın 
yıllık 2.5 milyon teu 
kapasitesi var. Liman 
kapasitesini ortağımız 
CMA CGM ile iki fazhk 
yatırımla 5 milyon 
teu'ya çıkaracağımıza 
dair taahhüt verdik. 
Malta Freeport'a ortak 
olmakla birlikte, hem 
liman almak isteyen 
hem liman satmak 
isteyenlerin hem de 
banka ve fon şirket
lerinin ilgisini çektik. 
Çok sayıda proje gel 
meye başladı. Japonya 
ve Ingiltere'den bir 

heyet geldi, liman 
yatırımları noktasında 
bizimle ortak hareket 
etmek istediklerini 
belirttiler."

GEMPORT’a TALİPLER 
GEMPORT’a da talip 
olduklarını açıklayan 
Yıldırım, "Türkiye'de 
görüştüğümüz üç 
liman daha var.
Derince Liman ihale
sine de gireceğiz. 
Yatırım şirketi bize 
İzmir ve İskenderun 
bölgesinde birer liman 
projesi getirdi" dedi. 
Ingiltere, İspanya ve 
Yunanistan başta 
olmak üzere satılık çok 
liman var fakat bun
ların çoğu grubun 
büyüme hedeflerine 
uygun projeler 
olmadığını dile getiren 
Yıldırım, yurtdışı liman 
yatırım projeleriyle 
ilgili şunları söyledi: 
"Afrika'nın bilhassa 
doğu ve batısıyla özel
likle ilgileniyoruz. 
CMA ve MSC'nin o böl
gelerde liman projeleri 
var ve ortak olur 
musunuz tekliflerini 
yaptılar. Ayrıca CMA 
CGM, yaklaşık 20 ter
minal işleten liman 
grubu Terminal Link'in 
yüzde 49'unu satıyor 
ve bizim ortak 
olmamızı çok istiyorlar, 
biz de ihalesindeyiz 
ama biz daha çok 
büyüyen pazarlarda 
yatırım yapmak isti 
yoruz. Latin Amerika'yı 
hedefimize aldık. 
Kolombiya'da maden 
yatırımları için bir ofis 
açtık fakat limanlara 
da bakıyoruz.
Kolombiya, Brezilya ve 
Peru'da çeşitli 
görüşmeler yapıyoruz. 
Buralarda yatırım yap
mak istediğimiz bilini 
yor. Bazı ülkelerde 
özelleştirilecek liman

lara bakıyoruz. 
Brezilya'da 77 limanın 
özelleştirileceği 
bilgisi geldi.
Bunları bekliyoruz. 
Benzer projeler diğer 
ülkelerde de var."

MARKA OLDUK 
Türkiye’nin ilk global 
liman operatörü olmak 
istediklerini bunun da 
ilk adımını Malta ile 
attıklarını söyleyen 
Yüksel Yıldırım, 
Türkiye'de yurtdışında 
liman yatırımı yapan 
ilk şirket olduklarını 
açıkladı. Yıldırım, 
“CMA, CGM'ye yaptığı 
mız yatırım bize bayağı 
kapı açtı. Bir us t lige 
çıktık ve ligde kalmak 
için uğraşıyoruz.
Bu sadece parayla 
olan bir şey değil. 
Ekibin yetkin ve 
başarılı olması gereki 
yor. Ekibimiz liman ve 
terminal işletmecili 
ğinde çok ciddi dene 
yim kazandı.
Dünyada uygulan
mayan inovatif sistem
leri Gebze'deki 
limanımızda hayata 
geçirdik. Marka olma 
yolunda ilerliyoruz. 
Çünkü dünyanın en 
büyük şirketleri bizi 
ciddiye alıp iş birliği 
için görüşmeler yapı 
yor. Bunlar ticaretin en 
güzel kısımları. Daha 
önce bizi görmezden 
gelen firmaların bizi 
ciddiye alıp iş birliği 
önermeleri inanılmaz 
haz veriyor. İnanılmaz 
bir özgüven geliyor" 
diye konuştu

İLGİLENENLER
ÇOK
İş Bankası hisselerinin 
satışa çıkarılması üzen 
ne bölgenin en büyük 
liman işletmesi olan ve 
yatırımlarıyla büyüm
eye devam eden GEM 
PORT A.Ş. ye talebin 
büyük olduğu belirtili 
yor. BORUSAN A.Ş.nin 
ve Türkiye’nin önemli 
özel liman işletmeleri 
nin de iş Bankası ile 
temasa geçerek görüş 
melere başladığı 
bildiriliyor.
GEMPORT’ta İş 
Bankası’nın yüzde 52, 
Muammer Ağım’ın 
yüzde 33, Gemlik 
Belediyesi’nin yüzde 
13.8 dolaylarında 
hissesi bulunuyor.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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HoİMlM Yon Yorum
Necati KARTAL

Başkanlık tartışması yeni 
Türkiye yaratacaktır

İnşaat Mühendisleri 
Odası Gemlik 
Temsilciliği seçim
leri yapıldı.
Gürle İş 
Merkezi’nde bulu
nan bürosunda 
yapılan seçimlerde, 
Başkan Hasan 
Hamaloğlu güven 
tazeledi.
Seçimlere katılan 27

üyenin tamamının 
oyunu alan Hasan 
Hamaloğlu, 
Başkanlığa 
yeniden seçilirken 
yönetim kurulu 
ise şu kişilerden 
oluştu: 
Mustafa Şener, 
Onur Gürel, 
İsmail Bayrak, 
Murat Öztürk.

Hasan Hamaloğlu, 
kongrede yaptığı 
konuşmasında 
kendilerine duyulan 
güvenden dolayı 
katılımcılara 
teşekkür etti. 
Hamaloğlu, daha 
sonra gelecek 
dönem çalışmaları 
hakkında bilgiler 
verdi.

WWlllllllllllIllMllllil
Gemlik 
Belediyesi’nin 
sokak hayvanlarına 
yönelik desteği 
sürüyor. 
Geçtiğimiz hafta 
sokak hayvanlarına 
yönelik “Kap 
bizden su sizden” 
kampanyası kap
samında ilçenin çok 
sayıdaki bölgesine 
su kapları bırakan 
Belediye Sağlık 
İşleri Müdürlüğü 
ekipleri, bu hafta 
içinde de sokak 
hayvanlarına mama 
dağıttı.
Gönüllü Hayvan 
severlerin de 
katıldığı mama 
dağıtım organizas 
yonunun periyodik 
hale getirileceğine 
dikkat çekilerek, 
sıcak yaz aylarında 
sokak hayvanların 
susuz ve aç kalma
ması için 
belediyenin her 
türlü imkânının 
seferber edileceği 
kaydedildi.
Hayvan sever vatan
daşlara da çağrı 
yapılarak, mama desteğinin alınabile- ceği vurgulandı.

Türkiye’de başkanlık talebi, 
katı başkanlık anlamında ABD’yi, 
parlamenter sistem anlamında 
Ingiltere’yi ve yarı-başkanlık 
anlamında Fransa’da uygulanan 
siyasal sistemi tartışma gün
demine soktu.

Bu talep ciddi anlamda ilk 
olarak rahmetli Özal döneminde 
siyasal sahaya taşınmıştı.

O dönemde bu talebin 
gerekçesini iki madde de 
toplayabiliriz.

Birincisi; Siyasi istikrar sağla
mak için: çünkü kısa süreli ve 
parlamentoda aşırı çoğunluğu 
bulunmayan hükümetler ülke 
sorunlarını çözemiyorlar, özel
likle koalisyon hükümetleri süre 
açısından istikrarın bozulmasına 
yol açıyor. Seçim korkusuyla hiç 
kimse plan ve projelerini uygu- 
layamıyordu.

İkincisi; Hızlı gelişme için 
güçlü icra: Dünyanın gelişme 
hızına uyabilmemiz, toplumun 
artan gereksinimlerini karşılaya
bilmemiz için icranın 
güçlendirilmesi gerekir.
Başkanlık sistemi özellikle icrayı 
güçlü kılar ve icraattan sorumlu 
olanı net bir biçimde ortaya 
koyar. Kriz dönemlerinde, acil 
durumlarda hızlı ve etkin bir 
müdahale, güçlü bir icra ile 
sağlanabilirdi.

Bu nedenle başkanlık sistem
ine geçilmesi gerektiği savlanı 
yordu.

Tabii bu sav, özal’ın iki dönem 
başbakanlıktan, 
Cumhurbaşkanlığına geçiş 
sürecinden sonra gerçekleşti. 
Çünkü özal, yetkileri sembolik 
olan bir Cumhurbaşkanlığı 
istemiyordu, siyasal alana 
müdahalesinin devamından 
yanaydı.

Bugüne gelindiğinde yukarıda
ki iki gerekçe, AK Parti’nin güçlü 
ve uzun dönemli iktidarından 
dolayı geçerliliğini korumamak- 
tadır.

Esas olarak özal’ın asıl talebi 
gibi, Erdoğan’ın da son 
başbakanlık döneminden sonra, 
temsili yetkilere sahip bir 
cumhurbaşkanı olmak istememe 
gözükmektedir. Erdoğan bir

siyaset lideri olarak siyasal alan
da faaliyete devam etmek ve 
alanı yönetmek istemektedir.

Gelişmeyi gelecekten yorumla
mak gerekirse, başkanlık istemi
nin ilk sinyalini 2007 referandu
mu, genel seçimleri ve 2011 
seçimlerinde verilmişti

2007 referandumunun 
sonuçlarına göre, 2014 yılında 
Türkiye’de ilk kez cumhur
başkanı halk tarafından seçile
cektir. 2011 seçimlerinde de AK 
parti hedefi ustalık donemi ve 
2023 olarak açıklandı.

Ayrıca başbakanın şu anda 
son görev süresi olduğunu, 
tekrar başbakan seçilmeyeceğim 
düşündüğümüzde, 2014 
cumhurbaşkanlığı seçiminin 
önemini daha iyi kavramış olu
ruz.

Nitekim başbakanlık yetkilerini 
terk edip, sembolik cumhur
başkanı olmayı başbakanın 
kabul etmesini beklemek siyasi 
tespit hatasıdır.

Keza meclisin önünde yeni 
anaya yapma çalışmaları da 
varken 2014’te yapılacak olan 
cumhurbaşkanlığı seçiminin 
önemi daha net anlaşılmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı süresini 5+5 
olarak kabul eden referandum 
sonuçları, iyi bir politikayla 
başbakanın 2024 yılına yani 
cumhuriyetin 100. Kuruluş 
yıldönümü olan 2023 e. güçlü bir 
başkan olarak girmesinin bir 
hedef olduğu anlaşılmaktadır.
Ancak talep edilen başkanlık 

sisteminin ABD’dekı gibi katı 
başkanlık olmayacağı. Türkiye 
gerçekleriyle uyuşmayacağı için 
Fransa’dakine benzer bir mo 
delin uygulanacağı, buna uygun 
bir anayasa hazırlanacağı 
kanaatindeyim.

Ayrıca başta Kürt sorunu 
olmak üzere, yerel yapıların 
güçlendirilip, kısmi bağımsız 
bölge ya da il parlamentolannı 
da oluşturmanın, yeni anayasa 
ile mümkün olabileceği, yurt
taşlık tanımının değişebileceği 
gibi tartışmaları da varsayarsak, 
Türkiye’nin başkanlık sistemini, 
yeni Türkiye’nin modelini de 
oluşturacaktır.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gem I ikkorfezgazetesi .com

http://www.gem
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AYRINTI
Erhan İZGİ

TOPLUMDA YÜCELTİLMEK İSTENENLER
Son yıllarda 

değer yargılarımız, 
anlayışlarımız 
değişti anlaşılan. 
Dürüstlük itibar 
görmez oldu. 
Onurlu olmak göz
den düştü. 
Namuslu olmak bir 
değer ifade etmi 
yor. Ülkesini ve 
insanlarını sevmek 
mi o da ne? 
Çalışkanlık hak 
getire.

Yalakalık pirim 
yapıyor. Yasa dışı 
yollardan zengin 
olmak itibar 
kazandırıyor. 
Hırsızlık ve namus
suzluk ön plânda. 
Vergi kaçırmak 
Allah’ın emri sanki 
birçoğu yerine 
getirmeye çalışı 
yor. Hayali ihracat 
içimize işlemiş.

İhalelerde yolsuz 
luk olmazsa 
olmazımız.

Biri yakalanıyor, 
mahkemeye 
çıkarılıp ceza
landırılıyor ve bu 
arada binlerinin 
sözleri dikkatimi 
çekiyor: “Türkiye 
seninle gurur 
duyuyor.” 
Araştırıyorum, ne 
yapmış bu adam 
diye. Mafya 
babası. Cinayet, 
tehdit, şantaj, 
baskı, uyuşturucu 
kaçakçılığı... Her 
türlü yasa dışı 
işleri yapan biri. 
Türkiye bunun 
hangi özelliği ile 
gurur duyuyor?

Toplumda kadın 
ticaretiyle uğraşan 
erkek ve kadınlar 
çevreleri tarafın

dan makbul insan 
sayılmazlar. 
Kadınlara hacı ana 
erkeklere pezo 
derler. Bu kişiler 
zaman içinde yük
lerini tutup kenara 
çekilince hanıme
fendi ve beyefendi 
unvanını alıverirler. 
Yıllarca binlerini 
sömürerek, bir 
sülük gibi onların 
kanını emip 
tombullaşan bu 
kişilere hangi özel
liğinden dolayı 
toplum hanımefen
di ve beyefendi 
unvanını verir?
Yıllarca isimleri 

yolsuzluklara, 
vergi kaçakçılığına 
karışmış, 
mahkemelerde 
yargılanmış, büyük 
para cezaları 
almış, affa uğramış 

kişiler bir bakıyor
sunuz milyarların 
sahibi oluver
mişler. Baştan 
hırsız, soysuz 
damgası yiyen bu 
kişiler sonradan 
itibarlı, saygın 
kişiler oluvermiş. 
Ülkenin büyük 
işadamı kimliğine 
bürünüvermişler.

Doğu ve 
Güneydoğu 
Anadolu’da 
yaşayıp sonra 
Batı’ya yerleşen 
uyuşturucu ve 
başka işlerden 
elde ettiği kara 
parayı aklamanın 
yollarını Batı’da 
birtakım kurumlar 
açarak gerçek
leştirmeye çalışan
lara ne demeli? 
Bunlar büyük 
alışveriş merkez
leri ve eğitim 
kurumlan açarak 
kara parayı aklayıp 
zengin olan kişiler. 
Bunlar da 
toplumumuzun 
önemli 
işadamlarındandır. 
Topluma örnek 
olsun diye hır 
sızlıkları gizlenerek 

çalışkanlıklarıyla 
ülke ekonomisine 
katkı sağladıkları 
dile getirilir. 
Çalışkanlık kara 
paranın aklanması 
mıdır?

Çoğu zaman 
devlet olanakların
dan yararlanıp 
kendileri ve yakın
ları için nüfuz kul
lanarak çıkar elde 
edenleri geçmiş 
dönemlerde çok 
gördük. 
Bankalardan bin
lerinin yardımıyla 
milyon dolarlık 
kredileri çekenler 
bunun üstüne 
yatıp yurtdışına 
kaçtılar. Bir süre 
sonra ülkeye 
döndüler. Ama her 
biri dolar milyar 
deri olarak. Batık 
krediler halkın 
sırtına yıkıldı. Bu 
hırsızlar itibarlı iş 
adamı oldu. 
Vatandaş yine 
sürünmeye devam 
ediyor.

Son zamanlarda 
gazetelerde ve 
televizyonlarda bu 
yollarla zengin 
olmuş, biraz da 

siyasete bulaşmış 
pek çok yetenekli 
kişinin nasıl da 
şişirilerek halka 
yutturulduğunu 
görüyoruz. Temiz 
ve saf vatan
daşlarımız da bu 
anlatılan masallara 
kuzu kuzu inanı 
yor.

Köyden çıkmış, 
çok yoksulmuş, 
kimseden yardım 
görmemiş, kendi 
emeğiyle nasıl da 
büyük bir iş adamı 
olmuş! Niçin yap
tığı hırsızlığı, 
namussuzluğu, 
yolsuzluğu 
anlatarak zengin 
olduğunu 
söylemiyorsunuz? 
Söyleyemezsiniz, 
yaptığınız iş için 
parayı onlar size 
ödüyor.

Bir halk deyişi 
vardır:” Çok mal 
haramsız, çok laf 
yalansız olmaz.” 
Bu gerçeği nasıl 
görmezden gelebi 
liriz? Niçin değer
sizi değerli, 
yeteneksizi 
yetenekli göster 
meye çalışıyoruz?

Özel mm aelm& sekeri Bursaray'ıla Festival Tarifesi

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

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

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

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

Bu yıl 51’incisi 
düzenlenen 
Uluslararası Bursa 
Festivali nedeniyle 
vatandaşlara 
ulaşımda kolaylık 
sağlayan Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi, 12 
Haziran Salı 
gününden itibaren 
festival süresince 
BursaRay seferlerini 
1 saat uzattı. 
BURULAŞ Genel 
Müdürü Levent 
Fidansoy, festival 
süresince program
ların saat 21.15’te 
başlayacağını hatır
latarak, festival 
programlarını 
izleyecek olan 
vatandaşların 
ulaşımda sıkıntı 
yaşamalarını 
engellemek adına 
yeni bir düzenleme 
yapıldığını belirtti.

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

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

Fidansoy, 
“BursaRay saat
lerindeki yeni uygu
lama festival sonu 
na kadar devam 
edecek. Vatandaş 
ların daha rahat yol
culuk yapması 
adına, sürekli 
iyileştirmelere 
devam ediyoruz” 
dedi.

Yeni uygulamaya 
göre 12 Haziran 
Salı tarihinden 
itibaren Şehreküstü 
istasyonundan son 
sefer saatleri şöyle; 
Şehreküstü- 
Arabayatağı 00:57 
Şehreküstü-Üniver- 
site 00:49 
Şehreküstü-Emek 
00:54

http://www.elmasekerikres.com
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KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

RAKİP BURSASPOR 
OLUNCA ?

Bursa’yı il dışında 
kademe maçlarında 
temsil edecek takım
ların mücadele ettiği 
U-13 yaş ligi play-off 
maçlarına katılan 9 
takımı da izleme 
olanağı buldum.

Demirtaş sahasında 
oynanan maçların 
sadece birinde tribün
ler doldu.
Gemlik Belediyespor 

ile Bursaspor maçın
da.

Rakip Bursaspor 
olunca diğer takımların 
fazla şansları olmuyor.

İyi bir kadroya sahip 
Gemlik Belediyespor 
takımı maça zaten 
farklı mağlup başladı 
gibi.
Bursaspor’un ismin

den etkilenen çocuklar 
ikili mücadelelerde ilk 
yarı varlık 
gösteremediler.

Bursaspor’un futbol 
okullarından yaklaşık 
500 çocuk arasından 
seçilen ve 8 yaşından 
beri takımla birlikte 
olan kadronun makine 
düzeninde oynadığını 
görmek insana zevk 
veriyor.
Bursaspor’un U-17 

takımı boşuna Türkiye 
şampiyonu olmamış.

İlk yarı rakibi 
karşısında ezik futbol 
oynayan Gemlik 
Belediyespor’lu çocuk
lar ikinci yarıda kendi
lerine geldiler ancak 
aradaki fark 
kapanacak gibi değildi.

Neticede takımımız 
sahadan 9-1 gibi farklı 
yenilgiyle ayrıldı.

Ben şahsen neticeye 
pek kafayı takmadım.
Çünkü rakip 

Bursaspor’du ve 
sonuçta normal oldu.

İkinci maçımızı ise alt 
yapısı çok iyi olan 
takımlardan biri olan 
İnegölspor’la oynadık.
İşte bu maçın skoru 

kale arkasında heye
canla uzatmaların 
bitmesini bekleyen 
beni çok üzdü.

İyi oynadığımız, galip 
gelebileceğimiz maçı 
berabere bitirelim 
derken uzatmada 
yenen hatalı gol maçı 
izleyenleri kahretti.

İlk maça göre sahada 
ne yaptığını bilen, 
organize olarak rakip 
kaleye gelen Gemlik 
Belediyespor bu maçta 
kaybetmemeliydi.

Rakip İnegölspor’lu 
futbolcuların attıkları 
golün hemen ardından 
orta hakemin bitiş 
düdüğüyle birlikte yer
lere yatarak sevin
meleri yenilmeleri 

gereken maçı aldıkları 
içindir.
Belediyespor takımın

da gelecekte isim 
yapacak futbolcular 
içinde stoper oynayan 
Akif ile orta sahanın 
göbeğinde oynayan 
Ali’yi yazabilirim, ben 
beğendim.

Bu kadro gelecek 
sezon 14 yaş liginde 
daha başarılı olacaktır.
Gemlik 

Belediyespor’un 
şanssızlığı ise 
Bursaspor’la aynı 
guruba düşmesi oldu.

Play-off guruplarına 
kalan Boschspor’da da 
fizikleri olmasa da 
takımı sonuca götüren 
futbolcular var.

Hocalarıyla 
konuşurken 
“Bursaspor’un daha 
iyileri olduğu için 
kadrosuna katmadığı 
futbolcular bizde yıldız 
oluyor, birde 
Bursaspor’u düşünün” 
demesi farkı açıkça 
ortaya koyuyor.

Bursa dışına çıkacak 
takımların içinde 
başarılı olacak tek 
takım Bursaspor olur.

Eğer Gemlik 
Belediyespor güçlü

Bursaspor’la aynı 
gurupta olmasaydı 
kesin bulunduğu 
guruptan lider olarak 
çıkardı.

Bursasspor’un açık 
ara önde gözüktüğü 
gurup maçlarında 
diğer iki gurupta 
Gemlik 
Belediyespor’la aynı 
güçte, bazıları ise 
altında takımların 
bulunması bizim kötü 
şansımız oldu.
Gemlik Belediyesi 

Gençlik Spor 
Kulübü’nün kurulması
na önderlik eden, 
gençliğin spor yap
masına olanak 
sağlayan Gemlik 
Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ile 
Belediye Meclis 
Üyeleri’ni bir kez daha 
kutlarken Gemlik 
Belediyespor’lu futbol
cuları ve hocalarını 
Bursa elemelerinde 
Gemlik’i layıkıyla tem
sil ettikleri için ayrıca 
kutluyorum.

Bu çocuklar gelecek 
yıllarda Gemlik’te 
bulunan kulüplerin 
kadrolarına katmak 
isteyecekleri futbolcu
lar olacaktır.

PLAKET ■ KUPA VE MADALYA ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

4^ e

ajans
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - ORGANİZASYON VE TANITIM
istiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı Ho: 3/ B GEMLİK 
Tel: (0.224) 515 96 85 Fax: (0 224) 515 55 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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Anadolu imam Haili lisesi
mezunları pilav fliinünde lıulustıı

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

Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Mezunları 13. Pilav 
Gününde Buluştu. 
Geleneksel olarak 
düzenlenen Pilav 
Günü; Yenişehir 
Belediyesi Osman 
gazi Mehter 
Takımının; Gemlik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi yönetici, 
öğretmen, öğrenci
leri ve davetlilerin 
katılımıyla Bayrak ve 
Okul Flaması eşli 
qinde İskele Mevda 
nı’nda karşılan
masıyla başladı. 
Osmangazi Mehter 
Takımı Çarşı 
Camiinden Gemlik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi’ne kadar 
görkemli yürüyüş ve 
ezgilerle vatan
daşlarımıza tarihi 
anlar yaşattı. Okulun 
uygulama camiinde 
İkindi namazından 
sonra okul binası ve 
uygulama camiine 
katkıda bulunan 
hayırseverler, tüm 
eğitim gönüllüleri ve 
hayırsever ve öğret
menler için hatim 
duası ve mevlit 
okundu.
Protokol konuş
maları ve dünden bu 
güne okulun tanıtım 
sunumu konferans 
salonunda yapıldı. 
Salonda yer bula
mayan misafirler 
bahçeden programı 
takip ettiler. 
Mehteran konseri 
eşliğinde okul 
bahçesine sığmayan 
heyecanlı, coşkulu 
eski dostlar ve eski 
günlerin hatırlandığı 
keyifli ortamda pilav 
ikramım edildi.
Akşam geç saatlere 
kadar süren pilav

ELEMAN BRANIYOR
Fabrikamızda çalışacak 
BAKIMCI, ELEKTRİKÇİ 

ve VASIFSIZ
ELEMANLAR aranıyor

VERONA GRANİT 
MERMER SAN. TIC. LTD. ŞTİ 

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

gününe Bursa İl 
Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Bilal Çelik, 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, MHP İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, Bursa İmam 
Hatip Liseleri Der 
nek Başkanı Halil 
Eldemir, BİHMED 
eski başkanı İbrahim 
Güney, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürleri Ali 
Osman Cura ve 
Burhan İnan, Dernek 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, Okul Müdür 
leri, Sendika Tem 
silcileri, Mezunlar, 
Veliler ve öğrenciler 
katıldı. Programa 
katılamayan ancak 
telgraf gönderen

Okulun mezunu Ak 
Parti Bursa Milletve 
kili İsmail Aydın, 
CHP Bursa Milletve 
kili Sena Kaleli ve 
Turhan Tayan, MHP 
Bursa Milletvekili 
İsmet Büyükataman, 
Ak Parti Bursa Millet 
vekilleri Mustafa 
Öztürk, İsmet Su, 
Hüseyin Şahin 
çoşkuyla alkışlandı. 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Okul Müdürü Meh 
met Türkmen, 
"1975'ten günümüze 
kadar hizmet veren 
okulumuz bir çok 
alanda model olarak 
başarılı hizmetlere 
imza attı. Yapmış 
olduğu faaliyetlerle 
ilimiz ve ülke çapın
da büyük hizmetlere 
imza atan okulumu

zun başarısı inşallah 
bundan sonra da 
devam edecek. 
Okulumuza ilgi ve 
desteklerini esirge
meyen yöneticiler
imize şükranlarımızı 
sunuyoruz. Hayır 
serverlerden vefat 
edenleri rahmetle 
yaşayanları da min
netle anıyoruz, pro
gramımıza katılan 
bütün siyasi parti 
temsilcilerimize, 
sivil toplum kuru
luşlarımıza, misafir
lerimize, programa 
katılamayan bizleri 
telgraflarıyla onur
landırıp coşkumuza 
ortak olan bütün 
dostlarımıza, bu 
güne katkı sağlayan 
93 yılı mezunlarımı 
za teşekkür ediyo
rum.” dedi

KRŞ€D€ BîKLîMfK 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 im
miMtımııııııiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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EmeMhıe müjdeli haher
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, 46 yıllık 
657 sayılı devlet 
memurları kanunun
da yapılacak 
değişiklikle 3 mil 
yon memurdan 
daha fazla verim 
almaya çalışacak
larını söyledi. 
Faruk Çelik, "Verim 
li kamu çalışanların
dan oluşan bir yapı 
kuracağız. Verimli 
personelle verimsiz 
personel arasında 
bir fark getireceğiz. 
Soruyorum size. Bir 
personel, 8 saat 
boyunca nefes 
almadan çalışacak, 
bir diğeri de otu
rarak aynı maaşı 
alacak. Bu işten ne 
anladık biz?" diye 
konuştu 
Bakan Faruk Çelik, 
Bursa'da yerel bir 
televizyonda yaptığı 
açıklamada, 657 
Sayılı Devlet 
Memurlar Kanunu'n 
da yapılacak 
değişikliklerle ilgili 
bilgi verdi. Taslak 
halindeki çalışma 
ların devam ettiğini 
belirten Çelik, deği 
şikliğin ilk aşama 
sında rotasyonların 
olduğunu ifade etti.

"YERİNİ 
DEĞİŞTİRDİĞİMİZ 
BÜROKRAT GERİ 
DÖNÜYOR" 
Çelik, "Nitelikli 
memur hep İstan
bul'da Ankara'da ve 
Bursa'da mı olsun? 
Neden Edirne'de, 
Diyarbakır'da veya 
Erzurum'da

olmasın? Bu ciddi 
bir sorundur. 
Mevcut yasa, böl
geler arası hizmet 
farklılıkları doğuru 
yor. Ayrıca bir diğer 
sorun da üst düzey 
bürokraside. Mesela 
ben bakan olarak, 
istediğim genel 
müdür veya müste 
şarla çalışamayacak 
mıyım? Ama yerini 
değiştir diğimiz 
bürokrat mahke 
meye gidip eski gö 
revine dönebiliyor."

VERİMLİLİK ESAS 
ALINACAK 
Memurların perfor
mansına da dikkat 
çeken Çelik, ikinci 
en önemli sorunun 
'verimlilik* olduğunu 
ifade etti. Çelik, 
şöyle devam etti: 
"Şimdi siz kamu 
çalışanısınız diyelim 
ve nasıl olsa 
devlete kapağı attık 
anlayışındasınız. 25 
yılınız da garanti 
olduğu için suya 
sabuna hiç dokun
madan idare edelim 
düşüncesindesiniz. 
Dünyanın neresinde 
üretmeyen bir inşa 
m çalıştırırlar? Ha 
devlette çalıştıralım 
diyorlar. Oysa ki biz 

devleti batırmak için 
değil var etmek için 
varız. Nasıl ki özel 
sektör verimliliği 
esas alıyorsa kamu
da da verimliliği 
esas almalıyız. O 
halde biz verimliliği 
esas alan bir sis
temin çalışmasını 
yapıyoruz. 3 milyon 
memurdan daha 
fazla verim almanın 
yollarını arayacağız. 
Hani çok maaş isti 
yoruz veya maaş az 
diyoruz ya. İşte öyle 
bir sistem getire
ceğiz ki çok üretene 
çok maaş üret
meyene de düşük 
maaş alsın isti 
yoruz."

"VERİMLİ 
KAMU 
ÇALIŞANLARINDAN 
OLUŞAN 
BİR
YAPI KURACAĞIZ" 
Mevcut sistemin 
bunu mümkün kıl
madığına işaret 
eden Çelik, "Verimli 
kamu çalışanların
dan oluşan bir yapı 
kuracağız. Verimli 
personelle verimsiz 
personel arasında 
bir fark getireceğiz. 
Soruyorum size. Bir 
personel, 8 saat 
boyunca nefes 
almadan çalışacak, 
bir diğeri de otu
rarak aynı maaşı 
alacak. Bu işten ne 
anladık biz?" 
Bakan Çelik, tüm bu 
konuları sosyal 
taraflarla masa otu
rup uzlaşı içerisinde 
hayata geçirecekle 
rini sözlerine ekledi. 

Memurların ardın
dan, yaklaşık 2 mil 
yon memur emek
lisinin merakla bek
lediği ‘zam farklarını’ 
ödeme takvimi de 
belli oldu.
Memur emeklilerinin 
zam farklarını 
hesaplamak için bir 
ekip oluşturan 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
Başkanlığı, fark 
ödemelerini temmuz 
yerine haziran ayı 
sonunda yapma 
kararı aldı. Star'ın 
haberine göre bu 
kapsamda oluşturu
lan ekip, geçtiğimiz 
hafta hesaplamalara 
başladı. Ekip 
hesaplamalarının 
tümünü 10 gün 
içinde tamamlamayı 
planlıyor.

26 HAZİRAN 
HEDEFLENDİ 
SGK, memur 
emeklilerine de altı 
aylık fark ile gecikme 
zammı ödeyecek, 
ödeme için de 26 
Haziran tarihi 
hedeflendi. Ancak 
hesaplamaların 
gecikmesi halinde 
ödeme takviminin 
bir-iki gün sarkabile
ceği belirtildi.
SGK yetkilileri yak
laşık 2 milyon 
memur emeklisine 1 
Ocak-30 Haziran tar
ihleri için altı aylık 
fark ve gecikme 
zammı ödeneceğini 
belirterek, haziran 
ayı sona ermeden 
emeklilerin tüm ala
caklarının hesapları
na yatırılacağını kay
dettiler.
Hakem heyetinin 
kararı doğrultusunda 

memur emeklilerine 
de, ilk altı aylık 
dönem için yüzde 4 
zam ve altı aylık fark 
içinde yüzde 2.25 
oranında gecikme 
zammı uygulanacak. 
Öte yandan SGK 
yılın ilk altı ayında 
hayatını kaybeden 
emeklilerin yakınları
na da zamlara ilişkin 
bir mektup gönder
meyi planlıyor. 
Mektupta, zam 
farkları ve gecikme 
zammına ilişkin 
bilgiler yer alacak. 
Hayatını kaybeden 
emeklilerin farkları 
da mirasçılarına 
ödenecek. Bu arada, 
yaklaşık 2.5 milyon 
memurun altı aylık 
zam farkları ve 
gecikme zamları ise 
15 Haziran’da 
maaşlarla birlikte 
ödenecek.

2B’NİN BAŞVURU

SATILIK
1) KROM SOKAK’TA 

140 M2 DÜKKAN 70.000 TL
2) ŞİRİN PLAZA’DA

3. KAT 25 NOLU İÇİ YAPILI 
MUTFAK VE WC’Lİ

130 M2 OFİS 120.000 TL
3) MANASTIR BAYTAŞ 

ZÜMRÜT VİLLALARINDA 
İÇİ YAPILI DUBLEKS EV 

SATILIKTIR

0541 516 61 54

ÜCRETLERİNE 
ÇÖZÜM 
ARANIYOR 
Kamuoyunda 2B 
olarak bilinen orman 
vasfını kaybetmiş 
arazilerin satışında, 
‘başvuru ücreti’ 
sıkıntısı çıktı. 
Bir çok vatandaş, 
başvuru ücretlerinin 
yüksekliğinden 
şikayet edince 
Maliye Bakanlığı, 
başvuru ücretleri ile 
ilgili formül 
arayışına girdi. 
Yetkililer, başvuru 
ücretinin de taksitler 
halinde tahsil 
edilmesi, ücret 
bedelinin düşürülme
si gibi formüller 
üzerinde duruyor. 
Başvuru ücretleriyle 
ilgili çalışma 
nedeniyle, 2B 
yasanının uygulama 
esaslarını içeren 
yönetmelik yayın
lanamadı.

G 
E 
M

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu 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 Tos. 513 23 94

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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 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

B 
E 
R

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokıy Tomografi 543 65 29
Uzmanlar Tıp Mrtc. 514 30 88

TAKSİLER

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

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 1851 Akcan Petrol s13 10 79

MAR-PET S13 3o 33
Tuncay Otogaz 513 1B 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI: 4295 

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)

HIİIIİBIHİİI
VENÜS SİNEMASI 

SAĞ SALİM:1Îİ30- 
14:00-16:15-18:30- 

20:30 
MAVİ 

PANSİYON: 12:00- 
14:15-16:30-20:00 

REZERVASYON 513 33 21 
CIUSAVM TUTKU 

SUPERTURK:
13.30-1530-17.30 

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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Borçelik Ailesi piknikte buluştu

Borçelik çalışanları 
geleneksel piknik 
organizasyonunda 
aileleriyle birlikte 
eğlenceli bir gün 
geçirdi
Borçelik geleneksel 
aile pikniği Mudanya 
Belediyesi Çamlık 
piknik alanında 
gerçekleştirildi.
Yaklaşık iki binbeş 
yüz kişinin katıldığı 
organizasyonda, 
çeşitli turnuvalar 
ve yarışmalar

düzenlendi.
Piknikte Borçelik 
çalışanlarının kur
duğu müzik grubu, 
Borchestra da sahne 
aldı.
Yetişkinler için fut
bol, voleybol, tavla 
ve canlı langırt turnu
valarının düzen
lendiği piknikte 
kazananlar madalya 
ile ödüllendirildi. 
Piknikte çocuklar da 
gün boyunca ani- 
matörler ile oyunlar

oynayıp çeşitli yarış- gösterecek 
malara katıldı. aktivitelerde yer aldı.
Ayrıca el becerilerim Yemek sonrası

dağıtılan dondurma, macuna çocuklar
patlamış mısır, kadar yetişkinlerin de
pamuk şeker ve ilgisi büyük oldu

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

GEMLİKBELEDİfESİGENÇLİKveSPORKUlÜBÜ
2012 YAZ SPOR OKULLARI

/995-2005
TENİS 

1998-2004 DOĞUMLULAR

/, DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM
II HAINAN 9 TEMMUZ 6 AĞUSTOS 
t TEMMUZ 3 AĞUSTOS 31 AĞUSTOS

Sosyal Yaşam Merkezi M: 512 00 30

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Sıratla Otoaazi Beletivesi rar, Tartar Bizainnia
AKP’li olmayan muhalefet 
Belediyelerine karşı yürütülen 
baskıların biri de dün Orhan 
gazi ilçesinde yaşandı. Temizlik 
ihalesinde yolsuzluk iddiasıyla 
ilgili düzenlenen operasyonda 
gözaltına alınan ilçe belediye 
başkanı, başkan yardımcısı, 
bazı belediye ve firma çalışan- 
lannın da bulunduğu 16 kişiden 
14'ü adi iyeye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğü Mali 
Şube Amirliği ekiplerinin dün 
düzenlediği operasyonda, 
gözaltına alınan İlçe Belediye 
Başkanı İsmail Tartar, Başkan 
Yardımcısı Edibe Sema Güler, 
bazı belediye ve firma çalışan
larının da aralarında bulunduğu 
16 kişi, Bursa emniyetindeki

ifadelerinin ardından 
Orhangazi'ye getirildi. 
Belediye Başkanı İsmail 
Tartar ve Başkan Yardımcısı 
Edibe Sema Güler'in Orhan 
gazi Emniyet Müdürlüğü'nde 
ki işlemleri sürerken, diğer 
zanlılar Adliye’ye sevk edildi. 
Gazetemiz baskıya verilirken 
Adliye’deki sorgulama 
sürüyordu.
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Emekliler 
borç içimle 
Son 5 yılda kredi kullanan 66 
yaş ve üzerinde kişilerin sayısı 
yüzde 424, kullandıkları kredi 
miktarı ise yüzde 632 arttı.

Haberi sayfa 9’da

Mehmet Çelik mecliste Kınandı
Borusan ve Çimtaş’a satılan 59 bin metrekare arsadan elde edilen 22 
milyon 300 bin liranın Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından yüzde 
30’unun depremsellik ve kentsel dönüşüm alanlarında kullanılması 
konusundaki raporu üzerine, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet 
Çelik’in Komisyon Başkanı Ayfer Ağırbaş’ı telefonla arayarak, sert 
konuşmasını AKP’li meclis üyesi Turan Alkış kınadı. Mecliste, Bölge 
Hastanesi için planlarda ayrılan 25 dönümlük alana 5 dönüm daha yer 
ilave edilirken, Kumla Caddesi ve İnayet Sokağın sağ tarafından 5 
metrelik alanın kamulaş tırılarak, yolun genişletilmesi kararlaştırıldı. 
CHP’li Belediye Meclis üyesi Mahir Gencer, yaptığı konuşmada insanın 
yaşama hakkının önemine değinerek, “Depremsellik konusu için 
gerekirse GEMPORT hisseleri de satılmalı” dedi. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Meclis"te, Turan Alkış
Mehmet Çelik’i kınadı

Dün, Gemlik Belediye Meclisi’nin Haziran ayı 
ikinci toplantısı vardı. İlk toplantıda komisyon
lara gönderilen önergeleri görüşen komisyon, 
raporları dün mecliste ele alındı.

Gündemin ilk maddesinde Plan Bütçe 
Komisyonu’nun ek bütçe ile ilgili sunduğu 
rapor tartışma yarattı.

Komisyon, Belediyece Çimtaş ve Borusan'a 
satılan Dan iş Ekim’in eski arazisinden elde 
edilen 22 milyon 300 bin liranın yüzde 30’unun 
Kentsel dönüşüm alanlarına ve deprem ile ilgili 
projelerde kullanılmasını istedi.

Tartışma, komisyon Başkanı ile Başkan 
Yardımcısı Mehmet Çelik arasında yaşanmış.

Devamı sayfa 4’de

"Ilımımı inalın mill 
ılılm" aıaaı teldi

Gemlik Belediye 
si’nin 2012 yılı 
Sosyal Etkinlikleri 
kapsamında Gemlik 
Sivil İnisiyatif 
Platformu ile işbir
liği çerçevesinde 
organize ettiği 
“Umutsuz İnsanlara 
Umut Olalım” slo-

ganlı “Kan ve Or 
gan Bağışı Kampan 
yası” Start aldı.
CİUS AVM girişinde 
başlayan kampanya 
14 Haziran 2012 
Perşembe akşamı 
saat 18.00’e kadar 
sürecek.
Haberi sayfa 5’de

Emekli Albay'a 
'Çete'Sucundan 
3 Yıl 4 fly Hapis

Bursa'da, araların
da dönemin Jandar 
ma Komutanı Kur 
may Albay Aydın 
Yeşil'in de bulun
duğu toplam 51 
sanıklı çete dava 
sında hüküm çıktı. 
İstanbul 10'uncu 
Ağır Ceza Mahke 
mesi'nde yapılan 
yargılama sonunda 
emekliye ayrılan 
Kurmay Albay 
Aydın Yeşil, Uzman 
Çavuş Taşkın 
Akyün ye Emniyet 
Amiri Ömür Şen'e

'Örgüte bilerek ve 
isteyerek yardım 
etmek' suçundan 
3'er yıl 4 ay hapis 
cezası verildi. 3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Mehmet Çelik mecliste kınandı
Borusan ve Çimtaş’a satılan 59 bin metrekare arsadan elde 
edilen 22 milyon 300 bin liranın Plan ve Bütçe Komisyonu 
tarafından yüzde 30’unun depremsellik ve kentsel 
dönüşüm alanlarında kullanılması konusundaki raporu 
üzerine, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çelik’in 
Komisyon Başkanı Ayfer Ağırbaş’ı telefonla arayarak, sert 
konuşmasını AKP’li meclis üyesi Turan Alkış kınadı.

Mecliste, Bölge Hastanesi için planlarda ayrılan 25 dönüm* 
lük alana 5 dönüm daha yer ilave edilirken, Kumla Caddesi 
ve İnayet Sokağın sağ tarafından 5 metrelik alanın kamulaş 
tırılarak, yolun genişletilmesi kararlaştırıldı. CHP’li Belediye 
Meclis üyesi Mahir Gencer, yaptığı konuşmada insanın yaşa* 
ma hakkının önemine değinerek, “Depremsellik konusu için 
gerekirse GEMPORT hisseleri de satılmalı” dedi.

Belediye Meclisi’nin 
dün yapılan toplan
tısında, Borusan ve 
Çimtaş’a satılan 
belediye arsaların
dan elde edilen 
paranın yüzde 
30’unun kentsel 
dönüşüm alanların
da ve depremsellik
le ilgili konularda 
kullanılmasının 
komisyon raporu 
haline gelmesi 
üzerine, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik’in 
Komisyon Başkanı 
CHP’li Ayfer 
Ağırbaş’ı telefonla 
arayarak sert 
davranmasını, 
AKP’li meclis üyesi 
Turan Alkış kınadı. 
Belediye Meclisi’nin 
Haziran ayı ikinci 
toplantısı dün 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın başkan
lığında toplandı. 
Eski meclis 
tutanağının okun
muş kabul edilerek* 
onanmasından 
sonra, gündemde 
bulunan komisyon
lardan gelen rapor
ların görüşülmesine 
başlandı. 
Plan Bütçe 
Komisyonu’nun ek 
bütçe ile ilgili 7 
Haziran 2012 günlü 
raporu okundu. 
Raporda Çimtaş ve 
Borusan’a satılan 
arsalardan elde 
edilen 22 milyon 
300 bin lira gelirin 
komisyonun yüzde 
30’unu depremsellik 
ve kentsel dönüşüm 
alanlarının pro
jelerinde kullanıl
ması doğrultusunda 
karar alması üzeri 
ne, Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik yaptığı konuş
mada, Borusan ile 
yapılan görüşmede 
takas öngörüldüğü 
nü ancak, takasta 
KDV ortaya çıkınca 
satışa gidildiğini 
hatırlatarak, şunları 
söyledi:
“Buradan gelen par

alarla belediye 
olarak vatandaşa 
söz verdiğimiz 2 
kapalı pazar yerini 
ve daha önce 
Belediye Hizmet 
Alanı olarak planlar
da ayrılan eski 
hurdalıkların bulun
duğu sonra deprem 
toplanma alanı 
olarak planlara 
işledik. Bu alanları 
kamulaştıracağız. 
2012 yılı bütçesinde 
bu işler için 3 mil 
yon lira ödenek 
ayrılmıştı. Satılan 
arsanın parasının 
tamamını kamu
laştırmalar için kul
lanacak ve vatan
daşı mağdur 
etmeyecektik.
Eğer kamulaştırma 
yapılmasın deniyor
sa kamulaştırıl
masın. Burada bir 
çelişik! var diye 
düşünüyorum.” 
dedi.
Suat Laçinok’un ek 
bütçenin kabulü mü 
reddimi isteniyor 
sözüne Belediye 
Bakanvekili Refik 
Yılmaz, “Dairenin 
teklifine ek yapıl 
mış.’’diye yanıt 
verdi.
AKP li üye Gökay 
Bilir ise konuş
masında kamulaştır
manın kamuoyunda 
tam anlaşılmadığı 
gibi bir anlayışın 
olduğuna dikkat 
çekerek, 
“Satışlardan bir 
kaynak oluştu. Hem 
de ciddi bir kaynak. 
Bu satış, başarılı bir 
iş oldu. 
Depremsellik gibi 

bir gerçek varken 
Bölge Parkı gerekli 
mi değil mi konuşul
malı. Vatandaşa 
karşı sorumluluğu
muz var. Bence 
kamunun elindeki 
olan yerleri elden 
çıkarıp yapılacak 
plan ve projeler 
uygulanmalıdır. ” 
dedi.
Depremselliğin 
Gemlik’in birinci 
sorunu olması 
gerektiğinin altını 
çizen Bilir, kapalı 
pazar yerine acil 
ihtiyaç olduğunu, 
bu para olmasaydı 
ne yapılacağını 
sordu. Gökay Bilir, 
“Gemlik te en başta 
gündem maddesi 
depremdir.” dedi.

ALKIŞ ÇELİK’I 
KINADI
Daha sonra söz alan 
AKP Meclis Üyesi 
Turan Alkış, 2012 
bütçesine 5 milyon 
lira konduğunu, 
kamulaştırmanın ne 
kadar yapılacağının 
belli olduğunu, 
bütçe yapılırken 
bunun düşünülmesi 
gerektiğini söyledi. 
Alkış, “Mehmet 
Çelik’i plan bütçe 
komisyon başkanın/ 
telefonla arayarak 
davranışını kınıyo
rum. Kendisini 
nazik ve kibar 
olmaya arkadaşı 
mızdan özür 
dilemeye çağırıyo
rum.” dedi.
Mehmet Çelik, 
bunun üzerine 
yeniden söz alarak, 
“Komisyon 

başkanından ricada 
bulunmaktı mak
sadım. Bu maksadı 
aşmışsa özür 
dilerim” dedi. 
Ayfer Ağırbaş ise 
konuşmasında, 
komisyon karar
larının bağlayıcı 
olmadığını, Mecliste 
raporun görüşüle
ceğini ve karara 
bağlanacağını 
belirterek, “Mehmet 
Çelik’in telefondaki 
konuşma şekli bu 
değildi. Bu tarz hoş 
bir tarz değildir.” 
dedi.
CHP li üye Mahir 
Gencer ise konuş
masında satılan 
arsanın ne kadar 
olduğunu ve kaç 
liraya satıldığını 
sordu. 59 bin 
metrekare arsanın 
metrekaresinin 410 
liradan satıldığı ve 
Belediye’ye 22 mil 
yon 300 bin lira 
gelir elde edildiği 
bildirildi.
Gencer, depremle 
ilgili bir fonun ayrıl
ması ve belediyenin 
bu konuda bir pro
jesinin olması 
gerektiğini, insanın 
yaşam hakkının kut
sal olduğunu 
belirterek, 
“Gerekirse Gemport 
hisseleri de satıla
bilir” dedi. Gencer, 
belediyenin varlık
larının satışından 
yüzde 30’unun bu 
fona para ayrıl
masını istedi.
Komisyon raporu 
oy birliğiyle kabul 
edildi.

AĞAÇ SÖKME 
DİKME MAKİNESİ 
Daha sonra, Park ve 
Bahçeler Biriminde 
kullanılmak üzere 
bir adet ağaç dikme 
sökme makinesi 
alımı da mecliste 
tartışmalara neden 
oldu.
CHP’li üye Cemil 
Kurt, bu makinenin 
kullanışsız ola
cağını, sökülen 
ağaçların büyük 
çoğunluğunun tut
mayacağını ve atıl 
kullanılacağını ileri 
sürdü.
Belediye 
Başkanvekili Yılmaz 
ise, yakında Büyük 
Kumla barajının 
temelinin atıla
cağını, bu bölgede 
bulunan çınar 
ağaçlarının 
sökülerek, yeniden 
dikmeyi düşündük
lerini Çevre 
Yolu’ndaki 
akasyaların ömür
lerinin 8-10 yıl 
olduğunu belirterek," 
Öyle ağaçlar dikil 

sin ki, asırlarca 
yaşasın. 100-150 bin 
liralık araç 105 bin 
nüfuslu Gemlik’te 
niçin olmasın” dedi. 
CHP Grup Sözcüsü 
Necdet Ersoy ise, 
meclise gelen ve 
araç parkuruna 
katılan araçların 
alınmasına hiç 
itirazları olmadığını, 
ancak hesabı yapıl
madan meclisin 
önüne getirilen 
konulara şüphe ile 
yaklaştıklarını, Park 
ve Bahçeler 
Müdürlüğü’nün bu 

istemini bir rapora 
dayandırması 
gerektiğini hatırlattı 
Eleştirilerden sonra, 
aracın alınması 
kabul edildi.
Cihath Köyü sınır
larındaki 1/1000 
ölçekli planlarda 
sağlık tesis alanı 
olarak ayrılan yerin 
Sağlık Bakanlığı 
istemiyle Hâzineye 
ait olan arazilerden 
5 dönüm daha 
eklenerek, 30 
dönüme çıkarılması 
oy birliğiyle meclis 
ce kabul edildi.
Daha sonra, Kumla 
Caddesi ve İnayet 
Sokağın yol 
genişliğinin 15 
metreye çıkartıl
ması, 1/1000 ölçekli 
planlarda değişiklik 
yapılması ile ilgili 
komisyon raporu 
okundu.
Komisyon Kumla 
Yolu’nun çıkışı ile 
İnayet Sokak’ta 
denize kadar olan 
yolun sağında kalan 
binaların 5 metre 
kamulaştırtarak, 
yolun genişletilme
sine oy birliğiyle 
karar verildi.
Balıkpazarı 
Mahallesinde bulu
nan 3 pafta 301 ada 
7 parseldeki plan 
değişikliği ve kamu
laştırılması reddedil
di.
Uludağ Üniversitesi 
Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi içinde 
yer alan Belediye 
tarafından çim saha 
yapılan hâzineye ait 
alanın kullanım 
hakkının unıversı 
teye devredilmesi 
oy birliğiyle kabul 
edildi.
Haziran ayı toplan
tıları dün yapılan 
toplantı ile son 
buldu.
MHP’li üye Ömer 
Kahraman’ın rahat
sızlığı nedeniyle 
istifasıyla boşalan 
yerine yedek üye 
Metin Şanlı getirildi. 
Şanlı, dünkü toplan
tıya katıldı.
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Oliim urla yolunda yakaladı
Bursa'nın İznik 
ilçesinde, kamyonla 
çarpışan traktör 
sürücüsü hayatını 
kaybetti.
Kaza, iznik- 
Orhangazi yolunda 
meydana geldi. 
Boyahca'dan 
İznik istikametinde 

bulunan kiraz tar
lasına gitmek için 
sabah saatlerinde 
yola çıkan çiftçi Ali 
Akın (64) ve eşi 
ömrüye Akın (56), 
16 H 3735 plakalı 
traktörüyle 
Kurudere

Bursa'da, aralarında 
dönemin Jandarma 
Komutanı Kurmay 
Albay Aydın Yeşil'in 
de bulunduğu 
toplam 51 sanıklı 
çete davasında 
hüküm çıktı. İstan
bul 10'uncu Ağır 
Ceza 
Mahkemesi'nde 
yapılan yargılama 
sonunda emekliye 
ayrılan Kurmay 
Albay Aydın Yeşil, 
Uzman Çavuş 
Taşkın Akyün ve 
Emniyet Amiri ömür 
Şen'e 'örgüte bil
erek ve isteyerek 
yardım etmek' 
suçundan 3'er yıl 4 
ay hapis cezası 
verildi. Aynı davada 
çete eiebaşı oiarak 
yargılanan Ahmet 
Karakaş ise toplam 
105 hapis cezasına 
çarptırıldı.
Bursa'da 2006 yılın
da iki kişinin 
öldürülmesi, bir çok 
işyerinin kurşun
lanıp yağmalanması 
olaylarına karıştık
tan iddiasıyla, 
Emniyet 
Müdürlüğü'nce 
Ahmet Karakaş'ın 
elebaşılığını yaptığı 
çeteye yönelik 
'Çağrı* adı verilen

KAŞ6D6 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

köprüsünden dön- karşı yönden gelen
mek istedi. Traktör, Şenol Aşçı (35)

operasyon 
başlatıldı. 
Operasyon kap- * 
samında aralarında 
dönemin Jandarma 
Komutanı Kurmay 
Albay Aydın Yeşil, 
Uzman Çavuş 
Taşkın Akyün ve 
Emniyet Amiri Ömür 
Şen'in de bulun
duğu çok sayıda 
kişi gözaltına alındı.

EMEKLİYE 
AYRILAN ALBAY, 
ORDUDAN ATILDI 
Tutuklanan Kurmay 
Albay Aydın Yeşil, 

daha sonra yaptığı 
itiraz sonucu 
serbest bırakıldı. 
Soruşturma sonun
da 23'ü tutuklu 51 
sanık hakkında 
İstanbul 10'uncu 
Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
'Çıkar Amaçlı Suç 
Örgütü kurmak', 
'Örgüte yardım 
etmek', 'Kasten 
adam öldürme', 'işy
eri kurşunlama' ve 
'Yağma' gibi 18 ayrı 
suçtan dava açıldı. 
Yargılama devam 
ederken emekliye 

idaresindeki ki 16 H 
8788 plakalı kamy
onla çarpıştı. 
Kazada ağır 
yaralanan traktör 
sürücüsü Akın, 
kaldırıldığı Devlet 
Hastanesi'ne 
hayatını kaybetti. 
Hafif yaralanan 
Ömrüye Akın ise 
tedavi altına 
alındı.Kazayı hafif 
sıyrıklarla atlatan 
kamyon şoförü 
Şenol Aşçı gözaltına 
alınırken, kazayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor 

ayrılan Kurmay 
Albay Aydın Yeşil, 
iddiaya göre daha 
sonra ordudan ihraç 
edildi.

’ÇETE' SUÇUNDAN 
CEZA 
İstanbul 10'uncu 
Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
karar aşamasına 
gelen yargılama 
tamamlandı. Yapılan 
son duruşmada 
mahkeme heyeti 
'Örgüte bilerek ve 
isteyerek yardım 
etmek' suçundan 
Aydın Yeşil, Taşkın 
Akyün ve Ömür Şen 
ile aralarında 
Avukatları Çetin 
Üçdal'ın da bulun
duğu sanıklara 3'er 
yıl 4 'er ay hapis 
cezası verdi.
Aynı davada çete 
elebaşı olarak 
yargılanan 
Ahmet Karakaş ise 
bir çok suçtan 
toplam 105 yıl 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 
Cezanın Yargıtay 
tarafından onanması 
halinde, Aydın Yeşil 
ve aynı cezayı alan 
diğerleri 2 yıldan 
fazla süre hapis 
yatacak

Otomobil Bariyere 
Çarptı, 86 Yasındaki 

Sürücü Öldü

Mudanya’da 
86 yaşındaki 
Abdullah Dönmez 
yönetimindeki oto
mobil, Yörükali 
Köyü'nde yol 
kenarındaki bariyere 
çarptı. Kaza sırasın
da başını ön cama 
çarpan Dönmez, 
yaşamını yitirdi. 
Kaza, öğle saat
lerinde meydana 
geldi. Mudanya'da 
oturan ve haftanın 
3 günü Yörükali 
Köyü'ndeki 
arkadaşlarını 
ziyarete giden 
Abdullah Dönmez, 
yönetimindeki 
16 JG 159 plakalı 
otomobille aşırı

Benzin İstasyonu 
Yanında Korkutan 

Yangın
Bursa'da nakliyat 
firmasının deposun
da çıkan yangın 
korku dolu anları 
yaşattı.
Yangının meydana 
geldiği deponun 
hemen yanında ben
zin istasyonu 
olması sebebiyle 
büyük bir facianın 
eşiğinden dönüldü.
Yangın, sabah 06.00 
sıralarında Orhaneli- 
Keles yolu üzerinde 
bulunan bir nakliyat 
firmasının deposun
da meydana geldi. 
Elektrik akşamından 
çıktığı ileri sürülen 
yangında alevler 
kısa sürede bütün 
depoyu sardı.
Deponun yanında 
benzin istasy
onunun bulunması 
vatandaşları 
korkuttu. 

hız nedeniyle 
köy çıkışındaki 
dik ve keskin virajı 
alamayarak yol 
kenarındaki b 
ariyere çarptı. 
Kaza sırasında 
başını aracın ön 
camına vuran 5 
çocuk babası 
Dönmez, olay 
yerinde yaşamını 
yitirdi.
Mudanya 
Savcısı'nın olay 
yerinde yaptığı 
inceleme sonucu 
Dönmez'in 
cenazesi ailesine 
teslim edildi. 
Kazayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor

Benzin istasyonu 
çalışanlarının 
ihbarı üzerine olay 
yerine çok sayıda 
itfaiye ekibi sevk 
edildi. Yangının 
benzin istasyonu 
tankerlerine çok 
yakın olması sebe
biyle istasyon 
çalışanları tanker
lerin vanalarını 
kapattı.
Olay yerine gelen 
itfaiye ekiplerinin 
müdahalesi ile 
yangın büyümeden 
kontrol altına alındı. 
Yangın sebebiyle 
çıkan siyah duman
lar gökyüzünü 
kaplarken, 
patlamalar duyduk
larını söyleyen 
vatandaşlar 
yangının depodaki 
trafodan çıkmış ola
cağını söyledi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Meclis’te, Turan Alkış 
Mehmet Çelik’i kınadı

Planve Bütçe Komisyonu’nun raporunu beğen
meyen Mehmet Çelik, Komisyon Başkanı Ayfer 
Ağırbaş’ı telefonla arayıp, sert bir üslup ile para 
nın neden tamamının kamulaştırmalara ayrılmadı 
ğını sorması, meclisteki gerginliğin konusuydu.

AKP’li üye Turan Alkış konuyla ilgili söz alarak, 
2012 yılı bütçesini hatırlattı.

Belediyenin Hesap İşleri Müdürlüğü Mehmet 
Çelik’e bağlı.

Yani, belediye bütçesinin sorumlusu ve hazır
layıcısı Mehmet Çelik.

Çelik, 2012 bütçesine, kamulaştırmalar için 5 
milyon lira koydurmuş.

Alkış, Çelik’e seslenirken, bütçe yapılırken bu 
fona gerekli paranın konması gerektiğini hatırlat
tı.

Çelik’i, "Nazik ve kibar olmaya” davet ederek 
kınadı.

Belediye başkanvekili seçimlerinde, Refik 
Yılmaz’a oy vererek, Başkanvekili seçilmesine 
neden olan, Mehmet Çelik, Muharrem Sarı ve 
Bülent Dalkılıç üçlüsü, her zamanki gibi, bu top 
lantıda da birarada oturarak, nasıl güçlü bir da 
yanışma içinde olduklarını sergiliyorlardı.

Mecliste, Muharrem Sarı binde bir iki laf eder, 
Dalkılıç ise bugüne kadar daha ağzını hiç açma 
dı. Açması da zaten beklenmiyor.

Belediye, Daniş Ekim’in arazisini önce imar 
alanı alıp, yol,okul, otopark vb. gibi yerler ayırıp, 
59 bin metrekare arsayı plan değişikliği yaparak, 
sanayi alanına çevirip belediye mülkü yaptıktan 
sonra, haksız arsa elde etti. Bu arsaları satıp 22 
milyon 300 bin lira parayı kasasına indirdi.

Bu para ile iki tane kapalı pazar yeri yapılacak
mış! Başka kamulaştırmalar da...

Ya bu para olmasaydı ne yapacaktı Belediye. 
Pazar yerlerinin biri 2 bin 800 metrekare.
Arsanın metrekaresine 800 lira istendiğini 

duyuyorum. Yaklaşık 2 milyon 250 bin lira eder.
Oysa, Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

Mudanya’da olduğu gibi, kapalı pazar yerini biz 
yapalım ve işletelim diyor.

Belediye buna kulak tıkıyor.
Herşeyi özelleştirip satan AKP zihniyeti, bura

da devletleştirme yolunda.
Neden bu konuda belediyenin kasasından para 

çıkıyor anlamak mümkün değil.
Bırakın Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na, onlar 

alsın arsaları ve pazar yerini yapsınlar.
Işleticiliğini de Esnaf kuruluşu olan Oda 

üstlensin... Yok.
Belediye yönetiminin burada düşündüğü, 

kapalı pazar yeri yaptık demesi, vatandaşın önü 
ne iş yaptıklarını göstererek çıkma isteği var.

Oysa, Belediye, esnaftan kiralarını toplayamı 
yor.

Dünkü, meclis toplantısında, Bölge Hastanesi 
alanı 5 bin metre kare daha büyütülürken, Kumla 
Caddesi ve Kumla dönemecinden sahile kadar 
yolun 5 metre genişletilmesi ve 1/1000 ölçekli 
imar planlarına işlenmesi de karara bağlandı.

Toplantıda, AKP li Turan Alkış’ın siyasi temaül- 
leri bir kenarıya bırakarak, Refik Yılmaz’ı Başkan 
vekili yaptıran kadim dostu Mehmet Çelik’i kına
ması, cesaret işiydi.

Partiden, Çelik ve diğerleriyle kavgalı görünül 
mesi istenmiyor.

Kınamayı bu kişilere karşı AKP’nin İçinden de 
bir tepkinin olduğunu düşünüyorum.

Büyük yetkilerin Çelik’e bırakılmasının sıkın
tısının bir yansıması olarak görüyorum.

Kumla'da ııaz sezonu başladı
Okulların tatile girmesi ve orta okul son sınıf öğrencilerinin Seviye 
Belirleme Sınavlarının yapılması ve ani bastıran sıcaklıklar nedeniyle 
sahillerde yazlık evleri bulunanlar akın akın Kumla ve Kurşunlu’ya 
gidiyorlar. Hafta sonu, sahiller yazlıkçılar ile doldu taştı.
Küçük Kumla ve 
diğer sahillerimizde- 
hava ısısının birden 
artması ve okulların 
tatile girmesiyle, 
yazlıkçılar yaz sezo
nunu başlattı. 
Geçtiğimiz hafta 
yapılan Seviye 
Belirleme 
Sınavlarının da 
tamamlanmasından 
sonra, ani bastıran 
sıcaklar ile bunalan
lar, Kumla’daki ve 
Kurşunlu’daki 
yazlıklarına 
taşındılar.
Cumartesi ve 
Pazar günleri 
Kumla’ya akın 
eden yazlıkçılar, 
2012 yılının tatil 
sezonuna da 
girdiler.
Kumla sahillerinde 
yaz sezonunun 
başlamasına karşın, 
kumsallarda ve 
çevrede belirgin 
bir düzenlemenin 
yapılmaması 
yainız sahil 
yolunun trafiğe 
kapatılmasına 
yazlıkçıların tepki
sine neden oluyor. 
İki gündür 35 
derecenin üzerine 
çıkan sıcaklarla 
sahildeki yazlıklara 
akın ise devam 
ediyor.

T T

Imralı Irlihaı İskelesi Halka acılıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe ve 
Mudanya Belediye 
Başkanı Haşan 
Aktürk, İmralı İrtibat 
Bürosu'nun bulun
duğu iskeleyi 
inceledi.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe ve 
Mudanya Belediye 
Başkanı Hasan 
Aktürk, sahil şeridi 
yenileme projesi 
kapsamında düzen
lenecek olan İmralı 
İrtibat Bürosu'nun 
olduğu iskelede 
yapılacak yenilemel
erle alakalı 
incelemelerde

bulundu. 1999 yılın
dan bu yana irtibat 
iskelesi olarak kul
lanılan iskelenin 
düzenlenerek halka 
açılacağı bilgisini

veren Altepe, 
"irtibat bürosunun 
taşınması ve iske
lenin düzenlenmesi 
için gerekli 
teşebbüsü

yapıyoruz.
Yakında çalış
malarımız başlaya
cak" dedi.
"Ankara ile gerekli 
görüşmeler ve 
yazışmalar yapılıy
or" diye bilgi veren 
Mudanya Belediye 
Başkanı Hasan 
Aktürk, "Sahil şeridi 
yenileme projesinin 
startını belediye 
önünden vermeyi 
planlıyoruz.
Projenin başlaması 
ile birlikte 
Mudanya'nın 
turizm şehri olması 
yönünde en 
büyük adımı atmış 
olacağız" şeklinde 
konuştu

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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OHSSURRUK
-PKK’ nın hedefinde 
Annelerin gözyaşı.
-BDP’nin çantasında 
özerklik ve anadilde eğitim.
-MHP’nin elinde 
Terör.
-AKP’nin sırtında 
kHAnBUR.
-CHP’nin öneri paketinde 
Sinek yedilisi varken;

Çözüm için kopartılan 
gürültüye

Bizim oralarda 
“OHSSURRUK tan TEY-

YARE 
SELAM SÖYLE O YARE” 

derler.

WANTED
Vatandaşın elinden
Otuz bin Liraya aldığı evin 

değerini,
Belediye Bakan işbirliği ile, 
“KORUNMAYA MUHTAÇ

KÜLTÜR VARLIKLARI” kap
samına aldırarak,

Üçyüzbin Liraya yükselten, 
Üstüne üstlük
19 Mayıslarda
100 binlerle çıktığımız 

ANITKABİR’e
100 kişiyle çıkma yüzsü

zlüğünü gösteren, 
Zeki çevik fakat ahlaklı 

olmayan,
Bu TOK sesli adamın, 
Sesini kısacak 
Hır-lı bir adam aranıyor.

ACANS
Geçenlerde bir TV kanalında 

soruları cevaplayan, ekonomi
den sorumlu

Başbakan yardımcısı Ali 
BABACAN;

-RESESYONİST bakış 
açısıyla PİYASA

VARLIKLARINI,
İHRACAT FİNANSMANI 

yatırımlarına dönüştürmeyi 
planladıklarını,

-BİLANÇO ETKİ 
ANALİZLERİNİN, REEL ola
bilmesi açısından, Türkiye’de

NİKKEI TÖRKİŞ OFFİCE leri 
açarak EMİSYON salınımlarıyla 
destekleyeceklerini,

-LİKİDİTE KRİZİNİ, 
DÜNYADAKİ RİSKLER sınıfın
dan çıkartarak,

VENÜS’ün GÜNEŞ önünden 
geçişini, bir dahaki sefere

817 yıldan, istikrarlı dilimler 
halinde, 917 yıla çıkarmayı 
öngördüklerim,

-KREDİBİLİTE 
LİMİTLERİ nin yükseltilerek, 
NEGATİF REEL FAİZ oranında

Yapılacak zorlamalarla, 
tüketiciye TÜFE, üreticiye ÜFE, 
küfeciye KÜFE,

Büfeciye BÜFE olarak giri 
şinin sağlanacağını,

GAYETTE KİFAYETLİ bir 
dille anlattı.

-AVRUPA krizi aşmada 
kemer sıkma programlarını 
uygulamış olan Türkiye’yi 
örnek almalıdır,

-EURO BÖLGESİ KRİZİ nin, 
2023 yılında Türkiye’yi 
Dünyanın 10 Büyük 
ekonomilerinden biri 
yapacağını da sözlerine 
ekleyen babacan bakan,

Burası pek anlaşılmamakla 
beraber,

Bu yıl yaz dönemine tekabül 
eden,

Memur maaşlarındaki KOL 
SAATİ UYGULAMASI nın,

Önümüzdeki 10 yılarda, 
HAŞIRT Dİ BİLEKBORD 

olarak uygulanacağının sinyal
lerini verdi.

“Umuisuz insanlara umul 
ûlalım" Itampanyası haşladı

Gemlik 
Belediyesi’nin 2012 
yılı Sosyal 
Etkinlikleri kap
samında Gemlik 
Sivil İnisiyatif 
Platformu ile işbir
liği çerçevesinde 
organize ettiği 
“Umutsuz İnsanlara 
Umut Olalım” slo- 
ganlı “Kan ve Organ 
Bağışı Kampanyası” 
Start aldı.
CİUS AVM girişinde 
başlayan ve 14 
Haziran Perşembe 
akşamı saat 18.00’e 
kadar sürecek olan 
kampanyanın ilk 
gününde katılımın 
düşük olması dikkat 
çekerken, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve İlçe 
Müftüsü Muammer 
Turan vatandaşlara 
çağrıda bulunarak, 
kan ve organ bağışı 
kampanyasına 
destek olmalarını 
istediler.
Çarşı Camii İmamı 
Süleyman Yedek’in 
dualarıyla başlayan 
“Umutsuz İnsanlara 
Umut Olalım” Kan

ve Organ Bağışı 
Kampanyası, ilçe 
müftüsü Muammer 
Turan’ın konuş
masıyla devam etti. 
İnsan hayatı kurtar
mada kan ve organ 
bağışının önemine 
değinen ve dini açı
dan da kampanyayı 
destekleyen 
Muammer Turan, 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve Sivil 
İnisiyatif Platformu 
yetkilisi 
Muhammed Kambur 
ve Kızılay Derneği 
Gemlik Şube 
Başkanı Gökhan 
Özler’e teşekkür 
etti. Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’da, böyle- 
sine önemli bir 
sosyal projeye katkı 
koymaktan duyduk
ları mutluluğu dile 
getirerek, kan ve 
organ bağışı 
yaparak projeye 
aktif katkı da 
sunacağını bildirdi. 
“Kimin he zaman ne 
olacağı belli değil.

Bizlerin de gün 
gelip kana ve 
organa ihtiyaç duy
duğumuz anlar ola
bilir, bu nedenle kan 
ve organ bağışının 
başka yaşamları 
kurtaracağını unut
mamalıyız” diye 
konuşan Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Muhammed 
Kambur’un yanı sıra 
Kızılay Yetkilisi 
Gökhan Özler’i de 
tebrik etti.
Kan ve Organ 
Bağışı kampanyası
na Belediye 
Meclis üyesi 
Fevzi Ayyıldız, 
Hamidiye Mahallesi 
Muhtarı Necmi Ünlü 
ve Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi Muhtarı 
Enver Çelik’de 
katıldı.
Açılışın ardından 
Refik Yılmaz ve 
Fevzi Ayyıldız ilk 
kan ve organ 
bağışçısı oldular. 
Kampanya 
13 ve 14 Haziran 
2012 tarihlerinde de 
devam edecek.

Bursa'nın 
barajları 
yüzde 
100 dolu

Bursa'da şehrin su ihtiyacının 
yüzde 90'ını karşılayan Nilüfer ve 
Doğancı barajlarında doluluk oranı 
yüzde 100'e ulaştı.
Bursa'da yıl içinde yağan yağmur 
ve kar Bursa suyunu artırdı. 
Nilüfer ve Doğancı barajlarındaki 
doluluk oranlarının zirveye ulaş
ması herkesin yüzünü güldürdü. 
BUSKİ'nin yaptığı son yapılan 
ölçümlerde Nilüfer Barajı'nda dolu
luk oranı yüzde 99,9, Doğancı 
Barajı'nda ise 97'ye yükseldi. 
Barajlarda suyun yeterli düzeyde 
olması Bursahlar'ı da sevindirdi.

BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı, su konusunda sıkıntı 
yaşamadıklarını belirterek iki bara
jın da doluluk oranının zirveye 
ulaştığını vurguladı. 85 milyon 
metreküp kapasiteye sahip bara
jların Bursa'nın su ihtiyacının 
yüzde 90'ını karşıladığını vurgu
layan Çetinavcı, güzel bir sezonu 
geride bıraktıklarını, doluluk 
oranının yüzde 100'e yaklaş
masının bunun bir göstergesi 
olduğunu söyledi.
Kar ve yağmurun yeterli düzeyde 
yağması sebebiyle barajların

dolduğunu söyleyen Çetinavcı, 
insanlara suyun tasarruflu kullan
maları konusunda da uyarıda 
bulundu.

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


13 Haziran 2012 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 6

“Timsah arena göz kamaştıracak”
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, bir yıl 
içinde Bursaspor'un 
yeni stadına kavuşa
cağı müjdesini 
verdi.
Altepe, katıldığı 
yerel bir televizyon 
kanalının progra 
mında, Bursa ve 
Bursaspor hakkında 
A'dan Z'ye her 
konuya açıklık getir
di. "Dünya şehri 
olmak istiyorsak, 
her ülkede adımızın 
geçmesini istiyor
sak buna uygun 
çalışmaların yapıl
ması lazım" diyen 
Altepe, Bursa için 
Timsah Arena'nın 
büyük bir eser ola
cağının altını çizdi. 
Altepe, "Bu 
stadyumda sadece 
15 günde bir futbol 
müsabakaları 
olmayacak. Stadın 
etrafında alışveriş 
mekanları, kafeler, 
restoranlar olacak. 
İnsanların girip çıka
cağı bir merkez 
haline gelecek. 45 
bin metrekarelik

alana sahip yeni 
belediye binasının 4 
katı ve UEFA kriter
lerine en uygun 
dünya standartların
da bir stada sahip 
olacağız.
Taraftardan tutun da 
dünyanın her 
yerindeki stadyum 
mimarlarına kadar 
bu stadyum için 
proje fikri alındı. 
Türkiye'de ilk defa 
Berlin Olimpiyat 
Stadı gibi çatı inşa 
edilecek. Bizim 
avantajımız 
Avrupa'daki tecrü
belerden istifade 
ediyoruz. Sonradan 
yapmaktansa şimdi 

yapıyoruz. 
Avrupa'da böyle bir 
stadın maliyeti 4 
katına inşa ediliyor" 
dedi.

"PARA VERİP 
GEZİLECEK BİR 
STADIMIZ OLACAK" 
Timsah Arena 
Stadyumu'nun pro
jesinde dünyanın 
her stadyumunu 
görmüş olan 
taraftarların da fikir
lerinden istifade 
ettiklerini belirten 
Altepe, "Taraftarımız 
ayrı olmak istemiy
or. 72 locayı stadın 
en üst katında ola- 
cak şekilde proje

lendirdik. Diğer stat
lardaki gibi taraftarı 
ikiye bölünmüş bir 
görüntü olmayacak. 
Stadın 84 kapısın
dan 45 bin kişi en 
fazla 7-8 dakikada 
çıkmış olacak. 
Stattan çok bir 
kültür merkezi ola
cak. Stadın her 
yerinden sahayı 
herkes görecek. 
Stadın altında bin 
560 araç ve 250 oto
büstük otoparkı var. 
Yapılacak ulaşım 
yolları ile misafir 
takım ile ev sahibi 
takım hiç bir şekilde 
karşı karşıya 
gelmeyecek. Artık 
son tribünün de 
inşaatına başladık. 
Biz sadece futbol 
oynanan bir mekan 
olarak değil, 
Avrupa'daki gibi 
para verip gezilecek 
bir merkez haline 
getireceğiz.
Dünyanın her 
yerinde bu şekilde 
işliyor. Bursaspor, 
maçların haricinde 
buralardan da gelir 
elde edecek.

Gemlik Körfezspor 
Kulübü, olağanüstü 
kongresi yapıldı.
Yapılan seçimlerde, 
başkanlığa Kemal 
Karslı seçildi.
Fehmi Kulaber’in 
başkanlık görevini 
bırakmasının ardın
dan olağanüstü 
kongreye gidildi 
Kemal Karslı 
başkanlığında 
oluşan Gemlik 
Körfezspor Yöne 
tim Kurulu 
şu isimlerden

TEMA ▲ “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

oluştu.
Kemal Karslı, 
İBrahim Baki, 
Oktay kahveci, 
Necmettin Rama, 
Hasan Arslan, 
İsmet Gümüş, 
Sezgin Mutlu, 
Mehmet Bulut, 
Melih Özaydın, 
Ömer Bayrak, 
Halil Kırcı.
Denetleme 
kurulu : 
Osman Küçük, 
Eyüp sert, Mustafa 
Göçük.

elm& sekeri

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU 

EĞİTİMMİŞ. VII
AVANTAJLARIMIZDAN 

YARARLANIN

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim çocuğunuzun hayatinin önemli birfarkyaratır” 
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 YCTİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya,V/ww,elmasekerikres.com 

51719 bl telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz'

GEMLİK BELEDİYESİ GENÇLİK VE 
SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ NİN 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI
Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki 

gündemi görüşmek üzere 30 HAZİRAN 2012 Cumartesi 
günü saat 14.00’da Sosyal Yaşam Merkezi’nde yapılacaktır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 07 
TEMMUZ 2012 Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk 
aranmaksızın Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1- Açılış ve yoklama,
2- Divan Kurulu seçimi ve saygı duruşu,
3- Faaliyet ve hesap raporları ile denetçi raporlarının 

okunması,
4- Raporların müzakeresi ile Denetim Kurulu raporunun 

kabulü ve Yönetim Kurulunun İbrası,
5- Yeni yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin seçimi,
6- Dilek ve temenniler,
7- Kapanış.

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS

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

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/8 GEMLİK
MATBAACILIK-YAYINCILIK • REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513«S3 Far (0224) 513 35 95

mailto:info@elmasekerikres.com
elmasekerikres.com
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ÇEVRE SORUNLARI VE YEREL ÇÖZÜMLER
Gemlik CHP ilçe 

örgütü tarafından 
9 Haziran 
Cumartesi günü 
düzenlenen ’’Çevre 
sorunları ve yerel 
çözümler” konulu 
paneli izledim. 
Çevre sorunlarıyla 
ilgili önemli bilgiler 
verildi; ama yerel 
çözümlere pek 
değinilmedi. Panel 
beklenen ilgiyi 
görmedi. Burda biz 
vatandaşların 
duyarsızlığı 
olduğu kadar 
Gemlik CHP’nin de 
eksikleri vardı 
anlaşılan.
Açış konuşmasını 

İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur 
Sertaslan yaptı. Bir 
siyasetçinin 
konuşması konuy
la ilgili mesajlarla 
dolu olmalıydı, ne 
yazık ki bu konuş
mada önemli bir 
mesaj göremedim. 
Sertaslan, sıradan 

bir konuşmadan 
sonra sözü CHP 
Bursa Milletvekili 
Ilhan Demiröz’e 
bıraktı. Dikkatle bu 
konuşmayı da din
ledim, içi boş laf 
olsun diye yapıl 
mış bir konuşma, 
dinleyenlere bir 
ileti sunmaktan 
alabildiğine uzak, 
amaçsız sanki bu 
panele ben de katıl 
dim der gibiydi.

Sonra konunun 
uzmanı Ertuğrul 
Aksoy söz aldı. 
Çevre ve tarım 
ilişkilerine değindi, 
yapılacak olan oto
ban ve köprülerle 
ilgili neler 
kazanılacağını ve 
neler kaybedile
ceğini örneklerle 
dile getirdi.
Yol yapımı 

sırasında binlerce 
hektar tarım 
alanının nasıl yok 
olacağını sayısal 
verilerle ortaya

koydu.
Gemlik yöresinde 

binlerce zeytin 
ağacının yok ola
cağını, Karacabey 
ve Orhangazi 
tarafında sulu 
tarım yapılan olan
ların heba edile
ceğini vurguladı. 
Otobanın çevreye 
vereceği kirliliğin 
su, toprak ve bitki
leri olumsuz yönde 
etkileyeceğini dile 
getirdi.

Konuşmacı, taşo- 
caklarının ve 
maden ocaklarının 
çevreye olan etki
lerine değindi. 
Bursa ve çevre 
sinde 2000’den 
fazla maden arama 
ve işletme ruhsatı 
verildiğini ifade 
etti. Bu durum 
Türkiye’de çevre 
katliamının boyut
larını göstermesi 
bakımından önemli 
bir örnektir. Bu 
sorunların çözümü 

için yapılması 
gerekenlere 
değinilmedi.

Mehmet Kartal, 
suyun ticaretleşti 
rilmesini ve 
HES’lerin çevreye 
etkilerini anlat
maya çalıştı. Ses 
düzeni dinleyenleri 
rahatsız edecek 
boyutlardaydı, 
yani kulakları tır
malıyordu.
Dinleyiciler yavaş 
yavaş salondan 
çıkmaya 
başlamıştı. Ben de 
çıkma gereği duy
dum. Sanki 
dinleyenlerin sabrı 
sınanıyordu. Beş 
konuşmacı 
düşüncelerini açık
layacaktı.
Yapılacak konuş
malar mutlaka çok 
önemliydi. Ancak 
süre çok uzun 
tutulmuştu.
Anladığım kadarıy
la klimalar 
çalışmıyor, gelen
ler de sıcaktan 
bunalıyordu.
Panelde konuşa
cak kişi sayısı ve 
süre hesaba pek 
katılmamıştı.

Kadri Güler’le 
konuştum, 
kaçırdığım bir şey 
oldu mu diye sor
dum. İzlemediğim 
bölümlerin içeriği

ni öğrenmeye 
çalıştım. Kaçırdı 
ğım önemli bir 
şeyin olmadığını 
anladım.

Sonuç olarak çok 
güzel, güncel bir 
konu seçilmiş; 
ancak panelle ilgili 
yeterli hazırlık 
yapılamamış. 
Salonda 150 
civarında dinleyici 
vardı. Sanırım CHP 
ilçe yönetimi 
durum değer
lendirmesi yapar, 
nedenlerini 
araştırır. 100 bin 
nüfuslu bir ilçede 
salona 150 kişi 
toplamak oldukça 
düşündürücü değil 
mi? Partinin 
binden fazla üyesi 
olduğu söyleniyor; 
ancak etkinliğe 
katılan kişi sayısı 
ortada.

Bu tür etkinlikler 
düzenlenmeden 
önce ilçe yöneti
minin katılım 
konusuna kafa 
yorması gerekmez 
mi? Biz yapalım 
isteyen gelir 
isteyen gelmez 
anlayışı mı ege
men? 
Konuşmalardan bu 
sonuç çıkıyor 
ortaya.

Bir yerden eğitim 
çalışmalarına 

başlanması gerek
miyor mu?

Bu çalışmaya 
önce yönetim 
kadrolarından 
başlayıp çalış
maları üyelere 
doğru yaymak ve 
ardından halkın 
bilinçlenmesini 
hedeflemek asıl 
amaç değil mi? 
Beyin fırtınası 
estireceğiz diyor 
ilçe başkanı. Bu işi 
kimlerle ve nasıl 
yapacaksınız?

Yerel seçimlerin 
belki bir baskın 
seçim olacağından 
söz ediliyor.
Bunlarla ilgili her
hangi bir çalışma 
var mı? Umarım 
vardır, belki biz 
bilmiyoruzdur.
Yoksa her zaman 
olduğu gibi seçim
lere bir hafta kala 
göstermelik çalış
malar mı yapıla
caktır?

Siyasette başarı, 
uzun soluklu 
eğitim çalış
malarıyla gerçek
leşir, günü birlik 
alınan kararla 
yapılanlar hiçbir 
zaman başarıyı 
getirmez.

Dilerim bundan 
sonraki çalışmalar 
daha etkili ve 
kalıcı olur.

PLAKET - NUPA IfE MADALM fEf/TLER/ /IE HIZMETINIZDEYIZ

MATBAACILIK - REKLAMCILIK ■ ORGNIİZ/ÖYOh VE TAh İTİM
istiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı do: 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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Elma Selleri 13. Donem mezunlarını verdi

Gemlik'in ilk okul 
öncesi eğitim kuru
mu olan Özel Elma 
Şekeri Kreşi, 2011- 
2012 eğitim ve öğre
tim yılının sona 
ermesi nedeniyle bu 
13. dönem mezun
larını verdi.
Kültür Merkezi’nde 
yapılan yıl sonu gös 
ferisinde 2-3 yaş 4 
yaş 5 yaş ve 
anasınıfı çocukları 
bale, drama,

İngilizce, halk oyun
ları, modern dans 
gösterilerini 
sunarak, velilerinden 
tam not aldılar.
40 öğrencinin mezun 
olduğu törende, ana 
sınıfı öğrencileri 
keplerini havaya 
atarak mezun 
olmanın sevincini 
yaşadılar.
Elma Şekeri Kurucu 
Müdürü Erkan 
Akıncı, yaptığı açık

lamada, 25 Haziran 
2012 tarihinden 
itibaren yaz okulunu 
başladığını, 
yüzme, binicilik, 
doğa gezilerini kap
sayan bu dönemde 
çocukların 
Bursa’daki tesisler
den faydalanacak
larını, yaz boyunca 
okullarının açık ola
cağını ve kayıtların 
sürdüğünü 
belirtti.

Çocuk Ünhıersitesi başladı
Uludağ Üniversitesi, 
ilköğretim çağındaki 
çocukları bilime 
teşvik etmek 
amacıyla bu yıl İkin
cisi düzenlenen 
'Çocuk Üniversitesi' 
adı altında yaz okulu 
projesi başlattı. 
Çocukların yaz tatil
lerinin bir bölümünü 
keyifli ve verimli bir 
şekilde geçire

bilmeleri amacıyla 
Fen Edebiyat 
Fakültesi, Eğitim 
Fakültesi ve Tıp 
Fakültesi tarafından 
eğitim verilecek olan 
çocuk üniversitesine 
bu yıl 60 öğrenci 
kabul edildi.
Uludağ Üniversitesi 
Prof. Dr. Mete 
Cengiz Kültür 
Merkezi'nde, düzen

lenen açılış töreniyle 
'Çocuk Üniversite- 
si'nde ders başı 
yapıldı. Törene Fen 
Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Naci 
Cangül, Eğitim 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Murat 
Altun, öğretim 
üyeleri, ilköğretim 
okulu öğrencileri ve 
veliler katıldı.

Prof. Dr. Naci 
Cangül, gençleri 
mizin Türkiye'de 
hep yakındığımız 
üniversite sınavın
dan ve bilinçsiz bir 
şekilde meslek 
seçmelerinden 
hareketle, genç 
yaşta, daha ilköğre
tim çağında üniver
siteyi tanımaları, 
değişik branşları 

tanımaları o yaşlar
da ilgi duydukları 
alanlarda fikir 
edinmeleri, 
laboratuvar çalış
malarının, 
saha çalışmalarının, 
arazi çalışmalarının, 
üniversitede bir 
anfide dersin nasıl 
yapıldığını, göz
lerinde büyüttüğü o 
üniversite 
hocalarının profesör, 
doçent gibi üniver
site hocalarının 
öğretmenlerinden 
çok farklı olmadık
larını görerek 

tecrübe etmelerini 
sağladığını söyledi. 
Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Murat Altun ise 
fakültelerinin 16 
dalda öğretmen 
yetiştirdiğini, bunun 
en az 10 bölümünün 
çocuk üniversitesine 
planlanacak pro
gramlar geliştir
ilebileceğini söyledi. 
Program, Prof. Dr. 
Emin N. Özmutlu'- 
nun 'Doğa ve 
Matematik' açılış 
dersiyle devam 
etti.

SATILIK DflİREEEB
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
UMURBEY KAYALAR KAFE 

VE RESTAURANT’TA
PARK TİME VE FULL TİME 

ÇALIŞACAK
BAY VEYA BAYAN ELEMAN 

VE 
MUTFAK ELEMANI 

ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

Kayalar Sok. No:15
Tel: 525 06 16 UMURBEY

SATILIK
1) KROM SOKAKTA 

140 M2 DÜKKAN 70.000 TL
2) ŞİRİN PLAZA’DA

3. KAT 25 NOLU İÇİ YAPILI 
MUTFAK VE VVC’Lİ

130 M2 OFİS 120.000 TL
3) MANASTIR BAYTAŞ 

ZÜMRÜT VİLLALARINDA 
İÇİ YAPILI DUBLEKS EV 

SATILIKTIR

0541 516 61 54
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Emekliler borç içinde
Son 5 yılda kredi 
kullanan 66 yaş ve 
üzerinde kişilerin 
sayısı yüzde 424, 
kullandıkları kredi 
miktarı ise yüzde 
632 arttı.
Dünyada küresel 
krizin patlak verdiği 
2008 yılı Türkiye’de 
kredi müşterilerinin 
yaş ortalamasını 
yükseltti.
Habere göre, genç
lerin aldığı kredil
erdeki ödenmeme 
sorunu artıkça anne 
ve babalar devreye 
girerek çocukların 
kredilerini ödemek 
için bankalara 
koştu.
66 yaş ve üzeri 
kredi kullanımında 
ömürlerin uzaması, 
düşük emekli 
maaşları ve daha 
refah yaşama isteği 
de etkili oldu.
2007 yılında 66 
yaşın üzeride kredi 
kullanan kişi sayısı 
95 bin 814 iken bu 
sayı 2011 yırına 
gelindiğinde yüzde 
424.08’lik artışla 
502 bin 147’ye yük
seldi.
Aynı dönem içinde 
66 yaş ve üzeri yaş 
grubunun kullandığı 
kredi miktarı ise 604 
milyon 800 bin 
liradan yüzde 
632,14’lük artışla 4 
milyar 428 milyon 
liraya yükseldi.

KANUNİ TAKİP 
ETKİLİ OLDU 
Anne ve babaların 
kredi kullanım 
hızındaki artışla 
bankaların kanuni

takipteki kul
landırılan kredi mik
tarında da ciddi bir 
paralellik olduğu 
gözlendi.
Bankalar Birliği’nin 
verilerinden 
derlediğimiz 
hesaplamalara göre 
2007’de kanuni tak
ibe düşen kredi 
miktarı 984 milyon 
745 bin lira iken bu 
rakam 2008’de 1 
milyar 892 milyon 
liraya yükseliyor. 
İşte tamda bu nok
tada Çevreye anne 
ve babalar giriyor. 
66 ve üstü yaş 
grubunda 2007 
yılında kredi kul
lanan kişi sayısı 95 
bin 814 iken bu 
rakam 2008’de bir 
anda 232 bin 815’e 
çıkıyor.
Kanuni takibin 3 
milyar 384 milyon 
liraya ulaştığı 2009 
yılında 66 yaş ve 
üzerinde kredi kul
lanan sayısı 387 bin 
434’e, kullandırılan 
kredi miktarı da 2 
milyar 245 milyon 
liraya çıktı.

2011’DE 4.4 MİLYAR

ÇEKİLDİ
Bu yaş grubunda 
kredi kullanma hızı 
2010 ve 2011 yıl
larında da hızla 
arttı. Ancak 2010 ve 
2011 yıllarında 
kanuni takipteki 
kredi miktarında 
gerek bankaların 
kredi verme eğilim
lerinin yavaşlatıl
ması gerekse 
ailelerin kanuni tak
ibe düşmeden devr
eye girmesi ile 
yavaşlama dikkat 
çekti.
2010’da kanuni tak
ibe düşen kredi 
miktarı bir önceki 
yıla göre geriley
erek 2 milyar 694 
bin liraya, 2011’de 
ise 1 milyar 652 bin 
liraya geriledi.
Aynı dönemde 
66 yaş ve üzerinde
ki kişilerin kul
landıkları kredi 
miktarı ise 2010’da 
3 milyar 763 milyon 
liraya, 2011’de 4 
milyar 428 bin liraya 
çıktı. Bu yılın ilk 3 
ayında ise kul
landırılan kredi 
miktarı 841 milyon 
lira oldu.

5 özelleştirmene yargı 
Karan uygulanmayacak
Tüpraş’ın yüzde 
14.76 hissesinin 
İMKB’de satışı dahil 
5 özelleştirmede 
yargı kararlarının 
uygulanmamasına 
yönelik karar yayım
landı.
Karara göre 
Tüpraş’ın yanı sıra 
Kuşadası ve Çeşme 
Limanı 
özelleştirmeleriyle 
Eti Alüminyumun’un 
satışında da yargının 
verdiği kararlar 
uygulanmayacak. 
Bakanlar Kurulu, 
bazı özelleştirme 
işlemleri hakkında 
verilen yargı karar
larının uygulan
masında ortaya 
çıkan fiili imkansızlık 
nedeniyle 
özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı’nca 
yapılmış iş ve 
işlemlerin devam 
ettirilerek sonuç
landırılmasını karar
laştırdı.
Konuya ilişkin 
Bakanlar Kurulu 
Kararı, Resmi 
Gazete’nin dünkü 
sayısında yayım
landı.
Buna göre, Bakanlar 
Kurulu, özelleştirme 
uygulamaları sonu
cunda nihai devir 
sözleşmesi imzala
narak devir ve teslim 
işlemleri tamamlan
mış olan 
özelleştirme işlem
leri hakkında verilen 
yargı kararlarının 
uygulanmasında 
ortaya çıkan fiili 
imkansızlık

nedeniyle Eti 
Alüminyum AŞ’nin 
yüzde 100 oranında
ki hissesinin satış 
yöntemiyle 
özelleştirilmesi, 
Türkiye Denizcilik 
İşletmeleri AŞ’ye ait 
Kuşadası Limam’mn 
işletme hakkı ver
ilmesi yöntemiyle 
özelleştirilmesi, 
Türkiye Denizcilik 
İşletmeleri AŞ’ye ait 
Çeşme Limam’nın 
işletme hakkı ver
ilmesi yöntemiyle 
özelleştirilmesi, 
SEKA-Türkiye 
Selüloz ve Kağıt 
Fabrikaları AŞ’ye ait 
Balıkesir 
İşletmesi’nin varlık 
satışı yöntemiyle 
özelleştirilmesi ve

SATI1IK
1 ) KROM SOKAK’TA 

140 M2 DÜKKAN 70.000 TL
2 ) ŞİRİN PLAZA’DA

3 . KAT 25 NOLU İÇİ YAPILI 
MUTFAK VE VVC’Lİ

130 M2 OFİS 120.000 TL
3) MANASTIR BAYTAŞ 

ZÜMRÜT VİLLALARINDA 
İÇİ YAPILI DUBLEKS EV

SATILIKTIR

0541 516 61 54

Türkiye Petrol 
Rafinerileri AŞ’nin 
yüzde 14,76 oranın
daki hissesinin 
İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası 
Toptan Satışlar 
Pazarı’nda satılması 
işlemlerini iptal 
eden yargı karar
larıyla ilgili olarak 
geriye ve ileriye 
yönelik herhangi bir 
işlem tesis 
edilmemesine ve 
Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı’nca bu 
yönde yapılmış olan 
iş ve işlemlerin 
devam ettirilerek 
sonuçlandırılmasına 
karar verdi.
Karar, dün itibariyle 
yürürlüğe girdi
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av tutkunları iuara koştu Kavrulacağız!
Bursa Doğa Av 
2012 Fuarı’nı 7-10 
Haziran tarihleri 
arasında 52 bin 478 
kişi ziyaret etti. 
Bursa Uluslararası 
Fuar ve Kongre 
Merkezi'nde 7-10 
Haziran tarihleri 
arasında düzenlenen 
4. Uluslararası Doğa 
Sporları, Avcılık, 
Atıcılık, Balıkçılık, 
Alternatif Turizm, 
Arazi Araçları, Yaz 
Sporları, Spor Giyim, 
Karavan ve Kamp 
Malzemeleri Fuarı’nı 
(Bursa Doğa Av 
2012) 52 bin 
478 kişi ziyaret etti. 

Tüyap Bursa 
Fuarcılık AŞ'den 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, 
Tüyap'ın Türkiye 
Atıcılık ve Avcılık 
Federasyonu (TAF) 
işbirliği Avcılık ve 
Yaban Av Hayatı

Koruma 
Konfederasyonu 
(AYHAK), Yaban TV, 
Av Tutkusu Dergisi, 
Balık Dergisi, KOS- 
GEB, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) 
desteğiyle hazırladığı 
fuara 24 ülkeden 228 
firma ve temsilcisi 
katıldı. Yurtiçi ve 
yurtdışından toplam 

52 bin 478 doğa ve 
av tutkununun 
ziyaret ettiği fuar için 
yapılan açıklamada 
şöyle denildi: 
"Sektörün en 
büyüğü olarak 
4 gün boyunca 
ziyarete açık kalan 
fuar, ülke avcılığında 
gelinen son noktayı 
ve sektörün gücünü 
tüm Avrasya 
coğrafyasına göster
di. Katılımcı fir

maların yeni 
pazarlara 
ulaşmasına ve iş 
bağlantıları 
kurmasına imkan 
sunan, av sezonu 
öncesinde yaban 
hayatın korunmasın
da halkımızı 
bilinçlendiren fuar, 
Afganistan, 
Almanya, 
Bulgaristan, 
Ermenistan, 
Gürcistan, İngiltere, 
İran, İspanya, İtalya, 
Kırgızistan, KKTC, 
Kuveyt, Lübnan, 
Makedonya, 
Pakistan, Rusya, 
Sudan, Suudi 
Arabistan, Ukrayna 
ve Yunanistan'dan 
davetli profesyonel 
ziyaretçilere, 
yurtiçinden ise 
avcılık ve doğa 
sporları ile ilgilenen 
kişilere ev sahipliği 
yaptı."

Yurt genelinde 
önümüzdeki dört 
gün yazın ilk etkili 
sıcak hava dalgası 
görülecek. Birçok 
bölgede sıcaklık 35- 
36 dereceyi aşarken 
hissedilir ortam 
sıcaklığı 42 dereceyi 
bulacak.
Yurt genelinde etkili 
olacak ilk sıcak 
hava dalgası nede 
niyle önümüzdeki 
dört gün, çok sıcak 
geçecek. Sıcaklık 
Edirne, Balıkesir, 
Sakarya, Bursa, 
Manisa, Denizli ve 
Muğla boyunca 
gölgede 35-36 
dereceye çıkacak. 
Bu dereceler, 
güneşin altında 
42 derece anlamına 
geliyor. İç 
Anadolu'da bile 
sıcaklık ortalamaları 
7 derece geçecek. 
Ankara'dan Kon 
ya'ya 34-35 derece 
sıcaklık görülecek. 
Bolu'da sıcaklık 35 
dereceye çıkacak.

İstanbul'da hava 
sıcaklığı yarın 
gölgede 31 olacak. 
Çarşamba ise 33 
dereceye çıkacak. 
Hafifleyen rüzgarın 
sıcak esmesi bir 
dezavantaj ancak 
Sarıyer ve kuzey 
sahillerde nem oranı 
düşecek. Ankara'da 
sıcaklık üç gün 
boyunca 35 derece 
civarında olacak. 
Ege sahillerinde 
rüzgarın hafif 
olması havayı daha 
bunaltıcı yapacak. 
Hissedilen sıcaklık 
sahil kesimlerinde 
35-36 derece olarak 
ölçülecek. 
Güneydoğu'da ise 
kavurucu sıcaklık 
başladı. Şanlıurfa'da 
sıcaklık 40 dereceye 
kadar çıktı.
YAĞMUR 
YOLDA 
Sıcak hava dalgası 
batı bölgelerinde 4 
gün sonra yerini 
yağışlı havaya 
bırakacak.
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Borusan Lojistik e işçi tepkisi
Diske Bağlı Nakliyat İş Sendikası’na üye oldukları 
gerekçesiyle Borusan Lojistik işletmesinin değişik 
depolarında çalışan 41 işçinin işten atıldığını ileri süren 
işçiler, Borusan Fabrikalarının bulunduğu yerlerde, 
kıyımı protesto ettiler. Dün, otobüsle Gemlik’e gelen 
Diske bağlı Nakliyat İş üyesi işçiler İskele Meydam’nda 
pankart açarak basın bildirisi okudular. Haberi syf 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
14 Haziran 2012 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Hırsızı 'ter 
damlaları' 

yakalatacak
Bursa'da bir fabrikaya giren 
hırsızlar, güvenlik kameralarını 
parçalayarak çelik kasa ve oto
mobil çaldı. Haberi sayfa 3’de

Bursa 3. İdare Mahkemesi kararına karşın, 
Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz’ın 
hukuksuz olarak görevini sürdürmesi 
üzerine CHP eski İlçe Başkanı Dursun 
Özbey, Refik Yılmaz hakkında suçduyu- 
rusunda bulunmuştu. Suçduyurusunu 
araştırmak için İçişleri Bakanlığı bir müfet
tiş görevlendirdi. 6 ay sonra gelen 
Müfettiş, dün Özbey’in ifadesini aldı. 
Özbey, müfettişe yargı kararlarının 10 
süreyle uygulanmadığı söyledi.

Haberi sayfa 5’de

Tartar, tutuksuz 
yargılanacak

Orhangazi Belediye 
si’nde temizlik İha 
leşinde yolsuzluk 
yapıldığı gerekçe 
siyle gözaltına alı
nan Belediye Baş 
kanı İsmail Tartar, 
Başkan Yardımcısı 
Edibe Sema Güler, 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bırakılırken, Mali 
İşler Müdürü Metin 
T., Temizlik İşleri ve 
Park ve Bahçeler 
Müdürü Galip G.,

Su ve Kanalizas 
yon müdürü 
Fevzi Ç. Temizlik 
işlerini yürüten 
şirket ortağı Ahmet 
K. ile başka bir 
temizlik firması 
yetkilisi hakkında 
tutuklama kararı : 
çıktı. Önceki gece 
sabaha kadar 
süren yargılama 
sırasında yüzlerce 
kişi Orhangazi 
Adliyesi önünde 
bekledi.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

7 ay sonra gelen müfettiş ve 
sonuçlanacak ilk dava üzerine 
Gemlik Belediyesinde ortaya çıkan yolsu- 

zluksoruşturması sonucu kaç tane dava açıldı 
bilmiyorum.

Davalar, Bursa Ağır Ceza Mahkemelerinde 
sürüyor.

Bugün sonuçlanması beklenen bir dava var. 
Balıkçı Barınağı Yapımı davası...
Neredeyse bir yıldır süren dava, bilirkişi 

raporuna kalmıştı, öğrendiğime göre bilirkişi, 
yapılan işlerde kamu zararının olmadığını, aksi 
ne kamu yararı bulunduğunu bildirmiş.

Yargılananların avukatları davanın beraat ile 
sonuçlanmasını beklediklerini söylediler.

Bugün sonuçlanacak bu dava önemli.
Gidip izlemeyi düşünüyorum. Devamı 4’de

Bir albayın lojmanı ve 
bürosunda arama

İzmir Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
yürütülen ‘askeri 
belgeleri ele 
geçirme’ iddialarına 
yönelik başlatılan 
soruşturma ile ilgili 
sürdürülen 
operasyonlarda 
Gemlik Askeri 
Hara’da görevli bir 
albayın da evi ve 
kışladaki işyeri 
Savcılarca arandı. 
Ankara, İzmir, İstan
bul ve Gemlik’in de 
arasında bulun
duğu 16 ilde 51 kişi 
hakkında yakalama 
kararı çıkarıldı. 
Fuhuş yaptırılan 
kadınlar aracılığıyla

yüksek rütbeli 
askeri personelin 
uygunsuz görüntü
lerini çektikleri ve 
bunlarla şantaj 
yaparak bazı askeri 
bilgileri elde ettik
leri iddiasıyla 
başlatılan 
soruşturma kap
samında, 27 
Mayıs’ta 4 ilde eş 
zamanlı operasyon 
düzenlenmişti. 
İzmir Cumhuriyet 
Başsavcılığı tali ma 
tı üzerine, ilçemizde 
de görevli bir 
albayın lojmanı ile 
Askeri Veteriner 
Okulu’nda dün 
aramalar yapıldı.

Balıkçı Barınağı 
davasında karar günü
Gemlik Belediyesi’ 
nde Cumhuriyet 
Savcılığı’nca baş 
latılan soruşturma 
sonucu açılan 
Balıkçı Barınağı 
Yapımında usulsüz 
lük ve kamuyu 
zarara uğratma 
davasında bugün 
karar günü.
Bursa 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
görülen davada, 
mahkeme sanık
ların savunmalarını 
aldıktan sonra konu 
ile ilgili bilirkişiye 
başvurdu.
Bilirkişi raporunun

Fatih Mehmet Güler, 
bugünkü davada 

yargılanıyor -

geldiği ve mahke
menin bugün 
karar vereceği 
öğrenildi.

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

Dijital platformda analog 
antenler işe yaramıyor!

Nasıl başlandı? 
Nereye getirildi? 
Gelinen noktada...
Sosyal etkenler, 
Siyasal etkenler, 
Psikolojik etkenler, 
Dış etkenler var.
En az bunlar kadar hatta daha da önemli 

etkenler de;
Eğitim...
Sağlık...
Güvenlik...
Ekonomi gibi...
Ne yazık ki Türkiye sağlıklı bir altyapıya 

sahip olmadığı için bir türlü hak ettiği kon
uma ulaşamıyor...

Oysa...
Türkiye Cumhuriyeti’nin konuşlandığı 

coğrafya üç yanı denizlerle çevrili, Avrupa 
ile Ortadoğu arasında önemli bir köprü...

Ancak...
Eğitimsizliğin ortaya çıkardığı sonuç...
Düşünen... Sorgulayan... Üreten...

Paylaşan bir politikacı, sanayici, bürokrat, 
işçi, yurttaş profilini yönetim kadrolarından 
yoksun bırakıyor.

Toplumun gelişmesini hedefleyen güç bir
liği gerçekleşemiyor...

Ne ki;
Ekonomik ve siyasal düzlemde yaşanan

lar Türkiye’nin hızla bir açmaza doğru 
sûrüKıendıgını gösteriyor.

Türkiye’nin karşılaştığı ilk açmaz değil 
bu...

Ağır borç yükünün altında ezilerek çöken 
OsmanlI devletinden devralınan miras da 
şimdikinden daha farklı değildi..

Ama Genç Türkiye Cumhuriyeti anti 
emperyalist bir yaklaşım ve atılımla yükü 
üzerinden attı..

Ve batının umutlarını boşa çıkardı.
Ne var ki...
Genç Cumhuriyet atağa geçerken...
O dönemin ağır koşullarına rağmen kendi 

öz kaynaklarına güvendi..
Ve gereğini yaptı.
Bugün...
Durum daha farklı...
Yetişmiş insan gücü var.
Çok zengin yeraltı kaynakları var.
Kendine güvenen halk sağlıklı bir planla

ma ve inatçı bir yönetim kadrosu ile day
atılan kalkınma modeline hayır diyebilir..

Daha önce dediği gibi...
Ama...
Önce...
Toplum da kendisini önderlikle vehme- 

denierin her türlü önyargıdan arınarak 
örgütlenme ve bilinçlenme eksikliği engeli
ni ortadan kaldırması şarttır.

Çünkü;
Dijital dünyada analog yöntemlerle bir 

yere varma dönemi kapanmıştır.

TFMl i “SUYUNU BOŞAEMA â harcama-
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Him lojistik i$ci tiplisi
Diske Bağlı 
Nakliyat iş 
Sendikası’na üye 
oldukları gerekçe
siyle Borusan 
Lojistik işletmesinin 
değişik depolarında 
çalışan 41 işçinin 
işten atıldığını ileri 
süren işçiler, 
Borusan 
Fabrikalarının 
bulunduğu yer
lerde, kıyımı 
protesto ettiler. 
Dün, otobüsle 
Gemlik’e gelen 
Diske bağlı Nakliyat 
İş üyesi işçiler 
İskele Meydam’nda 
pankart açarak 
basın bildirisi 
okudular.
Polisin sıkı güvenlik 
önlemi aldığı 
bildirinin okunması 
sırasında Nakliyat 
İş Örgütlenmeden 
Sorumlu Daire 
Başkanı Erdal 
Kopan, işçilerin 
demokratik hak
larını kullandıkları 
için işlerinden 
atıldığını belirterek, 
içvorçnin yasadışı, 
keyfi bir biçimde 
işçilerin iş akitlerin} 
fesh edip işten 
attığını iddia etti. 
Kopan açıklamalın
da yıllardır çalıştık
ları işyerlerinde 
işçilerin reel olarak 
üçretlerinin 
düştüğünü, perfor- 
manıs adı altında 3- 
5 kişinin yapabile
ceği işi bir kişiye 
yaptırılmaya baş
landığı, Anayasanın 
işçilere verdiği 
hakkı kullanarak 
Nakliyat İş 
Sendikası’na üye 
olunmasından 
sonra Borusun 
Lojistikteki 
sendikalı işçilerin 
sayısının artığını 
belirterek, şöyle 
konuştu: 
“Sendikaya üye

olduğundan haber
dar olan işveren 
önce 25 
arkadaşımızı perfor
mans düşüklüğü 
gerekçesi İle işten 
çıkardı. TCKTriın 118 
maddesine göre 
bunun suç olması
na karşın sendikalı 
üyelere baskı yapıl
maya başlandı. 
Bundan sonuç alı
namayınca değişik 
depolardan 16 
sendikalı üye daha 
başka depolara 
gitmedikleri 
bahanesiyle tazmi
natsız işten atıldı. 
41 sendika üyesi 
arkadaşımız işten 
atılarak işsizlik- 
pahalılık cehenne
minde açlığa 
mahkum edildi. 
İşten atılan

arkadaşlarımız, 
sendika ile birlikte 
Rumeli Hisar’daki 
Pereli Köşk’teki 
Borusan Holding, 
Genel Merkezi’nde 
ve tuzla Deponun 
önünde çadırlardaa 
işe dönmek amacıy
la mücadele etmek

tedir. ” dedi.
Borusan Holding’in, 
modern-çağdaş iş 
veren profili mesajı 
verdiğini ancak, 
sendikalaşmak iste 
yen işçilere farklı 
davrandığı ve işçi 
kıyımı yaptığı iddia 
edildi.

KAŞ€D€ 3€KL€M€K YOK
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Hırsızı ter damlaları' yakalatacak
Bursa'da bir fab
rikaya giren hırsı
zlar, güvenlik kam
eralarını parçala
yarak çelik kasa ve 
otomobil çaldı. 
Çaldıkları otomo
bille taşıdıkları 
kasayı parçalayan 
hırsızlar, bin 200 
doları çaldı. Olay 
yeri inceleme ekip
leri, hırsızlara ait 
olduğu düşünülen 
kurumuş ter 
damlarını biyolojik 
test için incelemeye 
aldı.
Edinilen bilgiye 
göre, gece saat
lerinde merkez 
Nilüfer ilçesi 
Yaylacık köyü Aşağı 
Çakıllar mevkiinde, 
işadamı İzzettin 
T.‘ye ait fabrikaya 
giren hırsızlar, önce 
güvenlik kamer
alarını parçaladı, iş 
yerinde otomobilin 
anahtarını bulan 
zanlılar, çelik kasayı 
çaldıkları araca 
yükleyerek kaçtı.

ARMUT 
BAHÇELERİNİN 
ARASINDA

BULUNDU
Zanlılar, çaldıkları 
otomobil ve çelik 
kasayı merkez 
Yıldırım ilçesi 
Samanlı köyü 
üzerinde bulunan 
armut bahçelerinin 
arasına getirdi. 
Kasayı parçalayan 
hırsızlar, içinde 
bulunan yaklaşık 
bin 200 dolar parayı 
alarak kaçtı.
Hırsızların kasanın 
içinde bulunan çek 
koçanları, kredi kart
ları, pasaport ve 
diğer evrakları 
bıraktığı öğrenildi. 
Terk edilen otomobil 
ve parçalanmış 

kasayı ise bir 
bahçenin bekçisi 
buldu.

TER DAMLALARINA 
BİYOLOJİK TEST 
Kısa sürede olay 
yerine gelen polis 
ekipleri, bahçe 
içinde geniş çaplı 
inceleme yaptı. 
Otomobil ve çelik 
kasanın bulunduğu 
alana şerit çeken 
ekipler, hırsızların 
bırakmış olabileceği 
delilleri tek tek 
inceledi. Kasa 
üzerinde bulunan 
ter damlalarının 
hırsızlar tarafından 
bırakılmış olabile

ceği ihtimalini 
değerlendiren olay 
yeri inceleme 
uzmanları, biyolojik 
inceleme için örnek
ler aldı. Polis ekip
leri olay yerinde 
bulunan bir sigara 
izmaritini de incele
mek üzere laboratu- 
vara gönderdi. Olay 
yerinde bulunan 
diğer evraklar ise iş 
yeri sahibine teslim 
edildi.

KCK zanlıları 
adli yeye sevk 

edildi

TARLASINDA 
İKİNCİ KEZ 
KASA BULDU 
Arabayatağı 
Mahallesi’ndeki 
tarlasına çalıntı 
kasa atıldığını 
tesadüfen gören 
Ahmet Y. ise, 
“Jandarma hırsızlık 
olduğunu söyley
ince bakmak 
istedim.
Tesadüfen bizim 
tarla çıktı. 
tTarlamızda bu olay 
başımıza ikinci kez 
geliyor” dedi.
Hırsızların yakalan
ması için geniş 
çaplı soruşturma 
başlatıldı.

Bursa'da, terör 
örgütü PKK’nın 
şehir yapılanması 
KCK'ya yönelik 
gerçekleştirilen 
operasyonda 
gözaltına alınan 
6'sı kâdın 12 kişi 
adliyeye sevk 
edileli.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü , 
Terörle Mücadele 
Şubesi

ekiplerince 
değişik adreslere 
düzenlenen 
KCK operasyon
larında, 6'sı kadın 
12 kişi gözaltına 
alınmıştı.
Aralarında BDP 
Parti Meclisi 
Üyesi A.Y.'nin de 
bulunduğu 
şahıslar, bugün 
Bursa Adliyesi'ne 
sevk edildi.

Gemlik Körfez mgemliKkorleıgaıeiesLcım

Mil Mlft t* I ili
Bursa'da, tarihi eser 
kaçakçılarına yönelik 
düzenlenen 
operasyonda, Roma 
dönemine ait olduğu 
bildirilen "sunak 
taşı" ele geçirildi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
ekipleri, üç kişinin 
buldukları tarihi 
eseri pazarlamak için 
alıcı aradıkları ihbarı 
üzerine harekete 
geçti.
Uç aylık teknik 
takibin ardından 
ekipler, Ahmet D. 
(37), kardeşi Ali D. 
(17) ve Ahmet S'yi 
(41) gözaltına aldı. 
Zanlıların, İnegöl 
İlçesine bağlı Çayya- 
ka köyündeki dağ 
evine yapılan

operasyonda, traktör 
römorkuna gizlenen 
"sunak taşı" ele 
geçirildi.
Yaklaşık 250 kilo 
ağırlığında, 130 san
timetre boyunda, 100 
santimetre eninde ve 
20 santimetre derin
liğinde olan, 
üzerinde 3 kadın 

figürü bulunan taşın 
Roma dönemine ait 
olduğu bildirildi. 
"Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma 
Kanuna Muhalefet" 
suçundan adliyeye 
sevk edilen zanlılar, 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bırakıldı.

Mudanya'da yoldan 
çıkarak bariyerlere 
çarpan otomobilin 
sürücüsü hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 
Yörükali köyündeki 
arkadaşlarını ziyaret
ten dönen Abdullah 
D. (86) kullandığı 
otomobil, köy 
çıkışındaki dik ve 
keskin virajda 
bariyerlere çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle 
başını aracın ön

KflŞ(D€ B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 
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camına vuran 
sürücü, olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Olayla ilgili soruştur

ma başlatılırken, 
Dönmez’in evli ve 5 
çocuk babası olduğu 
öğrenildi.

Gemlik K"rfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

7 ay sonra gelen müfettiş ve 
sonuçlanacak ilk dava üzerine 
Cumhuriyet Savcılığınca açılan davaların sayı 

sının kaç tane olduğunu, kaç kişinin sanık, kaç 
kişinin tanık olduğunu bilmiyorum.

Ama merak da ediyorum. Bir fırsatım olursa, 
bu konuda Gemlik için 2011 yılının davası sayı 
lan bu davalarla ilgili dosya tutacağım.

Bildiğim bir şey var ki, her davada Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Güler sanık durumunda.

Balıkçı Barınağı davası, İstiklal Caddesi Kaldı 
rımları, Kurşunlu da Boğulma, Kumla’da yaz ay 
larında çalışan personele giysi alımı, Umurbey 
Ay tepe Reştaurant’ının yapım işi, Kurtul Köyü’ 
ndeki Odun Depolarının neden kapatılmadığı 
davası, Belediyeye yapılan matbaa işleri, Bil 
gisayar atımları, Tabela ve Reklam işleri ile ilgili 
açılan davalar. Araçların tamiri ile ilgili dava var.

Belediye Başkanı ve meclis üyelerinin yargı
landığı, katlı otoparkı Gemlik Belediyespor’a, 
Çukurbahçe’deki Halı Saha’nın Körfezspor’a, 
Sosyal Yaşam Merkezi’nin Gemlik 
Belediyespor’a tahsisi davaları var...

Sonuç olarak, bu davalarda yargılanan Beledi 
ye personelini de düşünürsek, mahkeme kapı 
larında 100 kişinin üzerinde sanık ve tanık var...

Bugün ilkinin sonuçlanması önemli.

BAKANLIK MÜFETTİŞİ
ÖZBEY’İN İFADESİNİ ALDI..
Bursa 3. İdare Mahkemesi, 17 Mart 2011 günü 

yapılan Meclis toplantısında Başkanvekilliğine 
seçilen Refik Yılmaz’ın hukuken geçersiz olduğu 
şeklinde bir karar almış, ancak, bu karar uygu
lanamamıştı.

Bunun üzerine, eski CHP ilçe başkanı Dursun 
özbey, hem Cumhuriyet Savcılığına, hem de 
İçişleri Bakan lığ ı’na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu tarihi, 2011 yılı Kasım ayıydı.
Suç duyusundan kaç ay sonra Bakanlık müfet

tişi soruşturmaya geldi.
Tam 7 ay sonra..
Görüyorsunuz AKP nin adaleti nasıl çalışıyor..
Şikayetin hükmü kalmadı.
Savcılığın soruşturma açma istemine zaten 

İçişleri Bakanlığı izin vermedi.
Gemlik’in başına gelenler, şimdi muhalefetteki 

Orhangazi Belediyesinin başına geliyor.
Orhangazi Belediye Başkanı İsmail Tartar temiz 

lik İhalesiyle ilgili soruşturmada, tutuksuz yargı 
lanmak üzere mahkemece serbest bırakıldı.

Ama savcılık, bizdeki gibi, İçişleri Bakanlığina 
bir yazı yazar ve yargılama aşamasında tanıklık 
yapacak memurlara başkanın baskı uygulayabile 
ceği düşünülerek görevden uzaklaştırılmasını 
isterse, Gemlik’te yaşananlar Orhagazi’de de 
yaşanabilir.

Sonra sırada İznik Belediyesi var...
Neyse ki ben bu haberi yazarken, bir ilke daha 

tanık olduk.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde 2008 yılında 

yapılan ihalelerde, ihaleye fesat karıştırdıkları 
iddiasıyla bazı görevliler dün gözaltına alınmış..

Ama Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet 
Şahin rahmetli olduğundan, onu yargılamaya
caklar.

SHYK da dün şok kararlar aldı.
Balyoz, Ergenokon gibi davaların savcılarını 

görevden aldı.
Bu ülkede h erg ün beklenmedik sürprizler çıka

bilir. Sakın şaşırmayın.

Eski Bursa «e Gemlik fotoğralları 
Sergisi bugün ftlIM’de acılıyor

“Eski Bursa Fotoğrafları, İşgal 
Dönemi Gemlik ve Tarihi Gemlik 

Fotoğrafları Sergisi” bugün açılıyor.
Sergi, 19 Haziran 2012 tarihine 

kadar gösterimde kalacak
Bursa Kent Konseyi 
ile Gemlik 
Belediyesi’nin ortak
laşa organize ettiği 
“Eski Bursa 
Fotoğrafları, İşgal 
Dönemi Gemlik ve 
Tarihi Gemlik 
Fotoğrafları Sergisi” 
bugün açılıyor. 
CİUS AVM üst katın
da saat 14.oo’de 
açılacak olan 
fotoğraf sergisi, 
19 Haziran 2012 Sah 
akşamına kadar 
izlenimde kalacak.

Bir sosyal 
paylaşım sitesindeki 
Eski BursalIlar 
Çalışma Grubu 
üyesi Hürol Işın 
tarafından derlenen 
250 fotoğraf sergide 
gösterime sunula
cak.
Ayrıca sinemacı 
Murat Çengeltaş’ın 
da slayt gösterimle 
sergiye renk kata
cağı öğrenildi.
Sergiye açılışına 
tüm Gemlik halkı 
davet edildi.

Büyükşehir Belefliyesi’nin 
yerdiği boşaltma süresi Miti

Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan meydan projesi 
kapsamında kamu
laştırılan ve bedel
leri ödenen Ahmet 
Dural Meydanındaki 
3 küçük işyerinin 
boşaltılmasında 
süre doldu. 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Kamulaştırma 
Dairesi Başkanlığı 
tarafından yürütülen

işlemlerle, 2009 
yılında 8 parsel yer 
için kamulaştırma 
kararı alınmıştı. 
Yer sahiplerinin 
açtıkları davalar 
nedeniyle geciken 
kamulaştırma 
davalarının 
sonuçlanmasından 
sonra Acar 
Börekçisi, Metro ve 
Turşucu İsmail’in 
yeri olarak bilinen 
işyerlerinin paraları

ödenerek anahtar
ların teslim edilmesi 
istenmişti.
İşyeri sahiplerine 15 
gün süre tanınmış, 
bu sürenin sonunda 
işyerleri boşaltıl
madığı takdirde 
elektrik, su ve 
doğalgazının kesile
ceği bildirilmişti. 
Bu sürenin çoktan 
aştığı belirtilmiş ve 
işyerlerindeki bulu
nan işleticilerle

yapılan telefon 
görüşmesi ile dun 
anahtar teslim 
almaya gelineceği 
bildirilmişti.
Dün, Turşucu İsmail 
işyerini boşaltarak 
anahtar almaya 
gelecek görevliyi 
gün boyu bekledi. 
Ancak, görevli 
gelmedi.
Diğer işyerlerinin de 
boşaltılması bek
leniyor.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Özhey, Bakanlık 
müfettişine itade «enli 
2011 yılında Bursa 3. İdare Mahkemesi kararına 
karşın, Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz’ın hukuk
suz olarak görevini sürdürmesi üzerine CHP İlçe 
Başkanı Dursun Özbey Yılmaz hakkında suçduyu- 
rusunda bulunmuştu. Ankara’dan ilçemize gelen İçiş
leri Bakanlığı müfettişi dün Özbey’in ifadesini aldı.
Cumhuriyet Halk 
Partisi eski İlçe 
Başkanı Dursun 
Özbey, dün İçişleri 
Bakanlığından 
gelen müfettişe 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz hakkında 
yaptığı suç duyu
rusu konusunda 
ifade verdi. 
Gemlik 
Belediyesi’ne 
gelen İçişleri 
Bakanlığı müfettişi, 
Dursun Özbey’i 
arayarak, ifadesine 
başvuracağını 
bilidirdi.
Kaymakamlık 
makamında müfet
tişe ifade veren 
Özbey, CHP İlçe 
Başkanlıâı 
görevindeyken, 
CHP’li meclis 
üyelerinin İdari 
Mahkemede açtığı 
dava sonucu, 
Bursa 3. İdare 
Mahkemesi’nin 
17 Mart 2011 tari
hin de yapılan 
Belediye 
Başkanvekilliği 
seçiminin kesin ve 
yürütülebilir işlem 
niteliği kazan
madığı, adı geçen 
belediye başkan 
vekilliği görevini 
yürütmesini 
sağlayacak kesin 
ve icrai nitelikte bir 
işlem bulunmadığı 
kararında bulun
masına karşın,

bu göreve seçilen 
Refik Yılmaz’ın 
yargı kararına 
uymayarak 
görevinden ayrıl
madığı, hukuksuz 
o’ıarak lû ay 
Başkanvekilliği 
yaptığını belirten 
Dursun Özbey 
verdiği ifadesinde 
şunları söylediğini 
belirtti:
“CHP İlçe Başkanı 
olarak bu durum 
karşısında İçişleri 
Bakanlığı’na kuru- 
mum adına suç 
duyurusunda 
bulundum.
Sonuçta, İçişleri 
Bakanlığı seçimleri 
yenilemek zorunda 
kaldı. Refik Yılmaz, 
yargı kararına 
karşın 10 ay süre 
ile Belediye 
Başkanvekilliği 
koltuğu hukuksuz 

olarak işgal 
etmiştir. ” 
Dursun Özbey, 
görevinden ayrıl
madan önce, aynı 
konuda Cumhuri 
yet Başsavcılığına 
da suçduyurusun- 
da bulunmuş, 
ancak, Cumhuriyet 
Başsavcılığı İçiş
leri Bakanlığı’ndan 
Yılmaz ile ilgili 
soruşturma başlat
ması için izin 
istemişti. Bakanlık 
soruşturma izni 
vermemişti. Bu 
sırada 3. İdare 
Mahkemesi’nin 
verdiği karara 
Danıştay nezdinde 
itiraz eden Refik 
Yılmaz’ın itirazı red 
edilmiş 3. İdare 
Mahkemesi’nin 
kararı üst mahke
mece de onan
mıştı.

Gemlik Belediye 
Spor Judo Takımı 
gözünü Türkiye 
Şampiyonası’na 
dikti. Yıldızlar ve 
Büyüklerde 
Türkiye şampiyon
luklarına abone 
olan Belediye Spor 
Judo Takımı 
minikler, Türkiye 
Şampiyonasında 
Çorum’da mindere 
çıkacaklar.
Gemlik’i şampiyon
luklara ve başarıya 
alıştıran takımın 
antrenörü İsmail 
Yıldız ve yıldızlar 
ile minikler kate
gorisindeki sporcu 
lan Çorum yolcu
luğu öncesinde 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ı makamın
da ziyaret ettiler. 
Malatya ve 
Samsun’da yapılan 
Türkiye şampiyon
alarında birincilik 
elde eden 
Semanur Erdoğan 
ve Melike 
Alanko’nun yanı 

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetwi.com

sıra kulübün 
başarılı judocuları 
Kardelen Bozkurt, 
Serdar Aktaş ve 
Onur Kaya’nın da 
katıldığı ziyarette 
Çorum’da mindere 
çıkacak olan minik 
judocular tanıtıldı. 
Erkekler 30 kilo da 
Muhammed Okur, 
38 kilo da 
Abdürahim Sayal, 
50 kilo da Hüseyin 
Tiryaki ve 55 kilo
da Mehmet Enes 
Özbağ ile bayanlar 
36 kilo da Aslınur 
Sarı, 44 kilo da 
Ayşenur Çetin, 52 
kilo da Neslihan 
Polat ve 57 kilo da 
Elif Tunç Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz nezdinde 
Gemlik’e madalya 
sözü verdiler.
Başta antrenör 
İsmail Yıldız olmak 
üzere Gemlik Bele 
diye Spor Judo 
takımını tebrik 
eden Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz,

“Başarılarınız 81 
ilin önüne geçiyor 
ve bu tüm 
Gemlik’in onur ve 
gururu oluyor" 
dedi.
Belediye olarak 
tüm spor kulüp
lerinin yanı sıra 
judo takımının da 
yanında ve 
destekçisi olduk
larını hatırlatan 
Refik Yılmaz, 
belediye meclisin
den gecen ödül 
yönetmeliğini de 
gündeme getir
erek, başarılı 
sporcuların ödül
lendirileceğini 
söyledi.
Gemlikli yıldız ve 

minik judocular di 
Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz a 
teşekkür ederek 
Gemlik’e 
yıldızlar ve buyuk 
lerdeki abla ve 
ağabeyleri gibi 
madalyalarla 
dönecekleri 
sözünü verdiler

MI 8 HIM 
HİHIIII 

Şampiyonluğu

Gemlik’i gururu olan Belediye Spor Judo 
Takımı gözünü Milli Takım aracılığıyla önce 
Balkan ardından da Avrupa Şampiyonasına 
dikti. Yıldızlarda Türkiye şampiyonu olan 
Semanur Erdoğan, Melike Alanko, Serdar Ağtaş 
ve Onur Kaya önümüzdeki hafta milli takımın 
Çankırı kampına katılacaklar.
Temmuz ayında Yunanistan’da yapılacak olan 
Balkan Şampiyonluğuna hazırlanacak olan 
judocular Milli Takım forması ile Gemlik ve 
Bursa’yı temsil edecekler. Öte yandan 
Gemlik’in madalya canavarı ve gururu olan artı 
70 kilodaki bayan sporcusu Sebile Akbulut’ta 
Çankırı’da milli takım kampına gitti. 24 
Haziran’da Sırbistan’ın Başkenti Belgrat’ta 
yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında min
dere çıkacak olan Sebile Akbulut’un hedefinde 
Avrupa’nın en iyisi olmak var.

Antrenör İsmail Yıldız, Gemlik’in Judo sporun 
da Türkiye çapında tanındığını vurgulayarak 
ilçeden yetişen sporcuların Balkan ve Avrupa 
şampiyonasından madalyalar ile döneceğe 
inandıklarını söyledi.

http://www.gemlikkorfezgazetwi.com
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lii Mıh Mıstei lisesi’nıle mezMiıiııei coşkusu

Gemlik Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi Okul 
bahçesinde mezu
niyet töreni yapıldı. 
Mezun olan tüm 
öğrenciler ve 
ailelerinin yanısıra 
Gemlik Belediye 
başkan yardımcısı 
Muharrem Sarı,

Gemlik ilçe Milli 
Eğitim müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Ak parti İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz, İlçe 
Milli Eğitim Şube 
müdürleri ve okul 
müdürlerinin 
katıldığı tören çok 
güzel bir şekilde

gerçekleşti.
Tören protokol 
konuşmaları ile 
başladı ve ardından 
kep atma merasimi 
ile devam etti.
Kep atmanın 
arkasındanda Pilav 
ikramı gerçekleşti. 
Resmi törenin 

ardından; öğrenciler 
gecenin geç saatle 
rine kadar okulun 
tutmuş olduğu 
orkestra eşliğinde 
oyunlar oynadılar, 
dans ettiler, halaylar 
çektiler.
Hem hüzünler 
hemde sevinçler bir 

arada yaşandı.
Okul Müdürü Nazım 
Hikmet Seren;
“Mezun olan öğren
cilerimize bundan 
sonraki yaşamların
da başarılar dili 
yoruz. Öğrencile 
timiz Gemlik İlçe 
mizin en güzel 

okullarından 
birinden mezun 
oldular. Bu okulun 
bir parçası olduk- 
laını hiç bir zaman 
unutmasınlar ve 
ilerleyen zamanda 
bu aileden hiç 
ayrılmasınlar", 
dedi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

özel

ite sekeri
KREŞLERİ ~--

üıMıliiıiilıııtııijiıil

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 
w, tKURUMU 

«GITIMDC13. VIL
AVANTAJLARIMIZDAN 

YARARLANIN

“Kaliteli bir okul öncesi eğilim çocuğunuzun bayatında 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 DİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

Gemlik Yardımsevenler Derneği 
üyeleri gezdi düzenledi.
5-11 Haziran tarihleri arasında 
düzenlenen gezide, 
Yardımsevenler Derneği üyeleri 
ve misafirler Antalya/Side'yi;

gezdiler. Gezi'de Side 
çevresinde Manavgat Şelalesi, 
Titreyen Göl ve Antik Side 
Harabeleri gezilirken, Gemlikli 
gurup güzel bir tatil geçirmenin 
mutluluğunu yaşadı.

GÜLER AJANS

KAŞ€I>€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

u.TO.AAmız . . . . . - " İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3® GEMLİK
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel: (0,224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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NEMRUT VE CENDERE KÖPRÜSÜ (1)
GAP gezisi 

sırasında Nemrut’a 
da uğrayacaktık. 
Bu isim çocuk
luğumdan beri 
beynimde çakılı bir 
çiviydi sanki. 
Zaman zaman 
büyüklerimiz bir 
adama kızdıkların» 
da: “Nemrut herif, 
ne olacak!”derler- 
di. Sözcüğün ne 
anlama geldiğini 
pek bilmezdim; 
ancak acımasız, 
merhametsiz 
anlamında kul
lanıldığını 
anlardım.

Türkçe sözlüğü 
açıp baktığımda: 
Babil hükümdarı, 
Nemrut adından; 
yüzü gülmez, acı
maz, can yakıcı 
özelliklere sahip 
biri olduğu 
yazılıydı.

Nemrut’un bizim 
kültürümüze nasıl 
girip yerleştiğini 
de merak etmeye 
başladım Orhan

Hançerlioğlu,“lnan 
ç Sözlüğü”nde: 
Tanrıya inanmayan 
kral... İslam 
mitolojisine göre 
Nemrut ya da 
Nimrod, peygam
ber İbrahim’in 
karşıtıdır. Tanrıya 
inanmazmış, 
peygamber 
İbrahim’i ateşe 
attırmış

(Nar-ı Nemrud, 
Nemrud’un ateşi) 
Tanrı da onun bey
nine bir böcek 
sokmuş. Bû böcek 
beyninde 
dolaştıkça kafasını 
tokmaklarla 
dövdürürmüş. 
Sonunda tokmak- 
lana tokmaklana 
ölmüş. Nemrut 
İslam inancında bu 
öyküyle yerini 
almış.

Bizim anlatmaya 
çalışacağımız 
Dünya’nın 8. 
harikası olan ve 
Nemrut Dağı’nda 
yaşam sürmüş

Kommagene 
Uygarlığı’dır. 
Burasını göre
bilmek için önce
likle Adıyaman’a 
gitmemiz gerekti. 
Adıyaman, 
Anadolu’nun geri 
kalmış illerinden 
biriymiş. Atatürk 
Barajı da çehresini 
pek güldürmemiş 
anlaşılan. Arazi 
tarım için pek 
elverişli değil. 
Toprakları sular 
altında kalan 
köylülerin bazıları 
buraları terk etmek 
zorunda kalmış.

Yoksulluk diz 
boyu. İnsanların 
kılık kıyafetleri 
bazı ipuçları veri 
yor ekonomik 
durumlarıyla ilgili. 
Buradan 34 km 
uzakta Kâhta’ya 
gitmemiz gerekli. 
Buradaki öğret
men evinden yer 
ayırttık. Bir gece 
kalıp Nemrut’u 
görüp Siverek’e

gideceğiz.
Kâhta Öğretmen 

evini görünce 
şaşırıp kaldık. 
Burada yatmamız 
mümkün değildi. 
Kalacak bir otel 
derdine düştük. 
Buradaki öğret
men arkadaşlar 
eksik olmasınlar 
bizlerle ilgilendiler 
ve yatacak yer 
sorununu çözüm
lediler. Akşam için 
de güzel bir müzik 
ziyafeti çektiler. 
Onlara gönülden 
teşekkürler.

Kâhta’dan 
minibüslerle 50 km 
giderek Nemrut’a 
varacaktık. Yol 
düzgün olmadığı 
için otobüs çıkmaz

dediler.
Özellikle de 

akşamüzeri çık
mamızı ve güneşi 
orada batırmamızı 
önerdiler. 
Nemrut’ta güneş 
bir başka batar
mış. Gerçek olup 
olmadığını çık
tığımızda 
öğrenecektik.

İki minibüs hazır
landı, bütün arka 
daşlar hiç zaman 
yitirmeden bindik 
araçlarımıza.
Gideceğimiz yolun 
çok iyi olmadığını 
söylediler.
Yolculuğumuz 
sırasında ardımız
da bir toz bulutu 
bırakıyorduk.
Stabilize bir yol, 

böbrek taşı 
düşürmek için çok 
elverişli. Buraya 
binlerce turist 
geliyor, bu yol 
neden asfaltlan
maz, anlamak 
mümkün değil. 45- 
50 km gideceğiz; 
ancak bu güzelim 
tarihi kalıntıları 
gezmek adına 
değer diye düşünü 
yorum. Araçlarımız 
bir dağa tırman
manın telaşı için 
de, bizler de heye
can içinde tepede 
neler göreceğimizi 
merak ediyoruz. 
Yol çukurlarla 
dolu. İçimiz dışımı 
za çıkıyor arabanın 
her sallayışında.

Devamı yarın...

PLAKET ■ KUPA VE MAMLYA ÇEJİTIERİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - ORGANİZASYON VE TAHITIM
İstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı do: 5/ 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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Minin Zamları Meclis GünMnie
CHP Bursa 
Milletvekili Turhan 
Tayan, şu anda 
Tekel konumunda 
bulunan İDO'nun 
özelleştirilmesinin 
ardından yapılan 
zamları meclis gün
demine taşıyarak 
Denizcilik, Ulaştırma 
ve Haberleşme 
Bakanı Binalı 
Yıldırım'a soru öner
gesi verdi. 
İstanbul Deniz 
Otobüsleri'nin (İDO) 
özelleştirilmesinin 
ardından esnek fiyat 
politikası adı altında 
mevzuata aykırı 
işlemler yapıldığına 
dair vatandaşların 
şikayetleri günden 
güne artıyor. 31 
Mayıs 2012 tarihin
den itibaren İDO 
feribot seferleri için 
telefon veya kötü bir 
sisteme sahip olan 
internet sitesi yoluy
la bilet rezervasy
onu yaptırmak 
isteyenlerden kimlik 
ve ikametgah bilgi
lerinin tamamı 
isteniyor, aynı 
zamanda araç 
şoförü için de bilet 
alınması 
mecburiyetinin yanı 
sıra yolcular 4 TL 
hizmet bedeli öde
mek zorunda 
bırakılıyor.

KAŞ€D€ R€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

"İDO REKABETTEN 
UZAK TEKELCİ BİR 
NİTELİĞE 
BÜRÜNDÜ" 
Sorunu Ankara'ya 
taşıyarak Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanı Binali 
Yıldırım'a konuyla 
ilgili bir soru öner
gesi veren CHP 
Bursa Milletvekili 
Turhan Tayan, 
İDO'nun 
özelleştirmeden 
sonra kamusal 
niteliğini kaybed
erek, rekabetten 
uzak tekelci bir 
niteliğe büründü 
ğünü ifade etti. 
Gişelerden işlem 
yapmak isteyenlerin 
tek bir gişenin çalış
masından dolayı 
uzun kuyruklar oluş
turduğunu kaydeden 

Turhan Tayan, 
"İnsanlar tek bir 
gişenin çalıştığı 
iskeleye yığılıyorlar. 
Ayrıca bilet kalma
ma ve uzun bekleme 
riskine karşılık adeta 
yüzde 40 fark ver
erek ekspres biniş 
bileti almaya zor
lanıyorlar. Cam 
kenarındaki koltuk
lar için de 5 TL fark 
alınmakta ve bu 
durumlar vatandaş 
tarafından adeta 
soygun olarak 
görülmektedir" dedi. 
"DEVLET BU 
HUKUKSUZLUĞU 
DENETİMİ ALTINA 
ALMALI" 
İDO seferlerinin 
işletilebilmesi için 
Bursa'nın kent 
olarak önemli bir 
katkı ortaya koy

duğunu ve özveride 
bulunduğunu 
söyleyen Tayan, 
İDO'nun şu anda 
tam bir keyfilik 
içinde istediği gibi 
fiyat ve tarife belir
lemekte olduğunu 
ve akla hayale 
gelmeyen, benzeri 
olmayan değişik 
isimler altında 
hizmet bedelleri 
uyguladığını dile 
getirdi.
"Devlet, bu keyfiliği 
ve hukuksuzluğu 
mutlaka denetim 
altına almalıdır" 
diyen CHP 
Milletvekili verdiği 
önergede şu soruları 
sordu:
"İDO'nun tarife 
değişiklikleri ile ilgili 
yasal hak ve şartları 
nedir?
Bakanlığınızca İDO 
denetlenmekte 
midir? İDO'nun reka
bete kapalı bu uygu
lamalarına Bakanlık 
olarak her hangi bir 
yaptırımınız var 
mıdır? Her gün yeni 
yeni hiç beklen
meyen bir takım 
uygufamafara 
başvurulmasının bir 
müeyyidesi yok 
mudur? İDO yöneti
minin keyfi kararları
na karşı vatandaşın 
başvuracağı kurum 
neresidir?"

Bursa'da Festival 
Coşkusu Başladı

Dünyaca ünlü 
sanatçıları sanat
severlerle buluştu
ran ve bu yıl 51.'si 
gerçekleştirilen 
'Uluslararası Bursa 
Festivali', Bursa 
Bölge Devlet 
Senfoni Orkestrası' 
ve Kerem Görsev 
Quartet konseriyle 
başladı.
Türkiye'nin en uzun 
soluklu kültürel 
etkinliği olan 
'Uluslararası Bursa 
Festivali', bu yıl 51. 
kez sanatseverlerle 
buluşuyor. 
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından 
Bursa Kültür Sanat 
ve Turizm Vakfı 
(BKSTV) koordi
nasyonuyla gerçek
leştirilen '51. 
Uluslararası Bursa 
Festivali', Kültür 
park Açıkhava Tiyat 
rosu'nda, Kerem 
Görsev Quartet ile 
Bursa Bölge Devlet 
Senfoni Orkestra 
sı'nın aynı sahneyi 
paylaştığı muhte 
şem konserle 
başladı.
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Recep

Altepe, Bursa'da bu 
yıl 51. kez düzenle
nen festivalin yaza 
damgasını vura
cağını belirterek, 
"Kültür ve sanat 
kenti, medeniyetin 
başkenti Bursa'da 
yarım asırdır devam 
eden bu festival, 1 
ay boyunca, dostluk 
ve barış mesajları 
Bursa'dan dünyaya 
yayılacak" diye 
konuştu.
Festivallerin toplum- 
ların buluşma ve 
kaynaşma ortamları 
olduğunu anlatan 
Başkan Altepe, 
"Bursa Festivali, yıl
lar boyunca Bur 
sa'ya güzellikler kat 
tı, izler bıraktı. Bu 
yıl da Bursa, organi
zasyonun en iyi şek
ilde gerçekleşmesi 
için kenetlendi" 
dedi. Sanat dünya^ 
nın ortak dili olduğu 
nu ifade eden Baş 
kan Altepe, "Bursa 
Festivali, bu şehrin 
51 yıllık geleneğidir. 
Dünyaca ünlü ve 
değerli sanatçıları 
Bursa'da sevenleriy 
le buluşturacak" j 
dedi

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

LLLfflJLN
UMURBEY KAYALAR KAFE 

VE RESTAURANT’TA 
PARK TİME VE FULL TİME 

ÇALIŞACAK
BAY VEYA BAYAN ELEMAN 

VE 
MUTFAK ELEMANI 

ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 
Kayalar Sok. No: 15

Tel : 525 06 16 UMURBEY

SATILIK
1) KROM SOKAK’TA 

140 M2 DÜKKAN 70.000 TL
2 ) ŞİRİN PLAZA’DA

3. KAT 25 NOLU İÇİ YAPILI 
MUTFAK VE WC’Lİ

130 M2 OFİS 120.000 TL
3) MANASTIR BAYTAŞ 

ZÜMRÜT VİLLALARINDA 
İÇİ YAPILI DUBLEKS EV 

SATILIKTIR

0541 516 61 54J
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Mı iiiil isi ■ Mi i EleMıiMe kriz tapıda!
Kamuda kurulların 
personeli için ücret 
üst sınırı 6,745 TL 
olarak belirlendi. 
Kamuda kurul, üst 
kurul, enstitü ve fon 
adı altında kurul
muş kurumların 
personeli için 2012 
yılının birinci altı 
aylık dönemindeki 
ortalama ücret 
toplamı üst sınırı 
6,745 TL olarak 
belirlendi.
Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yayımlanan konuya 
ilişkin Bakanlar 
Kurulu kararına 
göre, kapsama 
dahil personele 
yapılmakta olan 
ayni ve/veya nakdi

Ekmekte yeni dönem
Artık kaldırımda 
ekmek dolabı 
olmayacak. Ekmek 
dolapları herkesin 
ulaşamayacağı yere 
kon utacak.
Türkiye Fırıncılar 
Federasyonu 
Başkanı Halil 
İbrahim Balcı, 1 
Temmuz’da yürür
lüğe girecek ekmek
teki yeni standart
ların tamamen 
tüketicinin lehine 
olacağını söyledi. 
Balcı, federasyon 
merkezinde düzen
lediği basın toplan
tısında, Türk Gıda

ödeme unsurlarına 
yeni bir unsur ilave 
edilmemesi ve bu 
üst sınırının aşılma
ması kaydıyla, 2012 
yılının birinci altı 
aylık döneminde 
kapsama dahil per
sonelin mali ve 
sosyal hakları,

Kodeksi Ekmek ve 
Ekmek Çeşitleri 
Tebliği’nin birçok 
maddesinin 1 
Temmuz 2012 tari
hinde yürürlüğe 
gireceğini 
anımsattı.
Tebliğde belirlenen 

kurum içi 
hiyerarşik yapıların 
gerektirdiği ölçüde 
ve mevzuatı 
dahilinde yüzde 4 
oranına kadar yetk
ili organlar tarafın
dan belirlenecek 
oranlarda artırıla
bilecek.

yeni standartların 
ekmek üreticilerine 
ve perakende satış 
yapanlara önemli 
yükümlülükler 
getirdiğini belirtti. 
Ekmekte kepek 
oranının artacağını, 
55 yerine 65 randı
manlı buğday unu 
kullanılacağını, tuz 
oranının yüzde 
1.75’ten yüzde 1.5’e 
düşürüleceğini 
anlatan Balcı, 
ekmeğin daha 
besleyici ve az tuzlu 
olması nedeniyle 
daha sağlıklı ola
cağını kaydetti.

Kavurucu sıcaklar 
geldi, klimalar 
geçen yılkı gibi 
sorun olacak.
Bu yıl kışın sert 
geçmesi nedeniyle 
barajların suyla dola
cağı beklentisi boşa 
çıktı. Barajlardaki su 
seviyesi halen uzun 
yıllar ortalamasının 
yüzde 16.3, geçen 
yılın ise yüzde 2.4 
altında. HES'lerdeki 
sıkıntı ve klimaların 
da devreye girme
siyle elektrik kesin
tisi tehlikesi yaklaştı. 
Bu sene yağışların 
fazla olduğu ve bara
jların su dolacağı 
beklentisine karşılık, 
elektrik üreten bara
jlara, beklenenin 
altında, uzun yıllar 
ortalamasından 
yüzde 16.3 daha az 
su geldiği belirlendi. 
Eski TEDAŞ Genel 
Müdürü Osman Nuri 
Doğan, Keban'a da 
öngörülen miktarda 
su gelmediğini 
belirterek, "Keban 
Barajı' bugünlerde 
olması gereken 
işletme seviyesinin 
3-4 metre altında 
kaldı" dedi.
Uzmanlar, kar yağ
masına rağmen hızla 
eritecek yağmurlar 
yağmadığı için kârın 
yavaş eriyerek 
buharlaştığını belir
tiyor.

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

MAYISTA BİLE 
ARTIŞ % 7.6 
Doğan, HES'lerden 
daha az üretim 
yapılacağını, başta 
doğalgaz olmak 
üzere diğer kay
naklara yüklenile
ceğini belirterek, bu 
durumda ‘serbest 
piyasa' bilinen 
PMUM'da elektrik 
fiyatlarının kaçınıl
maz olarak arta
cağını vurguladı. 
Mayıs ayı sonunda 
elektrikte tüketim 
artışının yüzde 7.6 
olduğunu anımsatan 
Doğan, "Sıcaklıkların 
ani artması ile kli
malar devreye gire
cek. Bu da talebi 
artıracak. Arz talep 
dengesi arz yönünde 
daralacak. Bu unsur 
da fiyatların artması
na yol açacak. Emre 
amade kurulu 

gücümüz, 54 bin 
megavatlık kurulu 
gücümüze karşılık 
yalnızca 3637 bin 
megavat dolayında" 
dedi.
30 EYLÜL'E 
KADAR ZAM YOK 
TETAŞ, 1 Temmuz- 
30 Eylül'ü kapsayan 
3 aylık dönemde 
toptan elektrik fiyat
larına zam yapmaya
cak. TETAŞ, bu 
konuyla ilgili J 
yazısını, Enerji 
Piyasası Düzenleme 
Kurumu'na (EPDK) ■ 
gönderdi. Toptanda 
fiyatların sabit 
kalmasına bağlı 
olarak elektriğe zam 
yapılmaması kesinlik 
kazandı. EPDK kay- 
nakları, TETAŞ'ın 
ilgili yazısının 
ulaştığını belirterek, 
"Gerekli çalışmalar 
yapılıyor” dedi.

g

H

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 512 0163

UEDAŞ ARIZA j86
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 OO 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
MilhEğt 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 Şiclı 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 V 1 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Ye nt kapı (212) 516 12 12
Yalova , (226)811 13 23
IDOlmamAslân
Dinlenme Tes. - 513 23 94

VAPUR-FERİBOT
Yalova (226) 814 10.20
Topçular (226)363 43 19
Eskihlsar (262) 655 60 31

OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz , 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza.Patrol ş-13 01 03

H _______ HASTANELER________

B 
E 
R 
i

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ. Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 90 88

________ TAKSİLER_________

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Takal 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 613 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 Karfez
GEMLİK'İN İLK «ÖNLÜK SİYASİ SA2ITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI: 4297 

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)

IHİlIRtİUİ
- VENÜS SİNEMASI 

SAĞ SALİM:11:30- 
14:00-16:15-18:30- 

20:30 
MAVİ 

PANSİYON: 12:00- 
14:15-16:30-20:00 

REZERVASYON513 33 21 
CIUŞ AVM JUTKU 

SUPERTURK: 
13.30-15.30-17.30

19.30-21.30 
SEN KİMSİN: 12.00-

14.00-16.00-18.00-20.30 
FETİH 1453:11.30 
14.30-17.30-20.30 

Rez. Tel: 51415 00
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ftHllt Hiü İl Mili Ml Mfflll
Yamaç paraşütü 
sporuna gönül 
veren yüzlerce 
sporcu, 16-17 
Haziran tarihlerinde 
Orhangazi Gürle 
Dağı’nda bir araya 
gelerek ‘Yamaç 
Paraşütü Mesafe 
Uçuşu Bursa 
Kupası’ için 
mücadele edecek. 
Orhangazi 
Belediyesi, Bursa 
Kent Konseyi 
Havacılık Çalışma 
Grubu, Yeni Sölöz 
Belediyesi, 
Türkiye Hava 
Sporları 
Federasyonu, 
Gençlik Spor İl 
Müdürlüğü, Gökyüzü 
Hava Sporları 
Kulübü ve BESAŞ 
işbirliğiyle düzenle
nen yarışma, 
16-17 Haziran 
tarihlerinde Gürle 
Dağı’nda yapılacak.

»-------

Bu yıl üçüncüsü 
düzenlenen organi
zasyona, Bursa, 
İstanbul, Ankara, 
İzmir, Sakarya, 
Mersin, Eskişehir, 
Adana ve 
Balıkesir’den 100’ü 
aşkın pilot katılarak 
yeteneklerini 
sergileyecek. BursalI 
pilotların yarışma 
uçuşları konusunda 
eğitilmesi, daha fazla 
yarışma pilotu 
yetiştirilmesi, 
Bursa’nin doğa 
sporları ve sportif 

havacılık potan
siyelinin tanıtılması 
amacıyla hayata 
geçirilen faaliyetin 
renkli ve heyecanlı 
anlara sahne olması 
da bekleniyor.
Yarışmacılar, 
Orhangazi 
Belediyesi göl kenarı 
kamp alanında kon
aklayarak, yarışma 
için her gün saat 
09.00’da Gürle 
Dağı’na hareket 
edecek.
Yarışma uçuşlarının 
o günkü meteorolo

jik koşullara göre 
şekillendirileceğini 
söyleyen yetkililer, 
görev komitesi 
tarafından hazırlanan 
uçuş rotasının, 
havadaki dönüş 
noktalarının ve 
uçuşun bittiği gol 
noktasının yamaçta 
sporculara verilecek 
brifingde anlatıla
cağını belirtti. 
Daha sonra belir
lenen saatte uçuşa 
başlayacak 
pilotların yaklaşık 
2-3 saat uçarak 
zorlu rotayı tamam
layacağını ifade 
eden yetkililer, 
iki gün boyunca 
görev uçuşlarındaki 
rotaları en fazla ve 
en hızlı şekilde 
tamamlayan sporcu
ların kupa ve 
madalya ile ödül
lendirileceğini 
belirtti.

Gümrükten 
ihale ile araç 

satılacak
Trakya Gümrük ve 
Ticaret Bölge 
Müdürlüğü Edirne 
Tasfiye İşletme 
Müdürlüğü, araların
da otomobil, kamyo
net, otobüs, tır çeki
cisinin bulunduğu 
51 aracı "açık 
artırma usulü" ile 
satacak.
Trakya Gümrük ve 
Ticaret Bölge 
Müdürlüğü Edirne 
Tasfiye İşletme 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, satıla
cak araçların satışa 

TM! A “SUYUNU BOŞA 
HIM (| HARCAMA»

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

esas bedeli, bin 333 
ile 186 bin 558 lira 
arasında değişiyor. 
İhale, 20 Haziran 
Çarşamba günü, 
10.00-12.00-13.30- 
16.00 saatleri 
arasında Edirne 
Özel İdare İl 
Müdürlüğü ihale 
salonunda yapıla
cak.
İhale dokümanı, 10 
lira karşılığında 
Edirne Tasfiye 
İşletme Müdürlüğü 
ve Bölge 
Müdürlüklerinden 
alınabilecek.

GEMLİK BELEDİYESİ GENÇLİK ve SPOR KULÜBÜ ve 
GENÇLİK HİZMETLERİ ve SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞDİRLİÜİYLE
2012 YAZ SPOR OKULLARI -GEMLİK 

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR 
İlçe niûdürlüGO

/. DÖNEM
IIHAZİRAN 
6 TEMMUZ

II. DÖNEM III. DÖNEM
9 TEMMUZ 6 AĞUSTOS
3 MUSTOS 31 MUSTOS

Kayıt İçin
Sosyal Yaşam Merkezi TEL: 512 00 30



Belediye Avukatı bilirkişi raporunu inceleyemediğini belirterek süre istedi. Dava, 22 Haziran 2012 gününe ertelendi

Balıkçı Barınağı davasında Sancı beraat isledi
Cumhuriyet Savcısı, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden ve karara kalan 
Gemlik Belediyesi Balıkçı Barınağı davasında ihaleye fesat karıştırmak suçundan 
yargılanan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Başkan Yardımcısı Özkan Ateşli ve proje 
mimarı Ercüment Aydın’ın ayrı ayrı beraatlarına karar verilmesini mahkemeden istedi. 
Mahkemede, Belediye Avukatı Hülya Avcı bilirkişi raporunu ‘Biz raporu incelemedik. 
Beyanda bulunacağız’ demesi üzerine, sanıkların avukatlarının savcının mütealasına katıl
maları üzerine mahkeme heyeti, davayı 22 Haziran 2012 Cuma gününe erteledi. Mahkeme 
çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, bu ve 
bunun gibi diğer davalardan da aklanacaklarına inandığını söyledi. Haberi sayfa 2’de

15 Haziran 2012 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Çalıştığı villanın 
havuzunda 

ölü bulundu
Bursa'da bir kadın, çalıştığı lüks vil
lanın havuzunda ölü bulundu. Olay 
yeri inceleme uzmanları genç kadı nın 
cam silerken düşmüş olabileceği ihti
mali üzerinde dururken, acı haberi 
alan eşi sinir krizleri geçirdi. 3’de

İlilin MlH HmlIMI MMIMW
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Komisyon üyeleri Necdet Ersoy, Fikret 
Çolakoğlu, Cemil Kurt, Çiğdem Kuş ve Turan Alkış’ın dün emniyette ifadeleri alındı
Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı, 
Gemlik Belediye Meclisi Denetim 
Komisyonu’nun 2011 yılı inceleme 
raporunda, Belediye de yapılan 
usulsüzlüklerle ilgili soruşturma 
başlattı.
Belediye Meclisi’nde, 2011 yılı 
denetim raporlarının okunmasın
dan sonra, konu ile ilgili olarak 
CHP İlçe Başkanhğı’nda, İlçe 
Başkanı Mehmet Sertaslan, 
Komisyon Başkanı Necdet Ersoy, 

komisyon üyeleri Fikret Çolakoğlu 
ve Cemil Kurt’un katıldığı basın 
toplantısında, Refik Yılmaz’ın 
Belediye Başkanvekilliği döne
minde doğrudan atımlarda ve 
ihalelerde yapılan usulsüzlükler 
anlatılarak, kamuoyunun ve ilgilile 
rin dikkati çekilmişti. AKP’li 
Komisyon üyeleri Turan Alkış ve 
Çiğdem Kuş’un da imzaladığı 
raporlar, emekli İçişleri Bakanlığı 
başkontrolörü İsmail Bıyıklı göze

timinde hazırlanmıştı. 
GÜLER, SUÇ
DUYURUSUNDA BULUNDU 
2011 yılı Meclis Denetleme 
Komisyonu raporlarının açıklan
masından sonra, Belediye Başka 
nı Fatih Mehmet Güler’ in Cumhuri 
yet Başsavcılığına suç duyu
rusunda bulunduğu öğrenildi. 
Cumhuriyet Savcılığı bunun üzeri 
ne, dün komisyon üyeleri Necdet 
Ersoy, Fikret Çolakoğlu, Cemil î 

Kurt, Çiğdem Kuş, Turan Alkış ve 
Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne 
çağrılarak, konu ile ilgili ifade 
verdiler. Cumhuriyet Başsavcılığı, 
ifadelerin alınmasından sonra, 
rapordaki şikayet konusu olan 
doğrudan temin usulu ile ahmlar 
belgeler üzerinde inceleme başla 
tacak. Savcılık, yasalara aykırılık 
göründüğü takdirde, sorumlular 
hakkında dava açacak.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Balıkçı Barınağı davasında 
aklanmaya doğru...

Dün, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün 
Gemlik Belediyesinin Balıkçı Barınağı İhalesi 
ile ilgili davası vardı.

Davada sanık olan Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, Başkan Yardımcı Özkan Ateşli 
ve Ercümen Aydın hakkında ihaleye fesat 
karıştırmak, ayrıca Özkan Ateşli hakkında 
kamu görevinin sağladığı görevi kötüye kullan
mak suretiyle iş ve çalışma hürriyetini ihlal 
suçundan cezalandırılmaları isteniyordu.

Yapılan yargılamalardan sonra sona gelindi.
Bilirkişi raporu ihalede kamu zararının bulun

madığını, kamunun korunduğunu belirtiyordu 
ve mahkemenin iddia makamı savcı Ali Tardu 
üç sanığında dün beratını istedi. DevA’de

II ■ ■■■ A ı ı ı II II

Milli IİHIİI

Bursa Kent Konseyi 
ile Gemlik Belediye 
si işbirliği çerçeve 
sinde organize 
edilen “Eski Bursa 
Fotoğrafları ve İşgal 
Dönemi Gemlik ve 
Tarihi Gemlik 
Fotoğrafları Sergisi” 
büyük ilgi gördü. 
Eski BursalIlar

Platformu ve Eski 
Gemlikliler Platfor 
mu’nun çabalarıyla 
elde edilen ve Bursa 
Kent Konseyi ile 
Gemlik Belediyesi 
tarafından destekle
nen nostaljik fotoğ 
raf sergisi 19 Hazi 
ran’a kadar açık 
kalacak. Syf4’de

İl hakim ve savcının
görev veri değişti

HSYK tarafından 
açıklanan yaz karar
namesi ile Bursa ve 
ilçelerde çalışan 77 
hakim ve savcının 
görev yeri değişti. 
Bursa'nın ilçe 
adliyelerinden diğer 
il ve ilçelere tayin 
edilen hakim ve 
savcıların isimleri de 
belli oldu.
Buna göre, Aynur 
Mutlu Aydın 
Gemlik'ten İzmir'e,

Levent Dağdeviren 
Cumayeri'den 
Gemlik'e, Mehmet 
Kumak Alaph'dan 
Gemlik'e, Mehmet 
Öztürk Eğirdir'den 
Gemlik'e, Süleyman 
Yalduz Gemlik'ten 
Gebze'ye, Yaşar 
Sarcan Başkale'den 
Gemlik'e, Yunus 
Yavuz Gemlik'ten 
İsparta'da 
görevlendirildiler. 
Haberi sayfa 2’de

‘Gemlik Körfez1 www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Belediye Avukatı bilirkişi raporunu inceleyemediğini belirterek süre istedi. Dava, 22 Haziran 2012 gününe ertelendi

Cumhuriyet Savcısı, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden ve karara kalan Gemlik Belediyesi 
Balıkçı Barınağı davasında yargılanan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Başkan Yardımcısı Özkan 
Ateşli ve proje mimarı Ercüment Aydın’ın ayrı ayrı beraatlarına karar verilmesini mahkemeden istedi.
Gemlik Balıkçı 
Barınağı yapım 
işinde, “iştiraken 
ihaleye fesat 
karıştırmak, kamu 
görevinin sağladığı 
nüfusu kötüye kul
lanmak suretiyle iş 
ve çalışma hürri 
yetini ihlal etmek” 
suçlarından Bursa 
5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
yargılanan Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Başkan Yardımcısı 
Özkan Ateşli ve 
Mimar Ercüment 
Aydın dün yargıç 
karşısına çıktı. 
Davacı Gemlik 
Belediyesi avukatı 
Hülya Avcı’ya esas 
hakkındaki diyecek
lerini sordu.
Mahkemeye bilirkişi 
tarafından gelen 
raporu 
incelemediğini 
söyleyen Belediye 

avukatı, inceleyip 
beyan bildirecekleri
ni söyledi.
Mahkeme Başkanı 
daha sonra, Cumhu 
riyet Savcısı’ndan 
görüş istedi.

SAVCI BERAAT
LARINI İSTEDİ- 
Cumhuriyet Savcısı 
Ali Tardu yaptığı 
açıklamada, soruş
turmanın geliştir 
mesi bakımından bir 
istemi olmadığı nı 
belirterek, sanıklar
dan Fatih Mehmet 
Güler’in Belediye 
Başkanı, Özkan 
Ateşli’nin Belediye 
Başkan Yardımcısı 
olduğu Ercüment 
Aydın’ın da açılan 
ihaleyi alan kişi 
olduğunu, açılan 
proje ihalesi ile yapı 
ihalesine fesat 
karıştırdıklarının 
ayrıca sanık Özkan 
Ateşli’nin işi ve

çalışma hürriye tini; 
ihlal ettiğinin iddia 
edildiğini, sanıkların 
müsbet suçu inkar 
ettikleri, toplanan 
delillerin dosya kap
samı ve yargılama 
safhasında ehil 
bilirkişi emekli 
Sayıştay Uzman 
Denetçisi Nazmi 
Yüksek Zeybek’in 
sanıkların eylem
lerinde müsnet 

suçun yasal 
unsurlarının oluş
madığı anlaşıldı 
ğından, tüm sanık
ların ayrı ayrı 
beraatlerine karar 
verilmesini istedi. 
Sanıklarda avukatla 
rının beyanda bulu
nacaklarını 
belirttiler.
Sanık avukatları da 
esas hakkındaki 
mütalaaya katıldık

larını, yazılı savun
ma sunacaklarını 
söyledi.
Ercüment Aydın’nın 
avukatı Av. Emre 
Akçil savcının 
mütealasına 
katıldıklarını ayrıca 
daha önce verdikeri 
yazılı savunmalarını 
tekrar ettiklerini 
bildirdi.
Duruşma Belediye 
Avukatının bilirkişi 
raporunu inceleme
si için 22 Haziran 
2012 Cuma gününe 
ertelendi.

GÜLER ADALET 
YERİNİ 
BULACAKTIR 
Duruşmadan sonra 
Adliye önünde 
gazetecilerin ve 
televizyoncuların 
sorularını cevap
landıran Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
“Cumhuriyet

Savcısının bilirkişi 
raporuna dayanarak 
beraatlerini istediği
ni, bilirkişinin ise 
ihalede kamu zararı 
bulunmadığını, 
aksine yararı 
gözetildiğini 
belirtiyor.
Bu da gösteriyor ki 
açılan davalarda 
kamu zararı ve İha 
leye fesat karıştır
mak yoktur. 
Belediye Avukatı 
20 sayfalık bilirkişi 
raporunu en 
çok iki saatte 
inceleyebilirdi. 
Amaç süreyi uzat
mak, davanın 
sonuçlandırılmasını 
gecektirmektir. 
Buradaki diğer ~ 
davalardan da berat 
edeceğimizi sanıyo
rum. Biz, adaletin 
doğru tecelli ede
ceğine inanıyoruz. 
Adalete güveni 
yoruz.” dedi.

n hakim ve savcının görev yeri denişti
HSYK tarafından 
açıklanan yaz karar
namesi ile Bursa ve 
ilçelerde çalışan 77 
hakim ve savcının 
görev yeri değişti. 
HSYK tarafından 
açıklanan yaz 
kararnamesi ile 
Bursa ve ilçe lerde 
çalışan 77 hakim ve 
savcının görev yeri 
değişti.
Hakim ve Savcılar 
Yüksek Kurulu 
(HSYK) tarafından 
açıklanan 1547 sayılı 
adli yargı kâkarname- 
sine göre, diğer iller
den, Bursa merkez 
adliyesine atanan 
hakimler şunlar oldu. 
Ali Cırık, Cengiz 
Balıkçı, Erol Başkök 
Esin Karagöz Sevinç, 
Fahrettin Baş, Figen 
Ercan, Hülya Demet, 
İlknur Müt, Mehmet 
Özyalçın, Murat

Akpînar, Mustafa 
Diba, Mustafa Saim 
Özkök, Nazif Tanıt, 
Nuray Şakrak, Tuncay 
Sevinç. Ayrıca Önder 
Akdağ, Mustafa Dede, 
Mustafa Ercan, 
Müslüm Ahmet Çakar, 
Mehmet Senar 
Koyuncu, İlkay 
Gültekin, Mehmet 
Senar Koyuncu, 
Hakan Kaçtı, Halil 
Bektaş, Hazal Şakrak 
da Bursa merkez 
adliyesinde görev 
yapacak savcılar 
olarak belirleneli. 
Bu arada Bursa 
Cumhuriyet 
Savcılarından 
Süleyman Karaca 
Sivas'a, Murat Avcı 
Aydın'aı Mustafa 
Kenan Öztemel 
Trabzon'a, Evliya 
Çalışkan Denizli'ye, 
Hayri Kayalıca 
Gaziantep'e tayin

edildi;
Hakim Mehmet 

Özdemir Konya'da, 
Münise Türkpençe 
Samsu'da Serpil 
Bulanık ise Urla'da 
görevlendirildi. 
Ote yandan Bursa'nın 
ilçe adliyelerinden 
diğer il ve ilçelere 
tayin edilen hakim ve 
savcılar ise şunlar 
oldu: 
"İnegöl Savcısı 
Mehmet Özel İnegöl 
Başsavcıhğı'na 
anatırken, Altan Selmi 
Kestel'den 
Şanlıurfa'ya, Ercan 
Ateş Kestel'den 
Kartal'a, Osman Köse 
Kestel'den İnegöl'e, 
Abdullah Koksal 
İnegöl'den 
Şanlıurfa'ya, Abuzer 
Uzun İnegöl'den 
Reyhanh'ya Adem 
Aydemir 
Doğubeyazıt'tan

İnegöl'e, Ahmet 
Sakman Uludere'den 
İnegöl'e, Fatma 
Aydemir 
Doğubeyazıt'tan 
İnegöl'e, İsmail Yavuz 
İnegöl'den İstanbul'a, 
Mehmet Demir 
İnegöl'den 
Marmaris'e, Orhan 
Aydın Gerze'den 
İnegöl'e, Ömer Faruk 
Aydın İnegöl'den 
Halfeti'ye, Özlem 
Aydın Gerze'den 
İnegöl'e, Serhat 
Ertaşkın İnegöl'den 
Edirne'ye, Şenol 
Taşkale İnegöl'den 
Bolu'ya, Aynur Mutlu 
Aydın Gemlik'ten 
İzmir'e, Levent 
Dağdeviren 
Cumayeri'den 
Gemlik'e, Mehmet 
Kumak Alaplı'dan 
Gemlik'e, Mehmet 
Öztürk Eğirdir'den 
Gemlik'e, Süleyman

Yalduz Gemlik'ten 
Gebze'ye, Yaşar 
Sarcan Başkale'den 
Gemlik'e, Yunus 
Yavuz Gemlik'ten 
İsparta'ya, Erdal Genç 
Elbistan'dan 
Orhaneli'ye Mustafa 
Başarı Orhaneli'den 
Erzincan'a, Edip Utku 
Özkan İznik'ten 
Sakarya'ya, Faruk 
Aydın İznik'ten İstan
bul'a, Reşat Sağlık 
İmamoğlu'dan Iznik'e, 
Ayhan Dal 
Vezirköprü'den 
Karacabey'e, 
Bilgehan Yücel 
Yeşilhisar'dan 
Karacabey'e, İsmail 
Güngör 
Karacabey'den 
Gercüş'a, Nigar Demir 
Yüzlü Karacabey'den 
Mudanya'ya Oğuz 
Dönmez Bodrum'dan 
Karacabey'e Ömer 
Karaşit

Karacabey'den 
Artvin'e, Ramazan 
Gürkan Gölhisar'dan 
Karacabey'e 
Ramazan Kırtay 
Karacabey'den 
Denizli'ye, Raziye 
Demirli 
Maracabey'den 
Muğla'ya, Sadarettin 
Bakacak Kuyucak'tan 
Karacabey'e Yavuz 
Yüzlü Karacabey'den 
Mudanya'ya Ahmet 
Ataman Aydıncık’tan 
Karacabey'e 
Cafer Akpınar 
Hakkari'den 
Orhangazi'ye Esat 
Elma Orhangazi'den 
Kocaeli'ye, Abdullah 
Köşşekoğlu Çat'tan 
Orhangazi'ye Dilek 
Ermişler Yenişehir 
'den Tutak'a, Mehmet 
Aslan ise 
Yenişehir’den 
Diyarbakır'a 
görevlendirildi.
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Çalıştığı nillanın hauiEiınıla ölü hulundu
Bursa'da bir kadın, 
çalıştığı lüks villanın 
havuzunda ölü 
bulundu. Olay yeri 
inceleme uzmanları 
genç kadının cam 
silerken düşmüş 
olabileceği ihtimali 
üzerinde dururken, 
acı haberi alan eşi 
sinir krizleri geçirdi. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, Mudanya'da 
Çağrışan Mahallesi 
Kiraz Sokak'ta, 
bir işadamına ait 
villada meydana 
oeldi.
İddiaya göre 8 aydır 
haftada 3 gün vil
laya temizliğe gelen 
33 yaşındaki Filiz D., 
saat 15.30 sıraların
da eve gelen A. Z. 
tarafından havuzda 
hareketsiz halde 
bulundu. Villa sahip
lerinin ihbarı üzerine

Horlama cinayeti sanığına IS ıııl
Bursa'da, huzurevin
de horlama meselesi 
yüzünden çıkan 
tartışmada kendisin
den 20 yaş küçük 
oda arkadaşını bıçak
layarak öldürdüğü 
iddia edilen 83 yaşın
daki sanık, 15 yıl 
hapis cezasına çarp
tırıldı.
1. Ağır Ceza 
Mahkemesinde 
"adam öldürmek" 
suçundan müebbet 
hapsi istenen M.A. 
(83), son kez hakim 
karşısına çıktı. 
Geçen yıl mayıs 
ayında kaldığı Ali O. 
S. Huzurevi’nde ken
disinden 20 yaş 
küçük oda arkadaşı 
Mehmet Karataş'ı 
horladığı için bıçak

olay yerine gelen 
112 ekipleri, Filiz 
D.'in hayatını kay
bettiğini belirledi. 
Jandarma, olay yeri 
inceleme ekipleri ve 
Mudanya 
Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından 
yapılan incelemenin 
ardından, Filiz D.'in 
cesedi havuzdan 
çıkarılıp otopsi için 

layarak öldürmekle 
suçlanan sanık M.A., 
hakkındaki iddiaları 
yalanladı. Son 
sözünde, mahke
menin takdirine 
sığındığını söyleyen 
sanık M.A., “kasten 
adam öldürmek" 
suçundan önce 
müebbet hapis ceza
sına çarptırıldı. 
Ardından sanığın 
cezası, suçu tahrik 
altında işlemesi ve 
duruşmadaki iyi hali 
sebebiyle cezası 15 
yıla indirildi. 
Duruşmaya müşteki 
olarak katılması bek
lenen maktulün 
oğulları N.K. ile H.K. 
ise karar duruşması
na gelmedi.
Horlama meselesi

Bursa Adli Tıp 
Kurumu morguna 
gönderildi.

"CAM SİLERKEN 
DÜŞMÜŞ OLABİLİR" 
Kesin ölüm nedeni 
belirlenemeyen Filiz 
D.'in camları 
silerken villanın altı
na doğru devam 
eden 1.5 metre 
derinliğe sahip 

yüzünden tartıştığı 
arkadaşını öldürmek
le suçlanan sanık 
M.A., kendisini, 
“Gece yatsı 
namazımı kıldıktan 
sonra odaya geldim. 
Mehmet Karataş 
yatağında uyuyordu 
ve horluyordu.
Horlamadan rahatsız 
olduğum için kendi
sine dokunarak 
uyandırdım. Hemen 
elini boğazıma attı. 
Oda arkadaşımız 
olan Mehmet Hamdi 
Karabuluta, 'Git, 
idareye haber ver' 
dedim. Yine küfürler 
etmeye başladı. 
Bana, 'Seni öldüre
ceğim' diyordu. 
Şeker ve tansiyon 
hastası olduğum için 

havuza düşmüş ola
bileceği ya da temi
zliğin ardından 
serinlemek için 
girdiği havuzda 
yüzme bilmediği için 
boğulmuş olabile
ceği ihtimali 
üzerinde duruluyor. 
Öte yandan, olay 
yerine gelen Filiz 
D.'in eşi T. D. sinir 
krizleri geçirdi.
Eşinin boğulduğu 
havuza ve cesede 
son kez bakan D., 
"Bizim hayallerimiz 
vardı. Bırakıp ner
eye gittin?" diye 
gözyaşı döktü. T. 
D.'i yakınları teselli 
etmeye çalışırken, 
işadamı Ö. Z. 
başsağlığı dileğinde 
bulundu.
Jandarma olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

ve elinden 
kurtulmak istediğim
den yeleğimin 
cebindeki çakı aklı
ma geldi.
Çakıyı alıp üzerindeki 
düğmesine basıp 
açtım. O sırada 
neler olduğunu 
hatırlamıyorum ve 
kaç defa vurduğumu 
da bilmiyorum.
Aramızda husumet 
yoktu. Mehmet 
Karataş'ın sağ 
tarafı felçli idi.
Onu başka bir yerde 
tedavi bile ettirmek 
istedim ancak 
kendisi gidemeye
ceğini söyledi. 
Öldürdüğüm için 
çok pişmanım” şek
linde kendisini 
savunmuştu.

Faciadan döndüler

Harmancık 
ilçesinde, mermer 
yüklü tırın dorsesin- 
den yola düşen mer
mer parçalarının yol 
açtığı trafik kazasın
da 3 kişi yaralandı. 
Özgür Ç.'in (31) kul
landığı yüklü tır, 
Bursa-Harmancık 
kara yolu Meyran 
Dağı mevkisinde 
virajı alırken, aracın 
dorsesinde bulunan 
mermer parçalarının 
bir bölümü savru
larak yola düştü. 
Bu sırada, tırın 
arkasında bulunan 
İkram N. (30) yöneti
mindeki kamyonet, 
önce mermer 
parçalarına sonra 
tıra çarptı. Karşı 

KAŞ€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

yönden gelen 
Mustafa P.'nin (49) 
kullandığı midibüs 
ise mermer parçala 
rina çarparak, dura
bildi. Kazada, 
yaralanan sürücüler 
Özgür Ç., İkram N. 
ve Mustafa P., 112 
Acil Servis ekipleri 
tarafından Harman 
cık Devlet Hastane 
si'ne kaldırıldı. 
Harmancık-Bursa 
arasında yolcu 
taşıyan midibüste 
bulunan 13 yolcu
nun ise kazayı hafif 
sıyrıklarla atlattığı 
öğrenildi. Kaza 
yüzünden, Bursa- 
Harmancık kara 
yolu bir süre trafiğe 
kapandı.

'Oğlum ve kızım beni darp etti' dedi bayıldı
Bursa'da, 'Oğlum 
ve kızım tarafından 
darp edildim' dedik
ten sonra şehrin en 
hareketli yerinde 
bayılan kadın polisi 
alarma geçirdi.
Olay, dün 
akşam saatlerinde 
Tophane'de 
Saltanat Kapı 

önünde meydana 
geldi.
İddiaya göre, 
yerde bir kadının 
yattığını gören 
vatandaşlar durumu 
hemen polis ve 
112 ekiplerine 
bildirdi.
Kısa sürede olay 
yerine gelen polis, 

kadının ifadesini 
almaya çalıştı. 40 
yaşındaki B.M., 
polislere kendisini 
oğlu ve kızının darp 
ettiğini söyledi.
Oğlu ve kızı tarafın
dan darp edildiği 
ileri sürülen 
kadına ilk müdaha
leyi ise olay 

yerinden geçen 
bir kadın 
doktor yaptı. 
Ardından olay yerine 
gelen 112 ekipleri 
yaralı olduğu iddia 
edilen B. M.'i Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırdı.
Polis olayla ilgili 
soruşturma başlattı.
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Güne Bakış Nostaljik Sergi imi gömü
Balıkçı Barınağı davasında 

aklanmaya doğru...
İddia makamının sanıklar hakkında beraat iste 

mesi sanıkların aklanması anlamaya gelir.
20 sayfalık bilirkişi raporunu Belediye Avukatı 

nın "inceleyemedim” demesi, duruşmanın uzama 
sının isteminin bir taktiğidir.

Cumhuriyet Savcısı ve sanık avukatlarının ince 
Iediği bilirkişi raporunu, Belediyenin avukatının 
incelememesi, duruşmanın 22 Haziran tarihine 
uzamasına, kararın o gün verilmesine kaldı.

Bence, bu davadan beraat çıkacak.
Bunun gibi kaldırım ihalesi, belediye zabıta ele

manlarına elbise alımı, boğulma olayında ihmal, 
Umurbey Aytepe Restaurant inşaatında ihaleye 
fesat karıştırma, Odun Depolarının kapatılmaması 
gibi davaların tümünde bu davadaki gibi sonuç 
çıkacaktır.

Asıl önemli olan, sahte belgelerle yapılmayan 
işlere ödenen paralarla ilgili davadır.

Ancak, o davada birçok dava ile birleştirilmek 
istenmektedir.

Sanki sapla saman birbirine karıştırılıyormuş gibi 
geliyor bana.

Bu nedenle mahkeme, bu birleştirmeleri kabul 
etmedi.

is Yargıtaya kaldı.
önümüzdeki hafta, Belediyedeki davalarla ilgili 

ilk sonuç alınacak.
Bu, tüm davaların sonuçlanması demek değildir. 

Ancak, benzer davalar içinde belki bir ışıktır..
***** ***** ***** ***** ***** ***** ****** ***** ****** ******

Gemlik Belediyesi’nde Fatih Mehmet Güler döne
minde açılan soruşturmalar ve bunlara bağlı 
olarak açılan davalar devam ederken, bu kez iş 
tersine dönüyor.

2011 yılı denetleme kurulu raporlarında Refik 
Yılmaz döneminde yapılan doğrudan ahmlar şimdi 
mercek altında.

Savcılık dün denetleme komisyonu üyelerinin ve 
Fatih Mehmet Güler’in ifadelerine başvurdu.

Bu konuda nasıl bir sonuç çıkacak birlikte göre
ceğiz.

Yanhz belirtmek gerekir ki, birileri koltuğa otu
runca belediyedeki tüm dosyaları bir bir inceleyip, 
yetkisi olmadığı halde şikayetlerde bulunarak, 
onlarca kişiyi, savcılık ve mahkeme kapılarında 
süründürürken, bugün aynı akibet başlarına geldi.

"Etme bulma dünyası bu” diye boşuna söyle
memişler.

FOTOĞRAF SERGİSİ ÜZERİNE
Dün, Bursa Kent Konseyi ve Gemlik Belediyesi 

desteği ile Bursa ve Gemlik eski fotoğraflarından 
oluşan bir fotoğraf sergisi açıldı.

Mahkemede olduğum için açılışa katılamadım.
Akşam saatlerinde sergiyi gezmeye gittim.
Şok oldum.
Bursa ile ilgili eski fotoğraflar için bir şey demi 

yorum ama, benim 20 yıl önce Gemlik Belediye 
Meclis Salonu önünde açtığım "Eski Gemlik 
Fotoğrafları Sergisi”nde büyük emekler vererek 
topladığım fotorafları görmeyeyim mi.

Sergideki çerçeveli ve paspartulu fotoğrafları 
ben hazırlamıştım.

Bu sergiyi Hasan Sözüneri ile birlikte projelendir 
miştik. Fotoğrafları yıllardır bulamıyordum.

Diğer fotoğraflar ise sosyal paylaşım sitelerinde 
gezen fotoğraflar olduğu belli. Ama, bu fotoğrafla 
rın da fotoğraf olduğunu bin şahit lazım.

Dijital tarama ile çoğaltılan fotoğraflarda fotoğraf 
kalitesi sıfır. Bence aceleye getirilmiş bir sergi.

Bu sergide yalnız Bursa fotoğrafları bulunmalıy
dı. Fotoğraf sergisi böyle olmaz. Başkalarının 
emekleri alınarak oraya izinsiz konmuş, yazık.

Bursa Kent Konseyi 
ile Gemlik Belediyesi 
işbirliği çerçevesin 
de organize edilen 
“Eski Bursa 
Fotoğrafları ve İşgal 
Dönemi Gemlik ve 
Tarihi Gemlik 
Fotoğrafları Sergisi” 
büyük ilgi gördü. 
CİUS AVM Sinema 
Katında hizmete 
giren ve 19 Haziran 
akşamına kadar açık 
kalacak olan sergide 
250 adet Bursa ve 
Gemlik fotoğrafı yer 
aldı. Eski BursalIlar 
Platformu ve Eski 
Gemlikliler Platfor 
mu’nun çabalarıyla 
elde edilen ve Bursa 
Kent Konseyi ile 
Gemlik Belediyesi 
tarafından destekle
nen nostaljik fotoğ 
raf sergisinin açılışı 
nı Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Semih Pala, 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Muhar 
rem Sarı ve Nazmi 
Koçak’ın yanı sıra, 
GTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, Gemlik 
Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan ve Ak 
Parti İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz birlik
te yaptılar.
Eski BursalIlar

Belediye kaçak yapıları yıkıyor
Gemlik Belediyesi 
kaçak yapıları yık
maya devam ediyor. 
Gemlik-Yalova yolu 
Umurbey altında 
hazine arazisi üze 
rine kaçak inşaat 
yapan bir vatanda 
şın binasını yıkan 
belediye ekipleri, 
Umurbey Parsbey 
Mahallesi Damla 
Bağlar Köprübaşın 
daki bir betonarme 
bina ile yine 
Umurbey Parsbey 
Mahallesi Değirmen 
yolu Sokak’taki bir 
villanın bahçesine 
inşa edilen kaçak 
betonarme tek

KAYIP ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK HUKUK FAKÜLTESİNDEN 
ALMIŞ OLDUĞUM ÖĞRENCİ KİMLİĞİMİ KAYBETTİM. 

HÜKÜMSÜZDÜR. TUĞBA CEREN BİLMEZ

Platformu Yöneticisi 
Hürol Işın ve eski 
Gemlikliler Platformu 
yöneticisi Sinemacı 
Murat Çengeltaş, 
tarihi Bursa ve 
Gemlik fotoğraflarıy
la donatılan sergiye 
destek veren Kent 
Konseyi Başkanı 
Semih Pala ve 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a teşekkür 
ettiler. Gemlik’in 
Bursa’nın en güzel 
ve özel ilçelerinden 
biri olduğunu vurgu
layarak konuşması

katlı binayı yerle bir 
ettiler.
FIRIN
KÖPRÜSÜ DE
YIKILDI
Cumhuriyet 
Mahallesi’ndeki bir 
fırının geçiş ruhsatı 

na başlayan Kent 
Konseyi Başkanı 
Semih Pala, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın sadece 
belediyecilik hizmet
leriyle değil, sportif, 
kültürel ve sanatsal 
hizmetleriyle de 
dikkat çektiğini 
söyledi. Gemlik 
Belediyesi ile birlikte 
böylesi bir organizas 
yona katkı duymak
tan mutluluk duy
duğunu bildiren 
Semih Pala, çok 
yönlü başka 
aktivitelerde de bir- 

olmayan üst köprü 
sünü de yıkan bele 
diye ekipleri, Kumsaz 
Bölgesin deki kaçak 
yapılarla savaşı 
devam ettirerek bu 
bölgedeki iki kaçak 
binayı da yıktılar.

likte çalışacaklarını 
sözlerine ekledi. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’da, Gemlik’in 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
sadece alt yapı 
hizmetlerinde değil, 
kültürel, sanatsal, 
sportif faaliyetlerde 
de destek 
gördüğünü hatır
latarak, fotoğraf ser
gisinde emeği 
geçenlere teşekkür 
etti.
Belediye ve İl Genel 
Meclisi üyeleri, Sivil 
Toplum Örgütü 
yöneticileri ve çok 
sayıda davetlinin efe 
yer aldığı fotoğraf 
sergisi açılış töreni 
meyve ikramıyla son 
buldu. Gemliklilerin 
davet edildiği sergi 
19 Haziran 2012 Sah 
akşamına kadar 
ücretsiz gösterimde 
kalacak.

Polis ve Zabıtanın 
yoğun güvenlik 
aldığı yıkımlarda her
hangi bir olay 
yaşanmadı.
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, kaçak 
yapılarla olan müca 
delede asla ödün 
vermeyeceklerini 
belirterek encümen 
karan doğrultusunda 
alınan yıkım karar
larının ivedilikle 
uygulandığını 
söyledi. Yılmaz, 
yıkımların önümüz 
deki günlerde de 
devam edeceğini 
sözlerine ekledi.



15 Haziraıı 2012 Cuma Gemlik KHr fez Sayfa 5

Haziranda Ölmek Zor...
Nazım'la Safa'dan siyasi sataşmalar...
Her şeyde olduğu gibi edebiyatta da 

siyasi sataşmaların lümpence yazılarına 
çokça rastlarız.
Haziran ayı dolayısıyla birbirlerine jar

gonla siyasi sataşma şiirleri yazmış iki 
ustaya, Nazım Hikmet ile Peyami 
Safa'ya saygıyla bu şiirlerden ikisini 
aktarmak istiyorum.

Önce yaşamlarından kesitler.

***

Nazım Hikmet, babası Hikmet Bey, 
matbuat genel müdürü, Annesi ressam 
Celile Hanım'ın oğlu olarak, 20 Kasım 
1901'de İstanbul'da doğdu. Dedesi, 
Mehmet Nazım Paşa, Mevlevi tarikatın
dan, şair ve çevirmen.

Nazım, Galatasaray ve Nişantaşı 
Lisesi'nden sonra Bahriye Nazırı Cemal 
Paşa'nın emriyle Bahriye Mektebi'ni 

bitirdi. Ardından Osmanlı 
Donanması'nda güverte subayı olarak 
görev aldı. Zatülcemp hastalığından 
dolayı 1920'de askerlikten ayrıldı.

Diğer yanda kendisinden iki yaş büyük 
olan Peyami Safa, 1899'da İstanbul'da 
doğdu. Babası şair İsmail Safa. Peyami, 
13 yaşında Posta Telgraf Nezaretinde 
çalışmaya başladı. 1914 ve 1918 yılları 
arasında öğretmenlik, 1918 ve 1961 
arasında gazetecilik yaptı.

Hasan Hüseyin yazmış ya, "Haziran'da 
ölmek zor!.." diye, doğum tarihine 
uygunluğundan mıdır bilinmez, Safa, 
Nazım'dan iki yıl önce aynı ayda 15 
Haziran 1961'de, Nazım'sa 3 Haziran 
1963'te öldü.

İşte Nazım'la Safa'nın birbirlerine 
yazdığı siyasal içerikli en lümpen jar- 

gonlu siyasi sataşmalar...

Peyami Safa'dan Nazım Hikmet'e
Gel bakayım fidan boylum, asilzadem, 

güzel paşam.
Moda Burnu ile Süreyya Paşa locası 

arasına her akşam.
Maviş gözlerini süze süze mekik 

dokuyan,
Kadıköy'ün kübik salonlarında şiir 

okuyan.
Moda şair, kübik şair, kübiklerin kübiği, 
Cevizliğin, Kuşdilihin, Mühürdar'ın 

bolşeviği.
Fakat sen ki paşa konaklarında
kuş dilinde, kuş tüyünde, kuş sütüyle 

beslendin
kuş beyninle bolşevizme heveslendin...

Nazım Hikmet'ten Peyami Safa'ya yanıt 
Bir düşün oğlum bir düşün ey yetim-i

Safa
bir düşün ki son defa anlayabilesin: 
Sen bu kavgada bir nokta bile değil 
bir küçük eğri virgül bir zavallı 

vesilesin...
Ben kızabilir miyim sana?
Sen de bilirsin ki benim adetim 

değildir;
bir posta tatarına bir emir kuluna 

sövmek,
efendisine kızıp uşağını dövmek...
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Işıkara, "Er »a ila get Marmara sallanacak"
Türk Kızılayı Genel 
Başkan Başdanış 
manı Prof. Dr. Ahmet 
Mete Işıkara, "Eğer, 
2014'te olmazsa 
Marmara'da bekle
nen deprem potan
siyelinin olma 
olasılığı gittikçe 
artar. Yani kurtuluş 
yok. Er veya geç 
Marmara sal
lanacak" dedi. 
Işıkara, Zonguldak 
Valisi Erol Ayyıldız'ı 
makamında ziyaret 
ederek, Türk Kızılayı 
tarafından 2007 
yılında başlatılan 
"Toplum Liderlerini 
Teşkilatlandırma 
Projesi" kapsamın
daki Afet Zararlarını 
Azaltma Programı 
hakkında bilgi verdi. 
Işıkara, daha sonra 
Valilik konferans 
salonunda düzenle
nen basın toplan
tısında, Afet 
Zararlarını Azaltma 
Programı tanıtımı 
için bir dizi etkinliğe 
katıldığını söyledi. 
Söz konusu prog 
ramın Türkiye'nin 
geleceği için çok 

önemli olduğunu 
vurgulayan Işıkara, 
"Zonguldak, Kuzey 
Anadolu fay hattına 
çok yakın. Dolayısıy 
la ilimiz ikinci dere 
ce deprem bölgesin 
dedir. Ama yeni veri
lerin ışığında muhte 
melen Zonguldak 
birinci derecede 
deprem bölgesi ola
cak. Bartın'da da 
biraz deprem etkin
liği var. Bu etkinlik 
50 veya 60 yılda bir 
tekrar ediyor. Bunun 
sanıyorsam 44 yılı 
tamamlanmış oluyor. 
Çankırı'da da potan
siyel bir deprem 
tehlikesi var. Burada 
tahminen yedinin 
üzerinde deprem 
olacak. Zonguldak'ta 
bundan hayli etki 
lenecek" diye 
konuştu.
"Toplum Liderlerini 
Teşkilatlandırma 
Projesi" konusunda 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
hassas olduğunu 
belirten Işıkara, 
"Kendisi proje 
hakkında iki ayda bir

rapor istiyor ve pro 
jeye destek veriyor. 
Bizde her şeyi açık 
açık söylüyoruz" 
dedi.
Türkiye'de deprem
den korunma ve afet 
bilincinin yükseltil 
mesi gerektiğini vur
gulayan Işıkara, 
şöyle konuştu: 
"Medyaya çok 
önemli görev düşü 
yor. Fethiye depre
minden sonra bir 
çok televizyon pro
gramlarını izledim. 
Ne zaman bir afet 
olursa o zaman bir 
depreme yönelik 
yoğunluk başlıyor. 
Şimdi burada tele
vizyonlar ne yapı 
yor? Faydan bahse 
diyor. 'Burdur'dan 

gelip Türkiye'nin 
güney batısındaki 
dalma batma konu 
su', 'Türkiye’nin 
güney batısı yılda 
2,5 milimetre kayı 
yor', 'Şuradan şu 
geçiyor* diye konu 
şuyorlar. Yahu sade 
vatandaş olarak 
bunlardan bana ne. 
Çünkü farklı tektonik 
rejimlerde deprem 
olur. Benim bilmem 
gereken bu. Esas 
bilmem gereken 
korunma kültürü bi 
linçidir. Bunu yap-' 
mıyoruz. Yani geli 
yorlar oradaki 
hocalarımıza fayı 
soruyorlar.
Tektonik rejimi 
soruyorlar, depremi 
nasıl değer
lendirirsiniz diyorlar. 
Allah'ın emri bir 
soru var. nerede 
olursa olsun. İşte 
Fethiye depremi, 
Marmara depremini 
tetikler mi? Orası 
neresi, orası neresi. 
Bunlara ben üzülü 
yorum. Bu da 
medyaya sitemimdir. 
Orada hocamıza sor- 

salar 'Korunmak için 
ne yapmamız lazım* 
diye. Halkımız o pro
gramı izliyor, tam 
zamanı ama biz onu 
yapmıyoruz. Sayın 
medyamız 
Türkiye'de deprem 
bitmez. Depremin 
jeolojisinden çok, 
korunma kültürü 
bilinicine daha çok 
ağırlık verelim diye 
düşünüyorum." 
Depremlerin önce
den belirlenmesi ve 
depremlerin tahmini 
veya sismik tehlike 
analizinin iki farklı 
konu olduğuna 
dikkati Çeken 
Işıkara, şöyle devam 
etti: "Depremlerin 
önceden belirlen
mesi dediğim zaman 
bir depremin nerede, 
ne büyüklükte ve ne 
zaman olacağını 
söyleyebilmek 
demektir. Bilim bir 
depremin nerede ve 
ne büyüklükte ola
bileceğini söylüyor. 
Ama zamanını 
söylemiyor. Sismik 
tehlike analizine 
geldiğiniz zaman 

farklı olasılık yön
temleriyle tahmin 
edebiliyorsunuz. 
Yer tahmini dediğim 
zaman, olma 
olasılığını söyleye
biliyorsunuz.
Olma olasılığını 
söylemek bir 
depremin tarihini 
vermek değildir. Bu 
konuda medyanını 
önemli bir kısmının 
desteğini gördüm. 
Bir kısmınında 
eleştirisini gördüm. 
Biliyorsunuz İstan
bul için 2014 
yılını açıkladım. 
Ama bunu derken 
'işte hoca ilk defa 
tarih verdi" dediler. 
Hayır, ben tarih ver
medim. bu bir tah
min. Yani olma 
olasılığı da var. 
Olmama olasılığı da 
var. Eğer, 2014'te 
olmazsa Marmara'da 
beklenen deprem 
potansiyelinin olma 
olasılığı gittikçe 
artar. Yani kurtuluş 
yok. Er veya 
geç Marmara sal
lanacak. Türkiye'nin 
kalbi sallanacak."
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CEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

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

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

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

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

Bireysel emelılililı sistemi ıleğisiyor
Bireysel emeklilikte 
vergi indirimi yerine 
devlet katkısı 
getiren Bireysel 
Emeklilik Yasa 
Tasarısı, yasalaştı. 
Bireysel Emeklilik 
Tasarruf ve Yatırım 
Sistemi Kanunu ile 
Bazı Kanun ve 
KHK'lerde değişiklik 
yapan kanun 
tasarısı, TBMM 
Genel Kurulu'nda 
kabul edilerek 
yasalaştı.
Kanun, katılım
cıların, bireysel 
emeklilik hesapları
na ödenecek devlet 
katkısı nedeniyle 
vergi yükümlüğü 
doğmamasını 
amaçlıyor. Vergi 
indirimi sistemi ye 
rine devlet katkısı 
getiriliyor.
Devlet, sisteme 
konulan paranın 
yüzde 25'i oranında 
katkı sağlayacak. 
Sistemden 3 yıl 
içinde çıkanlar, 
devlet katkısını ala
mayacak, 3. yılın 
sonunda yüzde 
15'lik, 6. yılın 
sonunda yüzde

35'lik, 10. yılda 
yüzde 60'lık kısım 
çekilebilecek.
Bireysel emeklilik 
sisteminden 
emeklilik hakkı 
kazananlar ile bu 
sistemden vefat 
veya maluliyet 
nedeniyle ayrılanlar, 
devlet katkısı ve 
getirilerinin tamamı
na hak kazanacak. 
Sigorta Bilgi ve 
Gözetim Merkezi 
kurulacak 
Kanuna göre, risk 
değerlendirmesine 
esas bilgileri topla
mak ve bu bilgilerin 
emeklilik şirketleri 
ile Hazine 
Müsteşarlığı tarafın
dan belirlenecek 
kişilerle paylaşıl
masını sağlamak 
amacıyla Sigorta 
Bilgi ve Gözetim

Merkezi kurulacak. 
Terörün finansmanı 
suçundan hüküm 
giyenler, sigorta ve 
reasürans şirketi 
kuramayacak. 
BES'ten emekli 
olmadan, 10 yıldan 
önce ayrılanlar, 
yüzde 15'lik stopaj 
kesintisini dava 
konusu yapılmamak 
şartıyla vergi 
dairesinden alabile
cek. Kredi kartı ve 
banka kartı harcama 
bilgileri, sosyal 
yardım hak 
sahipliğinin tespiti 
ve gelir testi işlem
lerinde kullanılmak 
üzere, elektronik 
ortamda Aile ve 
Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Sosyal 
Yardımlar Genel 
Müdürlüğü'ne 
aktarılacak.

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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NEMRUT VE CENDERE KÖPRÜSÜ (2)
Dünden devam... 
Belli bir yükselti

den sonra “Atatürk 
Barajı’nı” bütün 
ihtişamıyla uzak
tan da olsa göre
biliyoruz.

Yorucu bir yolcu
luğun ardından 
akşamüzeri 
Nemrut’a yani 
tümülüse çıka
bildik.

Güneş bütün par
laklığını ve aydın
lığını sanki bu 
tepelere sunuyor
du. Güneşin batışı
na en az bir bir 
buçuk saat vardı. 
Elimizdeki kay
naklardan 
Nemrut’la ilgili bil
giler edinmeye 
çalışıyoruz.

“Tümülüsün, kral 
ve kral ailesi için, 
önce zemin üzer
ine inşa edilen 
mezar odası, sonra 
üstüne yığılan 

toprak veya taşlar
dan oluşturulan 
yapay tepe tipi, 
anıt mezarlar 
olduğunu kısaca 
anımsatalım. 
Çünkü geze
ceğimiz ve göre
ceğimiz yer bu 
özellikte.

Bu tümülüsün 
çapı 150 metre, 
yüksekliği önceleri 
55 metre iken 
günümüzde 50 
metreye inmiştir.

100 ila 300 gram 
ağırlığındaki mil
yarlarca kırma 
taşın yığılmasıyla 
oluşturulmuş.”

Nemrut’ta bir 
uygarlığın bin yıl
lar sonra nasıl ışıl
dadığını görüyor
sunuz. Yaşanan 
doğa olayları 
nedeniyle yıkıl
malar ve parçalan
malar gündeme 
gelmiş.

Bütün bu olum
suzluklara karşın

“Batı Terası 
denilen yere 
geldiğimizde 
Tanrılar galerisiyle 
karşılaşıyoruz. 
Kimler var:
Kral Antiochus, 

Zeus, Apollo 
Herakles ve bu 
uygarlığa ait tan
rıça 
Kommagene’nin 
heykellerinin yanı 
sıra aslan ve kartal 
heykelleriyle 
karşılaşıyorsunuz. 
İnsanı şaşırtan, 
etkileyen bir man
zara.

Dokuz metre 
boyundaki dev 
heykeller blok 
halinde, sekiz 
yontma taş üst 
üste oturtularak 
yapılmış.

Çeşitli nedenler
den dolayı 
kaidelerinden 
aşağı düşmüş 
heykellerin 
başlarının bile 2 
metreyi geçtiğini

söyleyebiliriz. 
Tümülüs kuzey, 
batı ve doğu 
olmak üzere üç 
terasla çevrilmiştir. 
Heykellerin güzel
liğinden başka 
rölyeflerin de 
insanı büyülediğini 
söylemek 
mümkün.

Kommagene 
uygarlığının 
başkenti 
Arsameia’dan da 
söz edilmeli. 
Nemrut’tan 12 kilo
metre uzakta antik 
yol üzerinde 
Arsameia. 
Buradaki heykeller 
ve rölyefler önemli 
bir özelliğe sahip.

Nemrut’taki bu 
tarihi zenginliğin “ 
Bağımsız 
Kommagene 
Krallığı’ na” ait 
olduğu biliniyor. 
Bu krallığın kuru
luş öyküsü şöyle 
anlatılmaktadır:
“Antik dünyanın 

küçük fakat güçlü 
ve zengin ülkesi 
Kommagene, 
Mithridates 
Kallinikos tarafın
dan M.Ö109 yılında 
bağımsız bir krallık 
olarak kurulur. 
Kallinikos’un Pers 
kralı Darios, 
Mekedonya kralı 
Büyük İskender’le 
akrabalık ilişkileri 
vardır.

Ülkesinde farklı 
inanç ve kültür
lerin olmasına 
karşın birliği ve 
düzeni sağlamada 
büyük başarı 
göstermiştir. 
Kommagene en 
büyük zenginliğe, 
M.Ö 69-8 yılları 
arasında Kral 
Birinci Antiochus 
zamanında kavuş
muştur. Bu 
dönemde Nemrut 
zirvesindeki 
tümülüs, dev 
boyutlardaki tanrı 
heykelleri, rölye
fler vb. yapılmıştır. 
Kral Antiochus 
bunları niçin yap
tırdığını da anlatır.

Devamı yarın...

PLAKET ■ KUPA VE MADAIM ÇEŞİTLERİ İLE mİNİlKTİl

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - 0RQ05Y0I1 VE TANITIM

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

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

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap 8ı Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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Sesleriyle engelleri astılar ATLETİZMDE 
GUBUR TABLOSU

Bursa Kent Konseyi 
Engelliler Meclisi’nin 
üyelerinden oluşan 
Türk Halk Müziği 
Korusu, ‘Bahar kon
seriyle’ engelli ve 
engelli ailelerine 
keyifli saatler 
yaşattı.
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde (TKM) 
düzenlenen konsere, 
Bursa Kent Konseyi 
Yürütme Kurulu 
üyesi Lütfi Taşçı ve 
çok sayıda engelli 
yakını katıldı.
Engelliler Meclisi 
Başkanı İbrahim 
Sönmez, engellilere 
olanak verildiğini 
büyük başarılar elde 
edebildiğini söyledi. 
Müzik çalışmalarının 
yanında futbol, 
okuma-yazma, 
İngilizce kursu ve 
sanat çalışmaları da 
yaptıklarını belirten 
Sönmez, “Yaptığımız 
sosyal faaliyetlerin 
neticesinde birçok 
konuşamayan 
arkadaşımız konuş
maya başladı. 
Yürüttüğümüz pro
jelerle de Türkiye’ye 
örnek oluyoruz. Tüm 
BursalIların kapak 
desteğini 
sürdürmesini bekliy
oruz” dedi.
Engelliler Meclisi 
üyelerinden oluşan 
Kalbin Ritmi Grubu, 
eğitmen Cuma 
Çimen’in önder

KAŞ6D« B«Kl«M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

liğinde yaptığı davul 
şovlarla salonu 
dolduranlardan alkış 
aldı. Sahneye çıkan 
Türk Halk Müziği 
Korusu ise 
seslendirdiği solo ve 
koro şarkılarıyla 
dinleyenlerin 
beğenisini kazandı. 
Kiminin kol değnek
leri, kiminin de san
dalyesiyle sahneye 
çıktığı konserde, 
engelliler söyledik
leri şarkılarla usta 
sanatçıları aratmadı. 
Konserin sonunda 
‘Bursa’nın ufak tefek 
taşları’ türküsünü 
seslendiren koro 
uzun süre ayakta 
alkışlandı. Günün 
sürprizi olarak sahn
eye çıkan zihinsel 
engelli olan Ahmet 
Sezer Şemsir ise 
söylediği türküyle 
yapılan çalışmaların 
faydalarını gözler 

önüne serdi. 
Konserin sonunda 
konuşan Bursa Kent 
Konseyi Yürütme 
Kurulu üyesi Lütfi 
Taşçı, Bursa Kent 
Konseyi’nin 
Türkiye’ye örnek 
çalışmalar yaparken, 
Engelliler Meclisi’nin 
de aynı çizgiyi 
izlemesinin mutluluk 
verici olduğunu 
söyledi. Oturdukları 
yerden sahneye 
bakarken gül 
bahçesindeki gülleri 
gördüklerini ifade 

eden Taşçı, büyük 
bir azim gösteren 
engellileri ve aileleri
ni tebrik etti.
Orkestra Şube 
Müdürlüğü Türk 
Halk Müziği 
Bölümü’nün de eşlik 
ettiği konserin 
sonunda Lütfi Taşçı 
tarafından eğitmen 
Cuma Çimen’e, 
Engelliler Meclisi 
Başkanı İbrahim 
Sönmez tarafından 
ise şef Kemal 
Kamah’ya çiçek 
takdim edildi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü Atletizm 
Bayan takımı, Enka 
ve Fenerbahçe gibi 
güçlü rakiplerle 
mücadele ettiği 
süper Ligi üçüncü 
olarak tamamladı. 
Uzun atlamada 
Türkiye şampiyon
luğunu Bursa’ya 
getiren takımdan 2 
sporcu dünya 
gençler barajını 
aşarak Dünya 
Şampiyonasına 
katılmaya hak 
kazanırken, 4 
sporcu da milli takı
ma seçildi.
Türkiye Atletizm 
Süper Ligi, Ankara 
Naili Moran Atletizm 
Sahası’nda 5-6 
Haziran tarihlerinde 
yapılan final yarış
maları ile tamam
landı. Bayanlarda 
Enka Spor Kulübü 
Süper Ligi birinci 
olarak tamamlarken, 
Fenerbahçe Spor 
Kulübü de ikinci 
oldu. Toplam 10 
takımdan 200’e 
yakın sporcunun 
mücadele ettiği 
yarışlarda Bursa 
Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü ise güçlü 
rakiplerini geride 
bırakarak, 

üçüncülüğü elde 
etti.
Türkiye şampiyon
luğu Bursa’da 
Büyükşehir 
Belediyespor’lu 
Emel Güngör, uzun 
atlamada 6.46 
metrelik derecesiyle 
Türkiye Şampiyonu 
olurken, 3 adım atla
mada Esra Emiroğlu 
13.08 metrelik dere
cesiyle gençler 
dünya barajını 
geçerek, Temmuz 
ayında Barselona’da 
yapılacak Dünya 
Şampiyonasına 
katılmaya hak 
kazandı. Yine Bursa 
Büyükşehir 
Belediyespor’lu 
Şahsenem Sarı da 3 I 
bin metre engelli 
koşuda 10.34 dakika 
ile dünya gençler 
barajını aştı ve 
Barselona’ya gitme 
hakkını elde etti.
Balkan gençler 
seçmesinde de 
Büyükşehir 
Belediyespor’lu 
Özge Soylu 100 
metre engellide, 
Betül Aslan 1500 
metrede, Kader 
Ceyhan 400 metrede 
ve Esra Emiroğlu da 
3 adım atlamada 
Milli Takım’a 
seçilme başarısı 
gösterdi.

SATILIK DAİREEER
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
UMURBEY KAYALAR KAFE 

VE RESTAURANT’TA 
PARK TİME VE FULL TİME 

ÇALIŞACAK
BAY VEYA BAYAN ELEMAN 

VE 
MUTFAK ELEMANI 

ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

Kayalar Sok. No: 15
Tel: 525 06 16 UMURBEY

SATILIK
1) KROM SOKAK’TA 

140 M2 DÜKKAN 70.000 TL
2) ŞİRİN PLAZA’DA

3. KAT 25 NOLU İÇİ YAPILI 
MUTFAK VE WC’Lİ

130 M2 OFİS 120.000 TL
3) MANASTIR BAYTAŞ 

ZÜMRÜT VİLLALARINDA 
İÇİ YAPILI DUBLEKS EV

SATILIKTIR

0541 516 61 54
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Emekliye zam Mı 
22 Haziraıı'da ödenecek

Memur zamlı maaş alacak
Memurların ardın
dan, yaklaşık 2 
milyon memur 
emeklisinin merakla 
beklediği ‘zam fark
larını’ ödeme takvi
mi de belli oldu. 
2 milyon 910 bin 
602 memur emek
lisi, malul, vazife 
malulü, dul veya 
yetim aylığı alan 
kişinin 1 Ocak-30 
Haziran 2012 döne
mine ait yüzde 4 
oranındaki zam 
farkları ile yüzde 
2.25 oranındaki geç 
ödeme farkları 22 
Haziran tarihinde 
ödenecek.
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK), 
memur emeklisi, 
malul, vazife 
malulü, dul veya 
yetim aylığı alanlara 
maaş ve gecikme 
farklarının ödenme
sine ilişkin duyuru 
yaptı. Duyuruda, 
SGK’nın 5434 sayılı 
T.C. Emekli Sandığı 
Kanununun mülga 
hükümlerine göre 
emekli, adi malul
lük, vazife malul
lüğü, dul veya yetim 
aylığı alan 1 milyon 
910 bin 602 kişinin 
01 Ocak-30 Haziran 
2012 dönemine ait 
yüzde 4 oranındaki 
zam farkları ile 
yüzde 2.25 oranın
daki geç ödeme 
farklarının Haziran 
ayının son haftasın
da ödenmesi 
konusunda yoğun

bir çalışma yaptığı 
ve hesaplama 
işlemlerini tamam
landığı belirtildi. 
Buna göre, 1 
Ocak-30 Haziran 
2012 dönemine ait 
yüzde 4 oranındaki 
zam farkları ile 
yüzde 2.25 oranın
daki geç ödeme 
laridan ilgililere 
aylık almakta olduk
ları Banka ve PTT 
şubeleri tarafından 
22 Haziran 
2012 tarihinde 
ödenecek.
Ayrıca 1 Temmuz- 
31 Aralık 2012 
döneminde geçerli 
olmak üzere belir
lenen yeni kat
sayılar da 1 
Temmuz 2012 tari
hinden itibaren 
aylıklara yansıtıla
cak ve zamlı aylık
lar ilgililerin aylık 
almakta oldukları 
Banka ve PTT

Şubeleri tarafından 
1-5 Temmuz 2012 
tarihleri arasında 
aylık almakta olduk
ları günde 
ödenecek.
Buna göre; 
Aylıklarını birer 
aylık olarak alanlar 
ile aylıklarını üç 
aylık olarak 
Temmuz 2012 
tarihinde alacak
ların, Temmuz 
2012 aylık ve üç 
aylıkları zamlı 
olarak ödenecek. 
Aylıklarını üçer 
aylıklar halinde 
almakta olanlardan; 
Mayıs 2012 
tarihinde aylık 
alanlara Temmuz 
2012 ayı için 1 aylık 
tutarında, Haziran 
2012 tarihinde aylık 
alanlara ise 
Temmuz - Ağustos 
2012 ayları için 2 
aylık tutarında fark 
ödenecek.

2.7 milyon kişiye 
325 ile 1530 lira 
arasındaki zam fark
ları ödenecek. 
Memurlar zamlı 
maaşlarını alacak.
2.7 milyon kişiye 325 
ile 1530 lira arasın
daki zam farkları 
ödenecek. Maliye 
Bakanlığı, tüm 
hesaplamaları 
tamamladı. 2.7 mil 
yon memurun yüzde 
4 zam eklenmiş yeni 
maaşları ödenecek. 
Zamla birlikte 
aile yardımı ödeneği 
de dahil edilmiş 
en düşük memur 
maaşı bin 694 lira 
oldu.

Maliye Bakanlığı 
düğmeye bastı. Yeni 
uygulama başlıyor. 
Sadece geçen yıl 
138 milyon bilet ve 
10 milyon yolcu lis
tesi düzenlenince 
Maliye düğmeye 
bastı.Hem tasarruf 
sağlayacak hem de 
kayıtdışılığı önleye
cek e-bilet uygula
masıyla alınan 
biletler yolcunun e- 
postasına gönderile
cek.e-postası 
olmayanlar trene 
vapura binemeye- 
cek.
Habere göre: Maliye 
Bakanı Mehmet 
Şimşek’in talimatıyla 
karada ve denizde e- 
bilet dönemi başlı 
yor. Mehmet Şimşek, 
sadece 2011 yılında 
yaklaşık 183 milyon

Ortalama maaş, bin 
967 liraya yük
selirken, ek öde
menin de dahil 
olduğu en düşük 
memur emeklisi 

bilet ve 10 milyon 
yolcu listesi düzen
lendiğinin belirlen
mesi üzerine düğm
eye bastı.
Yarattığı yüksek 
maliyetler nedeniyle 
kayıtdışıy la 
mücadele kapsamın
da e-bilet düzen
lemesi ile artık 
şehirlerarası ve ulus
lararası kara ve 
deniz seyahatlerinde 
kağıt bilet dönemi 
sona erecek. Yerine 
getirilen e-biletle 
beraber yolcu lis
teleri de elektronik 
ortama taşınarak 
yolcu listelerinde de 
kağıt sistemi 
kaldırılacak. Trene, 
otobüse ve vapura 
binmek isteyen 
herkesin e-postası 
olmak zorunda,

maaşı bin 42 lira 
oldu. Maaşlar, 1 
Temmuz’dan itibaren 
bu rakamların 
üstüne yüzde 4 daha 
zamlanacak.

çünkü biletler mail 
yoluyla alınacak. 
Maliye Bakanlığı’nın 
elektronik fatura 
uygulamasından 
sonra şimdi de elek
tronik bilet uygula
ması başlıyor.
Mevcut uygulamada 
yolcu biletleri, yolcu 
taşımacılığı yapan 
firmalar tarafından 
elektronik ortamda 
oluşturuluyor ve 
internet ortamında 
satılıyor olmasına 
rağmen yasal 
mevzuat gereğince 
yolculara kağıda 
basılarak veriliyor. 
Kağıda basılan 
biletin ikinci kop 
yasının, yasal sakla
ma sürelerince 
mükellef tarafından 
saklanması 
gerekiyor.

I T M

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 1.0 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

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

HASTANELER

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 543 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 94

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

ı W

Devlet Haeteneel 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer. Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 554 80 88

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4298 

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 yaymlanmaz)

laılıimıMl
VENÜS SİNEMASI 

SAĞ SALİM:11:30- 
14:00-16:15-18:30- 

20:30 
MAVİ

PANSİYON:12:00- 
14:15-16^0-20:00

REZERVASYON 513 33 21 
CIUŞAVM TUTKU 

SUPERTURK:
13.30-15.30-17.30 

19.30-21.30
SEN KİMSİN: 12.00- 

14.00-16.00-18.00-20.30
FETİH 1453:11.30 
14.30-17.30-20.30 

Rez. Tel: 51415 00
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VOLEYBO L YflZ TU R HUVflSI COSKÜLO BftSLAD I
Gemlik 
Belediyesi’nin İlçe 
Gençlik Hizmetleri ve 
Spor Müdürlüğü ile 
birlikte organize 
ettiği Voleybol Yaz 
Turnuvası coşkulu 
bir törenle başladı. 
Spor Salonunda 
düzenlenen ve 10 
takımın iki grupta 
mücadele edeceği 
turnuvanın finali 29 
Haziran 2012 Cuma 
günü yapılacak. 
Turnuvanın açılış 
töreninde konuşan 
Gençlik Hizmetleri ve 
İlçe Spor Müdürü 
Ahmet Adil Tunç, ilçe 
spor etkinliklerine ve 
tesisleşmesine 
maddi ve manevi 
yardımları esirge
meyen Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a teşekkür 
etti. Bu tür organiza
syonlarda sadece 
gençlerin değil, 
yetişkinlerin de spor 
yapmalarına olanak 
sağlandığına dikkat 
çeken Ahmet Adil 
Tunç, Olgunlar 
Kategorisi Futbol 
maçlarını 
Kaymakamlık Kupası 
Basketbol maçlarının 
takip ettiğini, şimdi 
de Voleybol 
maçlarının 
başladığını söyledi. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’da konuş
masında Gemlik’in 
sportif etkinlikler 
konusunda çok 
şanslı bir ilçe 
olduğunu belirterek, 
"Belediyemiz ile 
uyumlu çalışan 
Gençlik Hizmetleri 
İlçe Spor Müdürlüğü,

Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Spora ilgi 
duyan çok sayıda 
kurum ve kuruluşu
muz var. Amacımız 
7’den 70’e herkesin 
spor yapmasına 
imkân sağlamak" 
dedi.
Tesisleşme, malzeme 
yardımları, bakım, 
onarım, yeni spor 
sahaları kazandırma 
çalışmalarını sporla 
ve halkla iç içe olmak 
diye nitelendiren 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Gemlik 
Belediye Spor Judo 
Takımı’nın Türkiye 
Şampiyonalarındaki 
başarıları, İmam 
Hatip Lisesi Voleybol 
Takımının Bursa 2. si 
olmasını, Gemlik 
Spor’un futbolda 
Play Off maçları 
oynamasını, yine 
Gemlik Belediye Spor 
alt yapı kategori
lerindeki takımlarının 
başarılarını da anlattı. 
Refik Yılmaz, 
tesisleşme ve spora 
yatırım yapıldığında

başarının da 
beraberinde geldiğini 
ifade ederek, "Bu 
tesisleri seyirlik 
değil, kullanmak için 
yaptık. Eskirse yeni
leriz, yetmezse 

yenilerini yaparız, 
kırılırsa onarırız. 
Ancak yeter ki 24 
saat 7’den 70’e 
herkes spor yapsın" 
diye konuştu.
Voleybol Turnuvasına 

da değinen Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, "Sporun 
yanında dostluk, 
arkadaşlık, birlik ve 
beraberliğinde 

pekişeceği turnuva 
herkese hayırlı olsun. 
Turnuvaya katılan 
tüm takımlara ve 
sporcularına 
teşekkür ediyor, 
başarılar diliyorum. 
Bu turnuvayı gençler 
ve yıldızlar kategori
lerinde de devam 
ettirelim” dedi. 
Turnuvaya Ayşe Ziver 
Karataş İlköğretim 
Okulu, Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi, 
Muhasipler, Gemlik 
Belediyesi, GEM- 
PORT, ÇİMTAŞ, 
Kars-Ardahan- 
Iğdırlılar Derneği, 
Cezaevi, Roda 
Limancılık ve 
Aksa Doğalgaz 
takımları katılıyor. 
Turnuvanın açılış 
maçında ise Ayşe 
Ziver Karataş 
İlköğretim 
Okulu ile Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi karşı 
karşıya geldi.
Özellikle ikinci seti 
oldukça çekişmeli 
geçen maçı 25-14 ve 
25-21 ’lik setlerle 
Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu 2-0 
kazandı.
29 Haziran 2012 
Cuma akşamı 
oynanacak 
3.lük 4.lük ve final 
maçı ile sona 
erecek turnuvada 
Başhakem olarak 
Ramazan Ünal, 
Yardımcı Hakem 
olarak Hasan Kapu, 
Yazı Hakemi olarak 
Şükrü Altay ve 
Gözlemci olarak da 
Bülent İnselbağgil 
görev yapıyor.

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

40 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83



Gazetemiz Gemlik KÖRFEZ, bu sayısıy
la 40. yayın yılına girdi. 16 Haziran 1973 
tarihinde ilk sayısı çıkan Gemlik Körfez, 
haftalık olarak yayınlanırken, 2 Şubat 
2002 tarihinden itibaren haftada 6 gün 
olarak yayın yaşamına devam ediyor.

Gemlik’in 40 yıldır sesi, gözü ve kulağı 
olan gazetemiz, yurt genelinde çıkan 
yerel gazeteler arasında saygın yerini 
uzun yıllardır koruyor.
Kesintisiz 39 yıl yayınlanan Gemlik 
Körfez Gazetesi’nde çalışan birçok

arkadaşımız, Bursa basınında önemli 
görevler üstlendiler. Gemlik'te yaşanan 
olaylar ve bunlarla ilgili yorumlarıyla 
dünü yarına taşıyacak tek yazılı belge 
olan gazetemizi, bugünlere getiren 
okurlarına Gemlik Körfez Gazetesi

sahibi ve çalışanları olarak teşekkür 
ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. 
39 yıl içinde bizlere yazılarıyla güç 
katan, destekleyen, yaşayan ve 
hayatta olmayan arkadaşlarımızı, 
dostlarımızı da minnetle anıyoruz.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
www.genilikkorfezgazetesi.com infoffigeııılikkorfezgazetesi.com

[ Gece kulübünde 
ş cinayet
I Bursa'da bir gece kulübünde 2 

gün önce işe başlayan güvenlik
I görevlisi, tartıştığı kasiyeri 
| bıçaklayarak öldürdü. Syf 3’de

Hukuk Fakültesi ilk 
mezunlarını veriyor

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından deniz suyunda 
periyodik olarak yapılan 
ölçümlerde Bursa'nın sahilleri 
temiz çıktı. Güney Marmara'da 
22 ayrı noktadan alınan deniz 
suyu numunelerinde kirliliğe 
rastlanmadı. Karacaali İzcilik 
Kampı, Gemlik Büyükkumla 
Halk Plajı, Gemlik Küçükkumla 
Orman Parkı en iyi suya sahip 
sahillerimiz çıktı. Sayfa 2’de

Mezuniyet töreni, bugün saat 11.oo de başlayacak. 
Hukuk Fakültesi’nin yapımı için tüm maddi ve manevi 
desteği sağlayan Borusan Kurucusu ve Onursal Baş 
kanı Asım Kocabıyık da törene katılacak. Haberi syf 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış 
- --------- <.

40. yılımızı kutluyoruz
Gemlik Körfez Gazetesi bugün 40. yılına girdi. 
Yerel bir gazetede, kazanç amacı gütmeden, 

39 yılı geride bırakmak oldukça zor bir süreç.
En ilkel baskı teknikleriyle başladığımız yayın 

yaşamında, harfleri tek tek elle kumpaslarda 
dizer, kalıpları bağlar ve sayfalan katlayarak el 
sallama Alman malı Viktoria marka makinamız- 
da basardık.

Haftalık 4 sayfa bir gazetenin hazırlanması ve 
harflerin dağıtılması 3 günümüzü alırdı.

1980’1i yıllara geldiğimizde tek tek dizilen 
kurşun harfler yerine, lino tayp denilen dizgi 
makinasında kurşun satır halinde haberleri di 
zerek bir ileri tekniğe kavuşmuştuk.

Yıllar sonra bilgisayarlar herşeyi değiştirdi.
Devamı sayfa 4’de

Milli IIIIISIIBSlJlIl
Anayasa Mahkemesi dün Cumhur 
başkanı Abdullah Gül’ün görev 
süresinin 7 yıl olduğunu, ikinci kez 
aday olabileceğini açıkladı.
Anayasa 
Mahkemesi uzun 
süredir tartışılan 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’ün 
görev süresi ile 
ilgili son kararını 
yerdi.
Mahkeme, Gül’ün 
görev süresinin 7 
yıl olduğuna karar 
verdi. Kararda, 
Gül’ün ikinci kez 

7 yıl olarak 
belirleyen yasa 
hükmünü oy çok
luğuyla Anayasaya 
aykırı bulmadı.

aday olabileceği de 
belirtildi.
Yüksek Mahkeme, 
Cumhurbaşkanı 
Gül’ün görev süresi

CHP ll Kongresi 
yarın toplanıyor
Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa 
İl kongresi, yarın 
yapılıyor.
Gürhan Akdoğan’ın 
aday olmadığını 
açıklayacağı İl 
kongresinde, eski 
Nilüfer İlçe Başkanı 
Metin Çelik, eski 
milletvekili ve 
Baro Başkanı 
Yahya Şimşek ile 
Mustafa Şenyurt 
adaylık için yarışa
caklar.
CHP il başkan 
adayları, kongre 
öncesi son

ziyaretlerini 
sürdürüyor.
Dün, CHP Gemlik 
İlçe Örgütü’nü 
ziyaret eden Yahya 
Şimşek ve Metin 
Çelik parti yönetici
leri ve delegeler ile 
buluştular.
CHP İlçe yönetimi, 
Pazar günü yapıla
cak olan İl 
Başkanlığı seçim
lerinde takınılacak 
tavrı görüşmek 
üzere dün akşam il 
delegeleri ile 
biraraya gelerek, 
toplandılar.

http://www.genilikkorfezgazetesi.com
infoffige%25c4%25b1%25c4%25b1%25c4%25b1likkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

40 yıldır varız!
“Gemlik Körfez” Gazetesi 40 yaşında. 

Yerel bir gazeteyi kırk yıl yaşatmak dile 
kolay.

40. yıl bu!
Uzatılmış insan ömrünün yarısı...
Gazetenin ilk yıllarında milyarlarca harf 

tek tek kumpaslara sabırla dizilerek yayın
landı “Gemlik Körfez”

Daha sonraki yıllarda, entertip ve ofset 
baskı döneminde yine milyarlarca kez par
maklar tuşlara basılarak bu gazete yayına 
hazırlandı. Gözler milyarlarca kez tuşları 
ekranları izledi. Yanlış mı, doğru mu 
basıldı diye.

Uykusuz geçen geceler, düzenli yen
meyen yemekler, gece yarılarına kadar 
süren çalışmalar, haber peşinde koşmalar, 
basın toplantılarını izlemeler.

Ne için?
Bu gazeteyi yayınlayabilmek için 

toplumu aydınlatmak; halka hizmet için...
Önceleri biraz resmi ilan alabiliyordu 

gazete.
Yerel basın halka yakın olduğundan 

olumsuzluk görüp, yansıttığından siyasi 
iktidarların hep korkulu rüyasıdır.

Sesi kısılmalı, yok edilmeli, o nedenle 
gelir kaynakları kesilmeli, resmi ilan mı 

almak istiyorsun yedi elemanı sigortalı 
çalıştır, al ilanı deniyor.

Bütün bu maddi zorluklara rağmen 
Gemlik Körfez, yayın hayatına devam 
ediyor.

Çünkü “Gemlik Körfez” Sayın Kadri ve 
Serap Güler’in vazgeçilmezi.

Kadri Güler, başyazarlığından başka bir 
müvezzi gibi tüm abonelere bizzat dağıtım 
yapıyor. Gideri gelirinden fazla olduğun
dan maddi katkıları da çabası.

Serap Güler de hem Yazı İşleri Müdürü 
hem de editörü gazeteyi baskıya hazır
layan o.

Prensip sahibi bir insanın belirli bir 
amacı varsa; kurduğu işletmenin ömrü 
yettikçe, parasal gücü var oldukça o işlet
menin varlığını devam ettirmek,

İnançlarını savunmak, halkın sorunlarına 
eğilmek, dile getirmek, noksanlıkların 
giderilmesine yardımcı olmak, yolsuzluk 
ve usülsüzlüklerle mücadele etmek, halkı 
uyarıp aydınlatmak, yaşanır bir ilçe oluş
turmaya gayret göstermek vatandaşlık 
görevi.

Gemlik Körfez de, bu görev baş yazarın
dan, yazarına, yazı işleri müdüründen, 
editörüne, baski operatörlerine kadar 

yerine getirilmeye çalışıyor.
Gemlik Körfez, parlamenter demokrasiye 

inanır, benimsenir, her türlü darbelere 
karşıdır. ♦
Gemlik Körfez, Atatürk ilke ve devrim- 

lerinin Laik Cumhuriyetin vatanın bölün
mez bütünlüğünün yılmaz savunucusudur.
Gemlik Körfez, din ve vicdan hürriyetine 

saygılıdır.
Gemlik Körfez, ifade ve basın hürriyetine 

müdahaleye ve baskıya karşıdır.
Yazarları hiçbir müdahaleye maruz 

kalmadan görüşlerini yazar.
Gemlik Körfez, bağımsızdır.
Herhangi bir partinin organı değildir.
Her partiye eşit mesafededir.
Haberleri objektif yansıtır.
Gemlik Körfez, emeğin ve en yüce değer 

olduğuna inanır.
Gemlik Körfez, halkın dilek ve şikayet

lerini, görüşlerini yansıtabileceği bir 
kürsüdür.
Gemlik Körfez, gazeteci yetiştiren bir 

okuldur. Bursa yerel basınındaki bazı 
yazarlar yetiştirdikleridir.

Gemlik Körfez, halk için vardır, onun 
gözü, kulağı, sesidir.

Gemlik Körfez, okunmak için alınan 
gazetedir, gazete!..

O’nu oku, okut, abonesi ol, yaşat!
Yaşat ki; bilgili, görgülü, huzurlu, 

yaşayasın.
Haksızlıkhğa uğradığında savunmanın 

olsun!
Ömrün uzun, başarıların daim olsun, 

Gemlik Körfez. Yitirdiğimiz arkadaşlarımız 
Cengiz Göral, Mehmet Sevinç, Yılmaz 
Akkıhç, ve Ali Aksoy’u rahmetle anıyoruz.

Ruhları şad olsun...

Denizlerimiz temiz cıkiı
Bursa İl Sağlık 
Müdürlüğü tarafın
dan deniz suyunda 
periyodik olarak 
yapılan ölçümlerde 
Bursa'nın sahilleri 
temiz çıktı. Güney 
Marmara'da 22 ayrı 
noktadan alınan 
deniz suyu 
numunelerinde 
kirliliğe rastlan
madı.
Bursa İl Sağlık 
Müdürlüğü'nün 
Haziran ayında 
yaptığı ölçümlerde 
Gemlik, Mudanya, 
Karacabey, İznik 
gölünde 22 sahil ve 
plajdan alınan 
numunelerin temiz 
çıktığı bildirildi. 
En iyi suya sahip 
sahillerin 
Mudanya'ya bağlı 
Burgaz Halk Plajı, 
Kızılay Kampı, 
Gemlik'e bağlı 
Karacaali İzcilik 
Kampı, 
Karacabey'e bağlı 
Malkara Halk Plajı

olduğu ortaya çıktı. 
Orta kalitede suya 
sahip halk plajları 
ise, Gemlik 
Büyükkumla Halk 
Plajı, Gemlik 
Küçükkumla 
Orman Parkı, 
Burgaz Altın Kum 
Halk Plajı, Darka 
Tatil Köyü olarak 
açıklandı.
Bursa'da sağlık 
açısından mahzurlu 
olan veya girile

meyecek derecede 
kirli plaj bulun
madığı bildirildi. 
Sağlık Müdürlüğü 
yetkilileri, düzenli 
olarak sahillerden 
numune alınıp 
laboratuvara tahlile 
gönderdiklerini 
söyledi.
Bursa'nın sahil
lerinde toplam 
koliform değerleri 
ise şöyle sıralandı: 
Hasanağa İzcilik

Kampı 500, 
Zeytinbağı Halk 
Plajı 360, 
Yeniköy Halk 
Plajı 450, 
Orhangazi Halk 
Plajı 450, inciraltı 
Halk Plajı 600. 
Yetkililer 100 mili 
litre suda toplam 
koliformun binin 
altında olmasının 
denize girilebile
ceği anlamına 
geldiğini söyledk

MnMı

Ortaöğretim ve ön 
lisans düzeyinde 
yapilacak KPSS için * 
başvurular 18 
Haziran-4 Temmuz 
tarihleri arasında 
alınacak 
2012-KPSS, 
ortaöğretim ve ön 
lisans düzeyinde 23 
Eylül 2012 Pazar 
günü, sabah ve öğle
den sonra olmak 
üzere iki oturumda 
yapılacak.
Sınava ortaöğretim 
ve ön lisans 
mezunlarıyla mezun 
olabilecek durumda 
olan adaylar 
girebilecek. 
Başvurular 18 
Haziran-4 Temmuz 
2012 tarihleri 

arasında yapılacak 
ve başvuru 
merkezlerince 
yürütülecek.
Ortaöğretim kurumu 
müdürlükleri ve 
ÖSYM sınav merkezi 
yöneticilikleri 
KPSS'de başvuru 
merkezi olarak 
görev yapacak. 
Sınava katılmak 
isteyen adaylar, 
kılavuz ile aday 
başvuru formuna, 
başvuru süresi 
içinde ÖSYM'nin 
"http://www. 
osym.gov.tr" 
internet adresinden 
ulaşacak.
Kılavuzun dağıtımı 
ve satışı 
yapılmayacak.

osym.gov.tr
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Gece kuluüiinde cinayet
Bursa'da bir gece 
kulübünde 2 gün 
önce işe başlayan 
güvenlik görevlisi, 
tartıştığı kasiyeri 
bıçaklayarak 
öldürdü.
Edinilen bilgiye göre 
olay, saat 06.00 
sıralarında merkez 
Osmangazi ilçesi 
Demirtaş Mahallesi 
İnönü Caddesi'nde 
bir gece kulübünde 
meydana geldi. İddi
aya göre, saat 05.00 
sıralarında kapanan 
pavyondan ayrıl
mayan kasiyer A. B. 
(54) ile 2 gün önce 
güvenlik görevlisi 
olarak işbaşı yapan

Otomohil otntıiis durağına giıdi
Bursa'da alkollü 
olduğu iddia edilen 3 
kişinin bulunduğu 
otomobil, aşırı hız 
sonucu otobüs 
durağına ve elektrik 
direğine çarparak 
durabildi.
Araçtakilerin yara
landığı kazada, oto
büs durağında kims
enin bulunmaması 
faciayı önledi 
Kaza, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Kükürtlü Mahallesi 
Sırameşeler Metro 
istasyonu önünde, 
saat 05.30’da mey
dana geldi. Acemler 
istikametinden şehir 
merkezine gelmekte 
olan Turgay A. (24) 
yönetimindeki oto
mobil, aşırı hız

Okul müdürü kazada hayatını kaybetti
Karacabey'de mey
dana gelen trafik 
kazasında bir okul 
müdürü hayatını kay
betti.
Alınan bilgiye göre, 
14 Eylül ilköğretim 
Okulu Müdürü 
Osman G. (56), yol 
inşaatı sebebiyle tek 
şeride düşen çevre 
yolunda karşıdan 
karşıya geçmek 
isterken, Nihat D. 
(49) idaresindeki oto
mobilin altında kaldı. 
Ağır yaralanan 
Osman G., olay yer-

H. Ç. arasında 
henüz belirlene
meyen bir sebepten 
dolayı tartışma çıktı. 
Başka suçlardan da 
kaydı bulunduğu 
öğrenilen H. Ç., 

nedeniyle kontrolden 
çıktı. Otobüs durağı
na çarptıktan sonra 
sürüklenen otomobil, 
elektrik direğini 
yerinden söktükten 
sonra durabildi.
Araçta bulunan 
Ferhat Ç. (25) ve 
Vedat A. (33) kırılan 
camlardan fırlayarak 

ine gelen sağlık ekip
leri tarafından 
Karacabey Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıl 
dı. Ardından Bursa 
Tıp Fakültesi’ne sevk 

öfkesine hakim ola- 
mayıp kasiyer A. B.'ı 
bıçaklayarak sırra 
kadem bastı. A.B. 
hayatını kay be 
derken, olayı 
gördükleri iddia 

yol ortasına savru- 
lurken, sürücü ise 
direksiyon 
mahallinde sıkıştı. 
Çevredeki vatan
daşların ihbarı üzer
ine olay yerine gelen 
112 Acil Servis ekip
leri, Ç. ve A.'ı 
Muradiye Devlet 
Hastanesi’ne kaldırdı.

edilen G., yolda kalbi 
durunca tekrar 
Karacabey’e getirildi. 
Burada yapılan 
müdahalenin ardın
dan tekrar hayata 

adilen bir güvenlik 
ile kadın temizlik 
görevlisi ifadeleri 
alınmak üzere 
cinayet bürosuna 
götürüldü.
Cinayeti polisten 
öğrendiklerini 
söyleyen servis 
görevlisi Y.B. ise 
tartışmayı 
görmediklerini, 
cinayetin neden 
işlenmiş olduğunu 
bilmediğini söyledi. 
Olaydan sonra firar 
eden şüphelinin de 
yaralandığı ifade 
edilirken, cinayet 
masası dedekti
flerinin soruştur
ması sürüyor.

Vatandaşlar, kurtar
ma ekiplerini bek
lemeden cam ve 
kapıları kırarak araç
ta sıkışan sürücüyü 
çıkarıp sedyeye 
koyarak ambulansa 
taşıdı.
Kazayı gören vatan
daşlar aşırı hız yapan 
sürücünün direksiy
on hakimiyetini 
kaybedip otobüs 
uûTây ıTîa ve Gıcktrik 
direğine çarptığını, 
otobüs durağında 
kimsenin bulunma
masının faciayı 
önlediğini anlattı.
Polis ekipleri 
çevrede yaptığı 
araştırmada bira 
şişeleri bulurken, 
kazayla ilgili soruş
turma başlattı.

döndürüldü.
Tekrar ambulansla 
Bursa’ya sevk edilen 
Osman G. yplda 
hayatını kaybetti. 
Kaza haberinin 
duyulması üzerine 
hastaneye akın eden 
G.’in mesâi 
arkadaşları ve öğret
menler göz yaşlarına 
boğuldu. G.’in yolun 
diğer tarafından 
bulunan Şoförler 
Odası’na gitmek için 
karşıdan karşıya 
geçmek istediği 
öğrenildi.

Bursa'da bıçaklı 
kavga: 4 «aralı

Bursa'da bıçak ve 
silahlarla kavgaya 
tutuşan 2 grup, 
karakolun önünde 
tekrar birbirine girdi. 
Olayda 4 kişi yara
landı.
Edinilen bilgiye 
göre aralarında ala
cak verecek mesele
si olan 2 grup, dün 
saat 12.30 sıraların
da Altinova 
Mahallesi Yeni 
Yalova Yolu 
üzerinde kavga 
etmeye başladı.
Kavganın büyümesi 
üzerine Beşir T. (56), 
bıçakla Mehmet A.. 
U. (49) ve Lütfü 
ll.'yu (45) yaraladı. 
Mehmet A. U. ise 
belinden çektiği 
silahın kabzası ile 
Beşir T.'nin kafasına 
vurdu.
Olaya müdahale 
eden Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
tarafları gözaltına

KAŞCDC 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

HMffl ABONE OLDUNUZ MU?
ttııiriı lıı ılıttı ılıttı umul 

alarak karakola 
götürdü. Ancak 
şahıslar, karakolun 
yanında bulunan 
sokakta tekrar » 
bıçaklı kavgaya 
tutuştu. Birbirlerini 
darp eden gruplar
dan bu kez Namık E. 
(36) bıçakla yara
landı. Polis ve 
destek ekiplerin 
anında müdahalesi 
ile kavga büyüme
den önîedi.
Yaralılar ambu
lanslarla çeşitli has
tanelere 
kaldırılırken, polis 
olayla ilgili 9 kişi 
hakkında işlem 
yapıp 7 kişinin 
ifadesine başvurdu. 
Yaralılardan 
Lütfü U. ve Namık 
E.'nin ifadeleri ise 
müşahede altında 
oldukla^ için alına
madı, Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

a “SUYUNU BOŞA 
t' llifl HARCAMA"

TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Güne Bakış Hukuk Fakültesi ilk
mezunlarım veriyor

40. yılımızı kutluyoruz..
Bilgisayarla gazete hazırlamak büyük değişiklik

lere neden oldu.
Ardından gelen tipo baskı makinaların yerine 

ofset sisteme geçiş, hem kaliteyi hem de ön hazır
lığı kolaylaştırdı.

Gemlik Körfez Gazetesi, 40 yıl önce büyük 
ağabeyim Erol Güler tarafından kuruldu.

Gazetenin çıktığı günden bugüne kadar, hiç 
kesintisiz her sayısının hazırlanmasında Gemlik 
Körfez’in başında oldum.

0, adeta benim bir parçam oldu.
Ağabeyimin aramızdan ayrılmasından sonra bir 

süre de ortanca ağabeyimle birilikte yürüttük 
gazeteyi çıkarmayı.

1994 yılından beri Gemlik Körfez tamamen bana 
ait oldu.

Rahmetli Mehmet Cengiz Göral öldürülesiye dek 
gazetemizde Sorumlu Müdürlük ve köşe yazarlığı 
yaptı.

Rahmetli Yılmaz Akkılıç, Av. AH Aksoy, emekli 
öğretmen Mehmet Sevinç kalemleriyle bize destek 
oldular.

Onlarca kişi yazılarıyla zaman zaman katkı 
koydu Gemlik Körfez’e.

12 Eylül darbesinden sonra, Gemlik Körfez 
Türkiye'de ilk kapatılan yerel gazete oldu.

Sıkı yönetim mahkemelerinde Yılmaz Akkılıç 
ağabeyimle yargılandık.

Beraat ettik.
Askerin postalının fotoğrafını çekmeyi bahane 

edip, içki masalarında jandarmanın resmi yazısı, 
Azot Restaurantı’nda değiştirilerek, sol örgüt 
suçlamasıyla Askeri Hara’da 2 gün tutsak kaldık.

Cengiz’i 1979 yılının 3 Temmuz günü evine 
giderken şehit verdik.

Saldırılara uğradık, dövüldük.
Öğretmenlik yaparken sürüldük.
Bizi yıldıramadılar.
Dün iktidarda AP vardı, bugün AKP var.
Değişen hiçbirşey yok.
Gemlik Körfez, dimdik ayakta ve Gemlik'in gözü, 

kulağı sesi olmayı sürdürüyor.
Gemlik Körfez bir kasaba gazetesi ama gazeteci 

liğin de okulu.
İhsan Bölük, Hadi Özsayın, Yılmaz Akkılıç, 

Necati Kartal gazetemizde yetiştiler.
Bursa basınında önemli yerlere geldiler.
İnan Tamer ağabeyim, gazetemiz çıktığı günden 

beri bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı.
Gürhan Çetinkaya kardeşim, hiçbirşeyden çekin

medi, doğru bildiğini günlük gazete olduğumuz 
günden beri yazdı, yazmaya devam ediyor.

Erhan İzgi öğretmenim bilgisi ve kültürü ile 
yazılarıyla bize destek oluyor.

Seyfettin Şekersöz, bizim yüzümüzden Belediye 
ki işinden oldu.

Gemlik'te sporun kalbini o tutuyor.
Biz, büyük biraileyiz.
Kimi aramızdan kopmalar oluyor ama biz yine 

aynıyız.
Gidenler bizi yolumuzdan ve doğrularımızdan 

alıkoyamıyor. Bir süre sonra kaybolup gidiyorlar, 
biz ise, dimdik ayaktayız.

Gemlik Körfez 40. yaşına girdi bugün.
Gemlik'in nabzını tutabilmek için eşimle birlikte 

günde 13 saat ayaktayız.
Gemlik’i yarınlara taşıyoruz.
Bizi, 40 yıl ayakta tutan okurlarımıza sonsuz 

teşekkürler....

Mezuniyet töreni, bugün saat 11.oo de başlayacak. Hukuk Fakültesi’nin 
yapımı için tüm maddi ve manevi desteği sağlayan Borusan Kurucusu ve 

Onursal Başkanı Asım Kocabıyık da törene katılacak.
2008 yılında Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi’nde 
eğitim ve öğretime 
başlayan Hukuk 
Fakültesi bugün ilk 
mezunları için tören 
düzenliyor.
Uludağ Üniversitesi 
Sunğipek Yerieşkesi 
içinde 2007 yılında 
Borusan Holding 
Kurucu ve Onursal 
Başkanı Asım 
Kocabıyık’ın 
bağışladığı 4.2 mil 
yon lira ile inşaatı

tamamlanan ve 2008 
eğitim öğretim yılın
da açılan Gemlik 
Hukuk Fakültesi, 
açılışta birinci yıl 
öğrencileri İngilizce 
hazırlık okudular. 
Daha sonra, 
hazinlik sınıfı

kaldırılarak, 200 
öğrenci kaydı 
yapılarak birinci 
sınıflarda 250 öğren
ci ile öğrenime 
devam eden Hukuk 
Fakültesi’nde bugün 
ilk mezunlar için 
tören düzenlenecek.

KOCABIYIK 
KATILIYOR 
Yerleşke içinde 
yapılacak mezuniyet 
töreni bugün saat 
11.00 de başla 
yacak.
Borusan Kurucusu 
ve Onursal Başkanı 
Asım Kocabıyık da 
katılacak.
Mezuniyet törenine 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof.
Dr. Kamil Dilek, 
Rektör yardımcıları 
ve protokol katıla
cak.

CHP’de Kullu dönemi
Cumhuriyet Halk 
Partisi Kadın 
Kolu’nun yapılan ilçe 
kongresinde Nil Avcı 
görevi bıraktı, yerine 
Filiz Kutlu seçildi. 
Dün, saat H.oo’de 
CHP İlçe başkanlığı 
giriş katında yapılan 
ilçe kongresinde, 
saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’ndan 
sonra, Divan seçimi 
yapıldı.
Dilek Taşpınar’ın 
divan başkanlığına 
getirilirken, Osman 
Ibican, Çiğdem Seç, 
Gülver Demir divan 
üyeliklerini yaptı. 
Kadın Kolu Başkanı 
Nil Avcı’nın yaptığı 
açılış konuşmasın
dan sonra, çalışma 
raporu okunarak 
kabul edildi.
Daha sonra, tek liste 
ile gidilen seçimlerde 
Fliz Kutlu Kadın Kolu 
Başkanlığına seçildi. 
Yapılan oylamanın 
ardından katılan tüm

kadın kolu üyelerinin 
oylarının tamamını 
alarak yeni kadın 
kolu yönetimini oluş
turan Kutlu"nun 
listesi şu kişilerden 
oluştu.
Füsun Yazgül, 
Sevim İpek, 
Emel Berberoğlu, 
Selmin Akaydın, 
Sevil Küpe, Özlem 
Koç, Sevinç Gülcü 
ve Sevim Gülizar 
Köse.

Gemlik Gümrük Müdürlüğünce onaylı 
28.05.2012 tarih ve EX037168 tescil numaralı gümrük çıkış 

beyannamemiz kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
DİNÇ MERMER SAN. TİC.LTD.ŞTİ.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


16 Haziran 2012 Cumartesi

Gemlik halkının 
Miraç Kandilini kutlar, 

sağlık, mutluluk ve huzur 
dolu günler dileriz.

ÖztlİVek 
bir

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

NEMRUT VE CENDERE KÖPRÜSÜ (3)
Dünden devam 
Kommagene 

Krallığının en 
güçlü adamı 
Birinci Antiochus, 
gelecek kuşaklara 
seslenen 237 say
falık vasiyet
namesinin bir 
bölümünde şunları 
dile getirir:

“ Ata hükümdar
lığını devraldığım 
zaman tahtıma 
bağlı krallığı, tüm 
tanrıların ortak 
yurdu yaptım. 
Onların, şekli tem
sillerini kendi 
soyumun tarihi 
köklerinin geldiği 
Pers ve Helenlerin 
eski usullerine 
göre çeşitli biçim
lerde yapmak 
suretiyle, kurban
lar keserek ve 
şölenler düzenle 
yerek eskiden beri 
insanlar arasında 
ortak bir âdet 
olduğu üzere onur
landırdım.

Zamanın tahri 
bine dirençli bu 
tapınaksal mezarın 
temellerini göksel 
tahtlarının 

yakınında atmaya 

karar verdiğimde, 
bu kutsal mekan, 
sadece ileri yaşı
ma rağmen hâlâ 
sağlık ve selamet 
içinde olan bedeni
mi saran kılıfa, 
tanrının sevdiği 
ruhum Zeus- 
Oromes’in göksel 
tahtlarına yolcu 
olduktan sonra, 
ebedi bir istirahat- 
gah olsun 
istemedim; 
buranın aynı 
zamanda bütün 
tanrıların ortak 
tahtları olmasını 
da kararlaştırdım.”

Kommagene, 
bağımsızlığını 
Antiochus döne
minde korumasını 
bilmiş, Onun 
ölümünden sonra 
krallık yavaş yavaş 
güç kaybetmeye 
başlamış. 200 yüz 
yıl süren bağımsı
zlık M.Ö 72’de 
sona ermiştir. 
Romalıların isti
lasından sonra 
Suriye topraklarına 
katılarak 
Suriye’nin bir 
parçası olmuştur.

Nemrut’taki bu

Komegane uygar
lığı nasıl ortaya 
çıkarılmış? Nezih 
Başgelen’in 
“Tanrılar Dağı 
Nemrut” adlı 
esrinde bakınız 
nasıl anlatılıyor: “ 
Nemrut’un keşfi 
165 yıl önceye 
dayanır.

1838 yılında 
Mısır’daki isyanı 
bastırmak üzere 
Malatya’da hazır 
bekleyen OsmanlI 
ordularının 
Toroslar üzerinden 
sevkedilmesi gün
deme gelince 
sarayda danışman 
olarak görev 
yapan Alman 
subay Helmut Von 
Moltke, yol duru
munu ve destek 
imkanlarını araştır
mak için bölgeye 
gönderilir. Moltke, 
tüm bölgeye hakim 
konumdaki Nemrut 
Dağı’nın zirvesini 
kendine yön tayin 
edici olarak kul
lanır.

Tarihi eserlere 
çok meraklı olan 
Alman subay, 
“Türkiye’deki

Durum ve Olaylar 
hakkında 
Mektuplar” adlı 
kitabında bölgede
ki tarihi kalıntılarla 
ilgili pek çok bilgi 
verir, ama zirvede
ki tanrı heykel
lerinden hiç söz 
etmez.

1881 yılına 
gelindiği zaman 
Diyarbakır’da yol 
yapım işlerinde 
görevli olan 
başmühendis Kari 
Sester, bölgede 
yaptığı bir gezi 
sırasında Nemrut 
Dağındaki dev 
tanrı heykellerini 
görür. Aynı yılın 
sonunda 
Berlin’deki Prusya 
Kraliyet Bilimler 
Akademi’sine İzmir 
başkonsolos 
yardımcısı 
Müller’den bir 
mektup gelir. Bu 
mektupta Nemrut 
Dağı’nın zirvesin
deki dev heykeller
den söz edilir. 
Bunun üzerine 
Akademi olayı

araştırmaya karar 
verir ve bilim 
adamı Otto ile Kari 
Sester’i bölgeye 
inceleme yapmak, 
için gönderir.

1882 yılında 
Nemrut’a çıkan 
ekip, tümülüsü, 
doğu ve batı 
teraslarındaki dev 
heykelleri ve 
çeşitli rölyefleri 
görür. Otto, 
heykellerin otur
duğu taş blokların 
arka yüzünde 
Grekçe yazılı 
kitabeyi bulunca 
uzun bir araştır
madan sonra bu 
eserlerin 
Kommagene 
uygarlığına ait 
olduğu anlaşılır. 
Aynı dönemde 
İstanbul Arkeoloji 
Müzesi yetk
ililerinden Osman 
Hamdi Bey ve 
ekibi de yöreye 
giderek araştırma 
yapar.

Bilimsel kazılar 
Alman ve Amerika 
lı arkeloglar 

tarafından gerçek
leştirilir.

Bu çalışmalar 
1953’ten 1980 yılı
na dek devam 
eder, bir süre ara 
verilse de çalış
malara yeniden 
başlanır, 1984 yılı
na dek sürer. 
Nemrut’taki Koma 
gene uygarlığının 
ortaya çıkmasında 
Amerikalı arkeolog 
Goell ve Alman 
arkeolog Dörner’in 
büyük emekleri 
vardır. Bu yıllardan 
sonra hem Türkiye 
hem de Dünya 
Nemrut’u tanımaya 
başlamıştır.”

İnsan soramadan 
edemiyor, niçin 
ülkemizdeki tarihi 
zenginlikler hep 
yabancılar tarafın
dan gün ışığına 
çıkarılıyor? Bu 
alanda yetişmiş 
bilim adamımız 
yok anlaşılan!

Pazartesi: 
KOMMAGENE 

UYGARLIĞININ 
KALINTILARI

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

40 YILLIK TECRÜBEMİZ 

İLE HİZMETİNİZDEYİZ 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK

Tel: (0.224) 513 96 83 J
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Tüketiciye müjde Temmuz'da
Borçlar Kanunu ile 
faizin tavanı yıllık 
yüzde 13.5’le sınır
lanıyor. 
Cumhuriyetle 
neredeyse yaşıt olan, 
30 yıl önce de bazı 
maddeleri değiştiril
erek revize edilen 
Borçlar Kanunu 
Türkiye’de ticaret 
hayatında köklü 
değişiklikler getiren 
Türk Ticaret Kanunu 
İle birlikte 1 Temmuz 
2012’de yürürlüğe 
girecek.
Habertürk'ün haber
ine göre özellikle 
tüketicileri ve tüketi
cilerin şirketlerle 
olan ilişkilerini 
düzenleyen Borçlar 
Kanunu vatan
daşların hayatlarını 
da önemli ölçüde 
değiştirecek. 
Kanunun gözden 
kaçan ve şimdiye 
kadar üzerinde durul
mayan bir maddesi 
var ki Türkiye’de

borcu olan ve 
borçlanacak tüm 
vatandaşları çok 
olumlu etkileyecek. 
Çünkü kanunun 
88’inci maddesi 
sözleşme ile oluştu
rulan faiz oranlarına 
tavan getiriyor. 
Tüketici, konut ve 
otomobil kredileri, 
kredi kartları da 
sözleşmeye dayalı 
olduğu için bu sınır 
vatandaşların tüm 
kredi borçları için 
geçerli olacak.
TAVAN yüzde 13.5 
Peki getirilen sınır 
ne? Faizi belirleyen 

madde “Faiz ödeme 
borcunda uygu
lanacak yıllık faiz 
oranı, sözleşmede 
kararlaştırılmamışsa 
faiz borcunun doğ
duğu tarihte yürür
lükte olan mevzuat 
hükümlerine göre 
belirlenir” diyor. 
Hemen arkasından 
gelen maddenin ikin
ci cümlesi ise şöyle: 
“Sözleşme ile karar
laştırılacak yıllık faiz 
oranı, birinci fıkra 
uyarınca belirlenen 
yıllık faiz oranının 
yüzde elli fazlasını 
aşamaz.” Görüldüğü 

gibi sözleşme ile 
belirlenen faizin 
yürürlükte olan 
mevzuat hükümlerine 
göre yani yıllık 
kanuni faiz 
oranlarına göre belir
lendiğini ortaya 
koyuyor. Mevzuat 
hükümlerine göre 
belirlenen kanuni 
faiz ise Bakanlar 
Kurulu tarafından 
belirleniyor.
Kanuni faiz 3095 
sayılı yasa ile 2006 
yılından bu yana 
yüzde 9 olarak uygu
lanıyor. Buna göre 
kredi faizleri en fazla 
yüzde 9’un yüzde 50 
fazlası yani yüzde 
13.5 olacak. Bu eğer 
1 Temmuz’a kadar 
herhangi bir değişik
lik yapılmazsa tüm 
kredi ve kredi kartı 
faizlerinin en fazla 
yıllık yüzde 13.5 ve 
aylık da yüzde 1.06 
olacağı anlamına 
geliyor.

Memurun sevinci 
kursağında kaldı
Uzun süren toplu 
sözleşme maratonu 
sonucunda zamlı 
maaşlarına ve fark
larına kavuşma 
sevinci yaşayan 
memurlara üzücü 
haber geldi!
Kamuda servis kul
lanan memurların 
katkı payı ödemesi 
gündemde. Maliye 
Bakanhğı'nca, bütçe 
kanunlarında yer 
alan bazı hüküm
lerin ilgili kanun ve 
kanun hükmünde 
kararnamelere 
eklenmesi ile, 5018 
Sayılı Kanun ve bazı 
kararnamelerde 
değişiklik yapılması
na ilişkin yasa 
tasarısı taslağı 
hazırlandı. Bu 
taslağın onaylanıp 
yürürlüğe girme
siyle birlikte 
memurlara ulaşım 

ücretli hale gelecek. 
MALİYE 
BELİRLEYECEK 
Taslakta, "İdareler, 
personel servis 
hizmetlerinden 
yararlananlardan, 
mahalli toplu taşıma 
araçlarının bir tam 
bilet ücretinin 20 
katı tutarında aylık 
katılım bedeli ala
cak” ifadesi yer aldı. 
Bu bedeli bir katına 
kadar artırmaya 
Bakanlar Kurulu 
yetkili olacak. 
Alınan bedel, genel 
bütçe kapsamındaki 
idarelerde genel 
bütçeye, diğer 
idarelerde ise kendi 
bütçelerine gelir 
olarak kaydedilecek. 
Servis bedeli alın
masına ilişkin esas 
ve usulleri Maliye 
Bakanlığı belirleye
cek

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
UMURBEY KAYALAR KAFE 

VE RESTAURANT’TA 
PARK TİME VE FULL TİME 

ÇALIŞACAK 
BAY VEYA BAYAN ELEMAN 

VE 
MUTFAK ELEMANI 

ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 
Kayalar Sok. No: 15 

Tel: 525 06 16 UMURBEY

SATILIK
1) KROM SOKAK’TA 

140 M2 DÜKKAN 70.000 TL
2 ) ŞİRİN PLAZA’DA

3. KAT 25 NOLU İÇİ YAPILI 
MUTFAK VE WC’Lİ

130 M2 OFİS 120.000 TL
3) MANASTIR BAYTAŞ 

ZÜMRÜT VİLLALARINDA 
İÇİ YAPILI DUBLEKS EV 

SATILIKTIR 

0541 516 61 54
G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

Itf.iye 110
Poll* İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94nl 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 54
Emniyet Müd. 513 10 28 __________ OTODÜS___________

K 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 614 47 71
Kamil Koç 512 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 30 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz______________ 514 17 00

H HASTANELER

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

BELEDİYE

E 
R a

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

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

Gemlik Körfez
111 rırıırıı। ii 1111 ıııı11 im 111111!■— 

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4299

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)

uMaııklil
VENÜS SİNEMASI 

AŞK VE 
PARA: 12:00-14:15- 
16:15-18:15-20:15 
SAĞ SALİM:11:30- 
14:00-16:00-18:00- 

20:30..
REZERVASYON 513 33 21 

CIUŞAVM TUTKU 
SUPERTURK: 

13.30-15.30-17.30 
19.30-21.30

SEN KİMSİN: 12.00 ■ 
14.00-16.00-18.00-20.30 

FETİH 1453:11.30 
14.30-17.30-20.30 

Rez. Tel: 51415 00
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Gemlik KHrf ez

BoaUfrMİ PORT

Bor usan Limanı...
Gemlik te yeşil bir dünya limanı.
450 m lineer rıhtımı, 14,5 m su derinliği ve Gantry tipi vinçleri ile
10.000 TEU kapasiteli gemilere hizmet verebilen Türkiye’nin lider limanı

ILKNÛICÎ4İK
Müşterilerinin taleplerini 
online olarak alan, Spares 
N4 Otomasyon Sistemi'ni 
kullanan, Müşteri Şikayet 
Yönetimi (VOC) Servisi'ne 
sahip olan, online olarak 
yükünüzü takip 
edebileceğiniz web tabanlı 
uygulamaları en kapsamlı 
şekilde hayata geçiren tek 
liman.

Gemlik Körfezi'nde en uzun 
iskeleye, Ro-Rö rampasına 
ve çok geniş araç parkı 
sahasına, konteyner 
terminalinde 18 sıralı 
konteyner gemilerine süper 
hızlı hizmet verebilen Gantry 
tipi vinçlere (SSG) sahip olan; 
Türkiye’de 1.000 ton üzeri 
proje yükü elleçleyen 
tek liman.

VEHİM*. İ ,
Yarattığı katma değerli 
hizmetler ile müşterilerine 
toplam maliyet avantajı 
sağlayan Türkiye’nin en 
verimli limanı. Gelen araçların 
30 dakikadan az zamanda 
terminalden ayrılmasını 
sağlayan pregate-gate 
sistemlerine sahip, hizmet 
bazlı farklı ve uzmanlaşmış 
terminallerde hizmet veren 
Gemlik Köriezi’ndeki tek liman. I

GÜVENLİ
Güney Marmara'daki 
limanlar arasında ISPS 
Sertifikası na ilk başvuran ve 
alan, iş güvenliğine azami 
önem veren, ürünlere özel 
kapalı depo alanıyla 
yükünüzü koruyan, 120 adet 
kamerayla üstün güvenlik 
standartları sağlayan tek 
liman.

I ÇEVRECİ
Türkiye'de gemilerden atık 
alma lisansını ilk alan, ısıl 
işlem konteyneri ile her yıl 
yüzlerce ağacı kurtaran tek 
liman.

KİJİIUİ .uS'JÖL/’l v

GENEL MÜDÜRLÜK Bayâr Cad. Şehit Mehmet Fatih Öngül Sok. 
Oagdatlıogiu Piazâ No: 3 Kazyataği 04742 Kadıköy - İstanbul 
İ®!. l'r‘.2’16):67’l 50 ulj ,Faks-:'.(Û216ıı'445-77 03 > Q4 '

www.borusanlojistik.com

BORUSAN LİMANI Hisar Mahallesi Gemsaz Mevkii 
Dö.rdşah\TesiŞjefi 16601 Gemlik - Dursa 
fi?l: -uû 1'3 00 Faks: (0224) 519 01 53

www.borusaniimani.com

BORUSAN
LOJİSTİK^

http://www.borusanlojistik.com
http://www.borusaniimani.com


Gemlik sahasında şampiyonluk için sahaya çıkan Çotanakspor, 1-0 önde götürdüğü 
karşılaşmayı 85. ve 93. dakikada yediği 2 golden sonra olaylar çıktı. Karşılaşmayı yöneten 
Hakem, maçı durdurdu. Karşılaşmanın sonucu Futbol Federasyonu belirleyecek

Derbi maçı 85. dakikaya kadar 1-0 önde götüren Çotanakspor 85. dakikada yediği 
beraberlik golünün ardından uzatma dakikalarında kalesinde bir gol daha görünce olay
lar çıktı. 4 kırmızı kartın çıktığı maçta, orta hakemin bitiş düdüğünden önce birbirlerine 
giren futbolculara tribünlerden sahaya atlayan taraftarlarda karışınca adeta meydan 
savaşı yaşandı. Çıkan olaylarda kimin ceza alacağına ise Hakem ve Gözlemci raporları
na göre Futbol Federasyonu karar verecek. Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 10’da

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Mudanya’da serinlemek için de 
nize giren 2 genç boğuldu. Use 
öğrencisi olduğu öğrenilen bir 
genç kızın ve 29 yaşındaki gen 
cin ölümü üzüntü yarattı. 3’de

IIU Hukuk Fakültesi Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesi’nde düzenlenen törenle ilk mezunlar, belgelerini aldı, okul birincisi Fatma Nur Akgün kütüğe ilk plaketi çaktı.

Hıılııılı Fakültesi illi mezunlarını remi
Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesİ’nin ilk mezun
ları için tören düzenlendi. Hukuk Fakültesİ’nin 
Gemlik’e kazandıran Borusan Holding Kurucusu ve 
Onursal Başkanı Asım Kocabıyık’ın da katıldığı 
törende, 29 öğrenci mezuniyet belgelerini alırken, 
okul birincisi Fatma Nur Akgün kütüğe ilk birincilik 
plaketini çaktı. Törende, UÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil 
Dilek, Asım Kocabıyık’a plaket sunarken, Kocabıyık 
konuşmasında 1 öğrenciye doktora, 10 öğrenciye de 
yurt dışında staj yapma sözü verdi. Haberi 4 ve 5’de

Î7?J
I X.

Göne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Hukuk Fakültesİ’nin 
İlk mezunları

Uludağ Üniversitesi’nin ilçemizde bulunan 
Hukuk Fakültesi ilk mezunlarını verdi.

Üniversitenin Gemlik Sunğipek Yerleşke 
si’nde cumartesi günü mezuniyet töreni vardı.

Törene ilk mezun olan 29 öğrenci katıldı.
Hukuk Fakültesi 2008 yılında açıldı.
Butik bir fakülte olarak düşünülen Gemlik 

Hukuk Fakültesi’ne ilk yıl 30 öğrenci alındı. 
Bunlar, Bursa’da İngilizce hazırlık sınıfında 
okudular.

Ancak ertesi yıl YÖK, tam 200 öğrenci kon
tenjanı açtı ve hazırlık sınıfını kaldırdı.

ilk mezunlar 29 kişi idi ve tören bu öğrenciler
le yapıldı. Devamı sayfa 4’de

Dragon Kürek 
Festiwali büyük 

İlgi gördü

Gemlik Belediyesi 
ve Gemlik Yelken 
Kulübü’nün destek
leriyle organize 
edilen ve HSB 
Organizasyon

firması tarafından 
gerçekleştirilen 
Dragon Kürek 
Festivali büyük 
ilgi gördü.
Haberi sayfa 6’da

liMı timi m *

Kaymakamlık 
Kupası Gümüş 
Ayak Basketbol 
Turnuvası’nın 
şampiyonu belli 
oldu. Final maçında 
Layam Atölyesi ile 
mücadele eden 
Ağdemir, maçı

70/58 kazanarak, 
şampiyonluğa 
imza attı.
Turnuvada İkinci 
Yaşam Atölyesi 
olurken, Muhasipler 
Basketbol Takımı 
ise üçüncü oldu. 
Haberi sayfa 8’de

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkortezgazetesi.com
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Çevre sorunları....
9 Haziran 2012 Cumartesi günü CHP Gemlik 

İlçe Örgütü Çevre Sorunları ve Yerel Çözümler 
konulu bir panel düzenledi.

Toplum sorunlarına o kadar duyarsız ki; çok 
az sayıda bir katılım izledi paneli.

CHP ulusal bir görevi yerine getirmek için 
düzenlemişti toplantıyı.

Toplantıdan amaç toplumu aydınlatmak, 
ulusun varlıklarına sahip çıkmak, yok edilmek 
istenen doğal varlıklarından insanlarımızı haber
dar kılmaktı amaç.

Panelistlerin CHP ile hiçbir organik bağı yoktu. 
Sivil toplum örgütleri olarak yurdun doğal var
lıklarının korunması için demokratik savaşım 
veriyorlardı.

Paneli yöneten Gemlik Ziraat Odası Başkanı 
Sayın Ali Çelik de CHP li değildi.

Panelistler, bilimin ışığı altında ulusal görev
lerini yerine getirmeye çaba sarf etmişler, aylar
ca süren çalışmalarla vardıkları sonuçları ve 
çözüm önerilerine halkına ve ilgili ve görevlilere 
bildirmeye hatırlatmaya aydınlatmaya ve gerekli 
önlemleri almaya^ doğru olanı yapmaya davet 
ediyorlardı.

Onları bu görevi yapmaya sevk eden aydın 
olmanın sorumluluğu yurt ve doğa sevgisidir 
bence.

Sıcak bir Haziran ayının tatil gününde nefes 
tüketmek, ter dökmek ne zorlamaydı.

İşin uçunda bir çıkarları yoktu.
Ceplerine para da girmiyordu.
Bakınız ne demişti konuşmacılar.
421 km. lik İstanbul Gebze Orhangazi, İzmir 

karayolunun güzergahı değiştirilmemeli, onbin- 
lerce zeytin ağacı yok edilmemelidir.

Sulak, tarım arazileri bölünmemeli, ekolojik 
denge bozulrnamalıdır.

Bu arazilerin % 80 i zarar görecektir. r,:
Sera gazları salımı artacaktır.
Doğa kirlenecek üretim zarara uğrayacaktır.
34.4000.000 ton domates, 13.760,000 ton biber 

üretimi azalacak, milli gelir kaybı olacaktır.
Su, toprak, bitki, gürültü kirliliği artacaktır.
Su, varlık değil, kaynaktır.
Türkiye’nin enerji gücü 50,427 megavattır.
Bu gücün 31.400 megavatı kullanılmaktadır.
Enerji gücü yeterlidir. HES lere asla izin ve 

rilmemelidir. Kuraklık dünya için en büyük 

tehlikedir. Ülkenin suları ticari metaya 
dönüştürülmüştür.

Sera gazlarının fazla üretimi ile ormanlar aza
lıyor. Gıda üretim düzeni bozulacak, enerjiniıî iyi 
kullanılmasına özen gösterilmelidir, rüzgar ve 
güneş enerjisinden yararlanılmalıdır.

Fosil yakıt azaltılmalıdır. Kimyasal atıklara ve 
kimyasalların depolanmasına asla izin verilme 
melidir. Gemlik halkı Yalova halkı kadar bu 
hususta duyarlı olmalıdır.

Sanayi ve liman şehrine dönüşen Gemlik'te 
deniz kirliliği had safhadadır. Denizlerin korun
masında halk duyarlı olmalı, sularında eski yıl
larda her yöresinde girilebildiği gibi pırıl pırıl bir 
denizin halkın duyarlılığı ve tepkisiyle kazanıla
cağı unutulmamalıdır.

Afet Yasası bir afat. 12 yasayı adeta iptal edi 
yor. Mülkiyet hakkını zedeleyicisi hükümler 
içeriyor.

Panelin özeti bu satır başları ile.
Bilim adamlarının, bilimsel çalışmalarını bilim 

dili ile sunuşları, akademik toplantılarda aranan 
özelliktir. Ama halk kesimlerini ilgilendiren 
halkın geniş katılımım ve geniş halk kesimince 
izlenmesi istenen toplantılarda halkın anlaya
cağı seviyede olması, varılmak istenen amacın 
başlıca vazgeçilmezi olmalıdır.

Bunu da hatırlatmış olalım.
Saygı değer halkım, toplumun yararına olan 

bilgilendirme toplantılarında parti rozetlerimizi 
bir tarafa bırakalım.

Bizler için uğraş verenlerin şevkini, çalışma 
azmini kırmayalım.

Doğrusu da bu değil mi?

Sahiller dolu, deniz bos İİSİS
Yaz sezonun başla
masıyla sahillere 
akın eden günübir
likçiler, denizin 
soğuk olması 
nedeniyle sahilleri 
doldurdular ama 
denizi boş bıraka 
tılar.
Aşırı sıcakların 
ardından önceki 
gün başlayan rüz
garlar nedeniyle 
kıyılarımızdaki 
deniz suyu da 
soğudu.
Dün, Bursa ve 
çevre ilçelerden 
Küçük Kumla, 
Kurşunlu, 
Karacaali 
sabilerini dolduran 
binlerce günübirlik 
tatilçiler, deniz 
kenarlarında 
buldukları boşluk
larda yerleşerek 
denize girip 
serinlemek 
istediler. Ancak, 
soğuk denize 
girenler soluğu 
hemen kıyıda 
aldılar.
Deniz çevresinde 
ye kenarlarında 
,gezerek Serinleme 
ye çalışan 
günübirlikçiler,

denizden çok Deniz kenarlarında yıkanacak
güneşten * gün boyu kalanlar, su bulmakta
yararlandılar. tuvalet ve sıkıntı çektiler.

Yaz sezonunun 
başlamasına karşın 
Küçük Kumla sahil
lerinde tuvalet 
sorunu çözülemedi. 
Kumla sahillerinde 
denize dökülen 
derenin yanındaki 
köprü bitişinde bulu
nan genel tuvaletten 
başka tuvaleti olma 
yan sahillerde, 
Gemlik Belediyesi 
nin üç noktaya koy
duğu tuvalet hala 
açılmadı.
Geçtiğimiz ay 
tuvaletler belediye 
tarafından ihaleye

çıkarılmasına karşıt 
katılan olmadı.
Belediye’nin bu sot 
na nasıl bir çözüm 
bulacağı merak 
konusu olurken, 
çay bahçeleri işlet 
mecileri, kendilerimi 
yer tahsis edilmesi 
durumunda işlet
melerin bitişiğine 
tuvalet yapabilecek 
lerini söylediler. 
Mevcut tuvaletlere 
ilgi olmamasının 
nedeninin, giderleri 
karşılayamayacak 
kadar küçük olması 
gösteriliyor.

M ABONE OLDUNUZ MU?
ttıılriı lu tlııh ıluıi tumıl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde serinlemek 
için denize giren 2 
genç boğuldu.
Lise öğrencisi 
olduğu öğrenilen 
Merve Oruç, aile
siyle birlikte hafta 
sonunu değer

Üvey Kızını Tüfekle Sırtından 
Vuran Baba Teslim Oldu

Bursa'da önceki 
gece evinde tartıştığı 
üvey kızı 16 yaşında
ki Şule K.'yı av 
tüfeğiyle sırtından 
yaralayan 45 yaşın
daki Ertan K., 
avukatının ikna 
etmesi sonucu polise 
teslim oldu.
Osmangazi İlçesi 
Uluyol Mahallesi'nde 
bir otoparkta çalışan 
ve avnı otoparkta eşi 
Emine K. ve üvey 
kızıyla birlikte 
yaşayan Ertan K., 
iddiaya göre eve geç 
geldiği gerekçesiyle 
üvey kızı Şule K. ile 
"Bu zamana kadar 
neredeydin?" diyerek 
tartıştı. Sinirlenen 

lendirmek için gittiği 
Eğerce Değirmen 
mevkiinde denize 
girdi. Dalgalara 
kapılan Oruç, kısa 
sürede gözden 
kayboldu. Hayatını 
kaybeden Merve 
Oruç'un cesedi,

Ertan ı\., Kaçmak 
isteyen Şule K.'yı 
duvarda asılı olan 
kendisine ait ruhsatlı 
av tüfeğini alarak 
ateş edip sırtından 
yaraladı. Genç kız, 
annesi Emine K. ve 
komşularının haber 

otopsi yapılmak 
üzere Adli Tıp 
Kurumu'na 
gönderildi.
İkinci olay ise 
Eğerce Söğütpınar 
mevkiinde 
meydana geldi. 
Serinlemek için 

vermesi’ sonucu 
ambulans ile 
Muradiye Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılıp ameliyata 
alındı.

AVUKAT İKNA ETTİ, 
TESLİM OLDU 

denize giren 
Murat Tümen (29) 
denizde boğuldu. 
Tümen’in 2'nci 
derece yüzücü bel
gesi olduğu öğre
nilirken, olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Olaydan sonra kaçan 
ve polisin her yerde 
aradığı Ertan K., 
çalıştığı otoparkın 
bulunduğu iş hanın
daki Avukat Özgür 
Abatay'ı arayarak 
görüşmek istedi. 
Osmangazi metro 
istasyonu önünde 
avukatla buluşan 
Ertan K., Abatay'ın 
ikna çabaları sonucu 
polise teslim olmayı 
kabul etti. Cinayet 
Büro Amirliği ekipler
ine teslim olan Ertan 
K. pişman olduğunu 
ve kızının eve sürekli 
geç gelmesinden 
dolayı tartışma çık
tığını söyledi

liiıleıi Kaza Miiı

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir moto
sikletin çarpışması 
sonucu yaralanan 
ikiz kardeşlerden 
birisi doktorların 
tüm müdahalesine 
rağmen kurtarıla
madı.
Edinilen bilgiye 
göne, dün akşam 
saat 19.30 sıraların
da Eskişehir 
istikametinden 
İnegöl'e gelmekte 
olan sürücü Özgür 
Yeltekin (34) yöneti
mindeki 16 KEK 96 
plakalı motosiklet, 
aıreKsıyon 
hakimiyetini kay
betmesi sonucunda, 
köprünün korkuluk
larına çarptı. Çarp
manın etkisi ile 
motosiklet 
üzerinden fırlayan 
sürücü Özgür

Yeltekin ağır 
yaralanırken, 
arkasında bulunan 
ikiz kardeşi Barış 
Yeltekin'de kafasına 
aldığı darbeyle yara
landı.
Yaralılar olay yerine 
gelen 112 Acil 
servis ambulansın
da görevli sağlık 
ekibinin ilk müda
halesinin ardından 
İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Kazada ağır 
yara'ıaıidiı öz.yûı 
Yeltekin, müda
halenin ardından 
yoğun bakıma 
alındı. Motosiklet 
tutkunu genç, dok
torların tüm müda
halelerine rağmen 
kurtarılamadı

MMnttHıaM!
Orhangazi’de toru
nunu motosikletle 
gezdiren yaşlı çift 
otomobile çarptı. 
Kazada 3 kişi yara
landı.
Kaza, Bursa-İstanbul 
Karayolu üzerindeki 
Marmara Zeytin 
İşleme Merkezi 
(MARZİM) önünde 
meydana geldi. 34 
FH 0533 plakalı oto
mobil ile Bursa 
istikametinden gelip 
MARZİM'e dönmek 
isteyen Hakkı Kargın 
(51) sağ şeritte kör 
noktaya giren 16 VR 
569 plakalı motosik
leti fark etmeyince

çarpıp kontrolden 
çıkmasına sebep 
oldu. Savrulan moto
sikletin sürücüsü 
Ahmet Özdemir (62), 
eşi Feride Özdemir

(55) ve 4 yaşındaki 
torunu Kaan Çoramık 
yaralandılar. Kaza 
yerine Orhangazi ve 
Gemlik'ten 112 Acil 
Servis Ambulansları 

sevk edildi. 
Yaralılardan Ahmet 
Özdemir Gemlik 
Devlet Hastanesi'ne, 
Feride Özdemir ve 4 
yaşındaki Kaan ise 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü 
Ahmet Özdemir'in 
torununun ısrar 
etmesi üzerine 
gezdirmek için gittik
leri akraba 
ziyaretinden eve 
dönmek için yola çık
tığı öğrenildi.
Yaralıların hayati 
tehlikesinin olmadığı 
belirlendi

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

HM ABONE OLDUNUZ MU?
cmiriılıı cûnlûk ımıi hzitsii ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TlflM “SUYUNU BOŞA 
İTİM g HARCAMA”

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

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


18 Haziran 2012 Pazartesi Gemlik Kwrfez Sayfa 4

Güm Bakı;
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hukuk Fakültesi’rıin 
İlk mezunlan

Herşeyin ilki güzeldir.
Hukuk Fakültesi’nden ilk mezun olan öğrenciler, 

yıllar geçse birbirlerini unutamayacaklar.
Yıllar sonra her biri bir başka yerde, bir başka 

görevde olacak.
Çok başarılı yargıç ve savcı olabilecekleri gibi 

çok başarılı savunma avukatı da olabilirler.
içlerinden mutlaka bir veya birkaçının adı 

markalaşacaktır.
Tören, Yerleşkedeki giriş bölümünde yapıldı.
Dar bir alanda yapılan ilk törende duygulu anlar 

da yaşandı.
Hukuk Fakültesi ile Yüksek okuları yaptıran 

Borusan Holding kurucusu ve onursal başkanı 
Asım Kocabıyık, ileri yaşına ve sağlık sorunlarına 
karşın bu törene katıldı.

Vali Yardımcısı Vedat Müftüoğlu, Hukuk Fakül 
tesi Dekanı, Uludağ Üniversitesi Rektörü, eski 
Bakan Turhan Tayan, eski Baro Başkanı Turgut 
Bulut, Belediye başkanvekili Refik Yılmaz, Bursa 
Baro Başkanı Zekeriya Bircan, Adli Komisyon 
Başkanı Nizamettin Keleş, Asım Kocabıyık ve 
okulu birinçilikle bitiren Fatma Nur Akgün konuş
malar yaptılar.

Uzun spren konuşmalarda, okul birincisi kızımız, 
Okulun eksiklerinden dolayı yakındı.

Ancak, ona en güzel cevabı, Bursa CHP millet 
veki Turhan Tayan ve Rektör Kamil Dilek verdi.

Hukuk Fakültesinin mezuniyet törenindeki 
konuşmalarda hukuk ağırlıklı oldu.

Turhan Tayan, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Doğan 
Şenyüz, Vali Yardımcısı Vedat Müftüoğlu, Rektör 
Kamil Dilek ve Asım Kocabıyık dünyanın kabul 
ettiği değerler arasında hukukun üstünlüğü ve 
insan haklarının birinci sırada olduğuna dikkat 
çektiler.

Turhan Tayan, "Türkiye tarafsız ve bağımsız yar 
gı arayışı içindedir. Bağımsız yargıçların ve huku 
kun azaldığı bir dönem yaşıyoruz.” sözleri ile Prof. 
Dr. Doğan Şenyüz’ün "Hakim ve Savcılar kendileri 
ne ve karşılarındakine karşı bağımsız olmak zorun
dadırlar. Bu olmazsa başkasının hukuku gelişir” 
sözlerinin altını çizdi.

Asıin Kocabıyık, yaptığı eserden mutlu olmuşça 
sına uzun süren toplantıya dayanabildi ve ders 
veren bir konuşma yaptı.

1 öğrenciye doktora, 3 öğrenciye de 3 aylığına 
yurt dışı staj sözü verdi.

Toplantıda, Gemlik Adliyesinden kimseyi göreme 
dim.

CHP, AKP ve MHP ilçe başkanları ve yöneticileri, 
Üniversite Yaptırma Yaşatma Derneği yöneticileri, 
Belediye meclis üyeleri davetliler arasındaydı.

Yerleşkenin yapılmasında emeği geçen eski 
Başkanlar Mehmet Turgut ve Fatih Mehmet Güler’i 
de salonda yoktular!

Göremediklerimden biri de Yerleşke’ye kız öğren
ci yurdu yaptıran İbrahim Bey’di..

Gemlik’e Hukuk Fakültesi kazandırmak kolay 
olmadı.

Bunu elimizden almak istediler ama alamadılar.
Konuşmacıların da dediği gibi Bursa Fakülte 

fakiri bir il.
Gemlik’te mutlaka bir Üniversite kurulmalı.
Bu tesis bunu hak ediyor. Asim Kocabıyık gibi 

hayırseverimiz olduğu sürece bunü başarırız.
Asım Bey’in yeni yaptırdığı eski sinema salonunu 

da gezdik. Mükemmel bir yer olmuş.
Ne demeli, Allah size uzun ömür versin.
Gelecek yıllarda nice mezuniyet günleri kutlaya

cağız.

Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesi’nde

Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Hukuk 
Fakültesi ilk mezun
larını verdi.
Uludağ Üniversitesi 
Asım Kocabılik 
Yerleşkesi Hukuk 
Fakültesi’nde düzen 
lenen mezuniyet 
töreninde konuşan 
Bursa Vali 
Yardımcısı Vedat 
Müftüoğlu, mezun 
olan öğrencilere 
seslenerek, “insan
lar geciken adaletin 
kısa sürede oluş
masını istiyorlar. 
Sizler, geciken 
adaletin gecik
memesini 
sağlayınız/’ dedi. 
Hukuk Fakültesi 
binasını Gemlik’e 
kazandıran işadamı 
Borusan Holding 
Kurucusu ve 
Onursal Başkanı 
Aşım Kocabıyık ise 
konuşmasında, 
mezun olan Öğren
cilerden 1 tanesine 
doktora burs vere
ceğini, ayrıca 10 
mezun öğrenciyi de 
yurtdışına göndere 
rek 3 ay süreyle 
staj yaptıracağını 
söyledi.
Kocabıyık, “Eğitime 
yardım gösteriş için 
yapılmaz. Eğitime 
katkıları vatanıma 
olan borcumu öde
mek için yapıyo
rum.” dedi.
Cumartesi günü 
Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi, Hukuk 
Fakültesindeki 
birinci mezuniyet 
törenine, Bursa Vali 
Yardımcısı Vedat 
Müftüoğlu, Uludağ 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Kamil Dilek, 
Bursa milletvekili ve

Vedat Müftüoğlu 
Vali Yardımcısı

eski Milli Eğitim 
Bakanı Turhan 
Tayan, Hukuk 
Fakültesi’ni yapan 
hayırsever işadamı 
Asım Kocabıyık ve 
eşi, Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Müfit Parlak, Prof. 
Dr. Sami Kılavuz, 
Prof. Dr. İrfan 
Karagöz, Hukuk 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Doğan 
Şenyüz, Adalet 
Komisyonu Başkanı 
Nizamettin Keleş, 
Bursa Barosu 
Başkanı Zekeriya 
Birkan, eski Baro 
Başkanlarından Tur 
gut Bulut, AKP İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, CHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, MHP İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, Belediye 
Meclis üyeleri, 
Gemlik Üniversitesi
ni Yaptırma ve 
Yaşatma Derneği 
Başkanı Hasan 
Başaran ve yönetim 
kurulu üyeleri, 
öğrenciler ve öğren
ci velileri ile 
Gemlikliler katıldı.

Prof. Dr. Kamil Dilek 
U.Ü. Rektörü

Törende konuşan 
Bursa Vali 
Yardımcısı Vedat 
Müftüoğlu, konuş
masına, Uludağ 
Üniversitesi’nin 
Türkiye’nin gözbe
beği olduğunu 
belirterek başladı. 
Her doğumun 
sancıları olduğuna 
dikkat çeken 
Müftüoğlu, Bursa’da 
ilk kez stadyumda 
düzenlenen mezu
niyet töreninde, 
üniversite ile şehrin 
birleştiğini 
gördüğünü söyledi. 
Eğitim kurumlarının 
yalnız eğitim vermek 
durumunda 
olmadığını, aynı 
zamanda halkın 
kültürünü de yük
seltmek, katkı sağla
mak ve kentli olma 
bilinci vermek 
zorunda olduğunu 
söyleyen Müftüoğlu, 
dünyada yükselen 
değerler arasında 
hukukun üstünlüğü 
ve insan haklarının 
geldiğine noktaya 
dikkat çeken 
Müftüoğlu, Batı 
demokrasilerinde 
hukukun üstünlüğü 
ve insan haklarının 

birinci sırada 
değerler olduğunu 
belirterek, 
“İnsanlar adaletin 
kısa sürede oluş
masını istiyorlar. 
Sizler, geciken 
adaletin gecikme 
meşini sağlayınız” 
dedi.
Müftüoğlu, 
Türkiye’nin dışarı
dan parlayan yıldız 
olarak görüldüğünü, 
öz disiplin ve orga
nizasyonda ben 
duygusunun aşıl
masıyla farklı bir 
noktaya gele
ceğimizi belirterek, 
Asım Kocabıyık’a 
hizmetlerinden 
dolayı teşekkür 
etti.
Gemlik Üniversitesi 
düşüncesinin, 
Gemlik’in gelişme
sine katkı sağla 
yacağını da söyledi. 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Kamil Dilek ise 
konuşmasında, 
Uludağ Üniversite
si’nin bu yıl 8 bin 
öğrenci mezun 
ettiğini, Gemlik’te 
bir Üniversite kur
makla büyük onur 
duyacaklarını 
söyledi.
Dilek, Uludağ 
Üniversitesi’nin, 
Balıkesir, Yalova 
Üniversitelerini kur
duğunu, bünyesinde 
11 tane fakülte, 15 
tane yüksek okul 
bulunduğuna dikkat 
çekerek, “Tek 
yol çalışmak, 
çalışmak çalışmak. 
Türkiye’nin çalışan 
insanlara ihtiyacı 
var" dedi.
Devamı yan 
sayfada

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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düzenlenen törenle ilk mezunlar, belgelerini aldı, okul birincisi Fatma Nur Akgün kütüğe ilk plaketi çaktı.

Hukuk Fakültesi’nin 
bulunduğu mekanın 
daha güzelinin 
bulunmadığına 
dikkat çeken Dilek, 
yurt dışında da 
birçok Hukuk 
Fakültesi gezdiğini 
ancak bu bina gibi
sine rastlayama 
dığını söyledi. 
Uludağ Üniversite- 
si’nin yüzde 90’ının, 
“yıkılır” raporu 
bulunduğunu da 
belirten Rektör 
Dilek, “Bu yapıları 
onarmamız için 
23 milyon liraya 
ihtiyacımız var. Bu 
binaların kıymetini 
bilin" dedi.
Okul birincisinin 
eleştirilerini de 
yanıtlayan Dilek, 
Uludağ Üniversitesi 
Kütüphanesinde 
100 bin kitap bulun
duğunu, istedikleri 
her kitabı aldıklarını 
belirtirken, “Bir 
tanesini almadınız 
diyemezsiniz." dedi. 
Mezun olan öğrenci
lerin iyi eğitim aldık
larını, akademik 
kadronun artık oluş
tuğunu bir iki eksik 
dışında kadronun 
tamamlandığını da 
belirten Rektör 
Dilek, “Yeni mezun
lar aldıkları bu eğiti
mi fırsata dönüştür 
sünler" dedi.

TAYAN 
BARAKALARDA 
OKUDUK
Bursa CHP 
Milletvekili ve eski 
Milli Eğitim Bakanı 
Turhan Tayan ise 
konuşmasında, 
Uludağ Üniversite- 
si’nin kurulmasına 
emeği olduğunu, 
1965 yılında dernek 
genel sekreterliğini 
yaptığını anılarıyla 
anlattı.
Türkiye’nin bütün 
üniversitelerinin 
barakalarda kurul
duğuna dikkat çekti. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı sırasında 
Bursa Hukuk 
Fakültesi ve Güzel 
Sanatlar 
Fakültesi’nin 
açılması için karar
nameye 1996 yılında 
imza attığını,

söyleyen Tayan, 
Gemlik Üniversite 
Yaptırma ve Yaşatma 
Derneği’ni çabaların
dan dolayı kutladı. 
Turhan Tayan, 
“Atılan tohum 
üzerinden yapılan 
çalışmalarla bugün
lere gelindi. Bizler, 
sizlerin sahip 
olduğunuz şartlara 
sahip değildik. Bizi 
Asım Kocabıyık gibi 
kanatları altına alan 
yoktu. Asım 
Kocabıyık’ın Hukuk 
Fakültesi’nin 
açılışındaki konuş
masını duyar gibi 
oluyorum. Hukuka 
saygıdan söz ediyor
du ve başından 
geçen bir hukuksuz 
luğu bizlerle pay
laşmıştı. Türkiye 
tarafsız ve bağımsız 
yargı arayışı içinde 
dir. Bugün bağımşız 
yargıçların ve 
hukukun üstün
lüğünün azaldığı bir 
dönem yaşıyoruz." 
şeklinde konuştu. 
Belediye 
Başkanvekili Reifk 
Yılmaz ise konuş
masında Asım 
Kocabıyık’ın 
Gemlik’e ve eğitime 

katkılarının her şeyi
ni üzerinde olduğu 
nu, Belediyeden ne 
istedilerse yerine 
getirdiklerini ve 
getirmeye devam 
edeceklerini söyledi. 
Uludağ Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr.
Doğan Şenyüz ise 
konuşmasında, 
Hukuk Fakültesi’nde 
ilklerin yaşandığını, 
kuruluş aşamasında 
öğretim görevlisi 
bulmakta sorun 
yaşadıklarını, Vakıf 
üniversitelerinin 
akademisyenleri 
yüksek maaşlarla 
topladığına dikkat 
çekerek, öğretim 
üyesi sayısında çok 
az eksikleri kaldığını 
belirtti.
Dışarıdan gelen 
öğretim görevlilerine 
teşekkür eden 
Şenyüz, sıkıntıların 
yeterli araştırma 
görevlisiyle aşıla
cağını söyledi.
Hukuk 
Fakültelerinden her 
yıl 10 bin öğrenci 
mezun olduğuna 
dikkat çeken Prof. 
Şenyüz, rekabet 
ortamında olduk

larını, Türkiye’deki 
hukuk fakülteleri 
arasında bir sınav 
yapıldığında, mezun 
olan öğrencilerinin 
en üst sırada yer 
alacaklarına inandık
larını söyledi.
Dekan Şenyüz, 
“Fakültemizin fiziki 
şartları giderek 
iyileşiyor. Mükemmel 
bir binaya sahip 
olduğumuza inanıyo
rum. Bunu bize 
Borusan Holding 
sağladı. Belediye alt 
yapısını tamamlıyor. 
Kampüsümüz yeni 
bir üniversite 
olmasıyla kurtulur. 
Bursa gibi üniversite 
fakiri bir merkezde 
Gemlik Üniversitesi 
kampüsüyle hazır 
durumdadır.
Üniversite açılırsa 
akademik bir kimlik 
kazanılır. Mezun 
oldunuz bundan 
sonra size rehberlik 
edecek tecrübedir. 
Tecrübelerden ders 
çıkarınız. Önemli 
bilgi kaynağınız 
tecrübe olacaktır.” 
dedi.
Şenyüz, hakim ve 
savcıların kendileri 
ne ve karşısındaki 

ne karşı bağımsız 
olmak zorunda oldu 
ğuna dikkat çekerek, 
“Bu olmazsa 
başkasının hukuku 
gelişir" dedi.
Adli Komisyon 
Başkanı Nizamettin 
Keleş ve Bursa 
Barosu Başkanı 
Zekeriya Birkan’ın 
konuşmalarının 
adnından okul birin
cisi Fatma Nur 
Akgün konuştu. 
Akgün, öğretmen
lerin ve ailelerine 
teşekkür ederken, 
Hukuk Fakültesi’nin 
ilk kuruluş yılı 
olması ve Bursa 
kampüsüne uzak 
olması nedeniyle 
çok sıkıntılar ve 
imkansızlıklar içinde 
4 yılı geride bıraktık
larını söyledi.

KOCABIYIK, 
VATANDAŞLIK 
GÖREVİMİ 
YAPIYORUM 
Mezuniyet töreninde 
konuşan 88 yaşında
ki Borusan Holding 
Kurucusu ve 
Onursal Başkanı 
Asım Kocabıyık, 
Hukuk Fakültesi’n 
den mezun olan bir 

öğrenciye doktora 
bursu vereceğini 
bunun tesbitini 3-4 
dekandan oluşan bir 
komisyonun karar 
vermesini istedi.
Başardı olmanın 
çalışmayla mümkün 
olacağını belirten 
Kocabıyık, “Eğitim, 
memleketimizin ve 
milletimizin en 
önemli konusudur. 
Eğitim ölçüsünde 
insanlar medeniyete 
ve insan haklarına 
sahip olu yor. Hukuk 
Fakültesi bugün ilk 
mezunlarını veriyor. 
Yeni mezun 
arkadaşlara bazı 
haberler vermek 
istiyorum. Uludağ 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nin 
belirleyeceği bir 
mezunumuza dokto
ra bursu ile 10 . 
mezunumuza yurt
dışı nda 3 aylık staj 
imkanı sağlayacağı
ma söz veriyorum. 
Eğitime katkıyı 
vatandaşlık borcu 
olarak biliyorum. İyi 
eğitilmiş kuşaklar 
olmadan ülkemizin 
kalkınmasının müm 
kün olmayacağına 
inanıyorum.” dedi.
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Dragon Kürek Festivali büyük ilgi gördü
Gemlik Belediyesi 
ve Gemlik Yelken 
Kulübü’nün destek
leriyle organize 
Adilen ve HSB 
Organizasyon fir
ması tarafından 
gerçekleştirilen 
Dragon Kürek 
festivali büyük ilgi 
gördü.
Kayıkhane Yelken 
Kulübü Spor 
Tesisleri’nde düzen
lenen etkinlikte 
kürek yarışları, 
kıyafet yarışması, 
dans gösterileri ve 
davulcu resitali 
güne renk kattı. 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Ak Parti İlçe Başkanı 
NecdetYilmaz, 
Gençlik Hizmetleri 
İlçe Spor Müdürü / 
Ahmet Adil Tunç, 
Yelken Federasyonu 
Bursa Temsilcisi 
İsmail Topkaç ve 
Gemlik Yelken 
Kulübü Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali 
Turgut’un da yer 
aldığı festivalde 
Kürek yarışları 
Federasyon

Kupasını inter Tek 
Firması kazandı. 
Gemliklilerin de 
yoğun ilgi gösterdiği 
ve eğlendiği yarış
malarda inter Tek 
takımına kupa ve 
madalyalarını 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
verdi. Geçen yıl 
Bursa Sky Park’ta 
yapılan, İznik 
Gölünde yapılması 
planlanmasına rağ
men Federasyon 
Temsilcisi İsmail 
Topkaç tarafından 
Gemlik Körfezi’ne 
aldırılan festivalin 
periyodik hale 
getirilmesi 

düşünülüyor. 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz’ 
da kupa töreninde 
yaptığı konuşmada, 
"Sîzleri gelecek yıl 
da burada bekleriz" 
diyerek, organizas 
yonun yıllar boyu 
devam edeceğinin 
ilk sinyalini vermiş 
oldu. 16 Haziran 
Cumartesi günü 
başlayan ve 17 
Haziran Pazar günü 
yapılan yarışma ve 
aktivitelerle sona 
eren festival Gemlik 
lilere de adete,

&■" “Körfez’de Çok 
Güzel Hareketler 
Bunlar" dedirtti.

«sekeri
K R E5LERI

LYS sınavları yapılılı

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU 

€ĞİTİWID€ 13. VII
AVANTAJLARIMIZDAN 

YARARLANIN

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

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

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

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

Lisans Yerleştirme 
Sınavı (LYS)'mn 
Sosyal Bilimler 
ayağı yapıldı. Bursa 
Emniyet Müdürlüğü, 
sınav öncesi 
gürültü çıkaranlara 
karşı alarma geçti. 
Sınav yapılan 
okulların çevresinde 
devam eden inşaat 
çalışmalarını 
denetleyen polis, 
inşaatların sınav 
boyunca durmasını 
sağladı. Bursa 
Emniyet 
Müdürlüğü'nün 
sınav mesaisi gece 
saat 23.00'te 
başladı.
Polis ekipleri, 
sorumlu oldukları 
bölgelerdeki düğün
leri saat 23.00 
itibariyle durdurdu. 
Sınava girecek

gençlerin rahat uyu
malarını amaçlayan 
uygulama vatandaş
tan tam not aldı. 
Sabahın erken saat
lerinde yine devri 
yeye çıkan polis 
ekipleri bu kez 
sınav yapılan

okul çevrelerindeki 
inşaatları durdurdu. 
Sınava giren 
üniversite aday
larının olumsuz 
etkilenmemesi için 
inşaat çalışmalarına 
sınav boyunca ara 
verildi

KflŞCDC B€KL€M€K VOK <W:=a 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA -E-RfİC

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
e* *r ■

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

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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KOMMAGENE UYGARLIĞININ KALINTILARI

II

Cumartesi 
gününden devam 
Nemrut Dağı’ndan 
akşamüzeri 
çevreyi seyretmek, 
uzaklara bakmak, 
sonsuzluğun 
insana verdiği 
huzuru yaşamak 
ne buyuk bir keyif. 
Haziran güneşi 
son ışıklarını 
heykellere ve 
duvarlardaki röl 
yeflere vurunca 
taşın rengi bakıra 
dönüşüyor, 
ilerleyen zaman 
diliminde daha 
güzel bir man
zarayla karşılaşa
cağımızı umu 
yoruz. Bir taraftan 
da akşamın serin
liği kendini hisset
tirmeye başlıyor. 
İnce giysilerle 
burda durmak 
mümkün değil. 
Hırkaları giymek 
zorunda kalıyoruz. 
Hava bir saat için 
de nasıl da 
değişiyor. Havanın 
bizi hafiften ısır
masına aldırmadan 
Kommagene 
uygarlığının izleri
ni sürmeye devam 
ediyoruz.
Gezdiğiniz yerle 

ilgili biraz bilgi 
sahibiyseniz, 

gördükleriniz sizin 
için daha bir 
anlam kazanıyor.

Güneşin kızıl ışık
ları büyülü bir 
ortam yaratmaya 
devam ediyor. 
Kaidelerden 
ayrılmış kral ve 
tanrı başlarının 
arasında oturarak 
bazen de gezerek 
manzaranın tadını 
çıkarmaya çalışı 
yoruz.

Güneş, ışıklarını 
sadece Aslan 
Horoskop rölyefine 
gönderiyor sanki! 
Bu rölyefteki 
aslanın görüntüsü 
bir muhteşem. 
Duvardaki rölye
fleri yakından 
izleyip neyi anlat
tığını biraz bilse 
niz, yıllar önce 
yaşanmış olayı 
sanki tekrar yaşı 
yor olacaksınız. 
Gerçekten güneş 
Nemrut’ta bir 
başka batarmış. 
Burdaki manzarayı 
ve güzelliği 
görünce siz de bu 
yargıya katılmış 
oluyorsunuz.

Güneşi batırdık, 
hava yavaş yavaş 
kararmaya yüz 
tutuyor. Burada 
daha fazla kalmak 

üşümek anlamına 
geldiği için 
minibüslerimize 
binip Kâhta yolcu
luğuna başlıyoruz. 
Günün yorgunluğu 
hepimizi etkilemiş 
olmalı ki kimsenin 
sesi çıkmıyordu. 
Herkes sus pus 
olmuştu.

Bir an önce otele 
dönmek duş alıp 
dinlenmek istiyor
duk.

CENDERE 
(ROMA) KÖPRÜSÜ

Sabah kah
valtısını otelimizde 
yapıp çevre gezi
sine çıkacağız. 
Öncelikle göre
ceğimiz yer 
Cendere Köprüsü 
olacak. Güzel pırıl 
pırıl bir gün, 
insana mutluluk, 
ferahlık veriyor. 
Böyle güzel bir 
günde yolculuğu
muz başlıyor.

Tarihi kaynaklara 
baktığımızda 
Cendere 
Köprüsünün ne 
zaman ve kimler 
tarafından 
yapıldığı ile ilgili 
şu bilgilere ulaşı 
yoruz: Köprü, 
Samsat’a karargah 

kuran 16. Roma 
Lejyonu tarafından 
M.S 198-200 yılları 
arasında İmpara
tor Septimius 
Severus ve 
Romalılar tarafın
dan askerlerin 
anası olarak bili
nen karısı Julia 
Domna adına 
yapılmıştır.

Cendere 
Köprüsünü biraz 
uzaktan seyreders
eniz sanki antik 
bir kente 
girdiğinizi 
düşünürsünüz. 
Köprünün giriş ve 
çıkışında gösterişli 
ikişer sütun size 
bu duyguyu his
settiriyor.

Yedi metre 
genişliğinde ve 
120 metre boyun
da olan köprüden 
iki araç rahatlıkla 
geçebilir. Yıllar 
önce yapılmasına 
karşın sıkıntı 

büyüklükte 
yapılmış.

Köprünün altın
dan Chabines 
(Cendere) çayı 
akmaktadır.
Haziran sonlarıydı.

Suyun sessizce 
akışını izlerken ta 
rihe kısa bir yolcu
luk yapma olanağı 
da bulabiliyor
sunuz.
Anadolu’nun nice 

uygarlıklara beşik
lik ettiğini buraları 
gördükçe daha iyi 
anlıyor insan.

Köprünün çıkışın
daki sütunlar 
hükümdarın 
oğulları Caracalla 
ve Geta için di 
kilmiştir.

Caracalla hüküm
dar olunca 
kardeşini öldürt
tüğü için onun 
adına dikilen sütun 
sonradan dikildiği 

yerden 
kaldırılmıştır. 
Köprüye yakından 
bakıldığında 
onarım gördüğü 
anlaşılmaktadır. 
Yapıldığı yıldan 
günümüze dek 
geçen süreyi 
hesap edersek 
(1800 yıl) bu 
onarımın da doğal 
olduğunu 
düşünebiliriz. 
Köprünün ilk 
onarımı 1951, İkin
cisi de 1997’de 
gerçekleştirilmiştir. 
Günümüze kadar 
varlığını 
sürdürmesinin 
nedeni depreme 
karşı sütunlara ve 
köprüye esneklik 
payı verilmesidir.
Cendere Köprüsü 

taşıdığı tarihsel 
özellikler 
nedeniyle görül 
meye değer. 
Kâhta’ya gider 
şeniz burasını 
mutlaka görün.

PLAKET - KUPA VE MADALYA ÇEŞİTLERİ İLE HI2METINI2DEYI2

ajans
MATBAACILIK - REKLAMCILIK ■ ORGANİZASYON VE TANITIM
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı flot 3/ B GEMLİK

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

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap <Sı Kristal ve Metal



Kaymakamlık 
Kupası Gümüş Ayak 
Basketbol 
Turnuvası’nın 
şampiyonu belli 
oldu.
Final maçında 
Yaşam Atölyesi ile 
mücadele eden 
Ağdemir, maçı 70/58 
kazanarak, şampi 
yontuğa imza attı. 
Turnuvada 2. Yaşam 
Atölyesi olurken, 3. 
lük maçı Muhasipler 
ve Ayşe Ziver

Karataş İlköğretim 
okulu arasında 
oynandı.
Maçı 76/68 
Muhasipler kazandı. 
Gemlik Atatürk 
Kapalı Şpor 
salonu’nda yapılan. 
ödül töreninde 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Başkan 
Yardımcısı
Muharrem Sarı, 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe Müdürü 

Adil Ahmet Tunç, 
Basketbol 
Federasyonu İl 
Temsilcisi Ertuğrul 
Atak, 
Belediye Meclis 
üyeleri, dereceye 
giren sporculara 
ödüllerini verdiler. 
3 lük sayı atışı 1. si 
Murat Boyacı 
(Yaşam Atölyesi) 
oldu.
Sayı kralı İbrahim 
Tokgöz (Muhasipler) 
En değerli oyuncu 

Mehmet Morkal 
(ÇİMTAŞ), 
En değerli bayan 
oyuncu Hatice Targıt 
(Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi) 
En değerli koç 
Kemal Sivas (Roda) 
En centilmen takım 
Gemlik Bankalar 
Birliği oldu.
Turnuva boyunca 
maddi ve manevi 
desteklerini esirge
meyen Gümüş Ayak 

ve Bulut Reklam, 
Gücümspor, Aktaş 1 
Nakliyat, Batı Oto 
Fren, Ömercioğlu 
Vinç, Okay zeytinci
lik, Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürü Adil 
Ahmet Tunç plaket
lerini verdi.
Turnuva 
komitesinde yer alan 
Ahmet Adil Tunç, 
Meral Sezgin, Yahya 
Gümüş, Tuğan 
Büyükbaşaran,

Serkan Sezgin, 
Ömer Güm.üş’e 
Basketbol İl 
Temsilcisi Ertuğrul 
Atak teşekkür 
ederek plaketlerini 
verdi.
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe 
Müdürü Adil Ahmet 
Tunç’a turnuva 
boyunca mücadele 
eden hakem 
komitesine 
madalya ve plaket
leri verildi.

SaillIK DfiİRElER
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

ElEMflN
UMURBEY KAYALAR KAFE 

VE RESTAURANT’TA 
PARK TİME VE FULL TİME

ÇALIŞACAK 
BAY VEYA BAYAN ELEMAN

VE
MUTFAK ELEMANI 

ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

Kayalar Sok. No: 15 
Tel: 525 06 16 UMURBEY

SATILIK
1 ) KROM SOKAK’TA

140 M2 DÜKKAN 70.000 TL
2 ) ŞİRİN PLAZA’DA

3 . KAT 25 NOLU İÇİ YAPILI > 
MUTFAK VE VVC’Lİ

130 M2 OFİS 120.000 TL
3) MANASTIR BAYTAŞ 

ZÜMRÜT VİLLALARINDA 
İÇİ YAPILI DUBLEKS EV

SATILIKTIR

0541 516 61 54
..............■ ■——T""
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"İtinci el" Oiomchil Piyasasını Sıcak Caron
I Bahar aylarında az 
I da olsa hareketlenen 
I ikinci el otomobil 

satışları, yaza gir
erken bıçak gibi 
kesildi.
İkinci el oto galerici
leri. kayıt dışı ve 
internet üzerinden 
satışlar ile bayilerin

I kullanılmış otomobil 
satışına ağırlık ver
mesinden yakınıyor. 
Bursa Oto Galeri 
Sitesi (Otokoop) 
Başkanı Rasim 
Hazar, yaptığı 
açıklamada, bahar 
aylarında biraz kıpır
danan satışların, 
kendilerini umut
landırdığını, ancak 
sıcakların bastırdığı 
yaz aylarına girerken 
sürecin tersine 
döndüğünü söyledi.

Tiirtiye Aradığı Petrolü Fizan'da Buldu
Libya'nın Fizan böl
gesinde açılan 11 
kuyudan 7'sinde 
petrol çıktı.
Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı 
(TPAO) Genel 
Müdürü Mehmet 
Uysal. Libya'nın 
Fizan bölgesinde 
önemli keşifleri 
müjdeledi.
"FİZAN'I SÛRSALAR 
YERİNİ BİLMEYİZ 
AMA ORADA 
PETROL BULDUK" 
Uluslararası Yöneti 
çiler Derneği'nin 
(YÖNETDER) düzen
lediği başarı 
hikayeleri' seminer
inin konuğu olan 
Uysal, Fizan'da açtık
ları 11 kuyunun

Hazar, zaten az olan 
satışların tamamen 
durma noktasına 
geldiğini vurgula
yarak, kayıt dışı ve 
internet üzerinden 
satışlar ile bayilerin 
yaptıkları kullanılmış 
otomobil satışlarının, 
ikinci el oto galerici

7'sinde petrol bul
duklarını söyleyerek 
gelişmeleri şöyle 
anlattı:
"Çoğumuz Fizan'ı 
duymuşuzdur ama 
Fizan'ı nerede 
olduğu konusunda 
çok bir şey söyleye

lerinin alanım daha 
da daralttığını savun
du.
Piyasadaki durgun
luğun inanılmaz 
boyutlarda olduğunu 
ifade eden Hazar, "37 
yıldır bu işi yapıyo
rum, ben bu yıla 
kadar böyle bir dur

meyiz. Ben de bilmi 
yordum oraya gidin 
ceye kadar. Fizan'a 
gittiğimde gördüm ki 
dünyanın en güzel 
çölü Fizan. Türkiye 
Petrolleri olarak bu 
çölde petrol aradık, 
11 tane kuyu deldik, 

gunluk görmedim. 
Galerici 
arkadaşlarım, 
'Başkan bizim işler 
çok kötü, acaba 
herkes böyle mi
diye soruyor. Bu 
şikayetleri son gün
lerde çok alıyorum. 
Eskiden, 'Bu adam 
galerici mi- O 
zaman, zengindir" 
imajı vardı. Bunlar 
geçti, eskide 
kaldı" diye 
konuştu.
Hazar, Bursa Oto- 
Koop'ta şu an 
itibariyle kapalı 
dükkan bulun
madığını belirterek, 
"Kapalı dükkan 
yok, ama iş de 
yok, iş sıfır son gün
lerde" görüşünü dile 
getirdi.

yedi kuyudan petrol 
çıktı. Bu petrollü 
keşifler son 10 
yılda Libya'da 
yapılan en ciddi 
keşifler olarak Libya 
petrolcülük 
tarihinde yer aldı. 
Ancak Libya'daki 
olaylar nedeniyle 
çalışmalarımıza ara 
vermek zorunda 
kaldık. Şimdi yeniden 
ofisimizi açtık. Çöl 
şartlarında güvenlik 
sağlandığı takdirde 
çalışmalarımıza 
devam edeceğiz" 
Uysal, sık sık 
gündeme gelen, 
Karadeniz'deki 
petrol aramalarının 
da boş hayal 
olmadığını açıkladı.

urtdısından telefon 
getirenler dikkat

Ticari mahiyette 
olmaksızın, yolcu
ların kendi kullanım
ları için yurt dışın
dan getirdikleri tele
fonların kullanım 
izni için 100 lira 
harç ödenmesi 
gerekecek. 
Maliye Bakanlı 
ğı'nın, 6322 sayılı 
Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun ile 
Bazı Kanunlarda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun ile 492 sayılı 
Harçlar Kanununa 
eklenen yolcu 
beraberinde getiri 
len telefon kullanım 
izin harcı ile yetki 
lendirme belgeleri 
ve müşavirlik ruhsat 
harçları ilişkin Harç 
lar Kanunu Genel 
Tebliği, Resmi Gaze 
te'de yayımlandı. 
Buna göre, ticari 
mahiyette olmak
sızın, yolcuların 
kendi kullanımları 
için yurt dışından 
getfrcffkferf alıcısı 
bulunan verici por
tatif telsiz telefon 
cihazları kullanım 
izni için 100 lira 
harç ödenmesi 
gerekecek.
Yolcuların kendi kul
lanımları için yurt 
dışından getirdikleri 
alıcısı bulunan veri
ci portatif telsiz tele
fon cihazları, Bilgi 
Teknolojileri ve 
İletişim Kurumuna 
veya mobil iletişim 
sunan işletmecilerin 
(GSM şirketleri) 
abone kayıt merkez
lerine yapılan 
başvuru üzerine 
kayıt altına alınarak

kullanıma açılıyor 
ve elektronik kimlik I 
bilgisi daha sonra 
kontrol ediliyor. Söz I 
konusu cihazlara 
ilişkin harcın, elekt I 
ronik kimlik bilgisi 
nin kayıt altına alın- I 
ması için anılan 
kuruma veya abone I 
kayıt merkezlerine 
başvurulmadan 
önce vergi dairesine I 
ödenmesi gereke
cek. Yolcu berabe 
rinde getirilen tele- I 
fonlara ait kullanım I 
izin harcı; vergi 
dairesince, alındı 
belgesinde telefona I 
ait elektronik kimlik I 
bilgisine (IMEI 
numarası) yer veril- I 
erek tahsil edilecek. I 
Söz konusu cihazla I 
ra ilişkin elektronik I 
kimlik bilgisinin 
kaydedilebilmesi 
için harcın ödenmiş I 
olması gerekiyor. 
Bu nedenle, kayıt 
yapılmadan önce, 
harcın ödendiğine 
ilişkin vergi dairesi I 
aftndtstnth asit | 
aranır, alındıda 
yazan IMEI 
numarası ile 
kaydedilmesi iste
nen IMEI numarası 
karşılaştırıldıktan 
sonra kayıt işlemi 
yapılacak. Kayıt 
işlemine esas alınan 
alındının bir örneği 
başvuru dosyasında 
muhafaza 
edilecek.
Harç ödenmeden 
kayıt işlemi yapılan 
ve kullanıma açılan 
cihazlar, Bilgi 
Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu 
tarafından kullanıma 
kapatılacak.

Karakolu

ULAŞIM

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

Mf TRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanberoğlu-Esadaş

Kaymakamlık 
C Savcılığı 

avcı Yrd. 
niyet Müd.

GEREKLİ TELEFONLAR

ıs imdat
>darma İmdat

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK
513 10 51
513 10 53
513 29 54
513 10 28

Kamil Koç

513 12 12
513 20 77
512 10 72
514 45 49
514 47 71
512 01 63

HASTANELER

Sahil Dev Hast.

Tomokay Tomografi

TAKSİLER

517 34 00

513 65 29
514 80 88

513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

RESMİ DAİRELER

UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme ı
Staty um f
Orm.Böl.Şef. <
Milli Eğt. Md.
Halk Kütüphane j
Askerlik Şb. <
Karayolları ‘
Liman Baş. I
Mal Müd. !
Nüfus Md. !
Özel Id. Md. I
Tapu Sicl. Müd. I
Müftülük !
Gümrük Md. I
Ver. Dairesi Md. I
İlçe Tarım Müd. !
İlçe Seç. Md. I
Halk Eğitim Müd. !
İŞ-KUR I

BELEDİYE

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
BUSKİ 
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

DENİZ OTOBÜSÜ

186 
513 45 03 
514 00 95 
513 12 86 
513 11 74 
513 13 53 
513 10 57 
513 13 08 
513 11 33 
513 10 95 
513 37 42 
513 15 07 
513 14 14 
513 13 64 
524 85 86 
513 10 92 
513 10 45 
513 77 73 
513 18 46 
513 71 66

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32
514 57 96
513 23 25 

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

Yenikapı 
Yalova

2S6 77 84
544 30 60

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

İDO İmam Aslan

VAPUR - FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTORÜS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ
Aygaz
Ha baş
Mogaz
Ergaz
Ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz 
Totalgaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00

MAR-PET

Beyza Petrol

Gemlik Körfez
' 6ftİK,IWİLK60WLÛ«>lY»»l PAİETMİ

IHUHSİHIlM

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4300 I

FİYATI : 50 Kr. (KDV Dahil) I

Sahibi : Kadri GÜLER
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER I

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B
Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Yönetim ve Basım Yeri :
GÜLER AJANS

Matbaacılık-Yay ıncılık-Reklamcıl ık Tesisi '
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz) 

----------------------------------------------------------------------------------

VENÜS SİNEMASI I 
AŞK VE 

PARA:12:00-14:15- 
16:15-18:15-20:15 
SAĞ SALİM:11:30- 
14:00-16:00-18:00- 

20:30..
REZERVASYON 513 33 21

CIUŞAVM TUTKU 
SUPERTURK:

13.30-15.30-17.30 
19.30-21.30

SEN KİNİSİN: 12.00 - 
14.00-16.00-18.00 -20.30 

FETİH 1453:11.30 
14.30-17.30-20.30 

Rez. Tel :51415 00
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Gemlik sahasında şampiyonluk için sahaya çıkan Çotanakspor, 1-0 önde götürdüğü karşılaşmayı 85. ve 93. dakikada yediği 2 golden 
sonra olaylar çıktı. Karşılaşmayı yöneten Hakem, maçı durdurdu. Karşılaşmanın sonucu Futbol Federasyonu belirleyecek

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Derbi maçı 85. . 
dakikaya kadar 1-0 
önde götüren 
Çotanakspor 85. 
dakikada yediği 
beraberlik gölünün 
ardından uzatma 
dakikalarında 
kalesinde bir gol 
daha görünce olaylar 
çıktı.
4 kırmızı kartın çıktığı 
maçta, orta hakemin 
bitiş düdüğünden 
önce birbirlerine 
giren futbolculara 
tribünlerden sahaya 
atlayan taraftarlarda 
karışınca adeta mey
dan savaşı yaşandı. 
Polis ekiplerinin 
geniş önlem alması
na rağmen birbirle 
rine giren taraftar ile 
futbolculardan 
yaralananlar olurken, 
tribünden atlamaya 
çalışan taraftarlardan 
birinin ayağı burku
lunca olay yetine 
gelen 112 ambulans 
tarafından hastaneye 
kaldırıldı.
Rakibinin 3 puan 
önünde avantajla 
sahaya çıkan

Çotanakspor’da 
6. dakikada 
Burhanettin’in sert 
şutunda kaleci gole 
izin vermedi.
İki tarafında gol için 
rakip kalede pozis 
yon aradığı anlarda 
Çotanakspor bek
lediği golü 28. 
dakikada buldu. 
Semi’nin ısrarla 
sürdürdüğü 
pozisyonda açılan 
topa iyi vüran Omral 
takımını 1-0 öne 
geçirdi ve ilk yarı bu 
sonuçla bitti. 
İkinci yarıya rüzgarı 
da arkasına alan 
Bordospor karşısın
da çok iyi defans 

yapan Çotanakspor, 
geliştirdiği kontratak
larla rakip kalede 
pozisyon buldu.
70. dakikada köşe 
atışı kullanan 
Bordospor’un atağın
da Çotanakspor 
defansı topu çizgi 
önünden çıkararak 
beraberlik fırsatı ver
medi. 71. dakikada 
Bordospor’da 
Kurtuluş ikinci sarı
dan kırmızı ile oyun 
dışında kalarak 
takımını 10 kişi 
bıraktı.
75. dakikada bu kez 
Çotanakspor’dan 
Adnan ikinci sarıdan 
kırmızı gördü.

78. dakikada Bordo 
spor’da Nedim’de 2. 
sarıdan kırmızıyla 
saha dışında kalarak 
takımını sahada 9 
kişi bıraktı.
Oyuna ikinci yarıda 
giren Reşat, ceza 
atışından gelen topa 
rahatça kafa vurunca 
top filelerle buluştu 
1-1.
Golden sonra rakip 
kalede mutlak gol 
pozisyonlarını gole 
çeviremeyen 
Çotanakspor, öne 
geçme fırsatını bula
mazken, uzatma 
dakikalarında 
Reşat’la bir gol daha 
bulan Bordospor 

beklemediği anda 2-1 
öne geçti.
Maçın bitmesine 
saniyeler kala 
Çotanakspor’dan 
Süleyman’da kırmızı 
kartla oyun dışında 
kalınca, takımlar 
sahada 9’ar kişi 
kaldı.
Kırmızı kartın ardın
dan birbirlerine giren 
futbolculara tribün
lerden inen seyirciler 
de karışında kimin 
kime vurduğu belli 
olmadı.
Tekmelerin ve yum
rukların atıldığı saha
da olaylar çıkarken, 
Orta Hakem Cem İyi- 
huylu, maçın kalan 
saniyelerini oynatma
yarak soyunma 
odasına gitti.
Güzel başlayan ve 
maç sonunda 
şampiyonluk turu 
atacak olan 
Çotanakspor’un 
maçın bu şekilde 
kabul edilmesi 
halinde ikili averajda 
rakibine üstünlüğü 
devam ederken, 
çıkan olaylarda kimin 
ceza alacağına ise

Hakem ve Gözlemci 
raporlarına gore 
Futbol Federasyonu 
karar verecek.
SAHA : İlçe 
HAKEMLER: 
Cem İyihuylu 6, 
Oğuz Akar 6, 
Evren Tutkun 6, 
ÇOTANAKSPOR: 
Faruk 4, Erkan 5, 
Selmani 5, Göktuğ 5, 
Yadigar 6, Adnan 6, 
Semi 6, (Süleyman 1) 
Cemal 5, (Samet 
Özdemir 1) Musa 6, 
Ömral 6, Burhanettin 
4, (Nedrettin 2) 
BORDOSPOR: 
Mustafa 5, Suat 4, 
(Harun 5) Gürkan 6, 
Nedim 4, Onur 
Portakal 4, (Reşat 6) 
Cemil 4, Cihan 3) 
Onur Üçüncü 7, 
Hakan 6, Cemal 4, 
Kurtuluş 5, Ufuk 5, 
GOLLER : Dk. 28. 
Ömral, (Çotanakspor) 
Dk. 85-90+3 Reşat, 
(Bordospor) 
KIRMIZI KART : Dk. 
71. Kurtuluş, Dk. 78. 
Nedim, (Bordospor) . 
Dk. 75. Adnan, Dk. 
90+ 4 Süleyman, 
(Çotanakspor)



Bağ Kurluııa 20 bin liralık Dhangn
9 bin 236 Bağ-Kur’lu, 
yapılan yeni hesapla
mayla primi ödediği 
basamağa göre15-20 
bin lira arasında ge 
riye dönük ödeme 
alacak.
SOSYAL Güvenlik 
Kurumu (SGK), 2000 
yılı öncesinde emekli 
olanların maaşların
da iyileştirmeyi öngö

ren intibak düzen
lemesinin ardından, 
önemli bir mağ
duriyeti gidermek 
için düğmeye bastı. 
SGK, kamuoyunda 
‘basamak mağduru’ 
olarak bilinen 9 bin 
236 Bağ-Kur’luya 
geriye dönük ödeme 
yapma kararı aldı. 
Haberi sayfa 9’da

Bir halta daha 
«anacağız

Hava sıcaklıkları, yeni haftada da iç ke 
simlerde mevsim normallerinin 6 ile 8, 
diğer bölgelerde 4 ile 6 derece üzerinde 
seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlü 
ğünden yapılan açıklamaya göre 
mevsim normallerinin üzerindeki hava 
sıcaklıkları bugünden itibaren yeni haf
tada da etkili olacak. Haberi syf 5’de
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Kız arkadaşıyla 
tartışınca, 

köprüye çıktı
Bursa'da sevdiği kızla evlenmek 
isteyen genç, kız arkadaşıyla 
tartışınca köprüye çıktı. Syf 3’de

Güler den “Rant" iddiası
İç İşleri Bakanhğı’nca görevden uzaklaştırılan Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Güler, düzenlediği basın toplantısında, 
Dörtyol Yaya Geçidi konusunda yaptığı açıklamada, “Köprülü 
kavşak veya batçık neden yaya geçidine döndü. Dörtyol’daki 
bir benzin istasyonuna bu işten rand sağlandı mı? Bu istas 
yonun sahibi Büyükşehir Belediye Başkanı ile kavşağın iptal 
edilmesini görüştü mü?” diye sordu. Basın toplantısına, CHP 
İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, CHP Belediye Grup Sözcüsü 
Necdet Ersoy da katıldı. Güler, “Hayatımın hiçbir zamanında 
bir çıkar için pazarlık yapamadım. CHP kişişel çıkarlarını 
Gemlik halkının üzerinde tutarlar. Bu konuda siyaset yapma 
yız. Son Belediye Başkanvekilliği seçimlerinde kimin nerede 
siyaset yaptığı bellidir. Bu parti AKP’dir.” dedi. Sayfa 2’de

Kızılay 35 
çocuğu sünnet 

ettirecekSular yeniden ısınıyor...
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, dün 

yeniden basın karşısına çıktı.
Güler, görevden uzaklaştırılmasından sonra 

uzun zamandır koruduğu sessizliğini bozdu.
Hakkında açılan onca dava ile uğraşırken, 

Balıkçı Barınağı davasında sonra gelinmesi ve 
savcının beraat istemi ile moral bulmuş gör 
düm kendini.

Belediye Yönetimine karşı eleştirilerde bulun 
du.

2011 yılı Belediye Meclis Denetleme Kurulu 
raporuna dayanarak Cumhuriyet Savcılığına 
yaptığı suç duyurularını anlattı.

Basın toplantısında Brütüs Bülent’in partisine 
ihanet sırasında bu işe kimlerin aracılık ettiğine 
ilişkin iddialar ortaya attı. Devamı syf4’de

Türk Kız ilayı 
Gemlik Şubesi, her 
yıl geleneksel 
olarak sürdürdüğü 
sünnet şölenini bu 
yıl da devam ettirdi. 
Bu yıl 6. ncısı 
düzenlenecek olan 
sünnet şöleninde, 
35 çocuk erkekliğe 
adım atacak.
Kızılay Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Gökhan Özler, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, bu yıl 
35 çocuğun 21 
Haziran 2012 günü 

Sevgi Sünnet 
Salonu’nda sünnet 
ettirileceğini, 23 
Haziran 2012 
günü ise Belediye 
Düğün Salonu ’nda 
saat 14.oo ile 17.oo 
arasında mevlit 
ve eğlencelerinin 

yapılacağını 
bildirdi.
Özler, Kızılay’a 
madde ve manevi 
desteklerini 
sürdüren kişi, 
kurum ve 
kuruluşlara 
teşekkür etti.

lııttnılıılıiNli

Gemlik Belediye 
si’nin Bursa Büyük 
şehir Belediyesi ile 
işbirliği çerçeve 
sinde sahillerdeki 
boğulmalara karşı 
önlemi olan ve iki 
yıldır başarıyla 
uygulamaya konu
lan Cankurtaran 
Hizmeti başladı. 
Kurşunlu-Kumsaz 

‘Gemlik Körfez’ ww.gemlikkorfezgazetesi.com

mevkiinde iki, 
Küçük Kumla sahil
lerinde de iki olmak 
üzere dört cankur
taran botunun 
görev yaparken, 
Gemlik Belediyesi 
ve MAG işbirliği 
çerçevesinde 22 
personelin görev 
yapacağını bildiril
di. Sayfa 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gülerden “Rant” iddiası

İç İşleri Bakanlığı’nca 
görevden uzak
laştırılan Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
düzenlediği basın 
toplantısında, 
Dörtyol Yaya Geçidi 
konusunda yaptığı 
açıklamada, 
“Köprülü kavşak 
veya batçık neden 
yaya geçidine 
döndü.
Dörtyol’daki bir 
benzin istasyonuna 
bu işten rand sağ
landı mı? 
Bu istasyonun sahibi 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı ile kavşağın 
iptal edilmesini 
görüştü mü?’’ diye 
sordu.
CHP İlçe Merkezi’nde 
dün saat 13.30’da 
düzenlenen basın 
toplantısına, CHP 
İlçe Başkanı Mehmet 
Sertaslan, Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, CHP 
Belediye Grup Sözcü 
sü Necdet Ersoy 
katıldı.
CHP’lilerin de izlediği 
toplantıda konuşan 
İlçe Başkanı Mehmet 
Sertaslan, yaptığı 
konuşmada İl 
Kongresini de geride 
bıraktıklarını, üç 
adaylı il başkanlığı 
seçimlerini bir 
arkadaşlarının 
kazandığına dikkat 
çekerken, hayırlı 
olmasını diledi. 
Sertaslan, Gemlik’in 
yaşanan sorunlarını 
Gemlik halkınla pay
laşmak istediklerini 
belirterek, şunları 
söyledi: 
“Gemlik’in iki 
yakasını birbirine 

bağlıyoruz diyen 
proje biz de hayal 
kırıklığı yarattı. 
Büyük meblağlar 
harcanarak yapılan 
projede Gemlik 
halkının görüşleri 
alınmadı. 
Bu proje konusunu 
Büyükşehir 
Belediyesi’nde Fatih 
Mehmet Güler getir
di. 20 Mayıs 2009 
tarihindeki önerge ile 
bu konu Büyükşehir 
de gündeme alındı. ” 
dedi.

GÜLER’DEN 
RAND İDDİASI 
Daha sonra söz alan 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Gemlik’te yayınlanan 
bir yerel gazetede 
Belediye Başkanlığı 
seçimleri öncesi 
4 AKP’li üyeyle 
görüştüğünün bu 
görevin CHP tarafın
dan kendine verildi 
ğinin iddia edildiğine 
dikkat çekerek, şun
ları söyledi: 
“Bu iddia Balıkçı 
Barınağı ihalesine 
fesat karıştırdığım 
konusunda hakkımda 
açılan davanın Savcı 
tarafından beraatımın 
istenmesi ertesinde 
yapılmıştır. Asıl 
beraat istemini haber 
yapmayan gazete bu 
haberi kullanmayarak 
ilkesiz gazeteciliğin 
güzel bir örneğini 
teşkil eder. 
Hayatımın hiçbir 
zamanında bir çıkar 
için pazarlık yapa
madım.
CHP kişişel çıkarla 
rını Gemlik halkının 
üzerinde tutarlar. 
Bu konuda siyaset

yapmayız.
Son Belediye 
Başkanvekilliği se 
çimlerinde kimin 
nerede siyaset yap
tığı bellidir.
Bu parti AKP’dir. 
Durum bu seçim
lerde bir kez daha 
tescil edilmiştir. 
Daha sonra “Dörtyol 
Kavşağı’nda 
Gemlik’in 2 yakasını 
birbirine birleştin 
yoruz” yazdılar. 
Önce kendi yakaları 
nı birleştirsinler. 
Vatandaşın durumu 
ortada.
Bu proje yaya yolu 
birleştirilmesidir. ” 
Güler, 2006-2009 yıl
larında Dörtyol 
mevkiinde 235 
kazanın meydana 
geldiğini, 110 vatan
daşın yaralandığını, 
bu kazaların kalıcı 
izler bıraktığını, 6 
kişinin de hayatını 
kaybettiğini, 1 milyon 
lira her yıl maddi 
hasar meydana 
geldiğini hatırlatarak, 
konuşmasına şöyle 
devam etti: , 
“ - Büyükşehir 
Belediyesi’nde Gürsü 
Kavşağı’nı örnek 
göstererek insan 
canının önemli oldu 
ğunu ileri sürdük. 
Mecliste tartışmalar 
yaşandı. Bunun üze 
rine Sayın Recep 
Altepe Gemlik 
Dörtyol Kavşağı’nın 
yapımını yatırım prog 
ramına aldı. 2010 
yılında Gemlik’e 
geldiler kavşakta 
incelemeler yaptık. 
O gün kavşaktan 
Gemlik’e giriş çıkış 
trafiği ve yayaların 
karşıya geçişinin 

projelendirilmesi 
gündemdeydi. 24 
Aralık 2009 tarihinde 
Bursa Büyükşehir 
haber merkezinin bir 
haberi Bursa Haber 
Gazetesi’nde yayın
landı. Burada da 
görüldüğü gibi 
Altepe, şöyle 
söylemiş. “Gürsu 
dan sonra ikinci 
kavşağı burada 
yapacağız. Yeni 
yapılacak kavşak 
sayesinde Bursa’dan 
İstanbul’a giden 
araçlar kavşakta 
duraklamadan ve 
yaya trafiğini tehli 
keye atamadan tran
sit geçebilecektir.’’ 
demişti.
Altepe, bu açıklama 
sında bu projenin 
Gemlik halkıyla pay
laşıldıktan sonra 
hayata geçirileceğini 
söylemişti. Ben, 
yapılan yaya geçidi 
ile Gemlik’e girişin 
engellendiğini 
düşünüyorum.
Köprülü kavşak veya 
batçık neden yaya 
geçidine döndü. 
Dörtyol’daki bir ben
zin istasyonuna rand 
sağlandı mı? 
Bu istasyon sahibi 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı ile kavşağın 
iptal edilmesini 
görüştü mü?
Benzin istasyonu 
sahibi ile Refik 
Yılmaz’ın hemşehri 
ilişkisi var mı? 
Daha önemlisi, 
kişisel çıkarlar düşü 
nüldü mü? Brütüs 
vakası olarak bilinen, 
Brütüs adı verilen 
şahıs ile AKP adına 
haraket eden kişiler 
bu benzinlikte 

buluşup, Başkan ve 
kili seçimlerinde 
oyunu satması için 
pazarlık yaptılar mı?” 
dedi.
Kişisel çıkarların top 
lumsal çıkarların 
üzerine çıkmamalıdır 
diyen Güler, açıkla
masını şöyle 
sürdürdü: “Bu ilçe 
nin çıkarları herşeyin 
üzerindedir. Ben, 
Belediye Başkanı 
olarak görevde 
olsaydım proje bu 
şekilde olmazdı. 
Bunun mücadelesini 
verirdim.
Bu olayı Gemlik 
halkına hizmet olarak 
yutturmak istiyorlar.”

SERTASLAN 
OLDU BİTTİYE 
GETİRİYORLAR 
Daha sonra söz alan 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
uzun süredir 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler’e 
saldırılarla zorda 
bırakmaya çalıştık
larını belirterek, 
“Bunu gazetecilik 
adına yapanlar 
olduğu gibi, araların
da siyaset yapanlar 
da var.” dedi.
Büyükşehir 
Belediyesi ve Gemlik 
Belediye yönetiminin 
kimseye haber ver
meden projeler 
gerçekleştirdiklerini 
belirterek, “Sıkıntımız 
şu. Uzun süre 
Gemlik’in yaşamını 
etkileyecek olayları 
oldu bitti ile yapıyor
lar. Kanay boyu 
projesi Belediye 
Meclisine gelmedi. 
Meclis üyeleri projeyi 
görmedi. Şimdi 

araçların geçişinde 
sıkıntı yaşanıyor. 
Dörtyol Kavşağı nda 
da buna benzer 
anlayış yaşandı. 
Balıkçı Barınağı ile 
ilgili proje yok 
edilmek adına kim 
senin bilmediği 
yapım işleri aynı 
müteahhit ile devam 
ediyor. Anladığım 
kadarıyla çabucak 
birşeyler yapıp, belki 
de randlar elde edi 
yorlar. Onlara şu 
tavsiyede bulunayım. 
Gemlik 100 bin 
kişinin yaşadığı bir 
kent. AKP’lisi, 
CHP’lisi, MHP'lisi bir
likte yaşıyor. Biz, 
Gemlik’te bizim 
adımıza kararlar 
verilmesinden 
hoşlanmıyor, 
beğenmiyoruz. 
Projeleri 
gizlemek yararlı 
olmayacaktır. ” dedi. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ise konuşmasının 
sonunda, her hafta 
Cumhuriyet 
Savcılığına belediye 
çalışmaları hakkında 

.suç duyurusunda 
bulunacağını, 
Geçtiğimiz haffta 
İstiklal Caddesi’nde 
yapımına 
başlanan kaldırım 
işiyle ilgili olarak 
ihaleye fesat karıştır
makla suçlandığını 
belirterek, "Ancak, 
aynı ihale aynı 
müteahhit ile devam 
ettirildi.
Ben bu ihalede 
yargılanıyorsam, 
benden sonra 
sürdürenler neden 
yargılanmıyorlar?” 
dedi.
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K ız a r kafl as M a ta rt ısı n ca, k ö pr cı kiı
Bursa'da sevdiği 
kızla evlenmek 
isteyen genç, kız 
arkadaşıyla tartışın
ca köprüye çıktı. 
Köprüden atlamak 
isteyen genci aşık 
olduğu kız da ikna 
edemeyince devreye 
polis girdi.
Olay, merkez 
Yıldırım ilçesindeki 
Temenyeri Köprüsü 
üzerinde meydana 
geldi. İddiaya göre 
19 yaşındaki 
İ.S, ailesine 15 
yaşındaki M.O. 
isimli kıza aşık 
olduğunu anlatarak, 
evlenmek istediğini 
söyledi. Ancak her 
iki tarafın ailesi de 
bu ilişkiye karşı 
çıktı. Ailesini ikna 
edemeyen İ.S. ile 
M.O., sabah saat
lerinde Temeyeri 
Parkı'na gelerek 
konuşmaya başladı.

İ.S. sevdiği kıza 
evlenmek istediğini 
söyledi. Ancak M.O, 
her iki ailenin de 
yaşları küçük 
olduğu için bu 
ilişkiye karşı çık
tığını belirtti. 
Tartışmanın ardın
dan koşarak 
köprüye çıkan İ.S., 
demir korkuluklar
dan kendisini 
aşağı atmak istedi. 
Sevgilisinin intihar 
edeceğini gören

M.O. ise bağırarak 
çevreden yardım 
istedi.
Olayı gören vatan
daşlar polise haber 
verdi. Sevgilisini bir 
türlü ikna edemeyen 
M.O. gözyaşlarına 
boğulurken, 
köprüye gelen 
polis ekipleri 
I.S.'yi sakinleştir 
meye çalıştı. İ.S. ile 
M.O.'nun aileleri de 
olay yerine geldi. 
Oğlunun

köprüden aşağı 
sarktığını gören 
anne gözyaşlarına 
boğuldu.
Yaklaşık yarım saat 
süren ikna çalış
malarının ardından 
yorgun düşen genç, 
polis ekipleri tarafın
dan kurtarıldı.
Polis aracına 
götürülen genç ile 
M.O.'nun birbirlerine 
sıkı sıkıya sarılması 
dikkat çekti.
Sinir krizleri geçiren 
genç için olay ye 
rine sağlık ekipleri 
istendi. İ.S. ve M.O. 
ambulansa birlikte 
binince her iki 
tarafın da ailesi 
buna tepki gösterdi. 
M.O. gelen tepkiler 
üzerine ambu
lanstan indirildi.
İ.S., Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
götürüldü.

Cip hmwiiiiii allı* lıalaıı isti İM»
Bursa, çöp kamyo 
nunun altında kalan 
bir temizlik işçisi, 
tedavi gördüğü 
hastanede hayatını 
kaybetti.
Olay, 11 Mayıs'ta 
saat 22.20 sıralarında 
merkez Osmangazi 
ilçesi Sakarya 
Mahallesi

Uğurlu Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. Belediyeye ait 
taşeron temizlik 
firmasında şoför 
olarak çalışan Y.Ç. 
(52), iki işçiyle birlik
te idaresindeki 
kamyonla çöpleri 
toplamaya başladı. 
Bu sırada geri

manevra yapan 
kamyonun sol arka 
kısmında bulunan 
temizlik 
görevlilerinden 
Ramazan E. yere 
düştü. Geri geri 
gelen kamyonun 
kasığının üzerinden 
geçtiği 38 
yaşındaki Erden

ağır yaralandı. 
Hemen Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Ramazan 
E. günlerdir ölüm 
kalım savaşına 
yenik düşerek dün 
hayatını kaybetti. 
Kazayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor.

Hemşirenin çantasından 
para çalan zanlı yakalandı

Bursa'da ip ile 
hazırladıkları basit 
düzeneği bir ATM 
cihazına takan 
dolandırıcılar vatan
daşların banka 
hesaplarına girmeyi 
hedefledi. Ancak 
ATM cihazının arıza 
vermesi üzerine 
düzenek ortaya 
çıktı. Basit bir 
döküm kapağa ip 
bağlayan 
dolandırıcıların yön
temi polisi bile 
şaşkına çevirdi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Dikkaldırım 
Mahallesi'nde bulu
nan bir bankanın 
ATM cihazının kart 
girişine kimliği belir
siz kişi veya kişil
erce düzenek yer
leştirildi. Ancak 
içinde kart kalan 
ATM cihazı arıca 
verince bugün tamir 
için yetkililer geldi. 
ATM cihazını kontrol 
eden banka 
görevlileri düzeneği 
fark ederek 
durumu hemen 
polis ekiplerine 
bildirdi.

POLİS KART 
TAKILMAMASI İÇİN 
NÖBET TUTTU 
Olay yerine gelen

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
parmak izi çalışması 
için olay yeri 
uzmanlarına haber 
verdi. Bu esnada 
karakol polisleri 
ATM önünde nöbet 
tutarak vatan
daşların işlem yap
masını engelledi. 
Bazı vatandaşlar 
düzeneğin iki 
gündür takılı 
olduğunu polislere 
söyledi.

BANKA 
HESAPLARI BİR 
İPİN UCUNDA 
Bankaya gelen 
olay yeri inceleme 
ekipleri ATM 
cihazım açarak 
düzeneği çıkardı. 
Dökümden yapılan 
kapağın aynı ATM 
cihazındaki kart 
girişine benzetildiği 
ifade edildi. Kapağın 
arkasına takılan bir 
ip ise dikkat çekti. 
İp ile kart girişini 
engellemek isteyen 
dolandırıcıların; 
daha sonra yardım 
bahanesiyle yak
laşarak şifresi 
girilmiş karttan par
aları çekmek 
istedikleri tahmin 
ediliyor.

Bursa’da, hastanenin 
görevlilere ait soyun
ma odasına girerek 
bir hemşirenin çan
tasından 900 TL 
çaldığı iddia edilen 
25 yaşındaki İ.G. 
yakalandı.
Merkez Yıldırım 
İlçesindeki Yüksek 
İhtisas Hastanesi’nin 
görevlilere ait soyun
ma odasına giren 
İ.G., iddiaya göre bir 
hemşirenin çantasın-

koridorda gezerek 
odaya giren zanlının 
eşkalini tespit etti. 
Hastanenin önünde 
bulunan kavşakta 
dilencilik yaptığı 
öğrenilen İ.G., 
polis tarafından 
gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri 
tamamlanan zanlı 
sevk edildiği adli 
makamlarca tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

İHIIMa ABONE OLDUNUZ MU?
CENCİK’la İli ıııtiı ııııii hztTtıl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TFM H A “SUYUNU BOŞA 
HIM ® HARCAMA"

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

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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CHP Bursada zafer Celik'in
Sular yeniden ısınıyor...

CHP ilçe yönetimi belediye ile ilgili başlattığı yeni 
atılımlarını, bir yandan da hukuksal alanda da 
sürdürüyor.

Refik Yılmaz’ın başkanvekilliğinin geçersizliğini 
yargı karşısında kanıtlamaya çalışıyorlar.

Dün, CHP ilçe Merkezinde düzenlenen basın 
toplantısında, İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, 
Gemlik’in sorunlarını halkla düzenli paylaşacak
larını söyledi.

CHP’nin gündeminde Büyükşehir Belediyesince 
yaptırılan Dörtyol Yaya Geçidi vardı dün.

Dörtyol Kavşağı konusunu 2009 yılında, Büyük 
şehir Belediyesi Meclisi’nde Gemlik Belediye Baş 
kanı Fatih Mehmet Güler’in konuyu gündeme 
getirdiği belirtildi.

Kavşakta yaşanan ölümlerin ve kazaların önlen 
mesi için, yaya ve araçlar için kavşak düzenlen
mesinin yapılması istendiği bildirildi.

Ancak, bugün yapılmakta olan kavşak projesi 
nin konuşulanla ve söz verilenle ilgisi olmadığına 
da dikkat çekildi.

Fatih Mehmet Güler açıklamasında, Dörtyol mev 
kiindeki bir benzin istasyonu sahiplerine rant sağ 
lamp sağlanmadığını, Büyükşehir Belediye Başka 
nı ile kavşağın girişinin iptalini isteyen görüşme 
nin yapılıp yapılmadığını sordu.

Sormaktan öte, bu sorularda bir ima vardı, suç 
lama vardı.

Devamla, ‘‘Daha önemlisi kişisel çıkarlar düşü 
nüldü mü?

Brütüs vakası olarak bilinen, Brütüs adı verilen 
şahıs ile AKP adına hareket eden kişiler, bu ben
zinlikte buluşup, Başkanvekili seçiminde oyunu 
satması için pazarlıklar yaptı mı?" diye sordu.

Bu soruların ardında gizli bir iddia vardı.
Bunların yanıtını, AKP’liler ve o istasyonun 

sahipleri vermelidir.
Çünkü, Brütüs iddiasında bir değil iki akaryakıt 

istasyonu sahibimin adı geçmektedir.
Bunun yanında, Belediye Başkanvekili Mehmet 

Çelik’in adı da geçmektedir.
O oylar ile, halkın AKP’ye yerel seçimlerde ver

mediği iktidar el değiştirmiştir.
O seçimlerde, siyasi inançlarını bir kenara atarak 

AKP’li adaya oy verenler menfaatlandırılmışlardır.
Bu da yasalarımıza göre suçtur.
Fatih Mehmet Güler, “Görevde olsaydım, bu şek

liyle yapılan bir yaya geçidine karşı çıkar, müca 
dele ederdim" dedi basın toplantısında.

Dörtyol kavşağında Gemlik’e araç girişinin olma
ması, yalnız yaya geçidi yapılması porojelerde 
olmayan bir durumdu.

Bunu Mehmet Turgut da düşünmemişti.
Turgut, kendi kafasına göre düşündüğü projesi 

için para bile ayırmıştı. Ama o günlerde, AKP’liler 
“Bu senin işin değil, bırak kavşağı Karayolları yap
sın" demişler ve Turgut’un önüne taş koymuş 
lardı.

İstiklal Caddesinde, Güler döneminde yapılan 
kaldırım ihalesi için de soruşturma başlatılmış, 
ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilmişti.

Bu konuda açılan dava devam ediyor.
Ama, ihaleye fesat kakıştırdığı iddia edilen 

müteahhit, Fatih Güler den sonra ihaleye devam 
etmiş, hala da Gemlik Belediyesinden iş almayı da 
sürdürüyor. .

Fatih Başkan bu konuda da Savcılığa suç duyuru 
sunda bulunduğunu açıkladı.

Anlaşılan belediye sahtında sular yeniden ısını 
yor.

Karşı taarruz CHP’nin tüm kanatlarından geliyor.

Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) Bursa 
İl Başkanlığı'na 
Metin Çelik seçildi. 
Çelik, "Parti 
içerisinde değil, 
CHP olarak yerelde 
ve genelde iktidar 
olmalıyız" dedi. 
Merinos Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi Osmangazi 
Salonu'nda yapılan 
CHP 23’üncü Bursa 
İl Kongresi'nde 3 
aday başkanlık için 
yarıştı.
579 oyun kullanıldığı 
seçimlerde, diğer 
adaylara fark atan 
Metin Çelik 262 oy 
ile CHP Bursa İl

Rüzgarın etkisiyle dengesini 
kaybedip çatıdan düşüp öldü
Gemlik’te çatıdan 
düşen kişi öldü. 
Orhangazi Caddesi 
Zeytinhali 
mevkisinde bir evin 
çatı işini yapan

Veril takviminde hu halta
Bazı vergilerin son 
ödeme süresi bu 
hafta doluyor.
Gelir İdaresi
Başkanlığından elde 
edilen bilgilere göre, 
ödeme günü bu 
hafta son olan 
vergiler şöyle:

Ay İlk Tarih Son 
Tarih Konu 
Haziran 01.06.2012 
20.06.2012 Mayıs 
2012 Dönemine Ait 
Kolalı Gazozlara
İlişkin EK: 7 No.lu 
ötv Bildirim Formu 
01.06.2012 
20.06.2012 Mayıs

Başkanlığına seçildi. 
14 oyun geçersiz 
sayıldığı seçimlerde 
Mustafa Şenyurt 164 
oy alırken, Bülent 
Aslanhan ise 134

Fikri Elmas 
(58), rüzgarın 
etkisiyle dengesini 
kaybetti.
Yaklaşık 2,5 metre 
yükseklikten düşen

2012 Dönemine Ait 
Alkollü İçeceklere 
İlişkin EK: 8 No.lu 
ötv Bildirim Formu 
01.06.2012 
20.06.2012 Mayıs 
2012 Dönemine Ait 
Tütün Mamullerine 
İlişkin EK: 9 No.lu 
ötv Bildirim Formu 
01.06.2012 
20.06.2012 Mayıs 
2012 Dönemine Ait 
Dayanıklı Tüketim 
ye Diğer Mallara 
İlişkin EK: 10 No.lu 
ötv Bildirim Formu 
01.06.2012 
20.06.2012 Mayıs 
2012 Dönemine Ait 

oyda kaldı. 
Delegelerin 
sabırsızlıkla 
sonuçları beklediği 
salonda Metin 
Çelik’in seçildiği

Elmas, Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Durumu ağır olan 
Elmas, ilk müda

5602 Sayılı Kanunda 
Tanımlanan Şans 
Oyunlarıyla İlgili 
Veraset ve İntikal 
Vergisinin Beyanı ve 
Ödemesi 
01.06.2012 
20.06.2012 Mayıs 
2012 Dönemine Ait 
Şans Oyunları 
Vergisinin Beyanı ve 
Ödemesi 
01.06.2012 
20.06.2012 Mayıs 
2012 Dönemine Ait 
İlan ve Reklam 
Vergisinin Beyanı ve 
Ödemesi 
01.06.2012 
20.06.2012 Mayıs 

açıklanınca büyük 
sevinç yaşandı. 
Yaptığı teşekkür 
konuşmasında, parti 
içerisinde yapılan 
seçimlerde başkan 
olmanın önemli 
olmadığını 
belirten Çelik, 
“Önümüzdeki 
belediye seçim
lerinde Bursa ya en 
az 8 adet belediye 
başkanı kazandır
mak için 
çalışacağız. CHP 
olarak yerelde ve 
genelde iktidar 
olmalıyız. Bana 
destek verenlere 
teşekkür ederim" 
dedi.

halenin ardından 
Bursa'daki özel 
bir hastaneye sevk 
edildi. Ameliyata alı
nan Elmas, kurtarıla
madı.

2012 Dönemine Ait 
Müşterek Bahislere 
İlişkin Eğlence 
Vergisinin Beyanı ve 
Ödemesi ile Diğer 
Eğlence Vergilerine 
İlişkin Eğlence 
Vergisinin ödemesi 
01.06.2012 
20.06.2012 Mayıs 
2012 Dönemine Ait 
Elektrik ve Havagazı 
Tüketim Vergisinin 
Beyanı ve ödemesi 
01.06.2012 
20.06.2012 Mayıs 
2012 Dönemine Ait 
Yangın Sigortası 
Vergisinin Beyanı ve 
Ödemesi

KRŞ€D€ B€Kl€MCK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
matbaacilik - yayincilik - reklamcİlik Tel : (0.224) 513 96 83 Fax ! (0.224) 513 35 95
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MEZUNİYET TÖRENİ...
Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi ilk 

mezunlarını verdi. Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi’ndeki törene başta Sayın Asım 
Kocabıyık ve eşi olmak üzere, Rektör Sayın 
Prof. Dr. Kamil Dilek, Bursa Vali Yardımcısı 
Vedat Müftüoğlu, Belediye Başkanvekili 
Refik Yılmaz ve Belediye Meclis üyeleri, CHP 
Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Müfit Parlak, Prof. Dr. 
Şami Kılavuz, Prof. Dr. İrfan Karagöz, 
Üniversite Genel Sekreteri, Hukuk Fakültesi 
Dekanı Sayın Prof. Dr. Doğan Şenyüz, Öğre
tim Üyeleri, Bursa Barosu Başkanı Zekeriya 
Birkan, Eski Bursa Barosu Başkanı Sayın 
Turgut Bulut, Adalet Komisyonu Başkanı 
Nizamettin Keleş, Üniversite Yaptırma, 
Yaşatma, Koruma Derneği Başkan ve 
Üyeleri, Gemlik Ziraat Odası Başkanı Sn. Ali 
Çelik, siyasi parti ilçe başkanları ve 
Milletlerarası Ticaret ve Sanayi Odası eski 
yöneticilerinden Tevfik Solaksubaşı ve 
öğrenci yakınları katıldı.

Hukuk Fakültemiz otuz öğrenci mezun etti. 
Mezun olan öğrencilerimizin yirmisi kız, onu 
erkekti. Okulu birincilikle bitiren Sayın 
Fatma Nur Akgün’ün Üniversite Yönetimini 
ve kampüs durumunu eleştiren konuşması 
dikkat çekti. Biraz abartılıydı ve haksızlık 
içeriyordu.

Gemlik Üniversite Yaptırma, Yaşatma, 
Koruma Derneği her zaman dilek ve şikayet
leri dinledi. İlgililere iletti. Çoğu talep 

derneğin girişimleri sonucu Uludağ Üniver
sitesi ve Gemlik Belediyesi tarafından gide 
rildi.

Şu andaki kampüsün mevcut durumu ve 
doğal güzelliği çoğu üniversitemizde yok. 
Kampüsümüz konum olarak Boğaziçi 
Üniversitesi’nden hiç de farklı değildir.

Sayın Asım Kocabıyık, modern sosyal 
tesisleri hizmete koymuş bulunuyor. 
Kampüs içinde yurt binaları, basketbol ve 
hah sahaları, asfalt yollar mevcut. Şehir içi 
ulaşım kolaylıkla yapılabilmektedir. Bir de 
Sunğipek Fabrikası döneminde plaj olarak 
hizmet veren tesisler restore edilip hizmete 
sunulursa öğrencilerin su sporlarını yapma, 
yelken sporlarını Gemlik’te yerleştirme ve 
geliştirme imkanı doğacaktır.

Hukuk Fakültesi’nin Bursa kampüsüne 
taşınması için öne sürülen gerekçe olarak, 
öğretim elemanı teminindeki zorluklar gös
teriliyordu.

Lojmansızhk ve vakıf üniversitelerinin yük
sek ücret ödemeleri de bir başka gerekçey
di.

Kampüste yurtlara bitişik binanın öğretim 
üyelerine lojman olarak restorasyonunu 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası vaad etmişti. 
Kendi binalarının inşası sırasında bu 
restorasyonu da gerçekleştirip, hizmete 
sunacaklarından asla şüphe edilmemelidir. 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odamız ilçeye 
birçok kültürel katkılarda bulunmuş bir 

kurumdur. Bugüne kadar her vaadini gerçek
leştirmiştir.

Uludağ Üniversitemiz güçlü bir kuruluştur. 
Balıkesir ve Yalova Üniversitelerini 
bünyesinden gerçekleştirmiştir. Gemlik’ in 
bir üniversiteye sahip olmasına Uludağ 
Üniversitesi Senatosu olumlu bakmaktadır. 
Denizcilik Yüksek Okulu’nun faaliyete 
geçmesi ayrıca Metalürji Fakültesi (Bursa, 
sanayi şehri.

Uludağ Üniversitesi’nde bu fakülte de mev
cut değilj’ne karar verilmesi ile Gemlik 
Üniversitesi gerçekleşebilecektir. Gemlik 
halkı bir üniversiteye kavuşmayı özlemle 
beklemektedir. Yüzbini aşan nüfusu ve mev
cut konumu ile bunu hak etmiş bulunmak
tadır.

Saygıdeğer Asım Baba. Mezuniyet 
töreninde bu yıl mezun olan Hukuk 
Fakültemiz ile birlikte diğer bazı hukuk 
fakülteleri öğretim görevlilerinden oluşacak 
jürinin tespit edecekleri, başarı gösteren beş 
mezuna doktoralarını tamamlayıncaya kadar 
tüm eğitim giderlerini karşılamayı, ayrıca 10 
mezuna da 3 ay süre ile yurtdışında lisan 
eğitimi için burs vereceğinizin sözünü verdi
niz.

Bu ilçeye çok büyük eserleri armağan 
ettiniz. Sağ olun, var olun. Uzun ve sağlıklı 
bir ömür dilerim. Sizdeki vatanseverlik 
duygularını, hamiyet duygularını bu ilçede 
zenginliklerini sürdüren işadamı ve zengin
lerimize de Allah’ın nasip etmesini temenni 
ederim.

Sayın Asım Kocabıyık’ı örnek alınız.
Bakın trilyonlar harcıyor bu ülkenin bilim

sel ve kültürel gelişmesine.
Varlığı eksiliyor mu ?
Görünüz de biraz ellerinizi ceplerinize 

atınız.
Yaşarken sizlere ölü gözü ile bakmasın bu 

toplum...

Can kurtaranlar denize indi Bir hana daha 
yanacağız

Gemlik 
Belediyesi’nin 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile işbir
liği çerçevesinde 
sahillerdeki boğul
malara karşı önlemi 
olan ve iki yıldır 
başarıyla uygula
maya konulan 
Cankurtaran Hizmeti 
başladı. Kumla 
Yunuslar Mevkiinde 
düzenlenen törenle 
Cankurtaranlar 
denize indirildi. 
Törene Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Aitepe, 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcısı 
Muharrem San, Ak 
Parti ilçe Başkanı 
Necdet Yılmaz, 
Belediye Meclis 
Üyesi Aydın

Bayraktar ve çok 
sayıda davetli 
katıldı. Cankuratan 
hizmeti verecek 
olan Belediye 
Personelinin yanı 
sıra Gemlik 
Belediyesi ile imza
lanan protokol 
gereği Cankurtaran 
hizmeti verecek 
olan Mahalle Afet 
Gönüllüleri (MAG) 
üyeleriyle resim 
çektiren Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Aitepe, En 

büyük sahil şeridine 
sahip olan 
Gemlik’te böylesine 
önemli bir hizmeti 
başlatmanın mutlu
luğunu yaşadıklarını 
söyledi. Gemlik’in 
Bursa’nın gözbe
beği bir ilçesi 
olduğunu bir kez 
daha vurgulayan 
Recep Aitepe, 
belediyeciliğin 
sadece alt yapı ve 
yatırım hizmetleri 
demek olmadığını, 
insana ve insan 
yaşamına verilen 

değerin de belediye
ciliğin hizmet
lerinden en önemlisi 
olduğunu kaydetti. 
Recep Aitepe, 
Kurşunlu-Kumsaz 
mevkiinde iki, 
Küçük Kumla sahil
lerinde de iki olmak 
üzere dört cankur
taran botunun görev 
yapacağını belirte 
rek, Gemlik Beledi 
yesi ve MAG 
işbirliği 
çerçevesinde 22 
personelin görev 
yapacağını bildirdi.

Hava sıcaklıkları, 
yeni haftada da iç 
kesimlerde mevsim 
normallerinin 6 ile 8, 
diğer bölgelerde 4 
ile 6 derece üzerin 
de seyredecek. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamaya 
göre mevsim nor
mallerinin üzerinde
ki hava sıcaklıkları 
bugünden itibaren 
yeni haftada da 
etkili olacak.
Ülke genelinde etkili 
olan yüksek hava 
sıcaklıklarının yeni 
haftada da mevsim 
normallerinin iç ke 
simlerde 6 ile 8, 
diğer bölgelerde 4 
ile 6 derece 
üzerinde seyrede
ceği bildirildi.

IBM ABONE OLDUNUZ Mü?
uulriıiu ctııtı unu cuihii

Bugün, yurdun 
kuzeydoğu kesim
lerinde kısa süreli 
ve yerel gök 
gürültülü sağanak 
geçişleri bek
lenirken, diğer tüm 
bölgelerin az bulutlu 
ve açık geçeceği 
tahmin ediliyor. 
Salı ve çarşamba 
günleri ülke 
genelinde yağış 
beklenmezken, 
perşembe ve 
cuma günleri Doğu 
Akdeniz'in iç 
kesimleri ile kuzey
doğu kesimlerde 
bulutlanmanın art
ması ve yer yer 
kısa süreli gök 
gürültülü sağanak 
yağış geçişlerinin 
görülmesi 
bekleniyor.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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GÜNÜMÜZDE ÖNEMLİ ÇEVRE SORUNLARI
Yaşadığımız şu 

güzelim bölgeye bir 
göz attığımızda nice 
çirkinlikleri görürüz. 
Bu çirkinlikler ne 
yazık ki ülkeyi 
yöneten siyâsi ikti
darların bu ülkeye 
yaptığı en büyük 
kötülüklerden 
sadece bir 
bölümüdür.

Eskiden beri çalış
malarını sürdüren 
mermer ve taş 
ocakları Gemlik ve 
Orhangazi 
çevresinde müthiş 
bir doğa katliamına 
neden olmuştur. 
Uzaktan baktığınız
da tepelerin belli 
noktalarında büyük 
çukurlar göre
ceksiniz. Oysa bu 
alanlar doldurulup 
ağaçlandırılması 
gerekli; ama nerde!

Bu masraflı bir iş, 
neden yapılsın? 
Denetleyen var mı? 
Yapmayana bir yap
tırım uygulanıyor 
mu? Kocaman bir 
hayır!

Fabrikalar atık
larını en yakındaki 
dere ya da çaylara 
akıtıyorlardı. Yerel 
yönetimler bu konu
lara yeterince 
duyarlı davrana
madılar.
Vatandaşlarımızda 
çevre bilinci yeni < 
yeni gelişmeye 
başlıyor.

Biraz geçmişe; 
ama çok gerilere 
gitmeyelim, 15-20 
yıl önce körfezde 
keyifle balık tutulur
du. Anlatılanlara 
göre çok daha 
önceleri, suyu 
temiz, Manastır böl

gesinde denize giri 
lip piknik yapılırmış. 
Oysa bugün 
Gemlik’te denize 
girmek cesaret işi. 
Sanayileşiyoruz 
derken fabrikaların 
arıtma kullanma
ması nedeniyle 
dereleri kirlettik, 
bütün kimyasal 
atıkları denize 
boşalttık. Böylelikle 
denizi de bitirdik. 
Denizin mavisi yok 
artık, bulanık, kirli 
bir hal aldı güzelim 
sular, nasıl da renk 
değiştirdi!

Kuruluşu yılan 
hikâyesine dönen 
Cargill Orhangazi 
ve Gemlik’te büyük 
çevre kirliliği yarat
tı. Mahkeme karar
ları bile 
engelleyemedi 
Carğill’in çalış

malarını.
Kokusuyla ve 

tükettiği yeraltı 
sularıyla bu çevre
deki tarıma en 
büyük darbeyi 
Cargill vurmuştur. 
Çevreye bıraktığı 
kirli sular en büyük 
çevre felaketi. Bir 
ABD şirketi olan 
Cargill, sonunda 
siyasi iktidarların 
himayesinde yasal 
güvenceye kavuştu
ruldu. Milletimize 
hayırlı olsun!

Dağlardan gelen 
kaynak suları şişe
lenerek vatandaşa 
satılıyordu. Her gün 
yeni bir şirketin 
devreye girdiğini ve 
kaynak sularını 
şişelediğini 
öğreniyoruz. Hem 
de bu işi artık 
yabancı şirketler 
yapıyor. Kendi 
suyumuza 
ödediğimiz para 
yabancılara gidiyor, 
ne güzel değil mi? 
Artık Uludağ’dan 
akan dereleri, 
küçük çayları, 
buralarda yetişen 
hayvan ve bitkileri 
ne yazık ki göre
meyeceğiz.

Mustafa Kemal 
Paşa’daki 
“SUUÇTU” 
şelalesinin de suyu
nun satıldığını 
öğreniyoruz. Her 
yeni gün 
kuşatılmışlığımızı 
görmenin ve anla
manın hüznünü 
yaşıyoruz. Ünlü 
yazarımız Sait 
Faik’in “Son 
Kuşlar” öyküsünde
ki sözleri geliyor 
aklıma: “Bizim için 
değil; ama sizin için 
kötü olacak çocuk
lar.” Bu güzelim 
kuşları sizler 
gökyüzünde göre
meyeceksiniz. 
Bizler doğanın 
güzelliklerini göre
ceğiz; ama ya 
çocuklar!

Bizden sonraki 
kuşaklara temiz bir 
çevre bırak
madığımız için 
kendimizi ne denli 
yargılarsak 
yargılayalım, suçu
muzu affetti reme 
yiz. Bizler bütün 
toplum olarak 
suçluyuz, kirliyiz; 
yüzyıl yıkansak bu 
kirden arınamayız. 
Hele birileri var ki 

tam bir kir tıkacı, 
onları ne insanlar 
ne de Allah kirinden 
arındırır.

Son günlerde gün
deme gelen otoyol 
projesi binlerce 
dönümlük tarım 
alanının yok olması
na neden olacak. 
Olsun, bizden iste
nen bu. Dışa bağım
lılığın temel koşulu 
kara taşımacılığı; 
ancak demir yolu 
yok, bu yasak! 
Bütün Dünya’da 
pek çok ülke, tren 
yolunu geliştirmiş, 
bütün kentlerini bir
birine bağlamış, 
böylelikle kitle taşı
macılığı teşvik 
edilmiş ve gelişti 
rilmiş.

Ya bizde!
Sadece otoyol. 
Uygar bir insan, 

ülkesinin bu günü 
ve yarını için kafa 
yorduğunda çaresiz 
lik içinde kalıyor, 
umutsuzluğa 
kapılıyor, yaşanan
lardan utanç duyu 
yor. Bizler değil 
ülkemizi bu duruma 
getirenler utanmalı, 
eğer utanma duygu
ları varsa!

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

€GITIMD€13.VIL
AVANTAJLARIMIZDAN 

YARARLANIN

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

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

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

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

AÖF ile diğer uzak
tan eğitim sistemi 
kapsamındaki ikti
sat ve işletme fakül
telerinde ders kita
plarının elektronik 
ortama alınacağı 
açıklandı. Yani 
öğrenciler kitap 
masrafından kurtu
luyor.
Anadolu Üniversite
si Rektörü Prof. Dr. 
Davut Aydın, 
Eskişehir Atatürk 
Stadyumu'ndaki 
mezuniyet töreni 
öncesinde Açık 
Öğretim Fakültesi 
(AÖF) bölümleri ile 
uzaktan eğitim 
yeren İktisat ile 
İşletme fakültelerini 
birincilikle bitiren ve 
dereceye giren 
öğrencilere çeşitli 
hediyelerin verilme

si nedeniyle düzen
lenen törene katıldı. 
Rektör Prof.Dr. 
Aydın, uzaktan 
eğitim sisteminin 
verildiği AÖF'teki, 
iktisat ve İşletme 
fakültelerindeki 
ders kitaplarının 
elektronik ortama 
alınma çalışmaları
na başlandığını 
kaydederek şöyle 
konuştu: 
"Dünyada çok hızlı 
bir gelişim yaşanıy
or. Bu bakımdan 
bizim 30 yıldan beri 
sürdüre geldiğimiz 
sistemin de 
değişmesi gerekiy
ordu. Çok önemli 
bir değişim strate
jisi uyguluyoruz. 
Baştan aşağı 
Açıköğretim sistemi 
sınav sistemiyle,

ölçme ve değer
lendirmesiyle, kita
plarıyla ve tüm 
organizasyonlarıyla 
yeniden yapılanıyor. 
Bizim yapacağımız 
yüzde 1'lik bir hata 
en az 10 bin kişiyi 
ilgilendirebiliyor. Bu 
nedenle hata yapma 
diye bir şansımız 
yok. Onun için çok 
dikkatli ve kademeli 
hareket etmemiz 
gerekiyor. Bu 
nedenle biz 2 yıl 
önce sistemi Polon 
ya süreci dediğimiz 
Avrupa Yüksek 
öğretim kriterleri 
çerçevesinde 
dönüştürmeye karar 
verdik. Her şeyiyle 
değişmiş bir Açık 
ve uzaktan Öğretim 
Sistemi öğrencilere 
sunmuş oluyoruz”

Q SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS

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

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

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

KİRAZ’A BAKANLAR 
BAL’A, PEYNİR’E 
NEDEN BAKMAZ?

Bu hafta spor yazma 
yacağım.

Canım sıkıldı, biraz da 
siyasi eleştiri yapayım.
Eğer hoşuma giderse 

bende malzeme çok, 
devamını getiririm.
Bir de bu meslekte 

çok sevdiğim, bir o 
kadarda sinirime doku
nan sözler vardır, “iddia 
edildi” “ileri sürüldü” 
“öne sürüldü” yani aslı 
belli olmayan, kesinliği 
kanıtlanmamış sözcük
ler gibi.
Geçtiğimiz hafta Salı 

pazarında ilginç bir olay 
yaşanmış, ilginç diyo
rum. Çünkü eğer Pazar 
yerinde bir kontrol 
yapılacaksa, siyasi bir 
partinin ilçe başkanı 
istedi diye yapılmaz, 
eğer yapılırsa ilginç 
olur.
Yıllardır açık Pazar 

yerinde Bal’dan, 
peynir’den tutunda tez
gahların yanında, cami 
önlerinde, ara sokaklar
da araçların arkalarında 
satılan gıda ürünleri 
neden görülmez.
Vatandaş pazara 

girdiğinde istediği 
kadar isyan etsin, 
şikayetini iletecek kişi 
orada kontrol yapan 
zabıta elemanlarıdır.

Fakat, nedense birkaç 
seyyarın dışında mal 
kontrolü yapılmaz.

Gıda ürünü bozuksa 
İlçe Tarım Müdürlüğü 
ekipleri ne güne duru 
yor.

Demek ki onlarda bu 
işi gerektiği gibi 
yapamıyorlar.

Pazar içinde vatan
daşa satılan kiraz 
önemli değil, ancak bu 
işlem iktidar partisinin 
ilçe başkanına yapılırsa 
olmaz.

Hemen şikayet edilen 
esnafın yanına gide
ceksin ve cezasını vere
ceksin.

Peki satılan kirazın 
bozuk ya da çürük 
olduğu nasıl anlaşıla
cak.

İddia edildiği gibi.
Demek ki artık 

siyasiler buna karar 
veriyor.

Vatandaşa bozuk kiraz 
satılmadan önce ekipler 
neredeydi diyecek olan
lara cevabı açık, zabıta 
ekipleri tutanak tutar.

Bence belediye 
başkan yardımcısı ile 
zabıta müdürünün yap
tığı denetleme sadece 
AKP ilçe başkanına 
göstermelik denetim ve 
haberdir.

AKP İlçe başkanı 
Necdet Yılmaz, acaba 
bozuk kiraz aldığını 
iddia ettiği pazarcıyla 
ne konuştu ki telefona 
sarılıp başta belediye 
başkan yardımcısı ve 
zabıta müdürü olmak 
üzere zabıta ekiplerini 
olay konusu kiraz tez
gahına gönderiyor.
Acaba vatandaşın biri 

arasaydı aynı titizlikle 
kontrol yapılır mıydı?
Zabıta müdürü ile 

başkan yardımcısı 
kesin belli olmayan 
ancak yazıldığı gibi 
iddia edilen kirazın 
denetimini başka tez
gahlarda yaptılar mı?

Sadece kiraz değil, yaz 
meyvelerinden olan 
çilek satıcılarına da 
denetimde bulundular 
mı?

Siyasi iktidarın gücü 
sadece kirazı bozuk 
satana mı uygulanıyor.

Eski belediye başkan- 
larımızdan Mehmet 
Turgut, eski belediyenin 
meclis salonunda zabı
tanın mesai ücretleri 
görüşülürken yaptığı 
konuşmayı hatırlatmak 
isterim.

Sayın Turgut, “İstiklal 
Caddesinde yalnız başı
ma denetim ve kontrol 

yaparım” demesini 
unutmayalım.

O zaman belediye 
bünyesinde parmakla 
sayılabilecek kadar 
zabıta elemanı vardı.

Şimdi ise parmak
larımız saymaya yet
mez, yanılmıyorsan 45- 
50 civarında olmalı.

Demek ki pazarcıyı 
denetlemek için iktidar 
partisinin ilçe 
başkanının telefon 
açarak şikayet etmesi 
gerekiyor.

Kendisini tebrik ede 
rim, onlarca zabıta eki 
binin göremediğini ken
disi görerek ihbarda 
bulunduğu için.

Haberi okuyorum, 
zabıtanın göz açtır
madığı belirtiliyor.

Sonrasında ise ipler 
kopuyor.
AKP ilçe başkanı 

Necdet Yılmaz’ın tele
fonlu şikayeti ortaya 
çıkıyor.

Yani zabıta denetimi 
diye bir şey yok.

Sayın Necdet Yılmaz, 
acaba telefon etmesey
di bozuk kiraz satan 
esnaf bunları vatandaşa 
satmayacak mıydı?

Bir malın kilosu atıyo
rum 5 lira olabilir, ancak 
aynı malın kilosu 1 
liraya olanı da var.

Bu kadar fiyat farkı 
olan mal neden 
denetlenmez.

Her malın bir alıcısı 
vardır da ondan.

Herkesin cebindeki 
para aynı değil, olan 
iyisini alıyor, olmayan 
da akşam üzeri ne bul

duysa onu alıyor.
Kirazın bozuk olması 

önemli değil, meyvedir 
nihayetinde.
Ancak inşan sağlığına 

zararlıysa İlçe Tarım 
Müdürlüğü yetkilileri ne 
yapar.

İstediğiniz kadar zabıt 
tutun, Pazar içinde aynı 
mah satan bir sürü 
esnaf var.

Bunları siyasiler değil, 
belediye görevlileri 
denetlemelidir.

Dahası belediyenin 
Sağlık Müdürlüğü 
vardır.

İlçe pazarının siyasi 
parti başkanı tarafından 
denetlenmesi hem çok 
iyi hem de 
düşündürücü.

Şimdi vatandaşlar 
ellerine telefonu alarak 
Gemlik Belediyesi 
Başkan yardımcısını 
arayıp ta pazarda bozuk 
mal satıldığı ihbarında 
bulunsa acaba aynı 
duyarlılık anında yapılır 
mı?

Satılan bal’a, satılan 
peynir’e, Muz’a Kiraz’a, 
Çilek’e, hatta ve hatta 
giysi pazarlarında 
satılanlara da bakılacak 
mı?

Keşke sayın Necdet 
Yılmaz’ın yolu oralara 
da düşse kıyıda kenar
da ne satılıyorsa deneti
mi yapılsa.
Aksi halde bu yapılan 

haberin, “iddia edildiği” 
gibi siyasi olduğu 
düşünülür.

Dahası belediyeyi kim
lerin yönettiği yönünde 
karışıklık ortaya çıkar.

PLAKET - KUPA VE MADALYA ÇEŞİTLERİ İLE Hİ2METİNİ2DEVİ2

|<Elajans

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - ORGANİZASYON VE TANITIM

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/ B GEMLİK 
Tel : (0.224) 515 96 83 Fax : (O 224) 513 35 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap 8ı Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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I wW in lıın m M i til esi
Bursa-Mudanya 
karayolunda, asfalt 
çalışmaları sebe
biyle yaklaşık 10 
kilometrelik araç 
kuyruğu oluştu 
Bursa-Mudanya 
karayolu Bademli 
kavşağı-Tepedevrent 
kavşağı arasında 
yapımı devam eden 
3 şeritli yol çalış
ması, trafikte 
aksamalara neden 
oldu. Genişletme 
çalışmaları sebebi 
ile Mudanya 
yönünden merkez

istikametine gelen 
tatilciler,

kilometrelerce uzun
lukta araç kuyruğu

oluşturdu. Pazar 
günü olması sebe
biyle binlerce aracın 
dönüş yaptığı yolda 
uzayan kuyruğa 
sürücüler tepki 
gösterdi.
Yol yapımına 
alternatif güzergah 
olan Bademli 
yolunun bozuk 
olmasının da eklen
mesi ile sürücüler 
3 saatten fazla yolda 
bekledi. 
Sürücüler, çalış
manın biran önce 
bitmesini istedi.

KEMT KONSEYİ HEMŞEHRİ 
DERNEKLERİNDEN BIRUK 
VE BERABERLİK MESAJI

KIT MlMB İM ııımiiaM
Bursa Kent Konseyi, 
Rio+20 Diyalog 
Toplantıları için 
hazırladığı görüşleri 
Kalkınma 
Bakanlığı’na gönder
di. Bursa Kent 
Konseyi Başkanı 
Semih Pala, girişim
cilerden üretim aşa
masında değil, 
kazancın harcanma 
sürecinde 
vergilendirme yapıl
masını teklif ettik
lerini söyledi.
Bursa Kent 
Konseyi, Kalkınma 
Bakanlığından 
gelen istek doğrul
tusunda ‘işsizlik» 
uygun iş ve göç
menler’, ‘ekonomik 
ve mail krizlere yanıt 
olarak sürdürülebilir 
kalkınma’, 
‘sürdürülebilir 
kalkınma ve yoksul
lukla mücadele’, 
'üretim ve tüketimin

sürdürülebilir yolları 
dahil olmak üzere, 
sürdürülebilir kalkın
ma ekonomisi’, 
‘ormanlar’, ‘gıda ve 
beslenme güvenliği’, 
‘herkes için 
sürdürülebilir ener
ji’, ‘su’, ‘sürdürü 
lebilir şehirler ve 
innovasyon’ ve 
‘okyanuslar* başlıklı 
temalarda sivil 
toplumun görüşleri
ni aldı. Görüşler, 
Rio+20 Kbnferan 
sı’nda üst düzey 

ülke liderlerine 
sunulacak.
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Semih Pala, 
“Bursa Kent 
Konseyi; kamu 
kurumlan, Büyük 
şehir ve merkez ilçe 
belediyeleri, üniver
siteler, siyasi parti 
temsilcileri, muhtar
lar, akademik 
meslek odaları, iş 
hayatı meslek 
odaları, vakıflar, 
dernekler, Kadın 
Meclisi, Gençlik

Meclisi, Engelliler 
Meclisi ve Çocuk 
Meclisi ile gönüllü 
çalışma gruplarının 
temsil edildiği 700’i 
aşkın üyesi olan bir 
platformdur. Bursa 
Kent Konseyi, tüm 
üyelerine Rio 
diyalogları ile ilgili 
duyuruyu yaptı. 
Arazi Kullanımı ve 
Su Kaynakları Çalış
ma Grubumuz, 
katılımcı üyelerimiz 
ve diğer gönüllüler
imizin önerilerini 
şekillendirdiğimiz 
raporu Kalkınma 
Bakanhğı’na gön
deriyoruz. En önemli 
teklifimiz ise yeni iş 
alanları oluşturan 
girişimcilerden üre
tim aşamasında 
vergi alınmamasını, 
kazancın harcanma 
sürecinde vergilen 
dirme yapılmasıdır” 
dedi.

Bursa Kent Konseyi 
Hemşehri Dernekleri 
Çalışma Grubu, 
Bursa Muştular 
Derneği’nin ev 
sahipliğinde düzen
lenen yemekte 21 
hemşehri derneği 
nin başkan ve 
yöneticisini bir 
araya getirdi. 
Derneğin merkez 
binasında yapılan 
toplantıya, Başba 
kanlık Müşaviri 
Sadettin Kılıç, 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Semih 
Pala, eski Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Bursa 
Anadolu Dernekleri 
Federasyonu 
(Badef) Başkanı 
Biret Elik, 21 
hemşehri 
derneğinin başkan 
ve yöneticisi katıldı. 
Geceye ev sahipliği 
yapan Bursa 
Muştular Derneği 
Başkanı İhsan Akın, 
kendi değerleriyle 
Bursa’da tüm 
değerleri ağırlamak
tan mutluluk 
duyduklarını 
söyledi.

Derneklerin en 
temel görevinin, 
memleketinden bir 
başka şehre giden
ler arasındaki 
yardımlaşma ve 
dayanışmayı sağla
mak olduğunu 
hatırlatan Akın, 
“Her ay dernekleri 
buluşturarak kay
naşmalarını 
sağlayan Bursa 
Kent Konseyi'ne 
teşekkür ediyorum. 
Bizler her zaman 
Muşlularla bulu 
şuyoruz. Önemli 
olan bir Karslı, 
Edirneli, AntalyalI, 
Trabzonluyla bir 
araya gelmemdir. 
Bunu yaparak 
Bursa’yı daha 
da güzelleştiriyoruz. 
Bizler birbirimizi 
seviyoruz.
Dernek başkanları 
olarak evimizin 
önünü süpürdük, 
sokakları ve cad
deleri temizledik. 
Siyasilerin yapa
madığını bizler 
yapıyoruz.
Allah birliğimizi 
bozmasın” 
dedi

SATIUK DftİRElEB
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
UMURBEY KAYALAR KAFE 

VE RESTAURANT’TA
PARK TİME VE FULL TİME 

ÇALIŞACAK
BAY VEYA BAYAN ELEMAN 

VE
MUTFAK ELEMANI 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

Kayalar Sok. No: 15
Töl : 525 06 16 UMURBEY

SATIUK
1) KROM SOKAK TA

140 M2 DÜKKAN 70.000 TL
2) ŞİRİN PLAZA’DA

3. KAT 25 NOLU İÇİ YAPILI 
MUTFAK VE VVC’Lİ

130 M2 OFİS 120.000 TL
3) MANASTIR BAYTAŞ 

ZÜMRÜT VİLLALARINDA 
İÇİ YAPILI DUBLEKS EV

SATILIKTIR

0541 516 61 54
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Bağ-Kurlııya 20 hin liralık niııanao
9 bin 236 Bağ-Kurilu, 
yapılan yeni hesapla
mayla primi ödediği 
basamağa göre15-20 
bin lira arasında 
geriye dönük ödeme 
alacak.
SOSYAL Güvenlik 
Kurumu (SGK), 2000 
yılı öncesinde emekli 
olanların maaşların
da iyileştirmeyi öngö 
ren intibak düzen
lemesinin ardından, 
önemli bir mağ
duriyeti gidermek 
için düğmeye bastı. 
SGK, kamuoyunda 
‘basamak mağduru’ 
olarak bilinen 9 bin 
236 Bağ-Kur’luya 
geriye dönük ödeme 
yapma kararı aldı. 
Karar çerçevesinde, 
basamak mağdurları
na ‘satın aldıkları 
basamaklara’ göre 
15-20 bin lira arasın
da toplu ödeme 
yapılacak. Basamak 
sıkıntısı 9 yıl önceye 
dayanıyor. 2003 yılın
da çıkarılan 4956 
sayılı kanun ile Bağ- 
Kur’lulara basamak 
satın alma hakkı ve 
rildi. Bağ-Kur üyeleri, 
peşin prim ödemesi 
yaparak maaşlarını 
yükselttiler. Ancak 
maaşlannın hesap 
lanması tartışma 
konusu oldu.

9 YILLIK SORUN 
ÇÖZÜLÜYOR 
Basamak satın alan 
Bağ-Kur’lular 
SGK’nın hesapla
masına itiraz ettiler. 
Bazı üyeler konuyu 
mahkemeye taşıdı. 
Mahkeme, hesapla
maların yeniden 
yapılması yönünde 
karar aldı. SGK da, 
mahkemelerin örnek

kararları üzerine, 
basamak satın alan 
tüm Bağ-Kur’luların 
maaşlarını yeniden 
hesaplama ve geriye 
dönük ödeme yapma 
kararı aldı. SGK yetk
ilileri, hesaplamaların 
tamamı ağustos 
ayına kadar tamamla
yarak aynı ay içinde 
basamak mağdurları
na ödeme yapmayı 
planlıyor. SGK’nın 
yeni hesaplama 
kararından, basamak 
satın alan ve satın 
alma bedellerini 
ödeyen tüm üyeler 
yararlanacak.
Basamak satın almak 
için 9 bin 236 kişi 
başvurdu. 2 bin 650 
kişi borçlarını 
ödemediği için hak
tan yararlanamadı. 
Geri kalanların 4 bin 
839’una maaş bağ
landı. Bin 747 kişi ise 
aylık bağlama şartları 
oluşmadığı için bek
leme aşamasında. 
Türkiye Kamu-Sen, 
15 Haziran itibarı ile 
maaşları yüzde 4 
oranında artan 
memurların büyük 
çoğunluğunun, maaş 
bordrolarına baktık

larında kötü bir 
sürprizle 
karşılaştığını belirtti. 
Türkiye Kamu-Sen, 
15 Haziran itibarıyla 
maaşları yüzde 4 
oranında artan 
memurların büyük 
çoğunluğunun, maaş 
bordrolarına baktık
larında kötü bir sür
prizle karşılaştığını 
belirterek, “Yıllık 
toplam geliri 10 bin 
TL’nin üzerine çıkan 
memurlardan kesilen 
gelir vergisinin oranı 
da yüzde 15rten 
yüzde 20’ye çıktı. 
Böylece Hükümet, 
memurlara yüzde 4 
zam verirken, 
vergiler yoluyla 
yüzde 5 kesinti yapıp 
verdiğini fazlasıyla 
geri almış oldu” 
iddiasında bulundu. 
Kamu-Sen’den 
yapılan yazılı açıkla
mada 2012 yılı için 
geçerli olan gelir ver
gisi dilimlerini belir
lerken, enflasyon ve 
yeniden değerleme 
oranlarını dikkate 
almayıp, alt vergi 
dilimini yüzde 6.3 
artıran Maliye 
Bakaniığı’nın, daha

fazla vergi toplamak 
derdine düştüğü 
belirtildi.
Açıklamada, “Düşük 
maaşlı memurların 
bile ödeyeceği gelir 
vergisi oranları da 
Haziran ayında yüzde 
15’ten yüzde 20’ye 
çıktı. Böylece 
Haziran ayı itibarı ile 
altı aylık brüt ücret
lerinin toplamı 10 bin 
TL’yi geçen yaklaşık 
1 milyon 900 bin 
memur, bir üst vergi 
diliminden vergi öde
mek zorunda kaldı. 
Haziran ayında yüzde 
4 zam alan memurlar 
da gelir vergilerine 
gelen yüzde 5’lik 
artış dolayısıyla 
maaş artışından fay
dalanamamış oldu. 
Hükümet bir eliyle 
verdiğini öbür eliyle 
geri aldı” ifadeleri 
kullanıldı.

ÖĞRETMEN 
89 TL ZAM ALDI; 
74,5 TL’DEN 
FAZLADAN 
VERGİ ÖDEDİ 
Türkiye Kamu-Sen 
Ar-Ge Merkezi’nin 
yaptığı araştırmaya 
göre; Mayıs ayında 
ek ders ücretleri de 
dâhil 223,5 TL’den 
gelir vergisi ödeyen 
bu öğretmen; 
yüzde 20’lik vergi 
dilimine girdiği 
Haziran ayı sonrasın
da 298 TL gelir ver
gisi ödeyecek. 
Buna göre 89 
TL zam alan öğret
menin ödediği vergi 
74,5 TL artacak. 
Böylece yüzde 4’lük 
zam bir öğretmenin 
maaşına yalnızca 
14,5 TL olarak yan
sıyacak.

1 Temmuz'a 
hazır mısınız?
Yeni Borçlar 
Kanunu’nda 
tüketicinin aleyhine 
tek taraflı yazılmış 
sözleşmeler geçer
siz sayılacak, 
özellikle bankalar 
ve sigorta şirketleri 
tarafından vatan
daşa imzalatılan 
milyonlarca 
sözleşme geçersiz 
hale gelecek 
1 Temmuz’da yeni 
Borçlar Kanunu’nun 
yürürlüğe girme
siyle banka, sigorta 
şirketleri ve seyahat 
ve taşıma işlet
meleri gibi şir
ketlerce hazırlanan 
sözleşmeler geçer
siz hale gelecek. 
Çünkü kanun gereği 
sözleşmelerde 
hükümler tek taraflı 
ve tüketicinin aley- 
hineyse o sözleşme 
geçersiz sayılacak. 
Genel işlem 
koşullarında yer 
alan bir hüküm, açık 
ve anlaşılır değilse 
veya birden çok 
anlama geliyorsa, 
düzenleyenin aley
hine ye karşı tarafın 
lehine yorum
lanacak.
ÖDÜL SÖZÜ VEREN 
YERİNE 
GETİRECEK 
"Kitle Sözleşmesi", 
"Katılmalı 
Sözleşme", "Tip 
Sözleşme" denilen 
sözleşmeler için 
belirlenen "Genel 
İşlem Koşulları" ile 
bireyin korunması 
sağlanacak. Karşı 
tarafın menfaatine 
aykırı genel işlem 
koşullarının sözleş
menin 
kapsamına girmesi, 

düzenleyenin karşı 
tarafa, bu koşulların 
varlığı hakkında 
açıkça bilgi verip, 
bunların içeriğini 
öğrenme imkânı 
sağlamasına ve 
karşı tarafın da bu 
koşulları kabul 
etmesine bağlı ola
cak. Aksi takdirde, 
genel işlem 
koşulları yazılmamış 
sayılacak. Bir sonu
cun gerçekleşmesi 
karşılığında ödül 
vereceğini ilan 
yoluyla duyuran 
kimse, sözünü yer
ine getirmekle 
yükümlü olacak. 
Ismarlanmamış bir 
şeyin gönderilmesi 
öneri sayılmayacak. 
Bu şeyi alan kişi, 
onu geri göndermek 
veya saklamakla 
yükümlü olmayacak.

NİŞANLI VE 
SEVGİLİYE 
TAZMİNAT HAKKI 
Hâkim, sadece 
nliimrlp rfağil. anır 
bedensel zararlarda 
da zarar görenin 
yakınlarına tazminat 
ödenmesine karar 
verebilecek. Bu 
konunun kanuna 
girmesiyle, araların
da resmi nikâh 
olmayanların, yani 
nişanlı ve 
sevgililerin de 
tazminat istemleri, 
yasal dayanağa 
kavuşmuş olacak 
1 Temmuz’da yürür
lüğe girecek olan 
Yeni Borçlar 
Kanunu’nda yapılan 
en önemli değişiklik, 
kredi faizine tavan 
uygulaması olarak 
göze çarpıyor.

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 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPOR - FERİBOT

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

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

ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

R
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Amtur 614 47 71
Kamil Koç 512 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 35 qq
BP Gaz 514 s9 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 00

H HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi »17 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.SaO.OcaOı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5^4 gg 55

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

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

t MAR-PET 2?
Tuncay Otogaz s13 1s <5
Beyza Petrol S13 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4301 

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)

IIIİIIİBMİİ
VENÜS SİNEMASI 

AŞK VE 
PARA:12:00-14:15- 
16:15-18:15-20:15 
SAĞ SALİM:11:30- 
14:00-16:00-18:00- 

20:30..
REZERVASYON 513 33 21 

CIUSAVM 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 

Reı Tel: 51415 00
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Mı HIM M Uluslararası Bursa 
Festivali Haşladı

Bursa Klasik otomo
bilciler Derneği'nin 
(BURKOD) düzen
lediği "Klasik 
Otomobil Şenliği"ne 
birçok ilden gelen 
yaklaşık 300 klasik 
araba katıldı. 
BURKOD Başkanı 
Zafer Ahmetoğlu, 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada, klasik 
arabanın bir tutku 
olduğunu belirterek, 
"Bu ciddi bir tutku. 
Klasik araba alan bir 
arkadaşım çoğunluk
la bir kaç yıl sonra 
İkincisini, üçüncü 
sünü alıp koleksi 
yona doğru gidiyor" 
diye konuştu. 
Bu işin paradan çok

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR
__ -- a _____ 122
GÜLER AJANS istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK -yayincilik - reklamcilik Tel i (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

ilgi ve emek işi 
olduğunu vurgu
layan Ahmetoğlu, 
"Çünkü para 
arabasına göre 
değişir. Burada 5-6 
bin liradan başlayıp 

300-400 bin dolara 
kadar varabilen 
fiyatlarda klasik 
otomobiller var" 
dedi.
Yoğun ilgi gören 
şenliğe katılan klasik 

otomobiller 1932 
modelden 9O'h 
modellere kadar 
değişiyor.
Şenlik klasik otomo
billerin şehir turuyla 
sona erecek.

Uluslararası Bursa 
Festivali kapsamın
da konser verecek 
olan Tunuslu sanat 
çı Emel Mathlouthi, 
"Türkiye'yi, kendi 
evim gibi hissediyo
rum. Türk kültürü ve 
bu insanlar bana 
ilham veriyor" dedi. 
Büyükşehir Beledi 
yesi'nden yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, festival kap
samında dün 
21.15'te Kültürpark 
Açıkhava Tiyatro 
su'nda konser vere
cek olan Emel Math 
louthi ile Bursah 
sanatçı Mercan 
Dede, kentteki bir 
otelde basın mensu
plarıyla bir araya 
geldi.
Tunuslu sanatçı 
Mathlouthi, heye
canlı olduğunu ifade 
ederek, "Bursa'da 
bulunmaktan ve 
Mercan ile aynı 
sahneyi paylaşacak 
olmaktan dolayı 
çok mutluyum. 
Türkiye'yi, kendi 
evim gibi hissediyo
rum. Türk kültürü ve 

bu insanlar bana 
ilham veriyor" dedi. 
Mercan Dede ise 
Bursa konseri sebe
biyle ailesiyle de 
buluşmanın heye
canını yaşadığını 
belirterek, "Bursa 
Festivali, ulus
lararası alanda 51 
yıldır devam eden, 
hem Bursa hem de 
Türkiye için çok 
önemli bir organi 
zasyon" dedi. 
Konserde aynı sah
neyi paylaşacağı 
Emel Mathlouthi'nin 
çok önemli bir sanat 
çı olduğunu kayde
den Mercan Dede, 
"Sadece sesiyle 
değil, yazdığı söz
leri, şarkılarındaki 
barış mesajları da 
çok önemli. Dünya 
nın şu anda içinde 
bulunduğu durumda 
barış çok önemli. 
Emel de Orta 
Doğulu olduğundan 
ve bunları çok iyi 
bildiğinden o dünya 
da yaşanan acıları 
da mutluluğu da 
müziğine çok iyi 
yansıtıyor" dedi.

TEŞEKKÜR
16 Haziran 1973 tarihinde yayın yaşamına 

başlayan Gazetemiz Gemlik Körfez9in 
40, yaşına girmesi nedeniyle 

büromuzu ziyaret ederek, telefon ederek, 
mail göndererek bizleri kutlayan 

çiçek gönderen değerli okurlarımıza, 
eş, dost ve tanıdıklarımıza 
teşekkürü bir borç biliriz,

Gemlik Körfez Gazetesi sahibi Kadri Güler



Cumhuriyet Halk Partisi 
İlçe Örgütü ve Bursa 
Milletvekili Aykan 
Erdem ir, Sah Pazarı’nda, 
Silivri Cezaevinde tutuklu 
olan CHP İzmir Millet 
vekili Gazeteci Mustafa 
Balbay ve Zonguldak 
Milletvekili Prof. Dr. 
Mehmet Haberal’ın 

serbest bırakılması için 
imza kampanyası başlat
tılar. Sah Pazan’nın Ilıca 
Caddesi girişinde stand 
açan CHP’liler, pazara 
giren kadın ve erkekler 
ile pazarcı esnafını tek 
tek gezerek, tutuklu mil
letvekillerinin serbest 
bırakılması için vatan

daşlardan 2 bine yakın 
imza topladılar. CHP Gem 
lik İlçe Yönetimi Hukuk 
ve İnsan Hakları Komis 
yonu Başkanı Avukat 
Özgür Aksoy, imza kam 
panyası sırasında tutuklu 
CHP’li milletvekilleri 
konusunda basın bildirisi 
okudu. Haberi syf 4’de

2(1 Haziran 2012 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

3 Evin Kiliileıini Kııan
Hırsıza Suçüstü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 
bir hırsızlık zanlısı, 3 evin kapı 
göbeklerini kırdıktan sonra 
girdiği dairede polis tarafından 
suç üstü yakalandı. Syf 3’de

Fitre ve zekat gelir
lerinden toplanan 17 
bin 66 8 lire 78 kuruş 
gehrm yüzde 50’si 
olan 8 bin 834 lira 39 
kurut, Türk Hava 
Kurumu Gemlik 
Şubesi tarafından dün 
düzenlenen törenle 
Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
Gemlik Şube Başkan, 
Vali Yardımcısı ve 
Gemlik Kaymakam

vekili Adnan Kayık’a 
THK Gemlik Şube 
Başkanı Gökhan ve 
Vakıf Müdürü Zuhal 
Gökdemir ve Sayman 
Aylin Çelik tarafından 
teslim edildi.
Çeki alan Kaymakam 
vekili Adnan Kayık, 
Türk Hava Kurumu 
Şube Başkanı Özler’e 
teşekkür ederek, Türk 
Hava Kurumu’nun 
önemine değinerek, 
milli kurumun yarar

larından söz etti. 
MAKET KURSU 
Türk Hava Kurumu 
Gemlik Şube Başkanı 
Gökhan Özler 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, Gemlik 
THK olarak 11 yaş 
üstü çocuklar için 
maket uçak yapımı 
kursu ile ayrıca 
Eskişehir de yamaç 
paraşütü ve planör 
uçuşları için kurslar 
açılacağını da söyledi.

SOOPKK'll 
4 Bin Askerin 
Cemilerinde

Yüksekova'da 8 
askerin şehit olması 
nın ardından bölge 
de başlatılan operas 
yonda 300 kişilik 
PKK'lı grup abluka 
altına alındı. Operas 
yonlarda 8 terörist 
daha öldürüldü. 3 
asker yaralandı. 
Öldürülen terörist 
sayısının 18'e yük
seldiğini açıkladı.

Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Siyaset yeniden sertleşiyor.
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler ile ilgili 

açılan davaların bazılarında, sona gelinmesi ile 
yükselen siyasi tansiyon devam ediyor.

Güler'in basın toplantısındaki iddialarına 
Refik Yılmaz dün sert açıklama ile tansiyonu 
daha da yükseltti.

Bu arada dün, Gülerin ihaleye fesat karış 
tırdığı iddiasıyla, Bursa 2. Ağır Ceza Mehkeme 
sinde görülen bir davayla ilgili bilirkişi 
raporunda, bilirkişinin “İhaleye fesat karıştır
ma eyleminin oluşmadığı" mütalaası verdiğini 
öğrendik.

Güler basın toplantısında, AKP’yi ve Gemlik 
Belediyesi yöneticilerini rant sağlamakla suç 
lamıştı. Devamı sayfa 4’de

Ticaret Bması
Innina IiimH
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
tarafından Antalya 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın müştere 
ken düzenlediği 
"Giyim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Gıda 
Tarım ve 
Hayvancılık

Bakanlığı’nın 
desteklediği, "3. 
Hediyelik Yöresel 
Geleneksel Ürün
leri" fuarına 
Gemlik Ticaret 
Borsası da katıldı. 
20-24 Haziran 2012 
tarihleri arasında 
açık kalacak fuarda 
Gemlik zeytini 
tanıtılacak.

'Gemlik Körfez’ ww.gemlikkorfezgazetesi.com

REFİK YHMAZ'DAH FATİH MEHMET fiÜlER E YAKIT:

Banı ile hizmeti 
hirlıirine karıştırıyorlar'
Gemlik Belediye 
Başkanvekili 
Re fik Yılmaz, 
Cumhuriyet tari
hinin en büyük 
belediye yolsu
zluklarından biri
sine karışmış 
insanların, rant ile 
hizmeti birbirine 
karıştırdığını 
belirterek, 
“Gemlik’te rant ve 
yolsuzluk denilince 
akla Fatih Mehmet 
Güler, hizmet, 
yatırım ve tesisleş 
me denilince de

Refik Yılmaz 
gelmektedir. 
Hizmet lerimiz 
kıskanılıyor” dedi. 
Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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REFİK YILMAZ DAN FATİH MEHMET GÜLER E YANIT:

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Köpekler yine boy 
göstermeye başladı

Farkındasınızdır herhalde caddeler, 
sokaklar sahipsiz köpekten geçilmiyor.
Açlıktan mıdır, güçsüzlüklükten midir, 

yaya kaldırımları üzerine sere serpe 
yatıp uyuyorlar.

Çoğunun kulakları mandallı. Koruma 
altından başı boş bırakılmışlar, salın
mışlar ortalığa.
Köpeklerin de bir dünyası olsa gerek.
Mıntıkaları bölüşmüşler.
Sıkıysa A bölgesinden, B bölgesine 

geçsin bir köpek.
Gurupların tümü diğer guruba öldüre

siye saldırıyor. Savaş, bölgeye tecavüz 
eden kovuluncaya kadar devam ediyor.

Nedendir, bilinmez köpekler araç teker
leklerine havlayıp, saldırıyor.
Aracı kovalıyor, yorulup kaldığında 

vazgeçiyor kovalamaktan, ya da ezilip, 
yok oluyor.

Günümüzde gençlerin motorsiklet 
tutkusu bir hayli yaygın.

Köpeklerin kovalayıp saldırmaları 
sonucu, önemli kazaların olması, can 
kaybına uğranılması çok büyük olasılık 
motorsiklet tutkunları için.

Yaz aylarında, Gemlik’in, K.Kumla, 
Kurşunlu, Karacacali, Narlı köylerinin 
nüfus yoğunluğu artıyor.

Köpek ısırmalarının olması ihtimali de 
o derece fazlalaşıyor.

Geçen gün, Kumsal Sokak üzerinden 
ilçe merkezine giderken bir taksinin tek
erleğine saldırıp, başarılı olamayınca, 
bana dönüp havlamaya hırlamaya 
başladı.
Yerimde kıpırdamadan durmasam, 

bana saldıracak, ısıracak yaralayacak.
Öyle sessiz kalınca kuyruğunu apış 

arasına alıp, yürüdü gitti bir müddet 
sonra.

Köpeklerin döktüğü kıllar akciğer ve 
karaciğerde kistlerin oluşmasına da 
sebep oluyor.

Olur, olmaz yerlere dışkılamaları da 
hastalık sebebi.

Hayvan sevgisi insanoğlunun doğasın
da var.

Hayvanları sevip, koruyacağız diye 
başıboş aç, susuz bırakıp ortalıklarda 
dolaşmasına da müsamaha göster- 
ilmemelidir.

Koruma altına alınmalıdırlar.
Kuduz, en tehlikeli, en korkunç bir 

hastalıktır.
Ölüm bile fecidir.
Allah, tümümüzü köpek saldırısından, 

kuduz denen korkunç hastalıktan 
korusun.

Köpekler korunup, arındırılır açlığa 
mahkum edilmezse, korkunç akibetten 
korunur insanlar.

Eskiden bu konuda gösterilen özenden 
uzak durulmamalı, ilgililer gerekli önle
mi titizlikle almalıdır.

Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Cumhuriyet 
tarihinin en büyük 
belediye yolsuzluk
larından birisine 
karışmış insanların, 
rant ile hizmeti bir
birine karıştırdığını 
belirterek, 
“Gemlik’te rant ve 
yolsuzluk denilince 
akla Fatih Mehmet 
Güler, hizmet, 
yatırım ve 
tesisleşme denilince 
de Refik Yılmaz 
gelmektedir. Hizmet 
lerimiz kıskanılıyor, 
bu nedenle her yap
tığımız çalışmaya 
kendi gözlükleriyle 
baktıkları için rant 
sağladığımız samlı 
yor. Gemlik’e yöne
lik büyük bir yatırım 
hamlesi söz konusu 
dur. Bugüne kadar 
yapılmayan bir 
hizmet yarışı için 
deyiz. Bu kıskanıl 
dığı için çamur ve 
iftira yolunu tercih 
ediyorlar" dedi.
İçişleri Bakanlığı 
tarafından yolsuzluk 
soruşturmaları kap
samında görevden 
alınan Belediye eski 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in 
yerel basına yönelik 
düzenlediği basın 
toplantısındaki söz
lerini yanıtlayan 
Refik Yılmaz, Fatih 
Mehmet Güler’in 134 
yıllık Gemlik Beledi 
yesi’nde yolsuzluk 
yapan tek belediye 
başkanı olarak 
anıldığını hatır
latarak, çamur ve 
iftira atarak bir yer
lere gelemeyecek
lerini söyledi.
Gemlik’in şantiyeye 
döndüğünü hatırla
tan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, hiçbir

hizmet, yatırım ve 
tesisleşmenin bu 
iftira ve çamurlarla 
engellenemeyeceği
ni vurguladı.
Gemlik İstiklal 
Caddesi’nde yapılan 
çalışmaların kalan 
işin bitirilmesi 
olduğunu anlatan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Balıkçı 
Dâflî'lâğı pîûjeSinuG 
sadece projede var 
olan rekreasyon 
alanı kısmını yaptık
larını ifade ederek, 
bu çalışmaları da 
bitirmek üzere 
olduklarını açıkladı. 
Gemlik Kavşak 
Düzenlemesinin de 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Etüt ve 
Projeler Daire 
Başkanlığınca hazır
landığını, projenin 
yaklaşık 1 yıldır 
Çarşı Meydanı başta 
olmak üzere birçok 
yerde tanıtımının 
yapıldığını hatırlatan 
Refik Yılmaz, 
“Bir yıldır hiç kimse 
eleştiri getirmedi. 
Şimdi kamuoyunun 
da onayladığı bir 
proje yaşama 
geçerken, bir yıldır 
niye susuyorlardı? 
Biz, bu projeyi sak
lamadık, aksine

Gemlik’in birçok 
yerinde kamuoyu ile 
paylaştık. Niyetleri 
bellidir. Bizleri ve 
hizmetlerimizi de 
kendileri ve kendi 
dönemlerindeki 
çalışmaları gibi 
sanıyorlar. Bu 
hataya sürekli 
düştüklerini görü 
yoruz. Biz onlar gibi 
rant amaçlı, çıkar 
âiTİSÇıi ucyiı, îîîssn 
odaklı, Gemlik’i gele 
ceğe taşıyan vizyon 
projelerle Gemlik 
halkına yönelik hiz 
metler sunuyoruz. 
İnanıyorum ki, bu 
çalışmaları onlar 
yapsaydı, rant amaç 
lı birçok pazarlık or 
tala ra saçı lirdi” 
dedi.
Cumhuriyet tarihinin 
en büyük yolsuzluk
larından birisine 
bulaşan insanların, 
utancından sokağa 
dahi çıkamaması 
gerekirken, hizmete 
yönelik çalışmalara 
ve yatırımlara 
eleştiri getirmesini 
ahlaki bulmadığını 
savunan Refik 
Yılmaz, 134 yıllık 
Gemlik Belediye ta 
rihinde de yolsuz 
lukiarla anılan döne
min Fatih Mehmet 
Gülerli dönem 

olduğunu belirtti. 
Araç tamir yolsuz 
lukları, sahte imar 
planları, ortadan 
kaybolan trilyonları 
hatırlatan Refik 
Yılmaz, “Biz yolsuz 
lukları yutturmaya 
çalışanlardan 
değiliz. Halkımızın 
beklediği, özlediği, 
bugüne kadar yapıl
mayan hizmetlerin 
peşin deyiz 
Gemlik halkı Fatih 
Mehmet Güler döne
mi çalışmalarıyla, 15 
aydır bizim dönemi 
mizde devam eden 
çalışmalar arasında
ki farkı görüyor. 
Gemlik’te rant ve 
yolsuzluk denilince 
akla Fatih Mehmet 
Güler, hizmet deni 
linçe akla Refik 
Yılmaz geliyor’’ diye 
konuştu.

Belediyenin 
hesaplarının günü 
gününe belediye 
web sitesinden tak’p 
edilebildiğini, ayrıca 
hizmetlerinden, 
yatırımlarından, pro
jelerine kadar her 
çalışmanın şeffaf 
belediyecilik 
anlayışı içinde, 
hukuka uygun 
yapıldığını vurgu
layan Gemlik 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz, 
“Bizim hesabımız 
halkadır. Peki, 
kendileri nereye 
hesap veriyorlar? 
Biz hizmetin 
peşindeyiz. Onlar 
neyin peşin 
deydiler ve nelerden 
yargılanıyorlar? 
Dedikodu, iftira ve 
çamur atarak 
bir yere 
varamayacaklar. 
Biz, Gemlik’e hizmet 
vermeye devam 
edeceğiz" dedi.

KAŞCDC B€KL€M€K YOK 
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Tik' cinaııeiinin zanlısı yakalandı
Bursa'da iki gün 
önce işe başladığı 
pavyonda kasiyeri 
bıçaklayarak 
öldüren zanlı yaka
landı. Cinayetin 'tik' 
sebebiyle işlendiği 
öğrenilirken, adliy- 
eye sevk edilen 
zanlı, "Hak etti, 
öldürdüm" dedi. 
Olay, dün sabah 
06.00 sıralarında 
merkez Osmangazi 
ilçesi Demirtaş 
Mahallesi İnönü 
Caddesi'nde bir 
gece kulübünde 
meydana geldi. İddi
aya göre, saat 05.00 
sıralarında kapanan 
pavyondan ayrıl
mayan kasiyer A. B. 
(54) ile iki gün önce 
güvenlik görevlisi 
olarak işbaşı yapan 
H. Ç. arasında 
tartışma çıktı.
Tartışmanın ardın
dan bıçağa sarılan 
A. B., zanlı H. Ç.'yi 
bacağından yaral
adı. Başka suçlar
dan da kaydı bulun

Hasaı Hırsınla Sigara Merali lanerada
Bursa'da bir kasaba 
giren hırsızın yazar 
kasadaki paraların 
yerine tezgahın 
üstündeki sigara 
paketini çalması 
güvenlik kamerası 
tarafından görün
tülendi.
Edinien bilgiye göre 
gece saatlerinde bir 
kasabın önünde keşif 
yapan hırsızlık zan
lısı, dükkana girmek 
için saatlerce 
uğraştı. Dükkanın 
cam kapısını bir türlü 
açamayan 27-28 
yaşlarındaki zanlı, 
yazar kasanın olduğu 
yere elini uzatarak 
kasayı açmaya

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
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duğu öğrenilen H. 
Ç. de öfkesine 
hakim olamayıp 
kasiyer A. B.'ı 
bıçaklayarak kaçtı.

POLİSİ ARAYARAK, 
"BIÇAKLANDIM" 
DEDİ
Yaralı A. B., kims
enin olmadığı 
pavyonda kendi 
telefonuyla polisi 
arayıp, 
"Bıçaklandım" diy
erek yardım istedi. 
Kısa sürede olay 
yerine giden polis, 
Ahmet Bayık'ın 
cesedi ile karşılaştı.

çalıştı. Cam kapıyı 
açmakta zorlanan 
zanlı, bir süre sonra 
var gücüyle kapıyı 
ittirip dükkana girdi. 
Rahat tavırlarıyla 
dikkat çeken hırsız, 
önce çekmecelerdeki 

A.B.'ın aşırı dere
cede kan kaybettiği 
öğrenildi. Olayın 
ardından çalış
malara başlayan 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi Cinayet 
Bürosu ekipleri, H. 
Ç.'yi Tuna 
Mahallesi'nde sak
landığı yerde 
yakaladı.
CİNAYET 'TİK' 
YÜZÜNDEN 
İŞLENMİŞ 
Zanlı Harun Ç., 
ifadesi alınmak 
üzere Bursa 
Emniyet 

hesap defterlerini 
karıştırdı. Yazar 
kasadaki kağıt par
aları bırakarak 10 
TL'lik bozuk paraları 
alan şahıs, tezgahın 
üzerinde bulunan 
sigara paketini de 

Müdürlüğüne getiril
di. Zanlının burada 
alınan ifadesinde, 
"Birlikte içki içiyor
duk. Tikim var. 
Kendime hakim ota
madan ellerimi 
sürekli oynatıyorum. 
Bana, 'Ellerini neden 
oynatıyorsun?' diye 
sordu. Aramızda bu 
yüzden tartışma 
çıktı. İlk o bıçakla 
saldırarak beni 
yaraladı. Ben de 
kendime hakim ola
madım" dediği öğre
nildi.
Emniyette ifadesi 
tamamlanarak adli 
yeye sevk edilen 
Harun Ç., kendisini 
görüntüleyen basın 
mensuplarına, 
"Hak etti, öldürdüm. 
Pişmanlık tabii ki 
var" dedi. Zanlının 
eşi F. Ç. ise, H.Ç.'yi 
son kez görebilmek 
için emniyet önünde 
gözyaşı döktü.
Fenalaşan F. Ç.'ye 
ilk müdahaleyi 
polisler yaptı.

cebine koydu. Hırsız, 
daha sonra iş 
yerinden ayrılarak 
kayıplara karıştı 
Alarmın çalması 
üzerine olay yerine 
gelen polis dükkanda 
parmak izi inceleme
si yaparken, iş yeri 
sahibi Sinan Ozmen, 
gece cep telefonuna 
mesaj geldiğini 
belirterek, "Hırsızın 
rahat hareket etmesi 
bizi de şaşırttı. Zanlı 
ilk önce yazar kasayı 
açıyor, daha sonra 
oradaki sigarayı 
cebine atarak kaçı 
yor. Ne yapmaya 
çalıştığını biz de 
anlayamadık" dedi

3 Evin Kilitlerini Kıran

Bursa'nın 
Karacabey ilçesinde 
bir hırsızlık zanlısı, 3 
evin kapı göbekleri
ni kırdıktan sonra 
girdiği dairede polis 
tarafından suç üstü 
yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 
A.D. isimli şahıs, 
155 Polis İmdat hat
tını arayarak, 
Emirsultan 
Mahallesi 209. 
Sokak'ta bulunan 
bir apartmanda 
şüpheli biri 
olduğunu bildirdi. 
Bunun üzerine olay 
yerine giden polis 
ekipleri, yaptıkları 
araştırmada Halis T., 
Hüseyin D. ve Yahya 
İ.'ye ait dairelerin 
kapı kilitlerinin 
yerinden sökülmüş 
olduğunu gördü.

'to Köpeklerim Çalımlı' 
Diye Polise Başvurdu
Bursa'nın 
Osmangazi 
ilçesinde av 
köpeklerinih 
çalındığını söyleyen 
şahıs polise müra
caat etti.
Yunuseli Mahallesi 
7. Selvili Cadde'de 
ikamet eden İrfan 
M., Emek Polis 
Merkezi'ne müracaat 
ederek, bağlı olduk
ları kulübedeki 5 av 

Polis ekipleri 
çevrede yaptıkları 
araştırmada bir 
kişinin daire içinde 
olduğunu fark etti. 
Bunun üzerine eve 
giren polis, Ufuk 
D.'yi (23) camdan 
kaçmak isterken 
yakaladı.
Üzerinde bir adet 
tornavida, bir adet •* 
çakı, dört adet 
kırılmış kapı göbeği 
ve dört adet çocuk 
çorabı çileri Ufuk D. 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Hırsızlık için girdiği 
evde suçüstü 
yakalanan ve 
savcılığa sevk 
edilen Ufuk D., 
çıkarıldığı mahkeme 
tarafından tutukla
narak cezaevine 
konuldu 

köpeğinin 
çalındığını kaydetti. 
Olayla ilgili polise 
ifade veren İrfan M., 
"Kimin çaldığını 
bilmiyorum.
Kulübeye 
bağlamıştık.
Çalındığını görünce 
hemen durumu 
polise bildirdik." 
dedi.
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı

Ti MA A ^SüyUNÜ BoşA
1 Hİfl J HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama”
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Göıe Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Siyaset yeniden sertleşiyor
Refik Yılmaz dün basına gönderdiği yazılı 

açıklamada, “Cumhuriyet tarihinin en büyük 
belediye yolsuzluklarından birisine karışmış 
insanların, rant ile hizmeti birbirine 
karıştırdığı, Gemlik’te rant ve yolsuzluk 
denilince akla Fatih Mehmet Güler, hizmet, 
yatırım ve tesisleşme denilince de Refik 
Yılmaz gelmektedir. ” dedi.

Yılmaz, Güler’in yaptıkları hizmetleri 
kıskandığını da iddia ediyor.

Gemlik’te büyük bir yatırım hamlesi yap
tıklarından söz ediyor.

Daha da ileri giderek, 134 yıllık Gemlik 
Belediyesi’nde yolsuzluk yapan tek 
Belediye Başkanının Güler olduğunu, 
çamur ve iftira atarak bir yere gelemeyecek
lerini söylüyor.

İstiklal Caddesi’nde yapılanın, kalan kal 
dirim çalışmasının bitirilmesi olduğunu, 
Dörtyol yaya geçidi projesinin 1 yıldır 
Meydan da ve Dörtyol Kavşağı’nda tanı 
timin yapıldığını, 1 yıldır neden eleştiril 
mediğini belirtiyor.

Balıkçı Barınağı projesinde ise sadece 
rekreasyon alanını yaptıklarını ifade ediyor.

Sahte faturalardan, araç tamirlerinden ve 
kaybolan trilyonlardan bahsediyor.

Bu açıklamaların muatabı Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Güler’dir.

Cevap verir veya vermez bilemem.
Güler’in basın açıklamasında üzerinde 

durduğu konular bunlar değildi.
Yılmaz, Güler’in açıklamasını başka kul

vara çekmeye çalışıyor.
örneğin.
Büyükşehir Belediye Başkanı Gemlik’e 

yapılacak Dörtyol Kavşağıyla ilgili açıkla
masında, yaya kavşağından hiç söz 
etmezken, farklı bir proje geliyor. Ama 
o’nun tanıtıcı görsellerini anlayan kimse 
çıkmıyor. Bir gün Belediye Meclisi’nde bu 
konuda sunum bile yapılmıyor.

Bunun gibi ne yapılacağı kendilerince 
malum Çarşı Meydanı projesini kaç kişi 
biliyor.

Maketi Büyükşehir Belediye Başkam’nın 
odasındaymış!

Neden Gemlik Belediye Meclis üyelerine 
bu konuda bir tanıtım yapılmadı?

Emrivakiye getirilip, ortaya yine bir ucube 
çıkarsa şaşırmayın.

Kimden ne saklanıyor belli değil.
Çarşı Deresi ve Orhangazi yolu sizce 

beğenilen bir hizmet mi?
Trafiği kilitlediler..
Trafik, eskisinden daha kötü oldu.
Benzin istasyonunda yapılan pazarlıklarla 

ilgili hiçbir şeye değinilmemiş açıklamada!
Bu pazarlıklar sonucu kime ne verilmiş, 

bunlar gizli kalmaz bir gün ortaya çıkar. 
Aynı Brütüs’ün çıktığı gibi...

Hangi başkanvekilinin Vergi Dairesi’ne 
büyük borcu varmış, şimdi rahat ödeniyor 
muş bir açıklayın görelim.

Kaldırımlarla ilgili Fatih Güler, yargılanır 
ken, işi bugün sürdürenlere dokunulmuyor 
neden?

Kavgada halkın vermediği koltuğa rant 
dağıtarak sahip olanlar var.

Bu kavga bitmez sürecektir.

FİRMAMIZ ADINA GEMLİK 
GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 

TARAFINDAN 07.10.2011 TARİH 
VE 11160400EX068430 SAYILI 

GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMESİ 
ZAYİ OLMUŞTUR. 

FUNITEKS BOYA TEKSTİL 
SANAYİ VE TİCARET LTD. STI.

Mm ı M'ibİ im m
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Örgütü 
ve Bursa Milletvekili 
Aykan Erdemir, Salı 
Pazarı’nda, Silivri 
Cezaevinde tutuklu 
olan CHP İzmir 
Milletvekili Gazeteci 
Mustafa Balbay ve 
Zonguldak 
Milletvekili Prof. Dr. 
Mehmet Haberal’ın 
serbest bırakılması 
için imza kampan 
yası başlattılar. 
Salı Pazan’nın Ilıca 
Caddesi girişinde 
stand açan 
CHP’liler, pazara 
giren kadın ve 
erkekler ile pazarcı 
esnafını tek tek geze 
rek, tutuklu mil
letvekillerinin 
serbest bırakılması 
için vatandaşlardan 
2 bine yakın imza 
topladılar.
CHP Gemlik İlçe 
Yönetimi Hukuk ve 
İnsan Hakları 
Komisyonu Başkanı 
Avukat Özgür 
Aksoy, imza kam 
panyası sırasında 
tutuklu CHP’li mil
letvekilleri konusun
da basın bildirisi 
okudu.
Aksoy, 12 Haziran 
seçimleri üzerinden 
1 yıl geçtiğini, CHP 
İzmir Milletvekili 
Mustafa Balbay ve 
Zonguldak 
Milletvekili Mehmet 
Haberal’ın hakların
da açılan davalar 
nedeniyle halen 
tutuklu oldukların
dan milletvekili 
görevini yapamadık
larını söyledi.
Aksoy, açıklamasın

Salı Pazarı nda ucuzluk
Gemlik Salı Paza 
rı’nda dün büyük 
ucuzluk yaşandı. 
Yaz sezonun başla
masıyla sebze ve 
meyvelerinin bol 
olması pazara da 
yansıdı.
Karpuz, şeftali, 
kayısı gibi 
meyvelerin fiyat
larının taban yaptığı 
dünkü pazarda, 
vatandaşların

da, “Mustafa Balbay 
değerli bir gazeteci, 
Mehmet Haberal 
değerli bir bilim 
insanı. Mustafa 
Balbay 3 yıl, 3 aydır 
tutuklu, Mehmet 
Haberal 3 yıl 2 aydır 
tutuklu. Son 1 yıldır 
da milletvekili olarak 
tutuktular. Onlarla 
beraber onları vekil 
olarak seçen mil
letimizin de iradesi 
tutuklu." dedi.
Özgür Aksoy açıkla
masında, tutuklu 
milletvekillerinin 
haklarında 
“Anayasal düzeni 
silahla değiştirmeye 
teşebbüstür. Bu 
iddia milletvekili 
adaylık başvurusu 
yaptıkları zaman da 
vardı. O zaman da 
yargılanıyorlardı. 
Yüksek Seçim 
Kurulu bu suçla
mayı ve tutuklu 
olmalarını, mil
letvekili olmalarına 
engel görmedi. 
Haklarındaki bu 
suçlamalar 12 
Haziran 2011 seçim 
günü de vardı ve o 
gün de tutukluydu- 
lar. Milletimiz bu 
suçlamaları mil

yüzü güldü. kilosu 50 kuruş,
Adana karpuzunûn kayısı 1-1,5 lira,

letvekili olmaya 
engel görmedi ya da 
inanmadı. Ya da 
itibar etmedi.
Balbay ve Haberal’ı 
milletvekili seçti. 
Fakat yaşanan 
süreçte yargılandık
ları mahkemenin 
milletvekillerini 
tahliye etmedi. 
Tutuklu oldukları 
için milletvekili göre 
vine filen başlaya- 
madılar.” dedi.
Özgür Aksoy, açıkla
masında acilen 
yapılması gereken 
tüm tutuklu mil
letvekilleri için 
tutuksuz yargılan
malarını sağlayacak 
yasal düzenlemenin 
meclisçe yapılması 
gerektiğini hatır
latarak, şunları 
söyledi: “Her fırsat
ta milletin tercihi 
baş tacı diyen AKP 
hükümeti nedense, 
bu konuda sanki bu 
milletvekillerini 
başka millet seçmiş 
gibi davranıyor. 
Milletin tercihini 
görmemezlikten 
geliyor.
Hatırlatmakta fayda 
var. Recep Tayyip 
Erdoğan’ı seçen mil

letle Mustafa 
Balbay’ı seçen mil
let aynı millettir. 12 
Haziran 2011 günü 
belki de aynı aileden 
her biri gitti 
Erdoğan a oy verdi. 
Biri Bal bay'a oy 
verdi, biri Engin 
Alan’a biri de 
Gülseren Yıldın m’a 
oy verdi. Tutuklu 
milletvekilleri için 
dokunulmazlık isti 
yor değiliz. Bu mil
letvekilleri için 
tutuksuz yargılan
mayı sağlayacak 
yasal düzenlemenin 
çıkarılmasını 
istiyoruz. 
Miletvekillerımize 
özgürlük istiyoruz. 
AKP’den zor bir 
şey istediğimizin 
farkındayız.
Çünkü bir Özgürlük 
Yasası istiyoruz. 
Yasakçı yasalar 
konusunda gayet 
seri çalışan bir 
parti olarak daha 
önce bir çok yasak
lamada yaptığı gibi 
örneğin grevdeki 
havayolları 
işçilerine bir günde 
grev yasağı ğetir- 
ildiği gibi, MIT 
müsteşarlığına bir 
günde izinsiz soruş
turma yasağı 
getirdiği gibi AKP 
bir günde yasakçı 
bir yasayı çıkara
bilirdi” dedi 
Aksoy, Başbakanın 
kendisinin 
milletvekili 
olabilmesi için 
özgürlükçü bir 
yasa değişikliği 
yapıldığını da açıkla
masında hatırlattı.

şeftali 1-2 lira, 
muz 2 lira 75 kuruş, 
Ayşe kadın taze 
fasulye 2-2,5 lira, 
patates 50 kuruş -1 
lira, marul 50 kuruş - 
1 lira, çarliston biber 
1 lira 50 kuruş, 
domates 50 kuruş 
1-2 lira, kiraz 2-3 
lira, salatalık 1 lira-1 
lira 50 kuruş, 
ıspanak 1 liradan 
alıcı buluyor.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ito Mı MB Mill Yazı Yoram
Necati KARTAL

CHP Bursa Milletve 
kili Ilhan Demiröz 
Kurşunlu'lu 
balıkçılar ile 
buluştu.
Kendisini karşılayan 
Kurşunlulu 
balıkçılara teşekkür 
ederek, söze 
başlayan Demiröz; 
balıkçıların veryan- 
sını ile karşılaştı. 
İki yıldır yatların 
bedava konakladı 
ğını, kendileri 
Gemlik Körfez'inde 
balıkçı teknelerini 
koymak için yer 
bulamadıklarını, 
ihale bedelinin çok 
yüksek olduğunu 
Söylediler.
Emsal balıkçı 
Barınakların 
kirasının Kurşunlu 
Balıkçı Bannağı’n 
dan on kat daha 
düşük olduğunu 
belirtti.
İlhan Demiröz, 
Kurşunlulu 
balıkçıların meclis
teki sesi olacak
larını, bu konuyu 
Tarım Bakanhğı’na 
soru önergesi ile 
soracaklarını, 
balıkçılar ile devam
lı temasta bulu
nacaklarını ve bu 
işin ta kipçisi ola
caklarını söyledi. 
KUMLA VE 
KARACAALİ DE 
2/B LER ANLATILDI 
CHP Bursa Millet 
vekili ilhan Demiröz,

daha sonra Küçük 
Kumla ve Karacaali 
Köylerine geçti. 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
yaptığı konuşmada 
şunları söyledi: 
“Biz, buraya siyaset 
yapmaya değil, 
sizlerle 2B 
konusunda sohbet 
etmeye geldik” dedi 
2B konusunda 
Gemlik ilçesinde 
Yeniköy’den sonra 
en müzdarip yerin 
Küçük Kumla oldu 
ğunu belirten Ser 
taslan, sözü İlhan 
Demiröze bıraktı. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi grubu olarak 
Başkan vekillerimiz 
aracılığı ile teklif 
verdiklerini AKP'nin 
hiç bir önergeyi 
kabul etmediğini 
belirtti. 2B ile oluşu 
lacak gelirin yüzde 
%80-%90 mn kent 
sel dönüşüm pro
jelerine aktarılaca 
ğını, Kumla ve Kara 
caali halkının bu ko 
nuda çok mağdur 
olduklarını, köylüye

rahiş fiyatın bile 
açıklanmadığı bir 
parsel araziye 
dosya yazım ücreti 
olarak 2 bin lira 
istendiğini ve bu 
rakamında köylü 
için çok fazla 
olduğunu belirtti. 
Demiröz, “2B 
kanununa göre 
sizin eğer 2B kap
samında olan 
araziniz varsa ve 
belediye bu arazide 
bir yatırım yapmayı 
düşünüyorsa satıla
maz şerhi koyabilir 
ve buna itiraz 
hakkınızda yoktur" 
dedi.
İlhan Demiröz 
konuşmasını şöyle 
sürdürdü:
“Müracaat bile etti 
ğiniz taktirde eğer 
bir taksiti bile 
ödeyemezseniz, o 
arazideki 
hakkınızı kaybe 
dersiniz. Köylüler 
ör gütlenmeli ve 
haklarını savun
maları halinde her 
zaman yanınızda 
olacağız.’’ dedi.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
matbaacilik • yayincilik • reklamcilik Tel; (0.224) 513 96 83 Fax I (0.224) 513 35 95

Gün Gemlik Körfez’le başlar, 
tam 40 yıldır.

Bundan tam 39 yıl önce ikti
darda henüz 12 Mart Cunta 
sına ait Nairn Talu hükümeti 
var.

Fakat ülkeyi seçime götürme 
ye telaşı almış yürümüş vazi 
yette.

Türkiye 2 yıl önce yaşamış 
olduğu kolera salgınını hala 
üzerinden atamamış.

Dünya’da İki kutuplu olmanın 
dengeleri varlığını sürdürüyor. 
İnsanlık, henüz 'Yeni Dünya 
Düzeni'nin düzensizlik dehşe
tini yaşamaya başlamamış.

Ülkenin en önemli sorunlar
dan biri telefon. Henüz PTT 
kanalıyla bağlanıyor. 
Şimdilerde çokça kullandığı 
mız “Telekominikasyon Dev 
rimi" henüz yapılmamış. 
20 bin BursalI ve 550 Gemlikli 
PTT’nin dağıtacağı telefon hat
larını bekliyor.

Gemlik’e Halitpaşa ve Balık 
pazarı sahil şeridine rıhtım 
yapımı yeni başlamış.

Bir yandan Çakal’ın küçük 
iskelenin oradan, diğer yan
dan 1 Nolu Caddeden Kayık 
hane’ye giren aralıktan kayalar 
denize damperli kamyonlarla 
dökülüyor.

Nasıl bir şey olacağını henüz 
anlamış değiliz.

Ben, orta ikiyi bitirmiş, orta 
son sınıfa gideceğim için se 
vinçliyim.

Tam bu gelişmelerin ortasın
da, birçok ulusal ve büyük 
şehir gazetelerinden daha

önce atak yapan ve 40 yıl 
yayın politikasını sürdürme 
becerisi gösteren bir gazete; 
GEMLİK KÖRFEZ ilk sayısıyla 
yayın hayatına sokuyor.

Ve GEMLİK KÖRFEZ, bu aşa
madan sonra bir okul oluyor. 
Gemlik ve Bursa gazetelerine, 
muhabir, editör, yazar ve 
yönetici yetiştiriyor.

Basın alanında okul olma 
yanında bir camia yaratıyor.

İşte bu camia, bu okul benim 
de gazeteci olarak emekli 
olmamı sağlayan kurum oldu.

Ben de bu camiada yer ala 
rak, 1993 yılında yazı yazmaya 
başladım.

Buradan BURSA Hakimiyet’ 
te, sonra AS TV’ye, ardından 
Medya S grup Başkanlığına ve 
en güçlü meslek örgütü olan 
Bursa Gazeteciler Cemiyeti 2. 
Başkanlığına kadar her kade 
mede görev yaptım.

Tüm bu aşamaların başlangı 
cı GEMLİK KÖRFEZ Gazetesi 
oldu.

O nedenle mutluyum, Gemlik 
böyle bir gazeteye sahip oldu 
ğu için.

Kıvançlıyım, bir okul yarattığı 
için.

Gururluyum, 40 yıldır yayın 
hayatını sürdürebildiği ve ona 
sahip çıkan okurları olduğu 
için.

Bu nedenle diyorum ki; 
Gemlik’te gün Gemlik Körfez’ 
le başlar, tam 40 yıldır...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

40 YILLIK TECRÜBEMİZ: İLE HİZMETİNİZDEYİZ

pîîl rn A IAUQ İstiklal Caddesi Bora Sokak 
U(JLEn stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK^ Tel : (0.224) 513 96 83



Gemlik KMrfez

OSYM'den devrim gibi karart
ÖSYM, sınav başvu
ru zamanlarında 
büyük çileye dönüşe 
banka kuyruğunu 
azatlacak bir uygula
ma başlatacak. 
ÖSYM Başkanı Prof. 
Dr. Ali Demir, sınav 
başvurularında 
adayların sorun 
yaşamamaları için 
çalıştıklarını 
belirterek, "Bankaya 
gitmeyi en aza 
indirmemiz gerekir. 
Kredi kartı üzerin 
den ödeme almayı 
düşünüyoruz" dedi. 
Sınav ücretleri 
yatırılırken adayların 
şu anda internet 
üzerinden bankadan 
transfer yapıla
bildiğini belirten 
Demir, "Herkesin 
hesabında parası 
olrpayabilir ama bir 
kredi kartı varsa o 
kartın numarasını 
vererek uçak bileti \ 
alır gibi, alışveriş 
yapar gibi ücretini 
yatırabilecek. Bunu 
kısa sürede 
yapacağız" dedi. 
Demir, yaptığı açık- *

lamada ÖSYM'ye alı
nan nitelikli bilişim 
elemanları ve 
sınavlara ilişkin 
yapılacak yeni uygu
lamalara ilişkin bilgi 
verdi.
Türkiye'de belki de 
en çok bilgi işlem 
adına faaliyet yapan 
kurumun ÖSYM 
olduğunu belirten 
Demir, adayların 
başvuruları, salon
lara atanmaları, bu 
salonlara görevlile 
rin atanmaları, 
cevap kağıtlarının 
okunması, puanların 
hesaplanması, 
değerlendirilmesi ve 
yerleştirilme işlem
lerinin Ciddi bir bilgi 
işlem altyapısı 
gerektirdiğini vurgu
ladı.; ?

ÖSYM'nin 37 yıllık 
bir kurum olduğunu 
anımsatan Demir, 
"Ama özellikle yeni 
teknolojiyi takipte 
bir miktar geri 
kalmış bir vaziyette 
onu kapatmaya 
çalışıyoruz" dedi.

Güvenliğin ÖSYM 
için birinci unsur 
olduğunu vurgu
layan Demir, yazılım
ları kendilerinin 
geliştirmesi gerek
tiği üzerinde durdu. 
Demir, şöyle devam 
etti:
"Bunları hizmet 
atımıyla dışarıdan 
temin etmek 
mümkün tabii ama 
özellikle yazılımda 
programın içerisinde 
ne yazdığını tam 

olarak bilemediğimiz 
için sıkıntıya 
düşmemek adına 
tamamen kendi ele
manlarımızla yazılı 
mımızı geliştiriyoruz. 
Şu anda almış 
olduğumuz nitelikli 
bilişim personeliyle 
optik okuma 
yazılımını gün- 
celledik. YGS'deki 
değerlendirme 
yazılımını gün- 
celledik. LYS'deki 
yerleştirme 
yazılımını güncelli 
yoruz. Bunları 
yaparken de en az 
iki farklı yazılım plat
formundan bunu 
yapıyoruz. Çünkü 
buna ihtiyacımız var. 
Herhangi bir şekilde 
bir yazılımda çok 
kolay hatalar yapıla
biliyor. Sıkıntıya 
düşmemek adına 
farklı arkadaşlardan 
bu yazılımları 
geliştirip, eşleştik
lerinde aynı değeri 
verdiklerinde sonuç 
açıklama noktasına 
geçiyoruz."

"Yeterli 
başvuru olmadı" 
ÖSYM'ye nitelikli bil
işim elemanı ahmı 
için ilan verdiklerini 
söyleyen Demir, 
"Ama maalesef bu 
sektör çok dinamik 
bir sektör. Çok 
başvuru olmaya
biliyor. İlk ilan
larımıza hiç yeterli 
başvuru olmadı, 
ikinci ilanımıza 
oldukça iyi arkadaş 
tarımız başvurdu. Şu 
anda 10-12 civarında 
nitelikli bilişim 
uzmanımız var. Bir 
miktar daha almak 
durumundayız. En 
son ilanımız geçen 
hafta bitti, maalesef 
çok başvuru yok" 
diye konuştu.
Aranan elemanların 
standardının yüksek 
olduğunu belirten 
Demir, bu nedenle 
başvurunun yeterli 
olmayabileceği 
düşüncesini ifade 
etti. Tekrar ilana 
çıkacaklarını bildiren 
Demir, ÖSYM'ye alı
nan bilişim eleman

larının birer yıllık 
sözleşmeyle alındık
larını kaydetti.
ÖSYM'nin nitelikli 
bilişim personelinin 
gelmesiyle teknolo
jiyi yakalama nok
tasında gelişim kay
dettiğini belirten 
Demir, "Biz eğer 
cevap kağıtlarını 
adaylara göstere- 
biliyorsak, soru 
kitapçıklarını aday
lara gösterebiliyor- 
sak, sonuçları 20 
günün altında açık- 
layabiliyorsak bu 
arkadaşlar 
sayesinde yapabil! 
yoruz" dedi 
Demir, elemana 
ihtiyaçları olduğunu 
belirterek, 
geliştirmek istedik
leri şeyler olduğunu, 
sınavlarda başvuru
ların kolaylaştırıl
ması, sınava giriş
lerin kolaylaştırıl
ması gerektiğini 
söyledi.
Demir, bunun için de 
yazılıma, teknolojiye 
ihtiyaç duyduklarını 
ifade etti.

sekeri 6 tHle suduiarm Ntsinıle
Arama motoru 
Google, İngiliz yetk
ililerin günde dört 
kez suçlularla ilgili 
bilgi araması yap
tığını açıkladı. 
Internet arama 
motoru Google 
yetkilileri 
Ingiltere'de güvenlik 
birimlerinin her gün, 
günde dört kez 
popüler arama 
motoru üzerinden 
peşinde oldukları 
suçlularla ilgili 
arama yaptıklarını 
açıkladı.
Haziran-Arahk 2011 
tarihleri arasında 
polis ve adliyeyle 
ilgili toplam 1455 
arama yapıldığını 
belirten yetkililer 
İngiliz güvenlik güç

lerinin düzenli 
olarak kendi
lerinden farklı 
içerikleri yayından, 
kaldırmalarını iste
diğini açıkladı. 
Google yetkilileri 
güvenlik birim
lerinin peşinde 
olduğu kişileri açık
lanmasa da video 
paylaşım sitesi 
YouTube'da yayın
lanan birkaç video
nun "terörizmi 

desteklediği" 
gerekçesiyle yayın
dan kaldırılmasını 
talep ettiğini söyle
di.
İngiliz Daily Mail 
gazetesinin haber
ine göre İngiliz yetk
ililer Google'da en 
çok peşlerinde 
olduğu suçlularla 
ilgili blog yazıları, 
fotoğraf ve videoları 
arıyor.

“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 t[AĞLI. YARATICI.
: KENÛİHEGÜVENEN, SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP.

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

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz
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UMURBEY’DE SOKAKLARIN HALİ
Günlerden beri 

Umurbey halkı, 
içme suyu için 
yapılan çalışmalar 
nedeniyle büyük 
sıkıntılar çekiyor. 
Yollar kazıldı, 
parke taşlar yığıldı 
bir kenara, su 
boruları döşendi. 
Kamyonlarla geti 
rilen mıcırlar 
kanallara doldurul
du, fazlası uzun bir 
sure durdu bir 
tarafta. Bu da 
trafik için önemli 
sorun oluşturdu. 
Sadece ana 
caddedeki parke 
taşlar günler sonra 
döşendi.

Halk, hizmet 
geldiği için üç beş 
gun bu sıkıntılara 
katlanmalıyız 
düşuncesindeydi.

Oysa günler geçti, 
hâlâ sokaklar dar
madağın. Parke 
taşlar, mıcırlar 
ortada. Bu durum 
otomobiller ve 
yayalar için büyük 
engel.

Bir ay önce eşim, 
kapıdan yola 
çıkarken kapının 
önündeki mıcırlar 
ayağının kayması
na ve ceviz büyük
lüğünde bir mıcır 
eşimin yere 
düşmesine neden 
oluyor. Kendini 
korumak için elini 
kullanıyor; ancak 
yere düşmekten 
kendini kur
taramıyor ve elinin 
bileği bir anda 
balon gibi şişiyor. 
Buna neden yerde
ki mıcırlar. Şişlik 

ve morluk ertesi 
gün daha da arttığı 
için ortopedi 
uzmanına gitmek 
zorunda kaldık.

Film çekildi, 
yumuşak doku 
ezilmesi, koruyun, 
on- on beş gün 
içinde geçer dedi 
ler. Şimdi bir 
vatandaş olarak 
ben kimden 
şikâyetçi ola
cağım? Günlerce 
mıcırları kapı 
önünde bırakan 
firma ya da şirket 
bu konuda sorum
lu değil mi? Ona 
bu fırsatı verenler, 
ihaleyi verip 
denetlemeyen 
Büyükşehir ya da 
Gemlik Belediye 
yetkililerinin hiç mi 
sorumluluğu yok?

Gemlik Belediye 
si, Umurbey’de 
bizim mahalle 
mizde (Parsbey 
Mah.) içme suyu 
çalışmalarına 
başlayalı iki ay 
oluyor. Sokaklar 
hâlâ başlandığı 
gün gibi duruyor. 
Bu çalışmaları 
yapan, yürüten 
firma sokakları 
köstebek yuvasına 
çeviriyor ve aylar
ca bu haliyle 
duruyor. Bir vatan
daş olarak 
yerinden sökülen 
parke taşların ye 
rine ne zaman 
döşeneceğini 
öğrenmek benim 
hakkım değil mi?

Bir yetkili çıkıp 
da arkadaş, bu 
nasıl* çalışma?*

İki ay oluyor, 
vatandaş bu 
durumdan 
şikâyetçi, siz işleri 
nasıl yürütüyor
sunuz? Bizim 
amacımız halka 
hizmet.
Ancak bunu 

yaparken halkın 
yaşamını olumsuz 
yönde de etkile- 
memeliyiz. Bu

çalışma halk için 
işkenceye dönüştü 
diyemez mi?

Ya da su borusu 
döşediğiniz yerleri 
en geç bir hafta 
içinde kapatmak 
zorundasınız diye
bilir. Bunu 
diyemiyorsa ihale 
sözleşmesine 
ekleyebilir. 
Yüklenici firma 
bütün boru 
döşeme işini kim 
bilir kaç günde 
bitirip üç beş 
işçiyle de ardından 
parke taşlarını 
döşeyecek! 
Anlaşılan o ki bu 
çalışma aylarca 
sürecek.

Yetkili firmaya ya 
da işi yürüten şir
kete soruyorum: 
Sız boru 
döşediğiniz 
sokakları niçin bir 
hafta on gün 
içinde kapatmıyor
sunuz? Parke 
taşlar ne zaman 
döşenecek?

Bütün sokakları 
köstebek yuvasına 
çevirip aylar sonra 
ya da canınız iste
diğinde mi taşları 
döşeyip sokakları 

eski haline getire
ceksiniz?

içme suyu boru
larının değiştiril 
mesi çalışmalarına 
Umurbey’in 
bütün sokakların
dan aynı anda 
başlamak zorunda 
mısınız? Bu çalış
maları sokak 
sokak yapamaz 
mısınız? Boru 
döşediğiniz yerleri 
mıcırla doldurup 
ardından parke 
taşlarını döşeye- 
mez misiniz? 
Mutlaka vatan
daşın sıkıntı 
çekmesi mi gerek
li?

Bu olay sadece 
Umurbey’de değil, 
Gemlik’te de 
geçerliymiş.
Lise Caddesi 

görülmeye değer.
Çok çalışan 

başkan vekili bu 
sorunu öğrenirse 
yanında gezdirdiği 
çok çalışkan ve 
yetenekli iki 
yardımcısını da 
alarak konuya kafa 
yorup çözüm arar
lar ve bulurlar mı 
diye düşünüyo
rum.

PLAKET • KUPA VE MADALYA ÇEŞİTLERİ İLİ HİZMETİNİZDEYİZ

MATBAACILIK • RE KLAMOLIK • ORÖANİ2A5YON 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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ilill İtti Mil llltfcl Miti
Erzurum’da yapılan 
9. Uluslar arası 
Palandöken Karate 
Turnuvasında 
şampiyon olup dere
ceye giren Gemlik 
Aktif Spor Kulübü 
Karatecileri Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ı makamında 
ziyaret ettiler. 
Antrenörleri 
Ramazan Erdoğan 
ile birlikte Gemlik 
Belediyesine gelen 
Minikler Kata ve 
Dövüş kategorileri 
şampiyonu Ezgi 
Girenay’ın yanı sıra 
turnuvada bir başka 
altın madalya 
kazanan sporcu 
İlknur Kabaoğlu ve 
kilosunda ikinci olan 
Buket Marangoz 
başarılarının devam 
edeceği sözünü 
verdiler.
Turnuvada derece 
yapan ve ikincilikle 
üçüncülükleri elde 
eden sporcular 
Zeynep İlmen ve

Furkan Aydın’ın 
katılamadığı 
ziyarette, Gemlik ve 
Bursa’nın adını 
uluslar arası bir 
turnuvada göster
mekten onur ve 
gurur duyduklarını 
belirten sporcular, 
hedeflerinin milli 
formayla da ülkem
izin adını dünyaya 
duyurmak olduğunu 
dile getirdiler. 
Gemlik Aktif Spor 
Kulübü Antrenörü

Ramazan 
Erdoğan’da, yatırım 
ve desteklerin 
sürmesi halinde 
daha çok başarının 
gelebileceğine 
dikkat çekerek, bu 
konuda kendilerini 
yalnız bırakmayan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a teşekkür 
etti.
Yılmaz’da 
Gemlik’te spora 
yönelik destek, 

yatırım ve 
yardımları anlatarak, 
“Tesisleşme ve 
destek bizden başarı 
sizden” dedi.
Judonun yanı sıra 
Karate’deki 
başarıların da 
ilçenin onur ve 
gururu olduğunu 
vurgulayan Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz, 
başarılı sporculara 
hediye verdi.

Uludağ'ın zirvesinde
Uisiklet keyfi 1

Bursa'da bir grup 
dağcı, Uludağ'ın 
zirvesine bisiklet ile 
çıktı. Zirvede pedal 
çeviren bisikletli 
dağcılar tatilin 
keyfini çıkardı. 
Bursa’dan sabahın 
erken saatlerinde 
otobüsle oteller böl
gesine çıkan 10 kişi
lik grup, daha sonra 
bisikletleri ile zirv-, 
eye pedal çevirdi. İlk 
olarak Keşiş Tepeye 
çıkan bisikletli grup 
ardından 2 bin 542 
metre yüksekliği 
bulunan ve Marmara 
bölgesinin en yük
sek noktası olan

Büyük Zirveye çıktı. 
Sıcakların başla
masıyla 12 saatlik 
zorlu bir tur gerçek
leştiren bisikletçiler 
flamalarla fotoğraf 
çektirdiktan sonra 
Bursa’ya indi. Grup 
adına konuşan 
Muhammet Yahya 
Varık Bursa'da 
kulüp olarak bir ilke 
daha imza atmanın 
gururunu yaşadık
larını, zorlu ve güzel 
bir etkinlik 
olduğunu belirtirken 
katkılarından dolayı 
Osmangazi 
Belediyesi'ne 
teşekkür etti.

Minik Judocu flshnur'a kutlama
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, geçtiğimiz 
hafta sonu Çorum’- 
da yapılan Türkiye 
Şampiyonasında 
bronz madalya 
kazanan Ashnur 
Sarı’yı makamında 
ağırladı. Minikler 
Türkiye şampiyona 
sında 36 kiloda min
dere çıkan ve Türki 
ye şampiyonu 
Artvinli rakibi dışın

da rakiplerini bir bir 
elemeyi başaran 
Ashnur Sarı’yı gele
ceğin Dünya ve 
Olimpiyat şampiyo 
nu olarak nitelen 
diren Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
“Gemlik Belediye 
Spor Judo Takımıyla 
ne kadar gurur 
duysak azdır. Özel
likle Antrenörleri 
İsmail Yıldız’ı ve 

yetiştirdiği tüm 
değerli sporcu
larımızı yürekten 
kutluyorum” dedi. 
Çorum’da yapılan 
karşılaşmalarda ilk 
turda Bitlisli, ikinci 
turda Ordulu, üçün 
cü turda da Kütah 
yalı rakiplerini yenen 
Ashnur Sarı, yarı 
final de Türkiye 
şampiyonu olan Art 
vinli rakibine karşı 
sayıyla kaybetti.

Üçüncülük dprdün 
cülük maçında bir 
başka Kütahyalı rak
ibi ile mindere çıkan 
Ashnur Sarı, bu ra 
kibini de mağlup 
ederek Türkiye 
üçüncüsü oldu. 
Hedefinin önce 
minikler ve yıldızlar
da Türkiye şampi 
yonluğu ardından da 
Milli Formayla 
mücadele etmek 
olduğunu dile

getiren Ashnur 
San’dâ Gemlik 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz ve 
Antrenörü İsmail 
Yıldız’a teşekkür etti.

Madalyasını 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve kamuoyuy 
la paylaşan Ashnur 
Sarı’ya Refik Yıl 
maz’da hediye verdi.

SftTIUK 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
UMURBEY KAYALAR KAFE 

VE RESTAURANT’TA 
PARK TİME VE FULL TİME 

ÇALIŞACAK
BAY VEYA BAYAN ELEMAN 

VE 
MUTFAK ELEMANI 

ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

Kayalar Sok. No:15
Tel: 525 06 16 UMURBEY

SATILIK
1) KROM SOKAK’TA 

140 M2 DÜKKAN 70.000 TL
2) ŞİRİN PLAZA’DA

3. KAT 25 NOLU İÇİ YAPILI 
MUTFAK VE WC’Lİ

130 M2 OFİS 120.000 TL
3) MANASTIR BAYTAŞ 

ZÜMRÜT VİLLALARINDA 
İÇİ YAPILI DUBLEKS EV 

SATILIKTIR 

0541 516 61 54
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Pasaport için 40 giin ınıarısı
140 bin pasaportun 
basım için beklediği
ni açıklayan İçişleri 
Bakanlığı, çipli pa 
saport alım süresinin 
40 güne kadar çıka
bileceği uyarısında 
bulundu.
içişleri Bakanlığı, 
ihalenin iptaliyle çipli 
pasaport sıkıntısı 
başladığı uyarısı 
yaptı.
Habere göre; 81 ile 
gönderdiği uyarı 
yazısında 140 bin 
pasaportun basıl
mayı beklediğini 
belirterek 40 günlük 
pasaport kaldığını 
kaydetti. Hac ve 
umre adaylarının 
pasaport sıkıntısı 
yaşamamaları için en 
az iki ay önce müra
caat etmeleri istendi. 
Çipli pasaport krizi 
geçen Aralık ayında 
bir Fransız firmanın 
aldığı ihalenin 
güvenlik gerekçe
siyle iptal edilmesi 
üzerine başladı, 
ikinci sırada bulanan 
başka bir Fransız fir
masının da aynı 
sebepten ihalesi iptal 
edildi. Üçüncü sırada 
bulunan MalezyalI 
firma da baskıya 
geçebilmek için 
Fransız şirketlerin iti
razlarının karara 
bağlanmasını bekle
meye başladı. Bu 
süreç devam 
ederken stoktaki çipli 
pasaportları dağıtıl
masına devam edildi 
ancak, eldeki pas
aportlar kısa sürece 
tükendi. Türkiye’nin 
dört bir tarafından 
yapılan müracaat

'Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

ların karşılanmasında 
sıkıntılar baş göster
di.
Halihazırda 140 bin 
pasaportun basılmak 
için sıra beklediği ve 
bu rakama her gün 
binlercesinin 
eklendiği belirtildi. 
İçişleri Bakanlığı da 
81 valiliğe gönderdi 
ği yazı ile pasaport 
basım sürecinin 
daha da uzayabile
ceğini belirtti.
Bakanlık yazıda 
“Bilindiği üzere 
Pasaport Tanzim 
Sistemi normal 
sürecinde pasaport 
talepleri 2 gün 
içerisinde karşılan
maktaydı ancak 
günümüzde bu süreç 
12 güne çıkmıştır. 
Teknik nedenlerden 
dolayı bu yılın 
sonuna kadar bu 
sürenin 30-40 güne 
kadar çıkması ihtimal 
dahilindedir” uyarısı 
yaptı.
Vatandaşlara seya
hatlerinden iki ay 
öncesinden işlemleri
ni yaptırmaları 
uyarılarında bulunul
duğu hatırlatılan 

yazıda “Ancak vatan
daşımızın ani gelişen 
ihtiyaçları dolayı her
hangi bir mağ
duriyete yol açma
mak için pasaport 
talepleri Emniyet 
Genel Müdürlüğü 
Pasaport Dairesi 
Başkanlığınca 
karşılanmaya 
çalışılmıştır” denildi. 
Acil pasaport ihtiyacı 
olanlar için gerekli 
formun doldurulması 
istenen yazıda sağlık, 
vefat, seyahat bile
tinin önceden alın
ması gibi durumları 
gösteren belgenin de 
eklenmesi, formun 
birim amiri tarafın
dan imzalanması ve 
bu işlemler sırasında 
alınan belgelerin sak
lanması gerektiği 
bildirildi. Pasaport 
basım süresinin uza
masından ise en çok 
hac ve umre 
ziyaretçilerini 
etkilenecek.
Vatandaşlara seya
hatlerinden en az iki 
ay önce pasaport
larını almaları uyarısı 
yapılıyor. Ancak hacı 
adayları, hak kazan 

dıklarını öğrendikten 
kısa süre sonra 
işlemlerini yaptırmak 
zorundalar. Hacca 
gitmeye hak kazanan 
bir aday, kura çekil 
dikten 3 ay sonra 
yolculuğa çıkıyor ve 
bu süre içinde pasa 
port ile vize işlemleri
ni yaptırması 
gerekiyor. 
Bu kişilerin büyük 
çoğunluğunun hayat
larında ilk kez pas
aport alacak olmaları 
da yığılmaları daha 
da arttırıyor.
Ramazan umresi için 
pasaport müracaatı 
yapan vatandaşlar ile 
birlikte bu yıl hac ve 
umre için yüzbin- 
lerce kişinin, pas
aport müracaatında 
bulunması bekleni 
yor. ?
Türkiye’de iki yıl 
önce kullanılmaya 
başlanan çipli elek
tronik pasaportların 
ihalesinde bir türlü 
aşılamayan krizin 
nedeni ise Türkiye 
vatandaşlarının bilgi
lerinin güvenliği. 
Bir pasaportun 
çipinde bulunan 
şifresinin kırılması 
durumunda Türkiye 
Cumhuriyeti pa 
saportu taşıyan 
herkesin kimlik bilgi
lerine ulaşılabileceği 
belirtiliyor.
Uzmanlar, yurtdışın- 
da üretilip Türkiye’ye 
gönderilen çiplere 
yerleştirilecek küçük 
bir virüsün tüm e- 
devlet kapısını aça
bileceği uyarısında 
da bulunuyor.

Maliye şimdi ile 
onların peşine diistü
Maliye Bakanı Şim 
şek’in talimatıyla 
harekete geçen 
vergi denetim ele
manları 2007-2011 
arasında ithal edilen 
yaklaşık 300 bin 
lüks aracı mercek 
altına aldı.
ön incelemelerde 70 
bin aracın vergisi 
şüpheli bulundu.
2011 yılının Ekim 
ayında lüks otomo
billerde Özel Tüke 
tim Vergisi’nin 
(ÖTV) artırılması 
sonrası satışlarda 
görülen hızlı düşüş, 
kaçakçılık şüpheleri
ni artırdı. Habere 
göre Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek’in 
talimatı üzerine hare 
kete geçen Vergi 
Denetim Kurulu 
müfettişleri de lüks 
araçlarla ilgili yap
tıkları incelemelerde 
çarpıcı bilgilere 
ulaştı. Yapılan dene
timlerde, trafikte 
dolaşan her dört 
lüks araçtan 
birisinin vergisinde 
kaçak olduğu belir
lendi. Vergi Denetim 
Kurulu Başkanlı 
ğı’nın lüks araçlarla 
ilgili başlattığı 
inceleme organize 
suç vergi kaçakçılığı 
kapsamında 
yürütülüyor. 
İnceleme çerçeve 
sinde, 2007 yılından 
2011 yılı sonuna 
kadar ithal edilen 
yaklaşık 300 bin 
lüks araç tek tek 
mercek altına alındı. 
Söz konusu araçlar 
için ödenen vergiler, 
veri ambarındaki bil
gilerle karşılaştırdı 
yor. Bu kapsamda 

yapılan ön 
incelemelerde, aynı 
dönemde ithal 
edilen yaklaşık 70 
bin aracın vergisi 
şüpheli bulundu. 
Buna göre, trafikte 
bulunan yaklaşık 
dört lüks araçtan 
birisinin vergisinde 
kaçak bulunuyor.

52 BİN EUROLUK 
VURGUN 
Denetim elemanları, 
incelemenin halen 
devam ettiğini 
belirterek, araştır
manın ardından, 
lüks araçların vergi
lerini gizleyen 
ithalatçılara büyük 
oranlarda vergi 
cezasının 
kesilmesinin söz 
konusu olabileceği
ni bildirdiler.
Yapılan incelemeye 
göre, yurt dışından 
alış fiyatı 50 bin 
Euro olan bir lüks 
araca, yüzde 18 
KDV, yüzde 130 ÖTV 
uygulanıyor.
Ve 50 bin Euro’luk 
araçtan 85 bin 
Euro’luk bir vergi 
alınıyor. Ancak, söz 
konusu aracın ver
gisi beyanlarla 
değiştiriliyor ve 85 
bin Euro’luk vergi 
33 bin liraya kadar 
düşürülüyor.
Böylece, lüks aracın 
vergisinde 52 bin 
Euro’luk bir vergi 
indirimine gidiliyor. 
Aynı araç ise 
piyasada kâr 
payı ile 141 
Euro’dan satıh 
yor. Devlete gitmesi 
gereken 52 bin 
Euro ise satıcının 
cebinde kalıyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

G 
E

İtfaiye 11°
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

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

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

VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 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
KamHKoç 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 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 30 88

BELEDİYE

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

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

Akcan Petrol ... dO ?g
MAR-PET s13 3O 33
Tuncay Otogaz S13 n 4S
Beyza Patrol S13 O1 03

GemlikKSrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4302 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ııisniH
VENÜS SİNEMASI 

AŞK VE 
PARA:12:00-14:15- 
16:15-18:15-20:15 
SAĞ SALİM:11:30- 
14:00-16:00-18:00- 

20:30..
REZERVASYON 513 33 21 

CIUSAVM TUTKU 
SUPERTURK: 

13.30-15.30-17.30 
19.30-21.30 

SEN KİMSİN: 12.00- 
14.00-16.00-18.00-20.30 

FETİH 1453:11.30 
14.30-17.30-20.30 

Rez. Tel: 51415 00

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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IIKarateciler Mterli sınaııınıla ter mtuler
Dojo Karate Do Spor 
Kulübü karatecileri, 
dört ayda bir yapılan 
kuşak terfi sınavında 
ter döktüler.
Bir üst kuşağa 
geçmek isteyen 63 
sporcu 9 Haziran 
2012 günü Dojo 
Karate Do Spor 
Kulübü’nde yapılan 
sınavlarda bir üst 
kuşağa geçtiler. 
Dojo Karate 
Do Spor Kulübü 
Antrenörü Gökhan 
ÖZler, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
63 sporcunun yaz 
dönemine bir üst 
kuşakta başlayacak
larını, yapılacak olan 
müsabakalarda daha 
fazla sporcu ile 
katılacaklarını, 
Gemlik’e daha fazla 
başarılan getirecek
lerini söyledi.

f Şt

WWTWr

H IS®

çin daması 
öğretildiğini, her ders 
sonunca Japonca 
kelimeler ve ahlak

Özler, Dojo Karate 
Do Spor Kulübü’nde 
sporculara masa 
tenisi ve satranç ile

Dojo Karate
Do Spor Kulübü’ne 
kayıtların da devam 
ettiğini söyleyen

Özler, 0 532 361 03 
22 nolu 
telefondan ulaşıla
bileceğini belırttti.

dersi verildiğini, 
dostluk ve saygı ile 
kardeşliğin 
öğretildiğini söyledi.

MlOtılaMııt
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen 
"Spor müsabaka 
larında şiddete etki 
eden faktörler ve 
çözüm önerileri" 
konulu toplantı 
bugün Ördekli Kültür 
Merkezi'nde gerçek
leştirildi. Toplantıya 
Bursa Emniyet 
Müdürü Ali Osman 
Kahya, Çevik Kuvvet 
Şube Müdürü Oktay 
Yıldızer, Bursaspor 
Divan Kurulu 
Başkanı Kadri 
Şankaya, Bursaspor 
Yönetim Kurulu 
üyesi Recep 
Bölükbaşı ve taraftar 
temsilcileri katıldı. 
Toplantıda açılış 
konuşmasını yapan 
Bursa Ertıniyet 
Müdürü Kahya, şun
ları söyledi: 
"Bu toplantıyı spor 
müsabakalarında 
şiddeti önlemek için 
çözüm önerilerini 
öğrenmek, fikir 
alışverişinde bulun
mak amacıyla düzen
ledik. Yeni sezonda 
herkesin huzur bula
cağı maçlar seyret

tirmek amacındayız. 
Bize düşen görevle 
ilgili eksiklerimiz 
varsa bunları telafi 
etmek istiyoruz. Bu 
toplantılar sadece 
Bursa'da değil, 
81 ilde düzenleniyor. 
Yaşanan sdrunlan 
konuşup raporlar 
dahilinde ileteceğiz. 
Bu sorunları 
;beraber halledebile
ceğimizi düşünüyo
rum."

"EL BİRLİĞİYLE 
ŞİDDETİ 
BİTİRECEĞİZ" 
Bursaspor Yönetim 
Kurulu üyesi Recep 
Bölükbaşı da bu 
toplantının düzenlen
mesinden duyduğu 

memnuniyeti dile 
getirerek şöyle 
konuştu:
"SeZon başlamadan 
önce böyle bir 
toplantının faydasını 
ileride göreceğiz. 
Bizim Bursaşpör 
olarak bir sıkıntımız 
yok. Şampiyon 
olurken taraftarımız 
da fair-play şampi 
yonu oldu.
Ziraat Türkiye 
Kupası final maçında 
takımımız mağlup 
olmasına rağmen 
taraftarlarımız yine 
takımını destekledi. 
Bu görüntüler bizi 
çok mutlu ediyor. 
Sergilenen bu 
görüntülerin örnek
lerinin artmasını 

temenni diyorum. 
Bu toplantılarda fikir 
birliğine varıp ilerisi 
için güzel sonuçlar 
alacağımızı düşünü 
yorum. El birliğiyle 
sporda şiddeti 
bitireceğimizi 
düşünüyorum." 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Çevik 
Kuvvet Müdürü 
Oktay Yıldızer de 
2011-12 sezonunda 
Bursa'da 
oynanan spor 
müsabakalarında 
meydana gelen 
olaylar, görevli 
emniyet güçlerinin 
olaylara müda
haleleri hakkında 
bir sunum gerçek
leştirdi.

Bursasnor, Altyapıdan 5 
Futbolcuyla Profesyonel 

Sözleşme İmzala d
Bursaspor, altyapı 
sından yetişen 5 
oyuncusuyla 3'er 
yıllık profesyonel 
sözleşme imzaladı. 
Kulübün altyapıdan 
sorumlu yönetim 
kurulu üyesi 
Necmettin Koca 
man, Bursaspor'un 
Vakıfköy Orhan 
özselek Sosyal 
Tesisleri'nde düzen
lenen imza törenin 
de yaptığı konuşma
da, altyapıda yıldızı 
parlayan oyunculara 
imza attırmaktan 
mutlu olduklarını 
söyledi.
Bursaspor altyapısı 
nın oldukça iyi oldu 
ğunu ifade eden 
Kocaman, "Bugün 5 
arkadaşımızı pro
fesyonel yapacak 
olan 3 yıllık 
sözleşmeye imza 
attırıyoruz. Bütün 
oyuncularımıza 
hayırlı olsun diyo
rum. Altyapımıza 
yapmış oldukları 
yatırımlar için bütün 
hocalarımıza ve 
yönetimimize çok 
teşekkür ediyorum" 
dedi.
Kocaman, Bursa 
spor'un altyapı

takımlarının tüm yaş 
gruplarında çok 
önemli başarılara 
imza attığını, kupa 
lar kazandığını 
anımsatarak, şöyle 
konuştu:
"Kupalar bizim için 
bir araçtı. Amaç
Bursaspor'a hazır 
ve kaliteli oyuncular 
yetiştirmek Her 
zaman ifade ettiği 
miz gibi Türkiye'nin, 
Avrupa'nın ye 
hatta dünyanın 
bahsettıgı 
lan çıkarac 
altyapı. Bu 
söylerken 
Ertuğrul h< 
güvenerek

yuncu- 
aktır bu 
ıu da 
»aşta 
camıza 
soylüyo-

rum. Bu zamana
kadar genç oyuncu
lara şans vermiştir, 
bundan sonra da 
şans verecektir. 
Yaşadığımız şampi 
yonluklar bir 
tesadüf değildir, > 
çalışmanın bir 
ürünüdür." 
Daha sonra 
genç oyuncular 
Batıcan Aday, 
Furkan Soyalp, Mert 
Ihman, Sühely Çetin 
ve Ozan Tufan, 
3 yıllık profesyonel 
sözleşme imzaladı.



Yıldızlar, Milli Takım Kampı na gidiyor
Çankırı Judo Kamp Eğitim 
Merkezinde 20 Haziran - 05 
Temmuz 2012 Tarihlerinde Judo 
Yıldızlar Milli Takım Kampı yapıla
cak. Gemlik Belediyesi Gençlik ve 
Spor Kulübü Judo Takımı 
Antrenörlüğü yapan İsmail Yıldız’ın 
Yıldızlar Judo Milli Takım 
Antrenörü olarak görev aldığı Milli 
Takım Kampına Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor Kulübü Judo

Takımı Malatya’da yapılan Türkiye 
Yıldızlar Judo Şampiyonasında 
madalya alan 2 erkek, 3 bayan 5 
sporcusu ile katılacak.
5 Temmuz 2012 tarihinde bitecek 
Yıldızlar Judo Milli Takım Kampının 
ardından 06-07 Temmuz 2012 
Tarihleri arasında Bulgaristan’ın 
Sliven kentinde Yıldızlar Balkan 
Şampiyonası yapılacak.
Haberi sayfa 10’da

Gemlik Karfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

21 Haziran 2012 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

BelenkazatlaSkisiölılii
Bursa'da 5 kişinin hayatını kay
bettiği, 9 kişinin de yaralandığı 
feci kazayla alakalı Adli Tıp Ku 
rumu'ndan gelen bilirkişi rapo 
runda, facianın sis yüzünden 
meydana geldiği öğrenildi.3’de

Kökü çürük çınar devrildi
Gemlik girişinde bulunan Akcan Petrol yanındaki 
tehlike arzeden çınar devrildi. Şans eseri çınar altında 
oturan bulunmadığı gibi, her zaman araç parked ilen 
ön kısmında ise araç yoktu. Akcan Petrol İstas yanı 
Sahibi Alaattin Akcan ise, tüm ilgili kuruluşlara çınarın 
durumunu bildirmelerine karşı gerekli önlem alın
madığını söylemişti. Dün, saat 12.30 sıralarında tehlike 
yaratan çınar büyük gürültü ile devrildi. Çınar ağacı 
şans eseri istasyon yönüne doğru değil, boş olan ön 
tarafa yıkıldı. Çınarın bir gün önce yıkılabileceği 
konusunda belediye ilgililerinin uyarıldığı, buna karşın 
gerekli önlemin alınmadığı öğrenildi. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış

40. yıl mesajları..
Gemlik Körfezin 40. yılını geçtiğimiz hafta 

kendi aramızda kutladık.
Dün gecede gazete yazarlarıyla birlikte Küçük 

Kumla da Doris Restaurant biraraya geldik.
Bununla ilgili özlemlerimi daha sonra yazmak 

üzere saklı tutuyorum.
Ancak, 40. yılımız nedeniyle bize gönderilen 

birbirinden güzel mesajlar nedeniyle, tüm dost
larıma teşekkür ediyorum.

Gemlik’te 40 yıldır sorumlu gazetecilik yap
maya çalışıyoruz.

Gazete çıkardığımız için maddi bir kazanı 
mimiz yok.

Daha çok siyasi olayları yorumlamamızdan 
dolayı düşman kazanıyoruz. Devamı 4’de

TSIfdan 8 Şehit 
itin açıklama

Genelkurmay 
Başkanlığı tarafın
dan internet 
sitesinde yayın
lanan açıklamada 
teröristlerin 
saldırısına anında 
karşılık verildiği 
hatırlatıldı ve ha 
yatını kaybeden 
8 şehit için 
başsağlığı 
dileğinde 
bulunuldu.

Açıklamada, 
"19 Haziran 2012 
Salı günü, Hakkâri 
ili Yüksekova 
ilçesi Yeşiltaş 
bölgesindeki 
emniyet unsurları
na, bölücü terör 
örgütü men 
suplarınca silahlı 
saldırı girişiminde 
bulunulmuştur.” 
denildi.
Haberi sayfa 5’de

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

tMli WM Mil
Umurbey Çarşı 
Camii avlusunda 
dün sabah bir 
erkek cesedi 
bulundu.
Camiye gelen 
cemaat cami avlu 
sunda bir cesetle

MaiıaS
TBMM'ye sunulan 
Torba Yasa 
tasarısından 
emekliye de müjdeli 
haber geldi.
Toplam 70 bin 
öğretmen ve 
polis memuru

karşılaştı. 
Cesedin Umur 
bey’de herkesin 
tanıdığı özürlü 
Ekrem Bala ban 
(64)’a ait olduğu 
öğrenildi.
Haberi sayfa 4’de

aliminin önünü 
açan Torba Yasa 
tasarısından, 
toplumun tüm 
kesimlerini 
ilgilendiren sürpriz 
maddeler çıktı. 
Haberi sayfa 9’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Önermesi bizden....
Bildim bileli, Gemlik’in açık hava Sah 

Pazarı halktan büyük ilgi görür.
Gemlik Açık Hava Salı Pazarı Türkiye’nin 

sayılı pazarlarından biridir.
Ne aranırsa bulunur bu pazarda.
Köylü, kentli vatandaş kar, yağmur aşırı 

sıcakta mutlaka gelir pazara.
Toptancılık, halkımızın vazgeçilmezidir.
Haftalık ihtiyacını giderir pazar alışverişi 

ile.
Saniyen ilçenin hemen hemen her 

mahallesinde marketler var.
Marketlerde de acil ihtiyaçlar her zaman 

giderilebiliyor.
Belediyenin yapmayı tasarladığı arsa 

istimlaklarını gerçekleştirmek üzere 
olduğu, iki kapalı pazar yeri ilçe 
merkezine çok uzaktır.

Kapalı Pazar yerlerine halkın rağbet 
etmeyeceği büyük olasılıktır.

CİUS Alışveriş Merkezi’ni inşa edilmek 
için Belediyenin esnafa gösterdiği katlı 
otoparkta esnaf siftah etmeden kepenk 
kapattı.

Katlı otoparkın bulunduğu yer bir nokta

da ilçenin merkezi.
Buna rağmen halk ilgi göstermedi, 

gitmedi bu iş merkezine.
Esnaf perişan oldu.
İşyerlerini kapatmaya mecbur kaldı.
Bu durum bilindiği halde, Çevre yolu ve 

Anadolu Lisesi civarında kapalı pazar yeri 
kurmakta ısrar, israfın ta kendisidir.
Yaptım, oldu, demek bu icraatla 
övünebilmek bile hiç de akıl karı değildir. 
Vazgeçilsin bu sevdadan.

Bir kalıcı hizmette bulunulmak istemiyor
sa, kapalı pazar yeri için Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu civarında istimlak edile
cek yere PTT ve Telekom getirilmelidir.

İletişim hizmetleri için tam merkezi bir 
yerdir.

PTT olsun, Telekom olsun ilçenin yoğun 
olduğu mahallelerde hizmet merkezleri 
açıyor.

Mevcut PTT, Telekom istimlak edilmeli, 
Hükümet Konağı’nın zaten yıkılması 
düşünülüyor yıkımı ile bu alana cami inşa 
edilmelidir.

Tabii, mimari özelliği olan ilçeye, oluşa

cak meydana yakışır bir cami.
Büyükşehir Belediyemiz ilçede geniş bir 

meydan oluşması için uygulama başlat
mış bulunuyor.

Düşündüğüm yerde inşa edilecek güzel
lik katacak meydana.

Peki Hükümet binasını yıktık.
Bu binada görev yapılan birimler ne ola

cak diye sorulduğunda diyeceğim şudur:
Şu anda Hükümet Konağı’nda 

Kaymakamlık, Nüfus, Tapu ve Milli Eğitim 
hizmet veriyor.

Katlı otoparkın esnafın terki ile dükkan
ları boş.
Az masraflı bir düzenleme ile Tapu, 

Nüfus bu yere yerleştirilebilir.
Katlı oto park ta atıl.
Katlı otoparkta Kaymakamlık makamı 

oluşturulabilir.
Milli Eğitim mi?
O da eski Kaymakamlık lojmanında 

hizmete yöneltilir.
Bu çeşit bir uygulama ile halkın, şehrin 

yeni gelişim yerlerine bir zaruri gitmesi 
önlenir.

Halka verilecek en iyi hizmet en kolaylık
la alabileceği hizmettir.
Terkedilen Belediye binasının çürüktü, 

sağlamdı tartışmaları son bulur, binadaki 
esnafın bu huzursuzluğu giderilir, kira 
geliri alınmaya devam edilir.

Mevcut bina iş görür hale getirilir.
Önermesi bizden...
Bakalım, dikkate alan olacak mı?

Kökü çürük çınar devrildi

Gemlik girişinde 
bulunan Akcan 
Petrol yanındaki 
tehlike arzeden çınar 
devrildi. Şans eSeri 
çınar altında oturan 
bulunmadığı gibi, 
her zaman araç 
parked ilen ön kıs
mında ise araç 
yoktu.
Gazetemizde yak
laşık 2 ay önce yap
tığımız haberde, 
Akcan Petrol İstas 
yonu yanında bulu
nan çınarın tehlike 
yarattığı, her an 

yıkılabileceği ve yan 
tarafta bulunan 
akaryakıt istas 
yonuna zarar vere
bileceğini belirt
miştik.
Akcan Petrol İstas 
yanı Sahibi Alaattin 
Akcan ise; tüm ilgili 
kuruluşlara çınarın 
durumunu 
bildirmelerine karşı 
gerekli önlem alın
madığını söylemişti. 
Dün, saat 12.30 
sıralarında tehlike 
yaratan çınar büyük 
gürültü ile devrildi.

Çınar ağacı şans 
eseri istasyon 
yönüne doğru değil, 
boş olan ön tarafa 
yıkıldı.

AZ DAHA ALTINDA 
KALACAKTIK 
Dörtyol Yaya Üst 
geçidi inşaat içinde 
çalışan işçiler 
çınarın devrilmesin
den bir süre önce 
dibinde dinlendik
lerini, kalkmamış 
olsalardı altında 
kalacaklarını 
söylediler.

Önceki gün, çınar 
yanına Balıkçı 
Barınağı inşaatını 
alan müteahhit, ele 
mantarının bıraktık
ları 2 palet kaldırım 
döşeme parke 
taşları nedeniyle 
kamyonlarında park 
yapamadıklarını 
söyleyen işçiler, 
“Allah’tan çınarın 
altında ne insan, ne 
de araç vardı. Yoksa 
tepesi dümdüz olur
du.’’ dediler.
Çınar ağacının yıkıl
masından sonra olay 

yerine belediye ele
manları gelerek 
incelemede bulun
dular.
Çınarın bir gün önce 
yıkılabileceği 
konusunda belediye 
ilgililerinin 
uyarıldığı, buna 
karşın gerekli 
önlemin alınmadığı 
öğrenildi.
Akcan Petrol İstas 
yonu sahibi Alaaatin 
Akcan ise yapatığı 
açıklamada, “Şans 
eseri çınar bizim 
tesisimize doğru 

yıkılmadı. Yıkılsaydı 
LPG deposu büyük 
zarar görürdü. 
Tehlike şans eseri 
atlatıldı. Biz, aylar 
önce her tarafa 
başvurduk ve önlem 
alınmasını 
istemiştik. Maalesef 
gelip çınarın altına 
biraz kum doldurdu
lar başka birşey yap
madılar." dedi.
Çınar ağacının 
Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Kurulu tara 
fından tescil edildiği 
iddia ediliyor.
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Bursa'da 5 kişinin 
hayatını kaybettiği, 
9 kişinin de yara
landığı feci kazayla 
alakalı Adli Tıp 
Kurumu'ndan gelen 
bilirkişi raporunda, 
facianın sis yüzün
den meydana 
geldiği, sürücülerin 
bir kusurunun 
olmadığı belirtildi. 
4. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
"taksirle birden 
fazla kişinin 
ölümüne ve yaralan
masına sebebiyet 
vermek" suçların
dan toplam 122 yıla 
kadar hapsi istenen 
T.D. (51), H.T. (34), 
A.A. (48), Ö.O. (34), 
A.B. (32), M.D. (39) 
A.Y. (58) ve H.G. (39) 
ile 38 YL 811 plakalı 
otobüsü kullanan 
A.B.'nin yerine,

lurflan Mnen fcanniHetten san cılrtı

"Direksiyonda ben 
vardım" diyerek 
suçunu üstlenmeye 
kalkıştığı iddia 
N.G.'nin (60), 
yargılanmasına 
devam edildi.
Bu celseye sanıklar
dan sadece H.T. 
katıldı. Mahkeme, 
İstanbul Adli Tıp 
Kurumu Trafik İhti
sas Dairesi'nden 
gönderilen raporu 
açıkladı. Buna göre 

kazanın, yaşanan 
yoğun sis yüzünden 
meydana geldiği, 
araç sürücülerinin 
bir kusurunun 
olmadığını belirtildi. 
Dava eksikliklerin 
giderilmesi için erte
lendi.
Bilindiği gibi, 9 
Şubat'ta Bursa-İzmir 
çevre yolunda 
yoğun sis sebebiyle 
meydana gelen zin
cirleme kazada, 5 

kişi hayatını kaybet
miş, 9 kişi de 
yaralanmıştı.
Aralarında 112 
ambulansı, çekici, 
yolcu otobüsü ve 
tırın da bulunduğu 
toplam 13 aracın 
birbirine girdiği 
kazada Fikret 
Mutlu (33), 
Semaye Karamısır 
(48), Erkan Bilgin 
(39), Mehmet Donat 
(34) ve Muttalip 
Köse (26) hayatını 
kaybederken, 
4 aylık hamile 
olan bir kadın 
çocuğunu düşür
müş, toplam 9 kişi 
yaralanmıştı. 
Olayla alakalı 
gözaltına alınan 8 
kişiden 5'i tutuklan
mış, sanıklar celse 
ler sonra özgür
lüğüne kavuşmuştu.

Trafo patladı: 
1 kişi yaralı

Bursa'da meydana 
gelen trafo patla
masında bir kişi 
yaralandı.
Olay, merkez Nilüfer 
ilçesi Geçit 
Mahallesi Balat 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. İddi
aya göre bir taşeron 
firmanın işçisi olan 
Mehmet O. trafonun 
bakımını yapmak 
için trafonun 
kapılarını açtı. 
Mehmet O. trafoda 
çalışma yaptığı 
esnada bilinmeyen 

bir sebepten 
dolayı patlama 
meydana geldi. 
Patlamayı gören 
mahalle sakinleri ise 
hemen işçinin yanı
na koştu. 
Vücudunun bazı 
yerlerinde yanıklar 
olduğu öğrenilen 
işçiyi olay yerine 
gelen ambulans 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi’ne 
kaldırdı.
Olayla ilgili çalışma 
başlatıldı.

Orhangazi'de mey
dana gelen trafik 
kazasında, çarpışan 
2 kamyondan biri 
hurdaya dönerken, 
sürücü kazayı 
yaralı olarak atlattı. 
Kaza gece saat 23.30 
sıralarında, 
Orhangazi-Yalova 
karayolu Süpürgelik 
mevkiinde meydana 
geldi. Bursa 
istikametinden 
İstanbul yönüne 

seyreden Hüseyin ö. 
(50) idaresindeki 
kamyon, aynı yönde

Calimi mili Mm ııımteı ıniıMı
Bursa'da çalıntı oto
mobille kapkaç 
yapan kadınların 
kabusu bir kişi polis 
tarafından yakalandı. 
Bursa'da çalıntı oto
mobille kapkaç 
yapan kadınların 
kabusu bir kişi polis 
tarafından yakalandı. 
Alınan bilgiye göre, 
23 yaşındaki Cevat 
U. merkez Nilüfer 
ilçesi Yüzüncüyıl 
Mahallesi'nde otomo
bilin camından dışarı 
sarkarak bir bayanı 
çantasıyla sürükledi. 
Kadının verdiği eşkal

ilerleyen Hüseyin T. 
(39) yönetimindeki 
kamyona arkadan

çarptı.
Sürücü Hüseyin Ö., 
hurdaya dönen

doğrultusunda çalış
ma yapan polis ekip
leri, mobese kamer
alarını incelemeye 
aldı. Daha önce de 
çalıntı bir araç ihbarı 
alan polis ekipleri bu 

aracın özlüce'den 
giriş yaptığını ve 
kapkaç olayının da 
bu araçla gerçek
leştirildiğini 
tespit etti.
Otomobili takibe alan 

aracında sıkıştı. 
Çevreden yetişen 
vatandaşlar tarafın
dan araçtan 
çıkarılan yaralı 
sürücü, ambulansla 
Yalova Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Sürücünün 
hayati tehlikesinin 
bulunmadığı 
kaydedilirken, 
hurdaya dönen 
kamyon vinç 
yardımıyla kaldırıldı. 
Kazayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

polis ekipleri zanlı 
Cevat U.'yu (23) 
kıskıvrak yakaladı. 
Kapkaç mağduru 
olan kadının ise 
psikolojisinin 
bozulduğu için bir 

hafta rapor aldığı 
öğrenildi. İfadesi 
alınmak üzere 
emniyete getirilen 
zanlının daha önce 
de aynı suçlardan 
22 adet kaydının 
olduğu ortaya 
çıktı. Zanlı, 
ifadesinin ardından 
adliyeye sevk 
edildi.

Üvey kızını yaralayan 
zanlı teslim oldu

Merkez Osmangazi 
ilçesinde tartıştığı 
üvey kızını av 
tüfeğiyle yaralayan 
zanlı, teslim oldu. 
Uluyol 
Mahallesi'ndeki 
evlerinde üvey kızı 
Ş. K'yı (16) av 
tüfeğiyle sırtından 
yaraladıktan sonra 
kaçan E. K, avukatı 
ile Osmangazi Metro 
İstasyonu önünde 
buluştu. Zanlı, 
avukatının iknası 
sonucu Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü Cinayet 
Büro Amirliği ekip
lerine teslim oldu. 
E. K'nin ifadesinde,

Tr|| A a “SUYUNU BOŞA I fflfl g HARCAMA"

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

«mil'll III «lull NIMI CIIITIII

pişman olduğunu, 
kızının eve sürekli 
geç gelmesinden 
dolayı tartışma 
çıktığımöne 
sürdüğü Öğrenildi. 
Zanlı, sorgula
masının ardından 
adliyeye sevk edildi. 
Uluyol 
Mahallesi'nde 
sürekli alkol alarak 
üvey kızı Ş. K'yi (16) 
dövdüğü ileri 
sürülen E. K, dün 
üvey kızıyla 
tartışmış, tartış
manın kavgaya 
dönüşmesi üzerine 
Ş. K'yı av tüfeğiyle 
sırtından 
yaralamıştı.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Güne Bakış Cami avlusunda öldüKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com 

yıl mesajları..
Yerleşke’de yapılan Hukuk Fakültesi 

Diploma töreninden sonra, büroma 
döndüğümde Asım Kocabıyık Eğitim 
Vakfı’nın gönderdiği çiçek ve mektupla 
karşılaştım.

Büyük mutluluk duydum.
Kendilerine teşekkür ediyorum.
Bunlardan biri de gazetemizde bir süre 

Girit anılarını yazan İbrahim Babür 
ağabeyimizin gönderdiği mesajdı.

Bana göre biraz abartılıydı ama yinede 
sizlerle bu mesajı paylaşmak istiyorum.

Şöyle diyor İbrahim Ağabey:
"16 Haziran 1973 yılında yıldız örneği 

ufukta bir nokta ışık belirdi. Bu, Gemlik 
Körfez Gazetesi idi.

Yürüdü, büyüdü bugün Gemlik'imizi 
aydınlatan ışık huzmesi oldu. Can kılıç, 
Sevinç, Tamer, Aksoy, Çetinkaya gibi 
daha sayamadığım pek çok sevilerek 
okunan kalemlere okul oldu.

Kırk yıl dile kolay, maddi, manevi, ikti
sadi, siyasi çeşit, çeşit güçlükler aşıldı. 
Özveri aşka dönüştü ve bu günlere gelin
di.

Başarıyı omuzlayanlar, başta gazete 
sahibi, başyazarı Kadri Güler ile çalışan
ları ve emeği geçenleri kutluyorum. Daha 
nice kırk yıllar geride bırakmak dileğiyle 
sağlık ve başarılar diliyorum.’?
Bir mesaj da Gemlikli Yazar Zafer 

Köse’den geldi.
Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Kendisine teşekkür ediyorum.
"Sevgili Kadri Abi,
Gemlik Körfez'ih kırkıncı yılı dolayısıyla 

yazdığın yazıyı az önce internetten 
okudum.

Duygulandım... Gurur duydum...
Son Romanım Yıllarca'nın temalarından 

biri kahramanlık; bu konuyu hatırladım. 
Kahramanlık, belki herkesin özendiği bir 
şeydir, ama yine de gönüllüğe dayanmaz. 
Bir mecburluktur kahramanlık.

Kahraman demek, Japonya'daki* 
depremden sonra nükleer sızıntının 
devam ettiği santrale girip çalışmaya 
kendini mecbur hisseden insandır.

Diğer insanları tehlikeden kurtarmak 
için...

İnce Memed de mecbur hisseder kendi
ni, Che Guevara da, Mustafa Kemal de...

Sen Kadri Abi, sen ve yazında adım 
andığın o yiğit insanlar, birilerinin yap
ması gereken bir işi yaptınız. Kırk yıldır 
yapıyorsunuz. Mecbursunuz, isteseniz de 
vazgeçemezsiniz. Kendinizi mecbur his
setmek, sizi kahramanlaştırıyor, \

Seni tanımış, bir ölçüde de olsa anlamış 
ve hissetmiş öldüğüm için mutluyum.

Gemlik Körfez'in kırkıncı yılını kutluyo
rum. Selam ve saygılarımla.

Zafer Köse1’
Bizi uzaklardan arayan ve 4Q yıllık eme 

ğimizi kutlayan bu ve bunun gibi güzel 
insanları kutluyor ve teşekkür ediyorum.

Umurbey Çarşı 
Camii avlusunda 
dün sabah bir erkek 
cesedi bulundu. 
Sabah namazında 
Camiye gelen 
cemaat cami avlu 
sunda bir cesetle 
karşılaştı.

Ido'ya Bursa'dan Rakip Geliyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nın, 
Bursa Ulaşım Toplu 
Taşım İşletmeciliği 
Sanayi ve Ticaret 
A.Ş (BURULAŞ) 
vasıtasıyla 
Mudanya'dan İstan
bul'a yolcu taşımak 
bir deniz otobüsü 
işletmesi kuracağı 
bildirildi.
Büyükşehir 
Belediyesinden 
yapılan açıklamaya 
göre, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
BURULAŞ vasıtasıy
la Mudanya'dan 
İstanbul'a yolcu taşı
mak için bir deniz 
otobüsü işletmesi 
kuracaklarını, yolcu 
taşıma ve liman izni 
için harekete geçtik
lerini belirtti.
Deniz ulaşımı 
konusundaki çalış
maların 3 yıldır 
sürdüğünü ifade 
eden Altepe, Bursa 
ile İstanbul'un 
önemli şehirler 
olduğunu belirterek,

lawlo lıiılıi! iafcıı seri Mi
Bursa ve Eskişehir 
illerindeki sanayi 
bölgeleri ve serbest 
tüketiciler, 2004- 
2007 dönemine ait 
doğalgaz fark bedeli 
faturası kabusunu 
ikinci kez yaşıyor. 
Enerji Piyasası 
Düzenleme 
Kurumu’nün 
(EPDK), 2004 yılında 
aldığı taşıma bedeli

Cesedin 
Umurbey’de 
herkesin tanıdığı 
özürlü Ekrem 
Balaban(64)’a ait 
olduğu öğrenildi. 
Cumhuriyet 
Savcısı’nın olay 
yerine gelerek 

şunları kaydetti: 
"Bursa, İstanbullu
ların nefes aldığı bir 
kent. Bu çalışmalar 
çok önemli. Bugüne 
kadar kara ulaşımı 
kadar deniz ulaşımı 
da bizim gün- 
demimizdeydi. Deniz 
ulaşımı kısa yoldan 
İstanbul'un Avrupa 
yakasıyla bağlantıyı 
direkt sağlayabiliyor. 
Bu açıdan da büyük 
bir avantaj. Yaklaşık 
1,5 saatte oraya 
ulaşılabiliyor. 
Bugüne kadar İDO 
güzel bir şekilde 
götürüyordu. 
Özelleştirmeden 
sonra her yerde 
önemli sıkıntılar 
oluşmaya başladı." 
İDO'nun fiyat ta 
rifesini kendisinin 
de beğenmediğini 
ifade eden Altepe, 
şöyle devam etti: 
"Bu benim de hiç 
beğenmediğim bir 
politika. Hiç hoşuma 
gitmiyor. Bir bilet, 10 
liradan 30 liraya çık
maz. 10 liradan olsa 

kararları, aradan 
geçen 8 yılın ardın
dan sanayiciye mil 
yonlarca liralık yük 
oldu. Boru Hatları ile 
Petrol Taşıma 
Anonim Şirketi 
(BOTAŞ), 2009 yılın
da Bursa ve 
Eskişehir illerindeki 
organize sanayi böl
gelerinden 80 mily
on liraya yakın fark 

inceleme yapmasın
dan sonra, Bala 
ban’ın ölüm nede 
ninin belirlenmesi 
için maktulün cesedi 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu’na gönderil
di. Kurumdan alınan 
cenaze dün ikindi 

olsa 12 lira olur. 
Böyle bir dengesiz
lik olunca herkes 
rahatsız oluyor. 
Keşke İDO aynı şek
ilde işletmeye 
devam etseydi. Her 
zaman bu deniz 
ulaşımı konusunda 
çalışmamızı yap
mıştık. Herhangi bir 
sıkıntı olursa, kriz 
çıkarsa biz bu konu
da 3 yıldır çalışma 
yapıyoruz. Son 
zamanlarda sadece 
Bursa'dan değil, 
Yalova'dan ve çevre 
şehirlerden 
şikayetler artmaya 
başladığını biliyoruz. 
Biz de bu konuda 
çalışmalarımızı hız
landırdık. Bu konu
da alternatif olması 
gerek. Keyfi kararlar 
olmamalı. 10 liralık 
bir araç 30 liraya 
çıkmamalı." 
-"Kısa sürede 
sonuçladıracağız"- 
Deniz otobüsü işlet
meciliği konusunda 
girişimlerin hız 
kazandığını vurgu-* 

bedeli talebinde 
bulunmuş ve bu 
bedeller ödenmişti. 
Konu yargıya taşındı 
ve süreç halen 
devam ediyor. Ekim 
2004-Aralık 2006 
dönemine ait ilk fark 
bedeli şokunun 
ardından, BOTAŞ bu 
ay bölgelere gön
derdiği yazı ile 2007 
Ocak-Eylül dönem

namazından sonra 
Umurbey’de toprağa 
verildi. Merhum 
Ekrem Balaban’ın 
kalp yetmezliği 
bulunduğu, daha 
önce de cami 
avlusunda düştüğü . 
öğrenildi.

layan Altepe, şu 
ifadeleri kullandı: 
"Bunları daha ileri 
noktaya götürdük. 
Her an uygulamaya 
geçme safhasına 
geldik. Şu anda izin
lerle ilgili başvurular 
yapıyoruz.
Onlarla ilgili liman 
başkanlığında izin 1 
çıkarsa hemen 
başlayacağız. 
İstanbul Avrupa 
yakasına Bursa'dan 
direkt ulaştırmak 
istiyoruz. Yollardaki 
en ufak kriz bütün 
yolları 
kilitliyor. Toplu 
ulaşım, raylı sistem
ler ve deniz ulaşımı 
önemli. Yeterli hale 
getirilmeli. İDO 
yapabildiği kadar bu 
işi yapsın dedik. Bu 
şartlarda biz bu 
işlemleri başlattık. 
Biz rahat rahat alır 
ve işletiriz. O konu- 4 
da arkadaşlarımız 
pazarlığı yapıyorlar. > 
Bu uygulamayı kısa 
sürede sonuçladıra- 
cağız." 

ine ait ikinci bir fark 
bedeli faturası 
çıkarttı.
HANGİ BÖLGEYE 
NE KADAR 
FATURA ÇIKACAK? 
Buna göre BOTAŞ, 
Bursa ve Eskişehir 
illerinde 22 
milyon liraya yakın 
bir bedeli 
sanayiciden talep 
ediyor.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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VUSLAT
Kılıç»! Haşim-iyi, 
Mahkemeye BAŞKADI 

eyledim.

Yeşil Sermaye’yi, 
Anadolu’da deste-yledim. 
Bab-ı Ali-yi, 
Kendime dosteyledim. 
Soydurdum bakanlara 

vatandaşı, 
Hadi gel ye hocacım.

Harbiye’yi, 
Silivri’de hapseyledim. 
Maarifi, 
4x3 ile halleyledim. 
Cihad ordusunu, 
Emrinize hazreyledim. 
Sindirdim vatandaşı, 
Hadi gel hocacım.

Cemaat-i Nur ile tefriş edil
di, 

Teşkilat-ı polisiye.
Biberiye ruhu ile edildi, 
Üniversiteler terbiye. 
Sanat iğdiş edildi, 
Tükürüldü içine.
Hayat damarlarını koparttım

vatandaşın, 
Hadi gel hocacım.

Recep el Tayip bin Erdoğan, 
Haykırdı ilerle.
10 yılda ezdik geçtik, 
Cumhuriyet kalelerini, 
% 50 kafilelerle.
Işıklarını söndürdüm, 
Ruhunu öldürdüm vatan

daşın, 
Hadi gel hocacım.

Bin bir TEDBİR ile, 
Durdum divana.
Sordum Kaliforniya’da, 
Hazır olan imama;
“Birlikte çekelim mi 
Laik Cumhuriyetin ipini?” 
Nasılsa hazır ettim, 
Yeşil ANAYASA tipini.

Şeyh-ül İslam Fayetullah 
GÜLEN-i,

Cevapladı ağlayarak; 
Kalmadı bende tas tarak. 
Şimdilik gelemem HACICIM, 
Nerde tırak OBAMA 

BARAK.

TSK'ılan 8 Sehil için acıMama
Genelkurmay 
Başkanlığı tarafın
dan internet 
sitesinde yayın
lanan açıklamada 
teröristlerin 
saldırısına anında 
karşılık verildiği 
hatırlatıldı ve ha 
yatını kaybeden 
8 şehit için 
başsağlığı dileğinde 
bulunuldu. 
Genelkurmay'ın 
açıklaması şöyle: 
"19 Haziran 2012 
Sah günü, Hakkâri 
ili Yüksekova ilçesi 
Yeşiltaş bölgesinde
ki emniyet 
unsurlarına, bölücü 
terör örgütü men 
suplarınca silahlı 
saldırı girişiminde 
bulunulmuştur. 
2. Hakkâri böl
gesinde teröristlerin 
geçiş güzergâhlarını 
kontrol eden 
Yeşiltaş bölgesinde
ki emniyet bir
liğimize yapılan 
saldırı sonucunda 8 
askerî personelimiz 
şehit olmuştur.
3. Terörist saldırısı
na maruz kalan bir

liğimiz tarafından 
derhal karşılık veri 
lerek teröristlere 
önemli ölçüde zayi
at verdirilmiştir. 
Bilahare insansız 
hava aracı, hava 
kuvvetleri ve 
helikopterler 
desteğinde uzman 
personelden oluşan 
birliklerimiz tarafın
dan yapılan 
koordineli operas 
yonlar sonucunda, 
şu ana kadar 
toplam 26 terörist 
silah ve malzemesi 
ile birlikte ölü ele 
geçirilmiş, 1 terörist 
ise sağ olarak 
yakalanmıştır. Arazi 
arama ve tarama 
faaliyeti devam 
etmektedir.
4. Ayrıca, operas 
yonlar kapsamında, 
Irak'ın kuzeyinde 
sınır ötesinde tespit 
edilen bölücü terör 
örgütüne ait hede
fler, Türk Hava 
Kuvvetleri uçakları 
tarafından etkili 
olarak vurulmuştur. 
5. Görevlerini 
başarıyla tamam

layan uçaklarımız 
ve helikopterlerimiz 
emniyetle üslerine 
dönmüşlerdir.
6. Her türlü güçlüğe 
göğüs gererek, 
vatanımızın ve mil
letimizin huzur ve 
güvenliği için 
mücadele eden 
Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin kahra
man ve fedakâr 
mensupları, kendi
sine tevdi edilen 
görevleri, dün 
olduğu gibi bugün 
de, yarın da sonuç 
alınıncaya kadar 
kararlılıkla yapmaya 
devam edecektir.
7. Bizleri derin bir 
acı ve üzüntüye 
boğan bu menfür 
saldırıda hayatlarını 
kaybeden aziz 
şehitlerimize 
Allah'tan rahmet, 
değerli ailelerine, 
yakınlarına, silah 
arkadaşlarına ve 
Yüce Milletimize 
başsağlığı ve sabır, 
yaralılarımıza acil 
şifalar dileriz. 
Kamuoyuna saygı 
ile duyurulur"

------------- 1—H------- ------------------------------------------------------

İBllalHMıılıııIM Sabina Mı çilesine son
Karacabey Ticaret 
Borsası'nda gerçek
leşen toplantıya 
Bursa İl Genel 
Meclisi Başkanı 
Nedim Akdemir, İl 
Özel İdaresi Genel 
Sekreter Bilal Çelik, 
Karacabey kay
makamı Dursun 
Balaban. İl Genel 
Meclisi Ak Parti 
Grup Başkanvekili 
Fethi Yıldız ve köy 
muhtarları katıldı. 
Muhtarların genel 
olarak yol, su, 
kanalizasyon, arıt
ma, hizmet binası 
gibi isteklerin dile 
getirildiği toplantı
da, İl özel İdaresi 
Genel Sekreteri Bilal 
Çelik, köylerin 
sorunlarıyla ilgili 
olarak ilk toplan
tının Karacabey 
ilçesinde yapıldığını 
ilçe ve köylerin

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

sıkıntılarını dinle
mek ve çözüm yol
ları aramak amacıy
la bu toplantıyı 
gerçekleştirdiklerini 
belirtirken hizmet 
için ellerinden 
geleni yapacaklarını 
söyledi.
İl Genel Meclisi 
Başkanı Nedim 
Akdemir İl Özel 
idaresi olarak

Bursa'mızın her bir 
köyüne en iyi 
hizmeti vermek için 
çalışıyoruz bundan 
kuşkunuz olmasın, 
köylere hizmet 
konuşunda Bursa İl 
Özel İdaresi olarak 
çok yol aldık, bazı 
projelerimiz ulusal 
ve Uluslararası alan 
larda örnek göste 
rilmektedir dedi

Hükümet halk 
arasında sabıka 
kaydı olarak bilinen 
adli sicil bilgi
lerinde, devrim 
niteliğinde düzenle
meyi hayata geçiriy
or. Düzenleme ile, 
adli sicil bilgileri 
"halka" açılacak. 
Vatandaşlar, güven
lik bilgilerini kulla
narak, adliyeye 
gitmeden, sıraya 
girmeden ve her
hangi bir ücret 
ödemeden, "adli 
sicil kaydını" göre
bilecek. Bu bilgileri, 
ayrıca ilgili kurum- 
lara verebilecek. 
Habere göre adli 
sicil sisteminde 
radikal değişiklik 
öngören düzenleme, 
Ak Parti Manisa 
Milletvekili Recai 
Berber ve 
arkadaşları tarafın
dan önceki gün 
TBMM Başkanlığı'na 
sunulan "torba yasa 
teklifinde" yer aldı. 
Teklifin, 20. 
Maddesinde, 25 
Mayıs 2005 tarih ve

5352 sayılı Adli Sicil 
Kanunu'nUn 13. 
Maddesi değiştirildi. 
Yapılan değişiklik 
ile birlikte; kamu 
kurumlarına ve 
gerçek kişilere adli 
sicil bilgilerini 
sorgulama hakkı 
verildi. Bu hak ile 
birlikte, bir anlamda 
adli sicil bilgileri 
halka açılinış oldu. 
Mevcut sistemde 
ise, adli sicil bilgi
lerini sorgulama 
yetkisi, mahkemel
erde, hakim, mahke 
me, Cumhuriyet 
Başsavcılığı ile

Askeri Savcılıkta 
bulunuyor. Diğer 
kurumlar ise Adalet 
Bakarihğı'nın onayı 
ile sistemden 
sorgulama yapa
biliyor. Vatandaşlar 
ise, adli sicil bilgi
leri için adliyeye 
giderek, belirli ücret 
karşılığında hak
larındaki bilgileri 
alabiliyorlar. Yapılan 
düzenlemenin 
aynen Meclis 
tarafından da kabul 
edilmesi halinde, 
adli sicil bilgilerine 
kurumlan da ulaşa
bilecek.
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Bursa esnalı kepent lıapattı Öğretmenlere alan sınaınaelimr

Altgeçit Çarşı 
esnafı, Hakkari'nin 
Şemdinli ilçesindeki 
çatışmada 8 askerin 
şehit olması ve 16 
askerin yaralan
masını protesto 
amacıyla kepenk 
kapattı.
Kepenk kapatıp 
Orhangazi Parkı'nda 
toplanan çarşı 
esnafı, önce isim
lerini tek tek 
okuyup şehit asker
leri andı. Terör 
saldırılarını kınadık
larını belirten esnaf 

Kubilay Ekincioğlu, 
"Türk milleti olarak 
yastayız. PKK, Kürt 
vatandaşlarımızın 
temsilcisi değildir.
Terör, Türk-Kürt 
ayrımı yapmadan 
ocakları yakmakta, 
anaları, babaları 
evlatlarından ayır
makta, ülkenin 
kalbine hançer 
saplamaktadır.
Ülkenin evlatlarına 
hainlik edenleri 
kınıyoruz. Artık 
yeter. Ocaklara ateş 
düşmesin, fidan

larımız solmasın. 
Analarımızın, 
babalarımızın bir 
damla gözyaşı 
dökmesine dayana
mayız. Çarşı esnafı 
olarak dükkan
larımızı bir süre
liğine kapalı tutarak 
kepenk kapatacağız. 
Şehit ailelerine 
Allah'tan rahmet, 
ailelerine, yakınları
na ve Türk milletine 
başsağlığı dileriz. 
Yaralı askerlerimize 
de acil şifalar dili 
yoruz" dedi.

ÖSYM Başkanı Prof. 
Dr. Ali Demir, öğret
men seçimine 
ilişkin "MEB'in en 
çok ihtiyaç duyduğu 
15-16 alanda, 
2013'te alan sınavı 
yapacağız" dedi. 
TBMM Üstün 
Yetenekli Çocuk
ların Keşfi, Eğitim 
teriyle İlgili Sorun 
ların Tespiti ve 
Ülkemizin Gelişimi 
ne Katkı Sağlayacak 
Etkin İstihdamları 
mn Sağlanması 
Amacıyla Kurulan 
Meclis Araştırma 
Komisyonu toplan
tısı, komisyon 
başkanı Halide 
İncekara başkan
lığında yapıldı. 
Komisyon üyelerine 
ÖSYM'nin yapısı, 
yaptığı sınavlar, 
ölçme ve değer
lendirme sistemleri 
hakkında bilgi veren 
ÖSYM Başkanı Prof. 
Dr. Demir, komisyon 
üyelerinin sorularını 
da yanıtladı. 
"Öğretmenlerin 
seçimi"ne yönelik 
bir soru üzerine

Demir, öğretmen 
seçimlerinin KPSS 
Eğitim Bilimleri 
Testi'ne göre 
yapıldığını hatırlattı. 
Burada alınan puan
larla tercihler doğrul 
tuşunda yerleştirme 
lerin yapıldığını dile 
getiren Demir, 
"Burada eleştiri 
aldığımız konu, 
matematik öğret
menlerinin de fizik 
öğretmeninin de 
müzik öğretmeninin 
de aynı testle belir
lenmesi" dedi.
Testin içeriği hak 
kında da bilgi veren 
Demir, testlerin 
genel kültür, genel 
yetenek ve eğitim 
bilimlerini kap
sadığını söyledi. 
Demir, şöyle devam 
etti: "Sayın Milli 
Eğitim Bakanı 
göreve geldiğinden 
itibaren bir öğret
men yetiştirme 
stratejisi oluşturdu. 
Bir çahştayla bunu 
kamu oyuyla da 
paylaştı. Öğretmen 
alan sınavı yapıl
ması gerektiğini 

belirtti. Bu konuda 
karşılıklı olarak 
konuştuk. Tüm 
alanlarda sınav yap
manın zoruluklarını 
hepimiz biliyoruz, 
çünkü bir söylentiye 
göre 87, bir söylen
tiye göre 137, başka 
bir söylentiye göre 
ise 180'den fazla 
farklı alan söz 
konusu. Milli Eğitim 
Bakanhğı'nın en çok 
ihtiyaç duyduğu 15- 
16 alanda, 2013'te 
alan sınavı 
yapacağız. Burada 
ne yapacağız?
Genel kültür, genel 
yetenek, eğitim bil
imlerinin yanı sıra 
bir alanın nasıl 
öğretileceğine dair 
sorular soracağız ve 
o alanın kendisiyle 
ilgili sorular sora
cağız. Yani bir 
matematik öğret
meni genel kültür, 
genel yetenek soru
larına tabi tutulacak, 
bir matematik öğret
meni eğitim bilimleri 
dediğimiz pedagojik 
formasyon onlara 
tabi tutulacak.

elm& sekeri

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

€GITIMD€ 13, VIL
AVANTAJLARIMIZDAN 

YARARLANIN

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

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

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

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

II V

Görev sahaları 
genişleyen il eğitim 
denetmenleri 
Bursa'da bin 47 
kurumun 
denetlerken, toplam 
7 bin 188 öğretmene 
teftiş raporu düzen
lendi.
Çarşamba Valilik 
Binası Toplantı 
Salonunda gerçek
leştirilen toplantıda 
konuşan İl Eğitim 
Denetmenleri 
Başkanı Ali Dursun 
verimli bir yıl 
geçirdiklerini söyle
di. Dursun, kapsam
lı rotasyonla diğer 
illere 58 denetmenin 
gittiğini, 79 denet
menin de Bursa’da 
göreve başladığını

belirtti. Dursun, 
eğitim denetmen- 
lerinin, asli olan 
soruşturma ve teftiş 
görevleriyle birlikte 
rehberlik, iş başında 
yetiştirme, kurumun 
eksiklerini görüp 
giderilmesi için üst

yönetimle iletişime 
girme, öğretmen ve 
yöneticilerin güçlü 
ve zayıf yönlerinin 
tespit edilmesi, 
geliştirilmesi ve 
motive edilmesi 
görevlerini de yürüt
tüklerini belirtti

GÜLER AJANS

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 63 Fax: (0.224) 513 35«

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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NE KADAR ÇAĞDAŞ VE ÖZGÜRLÜKÇÜYÜZ?
Bir toplum, birey

lerine verdiği 
değerle ölçülür. 
Bunlardan birincisi 
çağdaşlıktır. 
Bireyler yaşanılan 
çağın anlayışına, 
şartlarına uygun 
yaşam sürebiliyor- 
sa çağdaşlıktan 
söz edilebilir. 
Özgürlükse kişi
lerin duygu ve 
düşüncelerini her
hangi bir kısıtla
maya, zorlamaya 
bağlı olmaksızın 
dile getirebilmesi 
demektir.
Gelişmiş toplum- 

larda ülkeyi 
yöneten 
hükümetler çağ
daşlık adına neler 
yaparlar? Her şey
den önce yurt
taşlarının tüm 

gereksinmelerini 
karşılamayı 
amaçlarlar. Yeme, 
içme, barınma, 
sosyal ve kültürel 
gereksinmelerini 
en iyi şekilde 
gidermeye çalışır. 
Halkın eğitimini, 
sağlığını ve 
beslenmesini ön 
planda tutar. 
Vatandaşlar devlet 
güvencesinde 
yaşamlarını 
sürdürürler.

Bizim gibi ülkel
erde neler olur? 
Eğitim sistemi bil
imsellikten uzak
laştırılarak din
selleştirilir. 
OsmanlIdan kalma, 
fakat cumhuriyetle 
ortadan kaldırılan 
haremlik selamlık 
anlayışı topluma 

dayatılır. Halkın 
kültür ihtiyacını 
karşılayan tiyatro
lar kapatılır. Bilim 
ve sanatın 
gelişmesi engel
lenir. Dünya çapın
da isim yapmış 
sanatçıların 
saygınlıkları yok 
edilir. Çağdaş 
toplumların 
olmazsa olmazı 
olan lâiklik, 
ortadan kaldırıl
maya çalışılır.
Mahkemelerin yeri
ni diyanetin alması 
için çaba harcanır. 
Helâl mal, helâl 
gıda dönemi 
başlatılır.

Bilimsel araştır
ma yapan kurum- 
ların başına bilgi
siz, birikimsiz 
adamlar atanır.

İnsanlara uhrevi 
bir dünyanın 
kapısı aralanmaya 
çalışılır. Kişilerin 
inançları, dini 
duyguları referans 
olarak kullanılır. 
Giyim ve kuşam 
konusunda dolaylı 
yoldan baskı uygu
lanır. Yolsuzluklar 
ve hırsızlıklar göz 
ardı edilir. Adaletin 
terazisi doğru tar
tamaz olur. Siz 
böyle bir ülkede 
çağdaşlıktan söz 
edebilir ya da 
böyle bir ülkede 
yaşayan bireylerin 
çağdaş olduğunu 
düşünebilir 
misiniz?
Gelişmiş ülkel

erde kişiler ala
bildiğine özgürdür. 
Duygularını ve 
düşüncelerini 
sözle ve yazıyla 
istedikleri gibi dile 
getirebilirler. 
Sanatçılar kendi 
anlayışları doğrul
tusunda çalış
malarını korkusuz
ca ortaya koya
bilirler.

Kimseden icazet 

alma gereği duy
mazlar, yaptıkları 
işlerle ilgili 
mahkemelere 
çıkarılıp yargılan
mazlar ve hapis 
cezası almazlar. 
Çünkü bu ülkel- ' 
erde düşünce 
özgürlüğü vardır, 
bu ülkeler aydın
lanma çağını 
yaşamıştır.

Kendi ülkemize 
şöyle bir bakalım:

Gazeteci ve 
yazarlar cezaevin
de. Siyasetçiler 
söylemlerinden ve 
yazdıklarından 
dolayı içerde. 
Toplumbilimciler 
düşüncelerinden 
dolayı suçlu 
muamelesi görü 
yor.

Sanatçılar 
düşündükleri çalış
ma ortamını 
bulamıyor, sanat
larını istedikleri 
gibi icra edemiyor
lar. Suya sabuna 
dokunan yazarlar, 
gazeteciler ve 
sanatçılar baskı ve 
ağır cezalarla 
karşılaşıyorlar.

Parasız eğitim 
isteyen gençler 
içeri tıkılıyor.
Atatürk’ü ve ulusal 
değerleri savunan
lar ikinci sınıf 
vatandaş ilan 
ediliyor. Kadın 
hakları ve özgür
lükleri rafa 
kaldırılıyor.
Kadınlarla ilgili bir 
sorun hiç onlara 
sorulmadan bir 
yasak getirilerek 
çözüme kavuşturu 

luyor. Birçok kente 
içki yasağı geti 
riliyor.
Şimdi düşünelim 

ülkemizde çağ
daşlık ve özgürlük 
hangi boyutta? 
Siyasi iktidarın 
istediği ve izin 
verdiği ölçüde.

Bütün bunlar ileri 
demokrasi ve 
insan hakları adına 
yapılıyor. İyi güzel 
de demokrasi ve 
insan hakları ülke
den ülkeye 
değişiklik mi gös
teriyor? Yoksa 
bizim ülkemizde 
mi farklı yorum
lanıyor?

PLAKET ■ KUPA IK MADALYA ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

MATBAACILIK • REKIAMCILIK ■ OROTMOjM
istiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı tio: 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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MfO Bursa Festivali nde coşturdu
Türk Pop Müziği’nin 
usta isimleri Mazhar 
Fuat Özkan (MFÖ), 
’51. Uluslararası 
Bursa Festivali’ kap
samında konser 
verdikleri Bursa’da 
sevenlerine coşkulu 
bir akşam yaşattı. 
Büyükşehir 
Belediyesi ve Bursa 
Kültür Sanat ve 
Turizm Vakfı (BKSTV) 
işbirliğiyle 
Kültürpark Açıkhava 
Tlyatrosu’nda 
gerçekleştirilen kon
serde hayranlarıyla 
buluşan MFÖ, 40 yıl
lık sanat yaşamlarına 
damgasını vuran en 
güzel şarkılarını 
seslendirerek 
hayranlarının gönül
lerini fethetti. Sahne 
performanslarıyla 
dinleyenlerini tam

8n İ«WM II lilll IİWMİ
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Bursa-Eskişehir- 
Bilecik Kalkınma 
Ajansı'nın (BEBKA) 
desteğiyle hayata 
geçirilen proje kap
samında oluşturulan 
"Bursa.com.tr" inter
net portalı ile kentin 
tüm değerleri 11 
dilde dünyaya 
tanıtılıyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin yazılı 
açıklamasına göre, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, projenin 
tanıtım toplantısında 
yaptığı açıklamada, 
günümüzde teknoloji 
ve bilişim yatırım
larının Önemine 
değindi. Teknolojinin 
baş döndürücü bir 
hızla geliştiğini ve 
dünyanın global bir 
köy halini aldığını 
ifade eden Altepe,

anlamıyla coşturan 
MFÖ’nün şarkılarına 
4 bin kişilik hayran 
korosu eşlik etti. 
Usta sanatçılar, 
muhteşem konserde, 
‘Yaşın 19’, ‘Ele Güne 
Karşı’, ‘Sarı Laleler’, 
‘Ah Bu Ben’, ‘Ali 
Desidero* ve 

şöyle konuştu;
"Artık dünyanın her
hangi bir yeri ile ilgili 
veya bir konuya 
ilişkin bilgileri bil
gisayardan, tabletten 
ve cep telefonundan 
öğrenmek çok kolay. 
İnternet üzerinden 
her türlü bilgiyi bul
mak mümkün. Ancak 
burada önemli olan 
ulaşılan bilginin 
doğruluğu ve güve
nilirliği. Bu noktada 
tamamen kurumsal 
olarak hazırlanan 
'bursa.com.tr', doğru
luk, güvenirlik ve 
güncelleme açısın
dan son derece 
önemli bir kaynak 
niteliği taşıyor." 
Bursa'nın turizm 
alanında öne çıkması 
ve istihdamın da bu 
alana kayması yolun
da önemli çalışmaları 
hayata geçirdiklerini 
dile getiren Altepe,

‘Yalnızlık Ömür Boyu’ 
gibi eski ve yeni 
albümlerinden 
sevilen şarkılarını 
söyledi. MFÖ, 
hayranlarıyla birlikte 
bir ses oyunu oyna
yarak da Açıkhava 
Tiyatrosu’nu doldu
ran binlerce kişiyi 

tarihi eserlerin ayağa 
kaldırılması, 
Uludağ'ın yeniden 
cazibe merkezi haline 
getirilmesi, yeni kon
aklama tesislerinin 
teşvik edilmesi gibi 
birçok projenin turiz
mi tetikleyici 
olduğunu vurguladı. 
BEBKA Genel 
Sekreteri Dr. Mehmet 
Sait Cülfik de 2 yıl 
içinde destekledikleri 
130 projeden 65'inin 
tamamlandığını ve 
diğerlerinin devam 
ettiğini söyledi.
Bu süre içinde kendi
lerine 665 proje 
müracaatı yapıldığını 
dile getiren Cülfik, 
"Bu rakamlar proje 
üretimi konusunda 
bölgemizin potan
siyelini gösteriyor. 
Biz bir projeyi değer
lendirirken önce 
kentin önceliklerini 
göz önüne alıyoruz. 

kahkahaya 
boğdu. Konser 
sonunda alkış 
yağmuruna tutulan 
sanatçılar, yoğun 
ilgiden dolayı 
yeniden sahneye 
gelerek en özel 
şarkılarıyla konseri 
sonlandırdı.

TASFİYE İLANI
Tasfiye halinde S.S. Gemlik Akset 

Konut Yapı Kooperatifi 19.06.2012 
Salı günü tasfiyeye girmiş, Ticaret 
Sicili Memurluğu’nca tescil 
edilmiştir.

Kooperatifimizin borçlu ve alacak* 
İdarinin, ellerindeki belgelerle birlik
te; bu ilanın üçüncü defa yayınlan
masından itibaren en geç bir yıl 
içerisinde Dr. Ziya Kaya Mah. Dede 
Korkut Sok. No : 28/6 Gemlik / 
BURSA adresinde bulunan Tasfiye 
Memurluğu’na müracaatları Türk 
Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesi 
gereğince ilan olunur.

Tasfiye Kurulu
Başkan Hüseyin Başaran 
Üye A. Gülay Başaran 
Üye Anıl Köse

Her türlü tarihi, 
kültürel ve turistik 
birikimi bünyesinde 
barındıran 
Bursa'nın da böyle 
bir proje ile destek
lenmesini uygun bul
duk" ifadelerini kul
landı.
Türkçe ile birlikte 
Hollandaca, İngilizce, 
Fransızca, Almanca, 
Rusça, İspanyolca, 
Arapça, Bulgarca, 
Yunanca ve Farsça 
hazırlanan internet 
sitesini ziyaret eden 
kullanıcıların, 
Bursa'nın nüfusu, 
bilgi birikimi, insan 
gücü, tarihi, doğal ve 
kültürel güzellikleri, 
ulaşım, konaklama 
tesisleri, gezilecek 
yerler gibi pek çok 
konuya fotoğraf, 
video ve panoramik 
görüntüler eşliğinde 
rahatlıkla ulaşabile
ceği kaydedildi.

ELEMAN
UMURBEY KAYALAR KAFE 

VE RESTAURANT’TA 
PARK TİME VE FULL TİME 

ÇALIŞACAK 
BAY VEYA BAYAN ELEMAN

VE
MUTFAK ELEMANI 

ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

Kayalar Sok. No: 15 
Tel: 525 06 16 UMURBEY

SATILIK MİHELER
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 74KAŞEDE 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

ABONE OLDUNUZ MU?
ttllll'llllt«İUÖİllUtl tlltTEli ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Bursa.com.tr
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Emekline varflım parası gelinci
TBMM'ye sunulan 
Torba Yasa tasarısın
dan emekliye de 
müjdeli haber geldi. 
Toplam 70 bin öğret
men ve polis memu
ru aliminin önünü 
açan Torba Yasa 
tasarısından, 
toplumun tüm kesim
lerini ilgilendiren sür
priz maddeler çıktı. 
Tasarı yasalaştığın
da, emekli lere 
yardımdan İşsizlik 
Sigortası Fonu'na 
kadar birçok yeni 
düzenleme yaşama 
geçecek. Meclis tatile 
girmeden çıkarılacak 
yasa ile aile içindeki 
kişi başına düşen 
geliri, asgari ücretin 
net tutarının 3'te 
Tinden az olanlar, 
vakıflardan yardım 
alabilecek. Bu 
durumda 4 kişilik bir 
ailenin evine 650 lira 
emekli ücreti giriyor

Otomobilde vergi müjdesi!
Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan'dan 
ithal otomobillere 
vergi müjdesi geldi! 
Bakan Çağlayan, 
tarafından açıklanan 
pakette, mevcut kap
asitesini yıllık en az 
100 bin adet artıran 
otomobil yatırım
cıları, yatırım süresi 
boyunca ek kapa
sitelerinin yüzde 15’1 
kadar gümrüksüz 
araç ithal edebilecek. 
Bakan Çağlayan, 
“Yüksek Katma 
Değerli İhracata 
Doğru Yeni Teşvik 
Sistemi”nin son hali

sa, onlar da yardım 
isteyebilecek. Ayrıca, 
afetlerden zarar 
görenler, şehit ve 
gazi yakınları da bu 
kapsamda değer
lendirilecek.
HACİZİN ÖNÜ 
KESİLİYOR
Yasa ile sosyal 
yardımlar ve destek
lere yönelik haciz
lerin de önü kesiti 
yor. 65 Yaşını 
Doldurmuş Muhtaç, 

ni ve içeriğini, 
düzenlediği bir basın 
toplantısıyla açıkladı. 
Çağlayan, yeni teşvik 
sistemiyle, yılda en 
az 100 bin adet kapa
siteli otomobil 
yatırımı yapan ya da 
mevcut kapasitesini 
yıllık en az 100 bin 
adet artıran yatırım
cılara, kapasitelerinin 
yüzde 15’i kadar A,B 
ve C sınıfı gümrük 
vergisinden muaf 
araç ithal etme hakkı 
verileceğini söyledi. 
Bakan Çağlayan, 
“Ayrıca bu yatırımlar
da motor üretimi de

Güçsüz ve Kimsesiz 
Türk Vatandaşlarına 
Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun 
gereğince verilen 
yaşlılık ve özürlü 
yardımları, kişinin 
muvaffakı olsa bile 
haczedilmeyecek, 
başkasına devir ve 
temlik edilemeyecek. 
Bu düzenleme kap
samındaki yardımlar 
ve proje destek
lerinin tamamını kap

yapılması halinde 
ilave yüzde 15 daha 
gümrükten muaf araç 
ithal etme hakkı 
tanıyacağız” dedi. 
Fiyatı etkiler mi? 
Hükümetin açıkladığı 
teşvik paketinde yer 
alan “gümrüksüz” 
ithalat hakkı, güm
rüksüz ithalatın 
yapılabildiği Avrupa 
ülkelerinden araç 
getiren markalar 
açısından büyük bir 
yenilik anlamına 
gelmezkin, özellikle 
Serbest Ticaret 
Anlaşmasının bulun
madığı Kore’nin yanı

sayacak.
GECİKEN YATIRIM
LARA KREDİ JESTİ 
Zorluklar nedeniyle 
taahhüt ettiği yatırımı 
ve istihdamı gerçek
leştiremeyen yatırım
cılara da jest yapılı 
yor.
Bu kapsamdaki 
yatırımcıların kredi 
imkanlarından 
yararlanarak yatırım
larını tamamlamaları
na olanak sağlan
ması amacıyla 
düzenleme yapıldı. 6 
ay içinde müracaat 
eden, yatırımın en az 
yüzde 10'u kadar 
asgari yatırım yapan
lara devredilen taşın
mazların eski maliki 
idareler adına tescil
leri sağlanacak. Bu 
taşınmazlar üzerinde 
49 yıl süreli irtifak 
hakkı tesis edilebile
cek veya kullanma 
izni verilebilecek 

sıra Japonya, Çin ve 
Hindistan’dan araç 
getirilen araçlar için 
bir avantaj olacak. 
Nitekim bazı model
lerini bu ülkelerden 
ithal eden otomotiv 
firmaları, araç başına 
yüzde 10’lık gümrük 
vergisi ödüyor. 
Yeni teşvik sistemi 
kapsamında yüzde 
15’lik (yani 100 bin 
kapasite artışına 
karşılık 15 bin araç) 
gümrükten muaf 
ithalat hakkı, yatırı 
mın gerçekleştirile
ceği süre boyunca 
geçerli olacak.

SGK, 1 Temmuz 
itibarıyla tüm 
Türkiye'de e-reçete 
uygulamasına 
geçiyor.
Altyapısı tamam
lanan yeni çalış
maya göre, doktor 
MEDULA sistemi 
üzerinden göndere
ceği e-reçeteye 
ilacın ismini bile 
yazsa, eczanedeki 
bilgisayarda sadece 
etken madde 
görünecek. Eczacı, 
muadil ilaçlardan 
düşük maliyetli 
olanı tercih edecek. 
Uygulamaya, ilaç fir
maları karşı çıkıyor. 
Pek çok ilacın, bi . 
yoeşdeğerliklerini 
kanıtlayamadığı için 
Sağlık Bakanlığı 
tarafından piyasa 
dan kaldırıldığına 
dikkat çekiyor. 
Zaman gazetesinin 
haberine göre; 
SGK'nın altyapısını 
tamamladığı sistem, 
kamu ve özel has
taneler ile aile 
hekimliği kanalıyla 
işleyecek. Doktor 
MEDULA sistemi
U^GI II IVIK7I I 

ceği e-reçeteye 
ilacın ismini yazsa 
bile eczacı sadece 
bilgisayarda etken 
maddeyi görecek. 
Eczacı, aynı etkiyi 
gösteren ilaçlardan 
düşük maliyetli 
olanı tercih edecek. 
Bu sistem en çok 
vatandaşa yaraya
cak. Zira SGK, mev
cut durumda fir
malara, vatandaşın 
aldığı ilacın muadili 
olan daha düşük 
fiyatlı ilaca göre 
ödeme yapıyor. Bu 
ise vatandaşın 
cebinden daha fazla 

para çıkmasına 
yol açıyor. 
Örneğin aynı etken 
maddeli ilaçların en 
ucuzu 10 lira ise 
SGK bunun en fazla 
yüzde 15'ini yani 
11,5 lira ödüyor. 
Eğer doktor vatan
daşa aynı etken 
maddeli grubun 20 
liralık yüksek fiyatlı 
ilacını yazmışsa 
aradaki farkı vatan
daş cebinden çıkıy
or. Çoğu kez vatan
daş hekimin yazdığı 
ilaca itiraz etmiyor. 
Yeni dönemde dok
tor hangi ilacı 
yazarsa yazsın, 
eczacı etken madde
si aynı olan ve daha 
ucuz olan ilacı vere
cek. Tüm Eczacı 
İşverenler 
Şendikası'nın (TEİS) 
"İlacın etkisi ticari 
isminden değil, 
etken maddesinden 
gelmektedir." açıkla
ması da yeni düzen
lemeyi doğruluyor. 
TEİS'in hazırladığı 
rapora göre, düzen
lemenin hayata 
geçirilmesi halinde 
etken madde yazılı 
mı ilaç harcamaları 
m yüzde 20 azaltır. 
Raporda şu ifadele 
re yer veriliyor: 
"İlaç firmalarının, 
hekimler üzerindeki 
baskı sı kalkar.
Hekimler reçete 
yazarlarken ticari 
isme mahkum 
olmaz. İlaç firmala 
rının promosyon vb. 
çalışmaları çok aza
lacağı için gereksiz 
ilaç yazılımı ve tüke
timi azalır. İlaç 
pazarındaki etkinliği 
azalan yerli ilaç 
sanayisi olumlu 
katkı görür."
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4303 

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 
AŞK VE 

PARA:12:00-14:15- 
16:15-18:15-20:15 
SAĞ SAÜM:11:30- 
14:00-16:00-18:00- 

20:30..
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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Yıldızlar, Milli Takını Kampı na gidiyor
)

Çankırı Judo Kamp 
Eğitim Merkezinde 20 
Haziran - 05 Temmuz 
2012 Tarihlerinde 
Judo Yıldızlar Milli 
Takım Kampı yapıla
cak.
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Judo Takımı 
Antrenörlüğü yapan 
İsmail Yıldız’ın 
Yıldızlar Judo Milli 
Takım Antrenörü 
olarak görev aldığı 
Milli Takım Kampına 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Judo Takımı 
Malatya’da yapılan 
Türkiye Yıldızlar 
Judo 
Şampiyonasında 
madalya alan 2 
erkek, 3 bayan 5 
sporcusu ile 
katılacak.
Yıldızlarımızın 
hedefi 6-7 Temmuz 
tarihleri arasında

Bulgaristan’ın Sliven 
kentinde yapılacak 
şampiyona da 
Balkanların en 
büyüğü olmak. 
Türkiye genelinden 
Türkiye
Şampiyonasında ilk 5 
sırayı alan sporcu

ların çağrıldığı Milli 
takım Kampına 54 
Erkek, 54 Bayan 
sporcu katılacak. 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Judo Takımı 
66 Kg Erkeklerde 
Türkiye 3.sü olan 

Serdar Ağtaş, (+) 66 
Kg (ağır sıklet) 
Erkeklerde Türkiye 
2.si olan Onur Kaya, 
52 Kg Bayanlarda 
Türkiye. 2.si olan 
Kardelen Bozkurt, 36 
Kg Bayanlarda 
Türkiye Şampiyonu

olan Melike
Alanko ve (+) 63 Kg 
(ağır sıklet) Bayanlar 
Türkiye Şampiyonu 
Semanur Erdoğan ile 
katılacak.
05 Temmuz 2012 tari
hinde bitecek 
Yıldızlar Judo Milli 

Takım Kampının 
ardından 06-07 
Temmuz 2012 
Tarihleri arasında 
Bulgaristan’ın Sliven 
kentinde Yıldızlar 
Balkan Şampiyonası 
yapılacak. Balkan 
Şampiyonasında 
Türk Milli Takımını 8 
Bayan sıkletten 
2’sinde Gemlik 
Belediyesi Gençlik ve 
Spor Kulübü 
Judocuları Türkiye 
Şampiyonları 
Melike Alanko ve 
Semanur Erdoğan 
temsil edecek. 
Milli takım Antrenörü 
İsmail Yıldız: ’Tüm 
Takımın Türkiye’yi en 
iyi şekilde temsil 
edecek yetenekli ve 
mücadeleci sporcu
lardan oluştuğunu, 
hedeflerinin tüm sık
letlerde Balkan 
Şampiyonu olmak 
olduğunu söyledi.

fts Merkerde flurasya Sirki nefes kesti
As Merkez Outlet'te 
usta akrobatlardan 
komik palyaçolara, 
sihirbazdan 
trapezcilere kadar 
dünyaca ünlü sirk 
sanatçılarını aynı 
çatı altında buluştu
ran Avrasya Sirki, 
yoğun ilgi 
gördü

Usta akrobatlardan 
komik palyaçolara, 
sihirbazdan 
trapezcilere kadar 
dünyaca ünlü sirk 
sanatçılarım aynı 
çatı altında buluştu
ran Avrasya Sirki, 
yoğun ilgi gördü. As 
Merkez Oütlet'in 
katkılarıyla kurulan 

çadırda BursalIlar 
ile buluşan Avrasya 
Sirki, vatandaşların 
akınına uğradı. 
Jimnastikçi kızların 
vücutlarını şekilden 
şekile sokması uzun 
süre alkışlanırken, 
yılan ile yapılan şov 
büyük beğeni 
topladı. Şehit

aileleri, gaziler, 
özürlü ve 
engellilerin ücretsiz 
olarak izleyebildiği 
Avrasya Sirki'nin 
Bursa As Merkez 
Outlet'te 15 
Temmuz'a kadar 
haftanın altı günü 
gösteri yapacağı 
belirtildi.

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

■■

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

40 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ 

GÜLER MANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK • REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83



140. yılımızı yazarlarımızla kutladık
16 Haziran 1973 tarihinde yayın yaşamına başlayan Gemlik Körfez 
Gazetesi’nin 40. yılına girmesi nedeniyle, gazetemiz köşe yazarları 
biraraya geldi. Kumla Doris Balık Restaurant’ta düzenlenen 40. 
yılımızı kutlama gecesinde, gazetemiz sahibi ve Başyazarı Kadri 
Güler, yazarlarımız İnan Tamer, Erhan Izgi, Gürhan Çetinkaya, 
Seyfettin Şekersöz, Ürer Konak, Necati Kartal ve İhsan Bölük’e 
yazılarıyla Gemlik Körfez’e karşılıksız katkıları nedeniyle, teşekkür 
plaketi verdi. Geceye, Yelda Baykız, Necdet Zambak, İbrahim Babür 
ilçe dışında olmaları nedeniyle katılamadılar. Haberi sayfa 1O’da

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
22 Haziran 2012 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

"Bursa'da Aktif Fay 
Hattı Geçmeyen

İlçe Yok"
Jeoloji Mühendisleri Odası Güney 
Marmara Şube (JMO) / Başkanı 
Engin Er, tüm yetkili kişileri göreve 
çağırdı ve "Yoksa olacak depremde 
sadece kanun önünde değil, tarih 
ve insanlık açısından da sorumlu 
tutulacaklar" dedi. Sayfa 6’da

Güler, "Yılmaz, işgal ve darbe 
günlerindeki gibi koltuğa oturdu”
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Refik Yılmaz’ın suçlamaları
na yazılı cevap verdi. Güler, Yılmaz’ın sorduğu soruların hiçbirine 
cevap vermediğini, Dörtyol kavşağında araçların transit geçişi ve 
yayaların geçişini sağlayacak proje yapılacağını ama yapıl
madığını söyledi. Güler, “Ne oldu da araçlar için düşünülen kavşak 
projesi yaya geçidine dönüştü” dedi.Refik Yılmaz’ı sert şekilde 
eleştiren Fatih Mehmet Güler, koltuk hırsının hukuka üstün geldiği
ni, hukukun katledil diğini, meclis üyelerinin alınıp satıldığını, 
Halkın irade sinin yok sayıldığını, menfaat sağlamak için herşeyin 
mü bah sayıldığını belirterek, “Yapılanların bir gün mutlaka hesabı 
sorulacaktır. Bugün için yargıya hesap vermeyiz diyebilirler ama 
halka bir gün hesap vereceklerdir.” dedi. Haberi sayfa 2’de

Sınırlı ücretle 
sınırsız 
ulaşım slınıli 
de Gemlik te
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin kent içi ula 
şımda toplu taşıma 
araçlarına olan ilgi 
yi artırmak amacıy
la hayata geçirdiği 
Aylık Abonman Bu 
kartlarla, vatandaş 
lara sınırlı ücretle 
sınırsız ulaşım im 
kanı sağlayan uy 
gulama Gemlik’i de 
kapsayacak şekil 
de genişletildi. 5’de

Güne Bakış

Açıklamaların dozu yükseldi...
Balıkçı Barınağı ihalesinde ihaleye fesat 

karıştırmakla suçlanan Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, eski Başkan Yardımcısı Özkan 
Ateşli ve Mmimar Ercüment Aydın’ın yargı
landıkları dava, bugün büyük olasılıkla beraat 
ile sonuçlanacak.

Gemlik Belediyesi’ndeki savcılık soruşturma 
sıyla başlayan tutuklanmalar ve açılan davalar
la bir yıldır süren mahkemelerin bazılarında 
sona yaklaşılıyor.

10 Mart 2011 tarihinde görevinden uzaklaştı 
rılan Belediye Başkanı Güler, geçtiğimiz hafta 
basın toplantısı yaparak Belediye Başkanvekili 
Refik Yılmaz’ın yönetimindeki dönemi suçu- 
lamıştı. Devamı sayfa 4 ’de

Meydanda 2 
işyeri boşaltıldı

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nce 
Meydan Projesi 
kapsamında kamu
laştırma davaları 
sonuçlanan Ahmet 
Dural Meydam’n

daki 2 işyeri 
boşaltıldı. “Turşucu 
İsmail” ve “Acar 
Börekçisi” işyeri 
anahtarlarını yet 
kililere teslim etti. 
Haberi sayfa 4’de

Balıkçı Barınağı 
davasında karar günü
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, eski Baş 
kanvekili Özkan 
Ateşli ve Mimar 
Ercüment Aydın’ın 
5. Ağır Ceza Mahke 
meşinde İhaleye

fesat karıştırmak 
suçundan yargı
landığı davada, 
bugün karar verile
cek. Geçtiğimiz 
hafta davaya bakan 
Savcı sanıkların 
beraatini istemişti.

Alışverişlerde Dijital 
Cüzdan Dönemi

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 
bankalar ve e-ticaret sektörünün önde 
gelen firmaları dijital cüzdan için el ele 
verdi. Haberi sayfa 9’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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fiiller, "Yılmaz, işgal «e flarhe 
günlerindeki gibi koltuğa oturdu ’

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Refik Yılmaz’ın 
suçlamalarına yazılı cevap verdi. Güler, Yılmaz’ın sor
duğu soruların hiçbirine cevap vermediğini, Dörtyol 
kavşağında araçların transit geçişi ve yayalarıngeçişi- 
ni sağlayacak proje yapılacağını ama yapılmadığını 
söyledi. Güler, “Ne oldu da araçlar için düşünülen 
kavşak projesi yaya geçidine dönüştü” dedi..
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ile Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz arasındaki 
atışma sürüyor. 
Refik Yılmaz’ın, 
Fatih Mehmet 
Güler’in basın 
toplantısındaki açık
lamalarına sert yanıt 
vermesi üzerine, 
Belediye Başkanı 
Güler, yazılı açıkla
ma yaptı.
Güler, açıklamasın
da, Refik Yılmaz’ın 
sorularına cevap 
vermediğini, 
“134 yıllık Gemlik 
Belediye tarihinde 
yargılanan tek 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
değildir. Ancak, 
İçişleri Bakanlığı 
tarafından görevin
den uzaklaştırılan 
tek Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler'dir.” 
dedi.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
yazılı açıklamasında 
şunları söyledi: 
“Dörtyol Kavşağında 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yapılan düzenle
meye ilişkin yap
tığım basın toplan
tısı ile ilgili olarak, 
Meclis Üyesi Refik 
Yılmaz’ın 20 Haziran 
2012 tarihinde yap
tığı cevap niteliğin

deki açıklamayı 
inceledim.
Bu açıklamada sor
duğum soruların 
hiçbirinin cevabını 
göremedim.
Şimdi bir kez daha 
kısaca soruyorum: 
"Dörtyol kavşağında 
araçların transit 
geçişini sağlayacak 
kavşak projesi ve 
yatırımı Büyükşehir 
Belediyesi’nİn 2010 
yılı yatırım prögra 
mına girdi mi ? 
"Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Dörtyol’a 
gelip araçların tran
sit geçişine İmkan 
sağlayacak bu pro
jenin en kısa sürede 
hayata geçirileceğini 
söyledi mi ? : 
"Ne oldu da araçlar 
için düşünülen 
Kavşak projesi yaya 
geçidine dönüştü? 
"Bu değişiklik ile 
Gemlik ne kaybetti? 
Birileri ne kazandı ? 
Meclis üyesi Refik 
Yılmaz’ın diğer açık
lamalarına gelince; 
Gemlik'te halkın 
seçmediği bir kişi, 
ancak ya işgal gün
lerinde, ya da darbe 
günlerinde Belediye 
Başkanlığı koltuğu
na oturmuştur.
Yani karanlık gün
lerde.

HALK İRADESİNİN 
HİÇ Mİ ÖNEMİ YOK 
Ne yazık ki, bir de

Fatih Mehmet Güler

bu günlerde halkın 
seçmediği bir kişi bu 
koltukta oturmak
tadır.
Gemlik işgal edildi 
de haberimiz mi 
yok?
Ya da darbe oldu da 
farkında mı değiliz? 
Her fırsatta milletin 
iradesi, ‘halkın ege
menliği başımızın 
tacıdır’ cliyen AKP 
Gemlik'te niçin farklı 
davranmaktadır?
Yoksa Belediye 
Başka m'nı seçen 
Gemlik halkı bu mil
letin bir parçası 
değil midir?
Gemlik Halkının 
iradesinin hiç mi 
önemi yoktur? . 
Bu durumu fırsat 
bilerek, Meclis 
üyelerine menfaat 
sağlamak suretiyle 
başkanlık makamına 
oturan tek kişide

Refik Yılmaz’ı sert şekilde eleştiren Fatih Mehmet Güler, 
koltuk hırsının hukuka üstün geldiğini, hukukun katledil 
diğini, meclis üyelerinin alınıp satıldığını, Halkın irade 
sinin yok sayıldığını, menfaat sağlamak için herşeyin mü 
bah sayıldığını belirterek, “Yapılanların bir gün mutlaka 
hesabı sorulacaktır. Bugün için yargıya hesap vermeyiz 
diyebilirler ama halka bir gün hesap vereceklerdir." dedi.

Refik Yılmaz'dır. 
Kaldı ki, Bursa'da 
bile benim dışımda 
yargılanan birçok 
Belediye Başkanı 
bulunmaktadır.
Tamamı görevine 
devam etmektedir. 
Bu durum onların 
suçlu olduğu 
anlamına gelmez.

TEK
YARGILANAN 
BAŞKAN BEN 
DEĞİLİM
Ben de, bazı eski 
Belediye Başkanları 
ve Meclis Üyesi 
Refik Yılmaz ile bir
likte yargılandığım 
davalar da dahil 
yargılanmaktayım. 
Ayrıca, bu dönemde 
muhalefet partisine 
mensup bir Belediye 
Başkanı’nın yargılan 
ması şaşırtıcı değil, 
aksine olağan bir 

durum haline 
gelmiştir. Bırakın 
yargılanmayı bir çok 
belediye başkanının 
önce gözaltına 
alınıp, sonra tutuk
landığı bile 
görülmektedir. 
Fatih Mehmet Güler 
dönemi; halkın 
seçtiği Belediye 
Başkanının, kirli ifti
ralarda bulunularak, 
çamur atılarak 
haksız yere yargı 
/anmasının sağlan 
dığı, haksızca ve 
insafsızca suçlama 
lara rağmen, kendi
sine atılan suçla
maların tamamından 
aklanarak çıkan bir 
Belediye Başkanı 
dönemi olarak 
Gemlik tarihindeki 
yerini alacaktır. 
Refik Yılmaz’ın 
başkanlık koltuğunu 
işgal ettiği dönem 
ise;

KOLTUĞU 
ENTRİKALARLA 
İŞGAL EDİYOR 
Koltuk hırsının 
hukuka üstün 
geldiği, hukukun 
katledildiği, 
Meclis Üyelerinin 
alınıp, satıldığı, 
Halkın iradesinin 
yok sayıldığı, 
Menfaat sağlamak 
için her yolun 
mübah olduğu, 
çamur atma siyase
tinin bir süreliğine 

işe yaradığı, 
Yalanın ve talanın 
sıradan bir eylem 
haline geldiği, 
Bir dönem olarak 
Gemlik tarihindeki 
yerini alacaktır. 
Meclis Üyesi Refik 
Yılmaz’ın, ahlak dışı 
ve hukuksuzca 
yapılan entrikalar 
sonrasında koltuğu 
işgal ederek, utan
madan Belediye 
Başkanı gibi dolaş
ması, kendine ve s 
yandaşlarına men- 
faat sağlamaya 
devam etmesi, 
yüzsüzlüğünün ne 
boyutta olduğunun 
göstergesidir. 
Bir gün mutlaka 
onlardan da hesap 
sorulacaktır. Bu gün 
için, 'yargıya hesap 
vermeyiz' diye 
düşünebilirler, ancak 
halka mutlaka hesap 
vereceklerdir. 'Güç 
biz de, biz bu gücü 
kullanarak ve baskı 
kurarak halkı da ikna 

, ederiz yine hesap 
vermeyiz' diye düşü 
nüyorlarsa, ahirette 
hesap vereceklerdir. 
Bundan önceki yaşa 
mımda olduğu gibi 
bundan sonraki 
yaşamımda da hal 
kın çıkarları doğrul
tusunda var gücüm 
le çalışacağımı ve 
mücadele edeceğimi 
kamuoyuna bir kez 
daha duyururum.”

m
 Gaziantep Nüfus Müdürlüğü’nden almış 

olduğum nüfus cüzdanımı kaybettim.
Hükümsüzdür. Nüfus cüzdanımı bulanların 

______  0 533 258 79 64 nolu telefona bildirmeleri rica 
—__________olunur. AHMET DURGUN

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış 
olduğum nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. HAYRI GÖKYEL

Bc Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


22 Haziran 2012 Cuma GemlikKörfez Sayfa 3

İli katlı depoda yangın
Bursa'da iki katlı bir 
depoda çıkan 
yangın, maddi 
hasara yol açtı. 
Merkez Osmangazi 
ilçesi Altinova 
Mahallesi Kırım 
Sokak'ta Cemal E.'e 
ait iki katlı depoda, 
henüz belirlene
meyen bir nedenle 
yangın çıktı. 
İhbar üzerine olay 
yerine gelen itfaiye

Bahası İstediği Parayı Vermeyince
Ateş Etti, Polis Alarma Geçti

Bursa'nın merkez 
Osmangazi İlçesi'nde 
babası istediği parayı 
vermeyince tüfekle 
havaya ateş eden 29 
yaşındaki Ömür 
Topçuoğlu, 
"Babasını vurdu" 
ihbarı üzerine polisin 
alarma geçmesine 
neden oldu. Polisler 
gelince bir mermer 
atölyesine Gizlenen 
Topçuoğlu, gözaltına 
alındı.
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Zafer Mahallesi Yan 
Sokak üzerinde mey
dana geldi. İddiaya 
göre, sokak üzerinde 
havaya ateş 
açıldığını söyleyen 1

İIIIIIİIMİIİİIİİIİMİBIİIIIIMI
Bursa'nın İnegöl 
ilç/esinde, kopan 
elektrik telini tutup 
yol kenarına atmak 
isterken elektrik 
çarpan çiftçi hayatını 
kaybetti.
Şehitler köyünde 
Hasan Dede türbesi 
mevkiinde sulama 
suyunun aktığı yere 
16 Y 6452 plakalı 
traktörü ile giden 43 
Yaşındaki Cumhur 
Efe, traktörün 
arkasında bulunan 
tankere su doldur
duğu sırada, tur oto
büslerinden birinin 
kopardığı iddia 
edilen teli yol kenarı
na almak istedi. O

ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından

kişi polisi aradı. 
Belirtilen adrese git
mek isteyen polisler, 
bu sırada havaya 
ateş açan şahsın 
tüfekle babasını vur
duğu ihbarını aldı. 
Bunun üzerine çok 

sırada ayağı suya 
değen 2 çocuk 
babası çiftçi elektrik 
akımına kapıldı.
Elektrik çarpan çiftçi, 
bazı köylü vatan
daşlarının gözleri 
önünde feci şekilde 
can verdi.
Olayı gören köylü
lerin yardım etme
sine rağmen elektrik 
akımından kurtarıla- 
mayan çiftçi için 
112'ye haber verildi. 
Kısa sürede olay yer
ine gelen sağlık ekib
inin müdahale etme
sine rağmen çiftçi 
kurtarılamadı. Olay 
jandarma ve 
savcılığa bildirildi. 

sayıda polis ekibi 
olay yerine sevk edil
di. Binaya gelen 
polis, yerde av 
tüfeğine ait kovanlar 
buldu.
Araştırma yapan 
polis ekipleri tüfekle

Durumu öğrenerek 
olay yerine gelen 
ölen çiftçinin babası 
Mehmet Ali Efe ve 
yeğeni Onur Efe 
fenalık geçirdi. 
Jandarma ekipleri 
olay yerinde güvenlik 
tedbiri aldı. Yol 
kenarına alınan 
çiftçinin cenazesi 
savcının 
incelemesinin ardın
dan İnegöl Devlet 
Hastanesi morguna 
kaldırıldı.

YAKINLARI 
OTOBÜSLERİ 
TEKMELEDİ 
ölen çiftçinin yakın
ları, elektrik telini 

yangını 
söndürdü.
Çok sayıda boya, 
tiner ve ısı yalıtım 
malzemesi bulunan 
depoda, yangın 
nedeniyle maddi 
hasar meydana 
geldi.
Bu arada çevredeki 
esnaflar, dumandan 
etkilenmemeleri için 
itfaiye ekiplerine 
ayran ikram etti.

ateş eden ömür 
Topçuoğlu'nun 
annesini arayarak 
"Babamdan para 
istedim vermeyince 
vurdum" dediğini 
belirledi. Ömür 
Topçuoğlu'nun evin 
yakınındaki mermer 
atölyesinde 
olduğunu öğrenen 
polisler, atölye ve 
çevredeki işyer
lerinde arama yaptı. 
Ömür Topçuoğlu 
gizlendiği yerde 
yakalandı.
Topçuoğlu, gizlediği 
av tüfeğiyle birlikte 
polis merkezine 
götürülürken olayla 
ilgili soruşturmaya 
başlandı.

kopardığı iddia 
edilen, İstanbul'dan 
Şehitler köyüne gelip 
Hasan Dede türbesi
ni ziyaret eden yüz 
kadar turisti taşıyan 
3 otobüsü tekmele 
yerek tepkilerim 
gösterdi.
Olayın ardından yol
cuları taşıyan oto
büsler bir köftecinin 
parkına çekildi.
Otobüs sürücüleri Ali 
Rıza Tufan, Hayri 
Biçen ve Serkan 
Eldiven jandarmada 
alınan ifadelerinin 
ardından serbest 
bırakıldı. Olayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor

Balkona Astığı 
Halı Batandasın 

Başına Düştü
Orhangazi’de bir 
kadının balkona 
kuruması için astığı 
hah yoldan geçen 
vatandaşın başına 
düştü.
Olay, Arapzade 
Mahallesi Selvili 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
Halıyı yıkadıktan 
sonra evin balko
nuna asan F.A. daha 
sonra eve girdi. 
Ancak hah daha 
sonra kayarak

Bastonla fiezen Yaşlı 
ftdamı Dolandırdı

Bursa'nın Orhangazi 
ilçesinde yardım 
bahanesiyle baston
la gezen yaşlı 
adamın koluna giren 
zanlı, yaşh şahsın 
cebindeki paraları 
çaldı.
Olay, Hürriyet 
Mahallesi Kırca 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
Çarşıdan gelerek 
evine giden D.S.'nin 
yanına kimliği belir
siz bir kişi gelerek, 
"Ben yaşlılara

Bursa'da Trafik 
Kazası: 2 Olü

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde meydana 
gelen trafik kazasın
da 2 kişi hayatını 
kaybetti.
Olay, Mezit 
Köprüsü'nde 
medyana geldi. 
Müslüm Hekimler 
idaresindeki 27 SY 
956 plakalı kamyon, 
köprü üzerine 
geldiğinde 
hakimiyetini kaybet
ti ve yol kenarında 

TFMA A “SUYUNU BOŞA 
E-İVİM ® HARCAMA”

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

7CTTWH ABONE OLDUNUZ MU?
■OSnOKUSH ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

yoldan geçen 
V.E.'nin başına 
düştü. Yaralanan 
V.E. olay yerine 
gelen ambulansla 
Orhangazi
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Olaydan sonra 
kadının evine giden 
polis
ekipleri,F.A.'nın 
ifadesine başvurdu. 
Şahıslar birbir
lerinden şikayetçi 
olmadı.

yardım etmeyi sev
erim. Seni evine 
kadar götüreyim" 
dedi. 85 yaşındaki 
D.S. zanlının yardım 
teklifini kabul etme
di. D.S.'nin yanın
dan ayrılan zanlı, 
yaşh şahsın 
cebinde bulunah 
300 TL'yi çalarak 
kayıplara karıştı. 
Cebinden parasının 
çalındığını gören 
D.S. ise karakola 
giderek şikayetçi 
oldu 

ki istinat duvarına 
çarptı. Duvara 
çarpan kamyon yan 
yatarken, sürücüyle 
birlikte araç 
içersinde bulunan 
Mehmet Yılmaz'da 
hayatını kaybetti. 
Olay yerine gelen 
polis ekipleri, yol 
güvenliğini 
sağlarken, kaza 
yapan araç çekici 
yardımıyla olay 
yerinden kaldırıldı
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Meydanda 2 iwi boşaltıldı
Açıklamaların dozu yükseldi....

Başkan Güler’in açıklamalarına önceki gün 
Refik Yılmaz’a dan sert bir açıklama geldi.

Dün de Güler, Yılmaz’a aynı sertlikte cevap 
verdi.

Gemlik kamuoyu, son günlerde yeniden 
belediye tartışmalarım ve karşılıklı suçla
maları dinliyor.

Gemlik gibi nüfusu 100 bini aşmış bir 
kenti yönetmek kolay değil.

CHP’nin 1.5 yıllık yönetiminden önce 
Gemlik, 10 yıl AKP’li bir belediye tarafından 
yönetildi.

Bunlar hiç yaşanmamış gibi 1.5 yıllık 
dönemdeki icraatların faturaları 100 den 
fazla kişiye çıkarıldı.

Birileri de bu suçlamalardan siyasi rant 
elde etti.

Siyasi rant elde edilirken, siyasi rüşvet, 
makamlar verildi, ahlak dışı ilişkiler kuruldu. 
Bunlar 124 yıllık Gemlik Belediyesinin 
unutulmayacak ilkleridir.

Gemlik Belediyesindeki savcılık soruştur
ması ile başlayan süreçte yaşananları yakı
nan izliyoruz.

124 yılda ilk kez yaşandığı iddia edilen 
suçlamaları, Mehmet Turgut’un belediye 
başkanı seçildiği dönemde, eski Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı için söyledikleri 
unutuldu mu?

Aynı suçlamalar değil miydi?
Bugünkü Finansbank'ın olduğu yerde 

açılan seçim bürosunun önündeki pankartı 
hatırlayanlarınız var mı?

Nurettin Avcı, o dönem öncesi ANAP’h 
Belediye Başkanıydı.

Suçlayan, savcılığa suçduyurusunda bulu
nan da AKP’li Mehmet Turgut!

Neydi suçlamalar!
Açılan dava nasıl düştü!
Hatırlayanınız var mı?
Peki, Nurettin Avcı şimdi hangi partili?
İhaleye fesattan yargılanan Karacabey 

Belediye Başkanı 5 yıl ceza aldı, makamın
dan hiç alınmadı, cezası da ertelendi.

Gürsü Belediyesi’nde muhasebeci 8 mil 
yon götürdü.

Belediye Başkanı makamında kaldı.
Bu paranın 2.5 milyonu seçimler de baş 

kanın tanıtımını yapan ajansa ödenmiş, 
kalanı atlara gitmiş!...

Gemlik Belediye meclis üyeleri mahke 
melerde yargılanmıyorlar mı? Neden?

Yıldırım Belediye Başkanı, Osmangazi eski 
Belediye Başkanı, bugünkü Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Al tepe hala 
yargılanmıyor mu?

AKP’li eski Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin dönemi, ölümünden sonra İha 
le yolsuzluğundan yargı önünde değil mi?

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Bü 
yükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 
hakkında kaç tane açılmış dava var biliyor 
musunuz?

Tümü dokunulmazlık zırhı ile donduruldu.
Birbirlerini suçlayan siyasiler, ağızlarından 

çıkan sözlere dikkat etmeliler.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nce 
Meydan Projesi kap
samında kamulaştır
ma davaları 
sonuçlanan Ahmet 
Dural Meydam’ndaki 
2 işyeri boşaltıldı. 
2009 yılında kamu
laştırma programına 
alınan ve kamulaş 
tırma işlemi başla 
tılan Ahmet Dural 
Meydam’ndaki 8 
parsel işyeri, mülk 
sahiplerinin 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin tesbit 
ettiği bedele itiraz 
etmesi sonucu, 
mahkemelik olmuş
tu.
2012 yılında 
sonuçlanan bazı 
davalar üzerine, 
Büyükşehir 
Belediyesi, 
Kamulaştırma 
Daire Başkanlığı, 2 
işye rinin bedelini 
ödeye rek, işyerinde 
bulunan kul
lanıcılara, anahtar
ları teslim etmelerini 
istemişti.
Ahmet Dural 
Meydam’nda yıl
lardır turşuculuk 
yapan ‘‘Turşucu 
İsmail” ve “Acar 
Börekçisi” 
geçtiğimiz günlerde 
işyerlerini boşal

tarak anahtarları 
Büyükşehir 
Belediyesi yetkilileri

ne teslim ettiler.
Diğer 6 parsel işyeri 
ile ilgili davaların

sonuçlanma aşama 
sına geldiği belir
tiliyor.

BursalI heyet Kazakistan da
BursalI işadamlarıy- 
la Kazakistan'a 
giden Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
"İki ülkenin en üst 
düzeyde yürüttüğü 
ilişkileri biz de 
ekonomik ve ticari 
işbirlikleri ile 
güçlendirmeliyiz " 
dedi.
BursalI 15 işadamı 
ile birlikte Özkemen 
Valisi Berdibek 
Saparbayev'in 
davetlisi olarak 
Kazakistan'a gelen 
Bursa Valisi Harput, 
daha sonra geçtiği 
Astana'da Vali İman- 
gali Tasmagambetov 
ile görüştü.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
Mayıs ayında

Astana'ya geldiğini, 
Ekim ayında da 
Kazakistan 
Kazakistan 
Cumhurbaşkanı 
Nursultan 
Nazarbayev'in 
Türkiye'ye geleceği
ni belirten Harput, 
"İki ülke arasındaki 
ilişkiler şu anda en 
üst seviyeye

ulaşmış durumda. 
Böyle bir durumda 
bize de valiler 
olarak büyük görev 
düşüyor. İki ülkenin 
en üst düzeyde 
yürüttüğü ilişkileri 
biz de ekonomik ve 
ticari işbirlikleri ile 
güçlendirmeliyiz" 
diye konuştu. 
Harput, BursalI

işadamlarının 
Kazakistan'a gelerek 
yatırım yapmak iste
diklerini ifade 
ederek, destek olun
masını istedi. 
Astana Valisi 
Tasmagambetov da 
Ekim ayında 
Cumhurbaşkanı 
Nursultan 
Nazarbayev'in 
Türkiye'ye ziyaret 
edeceğini söyledi. 
BursalI işadamlarını 
Astana'ya davet . 
eden 
Tasmagambetov, 
BursalI işadamlarına 
Astana'da bulunan 
sanayi bölgelerini 
gezdirme ve burada
ki yatırım imkan
larını gösterme sözü 
verdi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sınırlı ücretle sınırsız
ulaşım simdi ile Gemlik’te
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin kent 
içi ulaşımda toplu 
taşıma araçlarına 
olan ilgiyi artırmak 
amacıyla hayata 
geçirdiği Aylık 
Abonman 
Bukartlarla, vatan
daşlara sınırlı 
ücretle sınırsız 
ulaşım imkanı 
sağlayan uygulama 
Gemlik’i de kapsa 
yacak şekilde 
genişletildi.
Gerek raylı sistem 
yatırımları gerekse 
yeni açılan yollarla 
Bursa’yı daha 
ulaşılabilir kent 
haline getirmeyi 
amaçlayan 
Büyükşehir 
Belediyesi, diğer 
taraftan da toplu 
ulaşımı daha 
ekonomik hale 
getirmek için yeni 
uygulamaları haya
ta geçiriyor.
Toplu ulaşım 
araçlarının 
ekonomik anlamda 
daha cazip hale 
gelmesi ile vatan
daşların günlük 
şehir içi ulaşımda 
Bursaray, tramvay 
ve belediye otobüs
lerini tercih 
etmesiyle şehir 
merkezindeki trafik 
yükünün de azal
ması bekleniyor.

Gemliklilere de 
sınırsız ulaşım 
Toplu taşımanın 
ekonomik hale 
gelmesi ve tercih 
edilebilirliğinin 
artırılması amacıyla 
geçtiğimiz yıl 
Kasım ayında başla 
tılan aylık abonman 
kart uygulaması ile 
indirimli kart kul
lanım hakkına 
sahip olan tüm 
vatandaşlar 70 TL,

MSiailiilMM 
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indirim kapsamına 
girmeyen vatan
daşlar ise 100 TL 
ödeyerek 30 gün 
boyunca istedikleri 
kadar yolculuk 
yapabiliyordu. 
Fotoğraflarla kişi 
selleştirilen kartlar
la yapılan yolculuk
larda Gemlik hattı 
uygulama dışında 
bırakılmıştı. 
Gemliklilere de 
sınırlı ücretle sınır 
sız ulaşım imkanı 
sağlamak için 
gerekli çalışmaları 
tamamlayan Büyük 
şehir Belediyesi, 
uygulama kapsamı
na Gemlik’i de 
dahil etti. 
Uygulaması halen 
devam kartlardan 
farklı olarak 2. tip 
aylık abonman kart 
olarak lanse edilen 
kartlarla Gemlik’ten 
biniş yapan vatan
daşlar Büyükşehir 
Belediye sınırları 
içerisinde hizmet 
veren toplu taşıma 
araçlarından iste
dikleri kadar fay
dalanabilecek.
2. tip tam abonman 
kartların fiyatı 130 
TL, indirimli tarife 
ise 85 TL olarak 
belirlendi. İlk defa 
abonman kart ala
cak vatandaşlar bu 
bedellerin üzerine 5 
lira da kart ücreti 
ödeyecekler.
2. Tip aylık 

abonman karta 
sahip olan vatan
daşlar, kartı aldık
ları günden itibaren 
30 gün boyunca 
toplu taşıma 
araçlarından iste
dikleri kadar yarar
lanabilecek.

Toplu taşımayı 
cazip hale 
getiriyoruz 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe bir 
taraftan yeni yollar 
ve raylı sistem 
yatırımları ile 
ulaşım sorununa 
köklü çözümler 
pretirken, diğer 
taraftan da toplu 
taşımaya olan ilgili 
artırmayı hedef 
(ediklerini belirtti. 
Vatandaşlara sınırlı 
ücretle sınırsız 
ulaşım imkanı 
sağlayan uygula
manın yoğun ilgi 
gördüğünü hatırla
tan Başkan Altepe, 
"Mesafenin uzun 
olması nedeniyle 
Gemlik bu uygula
manın dışında 
kalmıştı.
Gemliklilerden 
gelen yoğun ilgi 
üzerine yeni bir 
düzenleme 
yaptık. Artık 
Gemlikliler de sınır
lı ücretle sınırsız 
ulaşım imkanına 
kavuşmuş oldu" 
dedi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından 
Karaacali’ye 
kazandırılan Narh 
Sosyal Tesisleri 
kapsamında proje
lendirilen bungola 
evlerin inşaat 
çalışmaları devam 
ediyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, yatırım
larıyla kentin fiziki 
yapısına değer 
katarken; aynı 
zamanda sahillerin 
güzelliğini öne 
çıkaran projeleriyle 
de dikkat çekiyor. 
Gemlik’te şon 10 
yıldır metruk halde 
kaderine terk edilen 
ancak Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan tadilatları 
tamamlanarak 
hizmete açılan 
Karacaali-Narlı 
Sosyal Tesisleri’nde 
vatandaşlara konak 
lama imkanı 
sunacak inşaat 
çalışmaları da 
devam ediyor.
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
metruk haldeyken 

çevre sakinlerine 
korku yaşatan 
ancak sosyal tesis 
olarak hizmete 
sunulduktan 
sonra vatandaşların 
uğrak mekanı 
haline gelen Narh 
Sosyal Tesisleri’nde 
devam eden inşaat 
çalışmalarını 
yerinde inceledi. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin, 
Bursa’nın denizini 
de sahillerini de en 
güzel şekilde koru
maya çalıştığına 
dikkati çeken 
Başkan Altepe, 
"Halkın denizden 
yararlanabilmesi ■ 
amacıyla, tüm sahil 
boyundaki alanları 
değerlendiriyoruz. 
Karacaali Narh 
arasındaki yıllar 
önce pullanılan bu 
tesis Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
mülkiyetine geçtiği 
Tesisin restoran i; 
kısmı geçen yıl 
hizmete açıldı.
Halen buraya ek V 
olarak yapılan 
ahşap, bungola 
evler, havuz ve / 
çevredüzenleme

çalışmaları devam 
ediyor” dedi.

“Bir ayda 
tamamlanacak” 
Başkan Altepe, 
Narh sosyal 
tesisleririe 
kazandırılan ek 
bölümlerle bölgenin 
daha da 
hareketleneceğini < 
ifade ederek, ' 
"Burada yapılan iki I 
katlı ahşap bungola | 
evler tüm
BursalIlara hitap | 
edecek. Buraya 
gelen vatan- 
daşlarımız, isterse 1 
havuza girecek,. i 
isterse burada kop-J 
aklayıp dinlenebile- << 
çekler, 1 ayda • v J f 
tamamlanması }
plahlananbu |

bu yazdan itibaren 
devamlı olarak 
kullanılabilecek” | 

, şeklinde konuştu. | 
■ Başkan Altepe, 
yapılan tesislerle | 
Narlı’nın konaklama 
mekanı da olan> , "
güzel bir : '' t | 
kompleks haline 
geleceğini işaret 
etti.

DAVETİYE BİZİM ISIMIZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

40 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE; HİZMETİNİZDEYİZ 
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"Bursa'da Mtil Fay Hatlı Seçmeyen ilçe Yok"
Jeoloji Mühendisleri 
Odası Güney 
Marmara Şube 
(JMO) Başkanı 
Engin Er, Bursa'da 
deprem güvenliği ve 
alınacak tedbirler 
konusunda tüm 
yetkili kişileri göreve 
çağırdı ve "Yoksa 
olacak depremde 
sadece kanun 
önünde değil, tarih 
ve insanlık açısın
dan da Sorumlu 
tutulacaklar" dedi. 
JMO Güney 
Marmara Şubesi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Engin Er, 
düzenlediği basın 
toplantısıyla son 
dönemde oluşan 
depremleri ve 
Burşa'nın deprem
selliğini değerlendir
di. Başkan Er'e JMO 
Yönetim Kurulu 
üyelerinden Adnan 
Kanburoğlu,, İlkay 
Kartal ve Mehmet 
Yıldız da eşlik etti. 
JMO Güney 
Marmara Şube 
Başkajnı Er, Bursa 
Akademik Odalar

Birliği 
Yerleşkesi'nde 
(BAOB) yaptığı 
basın açıklamasında 
Türkiye'nin 
dünyanın önemli 
deprem kuşağında 
yer aldığını hatır
latarak, son gün
lerde yaşanan 
depremlerin toplum
da 'Büyük depremin 
habercisi mi?' 
endişesi yarattığını 
dile getirdi.

"Bursa 1. DERECE 
DEPREM 
BÖLGESİNDE..." 
Burşa'nın büyük bir 
kısmının 1. Derece 
deprem kuşağında 
olduğunu da hatırla
tan Başkan Engin 
Er, "Bursa'da dağ 
yöresi hariç içinden 
veya kıyısından aktif 
fay hattı geçmeyen 
ilçe yok. Son yapılan 
araştırmalarda 
Bursa ve Türkiye'de 
yeni fay hatları 
bulundu. Bu da 
önceden yapılan 
deprem büyüklük 
tahminlerinin yük

selmesi anlamına 
geliyor" dedi. 
Bursa'da zeminlerin, 
depremin şiddetini 
arttıran alüvyon 
özellikleri taşıdığını 
aktaran JMO Güney 
Marmara Şubesi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Engin Er, 
bu durumun önem
senmesini ve daha 
dikkatli olunmasını 
istedi.

"DEPREM YOK 
SAYILIYOR..." 
Burşa'nın imar ., 
gelişiminin yansıdığı 
planlarda deprem 
gerçeğinin dikkate 
alınmadığını ifade 
eden Er, şöyle 

devam etti: 
"Uygulamada bulu
nan planlar, 1999 
depreminden önce 
yapıldığından 
deprem gerçeği göz 
önüne alınmamış 
durumda. Yani 1999 
depreminden sonra 
yapılan binalarda 
planlama açısından 
deprem hala yok 
sayılıyor. Biz ne 
kadar yok sayarsak 
sayalım Türkiye'de 
oluşan depremler bu 
gerçeği bir kez daha 
hatırlatmakta. Son 
günlerde meydana 
gelen Fethiye, 
Şırnak, Kütahya ve 
Afyon depremleri bu 
konunun tekrar gün

deme gelmesini 
sağladı."

"BURSA'DA 
BEKLENEN EN 
BÜYÜK AFET 
DEPREMDİR..." 
17 Ağustos'tan 
sonra depremin 
Türkiye'nin gündem
ine girdiğini dile 
getiren Er, şöyle 
konuştu: 
"Büyük depremin 
üzerinden uzun süre 
geçti. Ancak Van 
Depremi tekrar bu 
gerçeği ülkemizin 
gündemine taşıdı., 
Bu depremden 
sonra Kentsel 
Dönüşüm Yasası da 
yürüdüğe girdi. Bu 
da bize gösteriyor 
ki, kenfseT 
dönüşümün nedeni 
doğal afetlerdir. Yani 
kentsel dönüşüm 
eskiden estetik 
amaçlı yapılırken 
artık afet riskine 
karşı korunmak _ 
amaçlı yapılıyor. 
Bursa'da beklenen 
en büyük afet de 
depremdir.

Şehrimizde yapılaş
manın yüzde 65'i 
kaçak yapılardan 
oluşuyor. Bugün 
hala Bursa'da geçen 
fay hatlarının yerleri
ni belirten çalış
malar tamamla
madan yapılacak 
kentsel dönüşüm
lerin ardından, 
yeniden kentsel 
dönüşüme ihtiyaç 
duyulan alanlar 
çıkabilir. Bu da ülke 
kaynaklarının boşa 
harcanması aynı 
zamanda deprem 
açısından güvensiz 
yeni yapılaşmaların 
olması demektir." , j

YEREL 
YÖNETİMLERE 
ELEŞTİRİ...
Bursa'da estetiğe 
verilen önemin 
depreme karşı ver
ilmediğinin altını 
çizen JMO Güney 
Mârmarâ Şubesi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Engin Er 
yerel yönetimleri 
de sert biçimde 
eleştirdi;

«sekeri

uKalüeli birokul öncesi eğitimçffcuğunu^unhayatında önemli bîr farkyaratır"
KREŞ VE HAZIRLIK SINIFU2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYRI SINIFLARIMIZ VE

-- M RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE RAĞLI. YARATICI. 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP.

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

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz j

liUlgMMlUtflMH
Mevduat 
bankalarının 15 
Haziran itibariyle 
tüketici kredileri 
azalırken, bireysel 
kredi kartları kul
lanım tutarı arttı. 
Merkez Bankası 
haftalık bültenine 
göre, tüketici kredi
leri 171 milyar 67 
milyon 185 bin 
liradan,171 milyar 
49 milyon 574 bin 
liraya geriledi. 
Tüketici kredilerinin 
72 milyar 347 
milyon 655 bin 
lirası konut, 
7 milyar 15 milyon 
52 bin lirası taşıt 
kredisi, 91 milyar ? 
686 milyon 867 bin 
lirası da diğer 
kredilerden oluştu. 
Aynı dönemde,

bireysel kredi kartı 
kullanım tutarı ise 
810 milyon 106 bin 
lira artarak, 60 mil
yar 803 milyon 324 
bin liraya yükseldi. 
TL cinsinden birey
sel kredi kartı kul
lanım tutarı da 60 
milyar 739 milyon 
436 bin lira olarak 
hesaplandı. Bu mik
tarın 29 milyar 555 
milyon 748 bin

—liralıkkısmı 
taksitli, 31 milyar 
183 milyon 688 bin 
liralık kısmı da tak- 
sitsiz kredi kartı kul
lanımı olarakK.J 
hesaplandı.
Yabancı para cinsin
den bireysel kredi 
kartı kullanım tutarı 
da yaklaşık 411 bin 
lira artarak, 
63 milyon 888 bin 
lira oldur sus rr

GÜLER AJANS

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

©SAATTE TESLİM EDİLİR^,'

İstiklaLCaddesi Bora Sokak No.; 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK" Tel: (0.224)513 96 K Fa '(ÜM)Sti:35î5
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YÜREĞİMİZİ DAĞLAYAN HABERLER
Bir sabah uyanıp 

televizyonu 
açtığınızda 
yüreğinizi 
dağlayan “PKK 
sekiz askerimizi 
şehit etti?’ 
Haberiyle sarsılı 
yorsunuz.

Bu haberler öyle
sine arttı ki artık 
toplum kanık
samaya başladı. 
Hükümet temsilci
leri her gün 
cenaze tören
lerinde boy gös
teriyor siyah 
gözlükleriyle. Bu 
durum 2000’1 i yıl
lardan sonra daha 
da yoğunlaştı... 
Bunca zaman 
geçmesine karşın 
kalıcı ve öldürücü 
darbe nedense 
PKK’ye vurula- 

madı. Sadece 
“Şehitlerin kanı 
yerde kalmaya
cak.’’ Sözleri işitil
di. Yaşlı gözler, 
çatlak dudaklarda 
bir acının ifadesi 
olan “Vatan sağ 
olsun” sözleri 
duyuldu.

Bütün bu olaylar 
yaşanırken, 
anaların, babaların 
yüreği dağlanırken 
para verip askerlik 
yapmama imkânını 
sundular zengin 
muhteremlere. 
Adına da bedelli 
askerlik dediler. 
Askerlik yapmak 
istemeyenler 
diyemediler, dilleri 
varmadı. Neymiş 
efendim bedelli 
askerlik! Türkçesi 
parayı bastıran 

askerlikten yırtar.
Bu ülkeyi savun

mak, bu ülke için 
ölmek sadece yok
sul insanların 
görevi mi? Şehit 
olmak neden hep 
gariban gençlere 
nasip oluyor? 
Ünlü şairimiz 
Hasan Hüseyin’in 
dizeleri geliyor 
aklıma: 
“Savaşlarda, kıtlık
larda, yokluklarda 
hep benim ama / 
bayramlarda 
seyranlarda ben 
yokum ama.” 
Durumu bu dizel
erden daha güzel 
kim anlatabilir? 
Zor günlerde 
neden Mehmetçik 
akla geliyor?

Ölüm tuzaklarına 
niçin hep onlar 

gönderiliyor? 
Efendim vatan 
savunması! İyi 
güzel de bu savun
mada neden bütün 
Türk gençleri 
görevlendirilmi 
yor?

Terör belası 
sadece bugünün 
sorunu mudur? 
Tarihimizi biraz 
incelersek 
Osmanh döne
minde Kürtleri bize 
karşı kullanan 
İngiliz ve
Fransızları 
görürüz.
Günümüzde 
PKK’nin o kadar 
çok destekçisi var 
ki... ABD en başta, 
İngiltere, Fransa, 
Almanya ve diğer 
devletleri de say
mak mümkün. 
Eğer bu ülkeler 
destek vermeseydi 
Kürt sorunu diye 
bir sorun yaratılır 
mıydı? Dünya’da 
bizde yaşanan bu 
olayın benzeri var 
mı? Olmaz, olması 
da mümkün değil. 
Almanya’da, 
Fransa’da,

İngiltere’de böyle 
bir olayın 
yaşandığını duy
dunuz mu?
Duyamazsınız; 
çünkü buna fırsat 
vermezler. Ama 
bizde yaşanır, 
yaşanması için 
ortam hazırlanır, 
kapanmış yaraların 
kabuğu 
kaldırılarak yara 
yeniden kanatılır.

ABD sözüm ona 
bizim 
bağlaşığımız. 
Sorunları ortaklaşa 
çözeceğiz. Tam 
tersi sorun üstüne 
sorun üretiyor 
ABD bizimle ilgili. 
Hükümet yetkilileri 
Kuzey Irakta barı
nan PKK’yı oraya 
girip yok edemedi 
;ama Suriye’ye 
girmeyi her 
nedense bir insan
lık görevi kabul 
edip durumdan 
vazife çıkarmaya 
çalışıyor.

Her cenaze 
töreninde “Şehitler 
ölmez, vatan 
bölünmez.” 
Sloganları 

yankılanıyor 
gökyüzünde. Bu 
sözler, yürekleri 
yangın yerine 
dönen anne ve 
babaların yürekle 
rine bir damla su 
serpiyor. Zaman 
şehitlerimizin 
öldüğünü, vatanın 
da nasıl 
bölündüğünü bize 
gösterecek. Bu 
gerçeği hep birlik
te göreceğiz.

Basından 
öğrenebildiklerimiz 
doğruysa eğer 
yeni anayasa 
gerçekten kabul 
edilir ve uygulanır
sa yeni bir Sevr’in 
kapısı da açılmış 
olacaktır. Asıl , 
sorun bundan 
sonra başlayacak
tır. Bunca 
zamandır dökülen 
kanların, yanan, 
kül olan ocakların 
hiçbir etkisinin 
olmadığını 
üzülerek anlaya
cağız. Dileğimiz 
yanılmak, inşallah 
güzel gelişmeler 
olur, toplum olarak 
mutlu oluruz.
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■BEinWMWHH
Gemlik 
Belediyesi’nin Sosyal 
Hizmetler kapsamın
da yürüttüğü yardım 
amaçlı projeler ara 
vermeden sürüyor. 
Bir yıl içinde 12 
ihtiyaç sahibi vatan
daşa akülü özürlü 
arabası, 1 vatandaşa 
normal özürlü 
arabası, 1 işitme 
cihazı 1 de solunum 
cihazı veren Gemlik 
Belediyesi, beyinde 
pıhtı atması son
rasında 2 yıldır felç 
olan Gülsüm 
Bacalan’ın (60) 
talebini de geri 
çevirmedi.
Gemlik Belediye 
Başkanlığı makamın
da organize edilen 
törende 13. akülü 
araba Gülsüm 
Bacalan’ın eşi Olcay 
Bacalan’a verildi. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Aslan

Ozaydın ve Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak tarafın
dan geçmiş olsun 
dilekleriyle takdim 
edilen akülü arabaya 
teşekkür eden acılı 
eş Olcay Bacalan, iki 
yıldır sol tarafı felç 
olduğu için yatalak 
olan eşine işsiz 
olduğu için akülü

araba alamadığını 
belirterek, 
Gemlik 
Belediyesi’nin talep
lerine ivedilikle yanıt 
verdiğini söyledi. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Aslan 
Özaydın, Gemlik 
Belediyesi’nin 
sadece alt yapı ve 
yatırım hizmetlerinde

bulunmadığını, 
spor ve eğitimin 
yanı sıra, vatan
daşların sağlık 
yönündeki destek 
taleplerine de cevap 
verdiğini hatırlatarak, 
ihtiyaç sahiplerinin 
başvurması halinde 
bu tür yardımların 
devam edeceğini 
söyledi.

MMıiHiı öğretmene m ılttı
Başbakanlık, öğret
menler için çarpıcı 
etik ilkeler taslağı 
hazırladı: Dedikodu 
yapma, öğrencilerine 
ideolojik davranma, 
öğrenciyi küçük 
düşürme. Kötü 
muamele yapma, 
derse geç kalma, 
hediye alma... 
Başbakanlık öğret
menler için etik 
ilkeler taslağı 
hazırladı.
16 maddelik taslakta 
"dedikodu yapılma 
yacak", "öğrenciye 
fiziksel, psikolojik ve 
cinsel istismarda 
bulunulmayacak", 
"öğrencilerine ve 
meslektaşlarına 
siyasal, dinşel veya 
ideolojik düşünce ve 
tavırlarla yönlendirici 
davranışlarda 
bulunma", "ders 
saatlerine uy" gibi 
etik ilkeler yer 
alıyor.
Dün Başbakanlıkta, 
Başbakanlık Kamu 
Görevlileri ve Etik 
Kurulu, Milli Eğitim 
Bakanlığı ve 
akademisyenlerden 
oluşan heyet tarafın
dan ele alınan etik 
ilkeler taslağında öne 
çıkan maddeler 
şöyle:

DEDİKODU
YAPMA: Eğitimci 
öğrencilerin huzu
runda ve değişik 
ortamlarda meslek
taşları aleyhine söz 
söylemez ve 
davranışlardan 
kaçınır. Meslektaşına 
ırk, din, dil, renk, cin
siyet ve aile statüsü 
temelli bir ayrımcılık 
ve baskı yapmaz. 
Meslektaşlarının 
görüşlerine saygı 
gösterir.
ÖRNEK OL:
Kılık kıyafetine, söz 
ve davranışlarına 
gereken özeni 
göstererek öğren
cilere ve topluma iyi 
örnek olur. Derslerde 
öğrencilerin kendini 
rahat bir şekilde 
ifade etmesi, derse 
katılması konusunda 
onları cesaretlendirir. 
ÖĞRENCİYİ KÜÇÜK

DÜŞÜRME: 
Öğrenciyi mahçup 
edecek, onurunu 
kıracak ya da küçük 
düşürecek 
davranışlara maruz 
bırakmaz. Öğren* 
çilere, velilere, 
meslektaşlarına, okul 
yönetimine ve diğer 
eğitim/okul çalışan
larına saygı gösterir 
ve hoşgörülü 
davranır.
KÖTÜ MUAMELE 
YAPMA: 
öğrenciye fiziksel, 
psikolojik ve cinsel 
istismarda bulunmaz, 
öğrencinin sağlığını, 
fiziksel ve 
psikososyal gelişimi
ni, eğitimini olumsuz 
yönde etkileyecek 
şekilde davranmaz. 
İDEOLOJİK 
DAVRANMA: 
Öncelikle insan hak
larına saygı duyar.

öğrencilere tarafsız 
ve adil davranır; ırk, 
din, dil, renk, cinsiyet 
ve aile statüsüne 
dayalı ayrımcılık yap
maz. Öğrencilerine 
ve meslektaşlarına 
siyasal, dinsel veya 
ideolojik düşünce ve 
tavırlarla yönlendirici 
davranışlarda bulun
maz.
GEÇ KALMA:
Mesai ve ders saat
lerine uyar; derse 
geç girerek, dersten 
erken ayrılarak ya da 
gerçeğe aykırı maz
eretler üreterek 
eğitim sürecini 
kesintiye uğratmaz. 
ÖĞRETMENLER 
GÜNÜ İSTİSNA 
öğretmen 
mesleki kararını ve 
tarafsızlığını etk
ilemesi muhtemel, 
ekonomik değeri 
olan veya olmayan 
herhangi bir hediyeyi 
kabul etmez. Ancak 
başta öğretmenler 
Günü olmak üzere, 
diğer gün ve haftalar
da verilen günün 
anlamıyla uyumlu ve 
maddi değeri 
olmayan sembolik 
(çiçek ve benzeri) 
nitelikteki hediyeler 
bu yasağın dışın
dadır.

ELEMAN
UMURBEY KAYALAR KAFE 

VE RESTAURANT’TA
PARK TİME VE FULL TİME 

ÇALIŞACAK
BAY VEYA BAYAN ELEMAN 

VE
MUTFAK ELEMANI 

ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

Kayalar Sok. No: 15 
Tel: 525 06 16 UMURBEY

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 DAİKt 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR

0532 231 94 74
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

ttlLİl-lîllICÛllOltİTİlICltHEll ABONE ÖLÜN OKUYUN OKUTUN

^I5İIİİ

M.

Jr**1 
^0

flPJ®

M'1 
r ubl 
'spa 
ktpı 
win



22 Haziran 2012 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 9

Emekliyi şoke eden SEK tararı
Yargıtay, yanlışlıkla 
yaşlılık aylığı 
bağlanan kişinin, 
hesabına yatan 
ücreti geri ödeme
sine karar verdi. 
Sosyal Güvenlik 
Destek primine tabi 
olarak 2008 yılında 
yaşlılık aylığı 
bağlanan Bekir T'nin, 
aylığının az olduğu 
gerekçesiyle hesabın 
gözden geçirilmesi 
talebi üzerine, hesabı 
inceleyen SGK, Bekir 
T’nin vergi mükelle- 
fiyetine ilişkin çalış
masının devam 
ettiğini ve sehven 
aylık yahnldığım 
belirleyerek, aylığı 
iptal etti.
SGK, ayrıca Bekir 
T’den yersiz ödenen 
aylık toplantının 
faiziyle kuruma 
ödenmesini istedi. 
Bekir T, kurum 
kararının iptali 
istemiyle dava açtı. 
Davayı kabul eden 
Kocaeli 3. İş

Mahkemesi, Bekir 
T'ye ödenen faiziyle 
birlikte 7 bin 485 
liranın SGK'ya geri 
ödenmesine ilişkin 
işlemi iptal etti. 
Kararın 
gerekçesinde, 
SGK'nın gerekli 
dikkat ve özeni 
göstermeksizin vergi 
yükümlülüğü ve oda 
kaydı devam eden 
davacıya aylık 
bağladığı, davacının 
kurumu yanıltmadığı 
belirtildi.
Gerekçede, Tuncel'in 

aylıklarının yeniden 
hesaplanması istemi 
üzerine SGK tarafin
dan yapılan 
incelemedejaırumun 
hatayı gördüğü, bu 
durumda Bekir T'in 
kötü niyetli olduğu
nun söylenemeye
ceği kaydedildi. 
Temyiz üzerine 
dosyayı görüşen 
Yargıtay 21. Hukuk 
Dairesi, 5510 sayılı 
yasanın 96. maddesi 
uyarınca SGK'nın 
ödenen ücreti geri 
istemesinin yerinde 

olduğuna hükmed
erek, yerel mâhke- 
menin kararını 
bozdu.
Yerel mahkeme, 
SGK'nın yersiz 
ödemelerine ilişkin 
benzer davalarda 
mahkemece daha 
önce verilen kararlar
da da sigortalının iyi 
niyetli davranması 
halinin anlaşmazlığın 
çözümüne esas 
alındığı, iade 
talebinin sosyal 
güvenlik ilkesiyle 
bağdaşmadığı 
gerekçesiyle ilk 
kararında direndi. 
Direnme kararının da 
temyiz edilmesi üzer
ine dosya Yargıtay 
Hukuk Genel 
Kurulu'na geldi.
Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu, yerel 
mahkeme kararını oy 
çokluğuyla bozarak, 
Bekir T'nin aldığı 
aylıkları geri ödeme
sine hükmetti.

Motorinde beklenen 
indirim geldi

Motorin fiyatları 
7 kuruş indirimli 
olacak.
Petrol fiyatlarının 
son bir buçuk yılın 
en düşük 
seviyesine 
inmesinin ardından 
akaryakıt fiyatları da 
düşmeye devam 
ediyor.

GemlikKarfez
CEBLİI'İN İLİ CÛNLÛK IİTAIİ «AZITili 

Geçtiğimiz günlerde 
benzinde 
yaşanan ardarda 
indirimlerden sonra 
bugün de motorine 
indirime gidildi. 
Motorinin litresinde 
7 kuruş indirim 
yapıldı.
İndirimli fiyatlar 
geçerli olacak.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Alışverişlerde Dijital Cüzdan Dönemi
Bankalararası Kart 
Merkezi (BKM), 
bankalar ve e-ticaret 
sektörünün önde 
gelen firmaları dijital 
cüzdan için el ele 
verdi. Güvenli ve 
kolay alışveriş vaat 
eden dijital cüzdan, 
kart verilerinin kul
lanımını ortadan 
kaldırıyor. 
Müşterlerin taksit 
yaptırıp puanlarını 
artırmalarına imkan 

tanıyor, ödemelerin 
tamamının bir yerden 
kontrol 
edilebilmelerini 
mümkün kılıyor. 
Firmaların 
Express'ten 
yararlanabilmeleri 
adına sanal POS 
bulundurmaları 
yeterli.
BKM'nin Express 
markalı dijital cüz
danı basın toplantısı 
ile kamuoyuna 

tanıtıldı. Toplantıda 
cüzdanın alışverişler 
adına önemini vurgu
layan BKM Genel 
Müdürü Soner 
Canko, ürünün kredi 
kartı kullanıcıları için 
güvenli olduğuna 
işaret etti. Express'in 
e-ticaret firmalarının ı 
müşteri adedini 
artıracağını da bildir
di. Canko, uygulama-; 
da 21 markanın yerini; 
aldığını, bunların

Türkiye'nin dört bir 
yanında faaliyet 
yürüttüğünü belirtti. 
Cüzdanın kullanıcı ve 
e-ticaret firmalarını 
anlatan Soner Canko, 
şunları söyledi: 
"Kart kullanıcılarını 
temel aldığımızda bir 
kere herkesin kendi 
cüzdanı oluyor. 
Benden başka kimse 
^cüzdanımı 
kullanamıyor. 
Süratli, kolay işlem 

yapabiliyorum. 
Taksit yaptırıp 
ve puanlarım 
artırmaya devam 
ediyorum. Tüm 
ödemlerimi 
bir ekrandan izliyo
rum, bunun için 
ücret de ödemiyo
rum. İşyerlerini temel 
aldığımızda bir kere 
e-ticarete talebi 
artıracağız.
Express'ten yararlan
mak için sanal

POS'larının olması 
yeteri idir.
Bunun için ayrı bir 
hizmet bedeli 
ödemeyecek.
Kart bilgilerini , 
almadan, saklamadan 
müşteriye ödeme 
yapma imkanı vere
cek. Güvenlik dene
timlerinde uyumda 
kolaylık getriyor. 
Bankalarla olan 
hayatlarına aynen 
devam edecek."

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

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş ' 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz____________514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tip Mrk. 514 go 33

BELEDİYE

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

TAKSİLER

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

Akcan Petrol —- — —
MAR-PET ’’’ ™
Tuncay Otogaz 513 -ıs 4s
Beyza Petrol S13 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4304 

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)

UIİIIİHNİMİI
VENÜS SİNEMASI 

AŞK VE 
PARA:12:00-14:15- 
16:15-18:15-20:15 
SAĞ SALİM:11:30- 
14:00-16:00-18:00- 

20:30..
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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40. yılımızı yazarlarımızla kutladık
Gemlik Körfez 
Gazetesi’nin yayın 
yaşamına girişinin 
40. yılı Küçük Kumla 
Doris Balık Restau 
rant’ta kutlandı. 
Gazetemiz sahibi ve 
Başyazarı Kadri 
Güler, yazarlarımız 
İnan Tamer, Erhan 
İzgi, Gürhan 
Çetinkaya, Seyfettin 
Şekersöz, Ürer 
Konak, Necati Kartal 
ve İhsan Bölük’ün 
katıldığı gecede, 40. 
yıl anısına, yazılarıyla 
Gemlik Körfez 
Gazetesi’ne karşılık
sız katkı koyan 
yazarlarımıza 
Gazetemiz sahibi 
Kadri Güler tarafın
dan teşekkür plaketi 
verildi.
Kadri Güler kutlama 
gecesinde yaptığı 
konuşmada, Gemlik 
Körfez Gazetesi’nin 
16 Haziran 1973 tari
hinde yayın yaşamı
na başladığını, 40 
yıldır Gemlik’in gözü, 
kulağı ve sesi olmayı 
sürdürdüklerini 
belirterek, şunları 
söyledi.
"Bugünlere siz 
değerli dostlarımın 
destekleriyle geldik. 
Yerel basında 40 yıl 
ayakta kalmak 
önemli biri olgudur. 
Biz, bugünlere 
kolay gelmedik. 40 
yıl içinde basın şehit
leri verdik, saldırılara

Gemlik Körfez’in 40. yılı kutlama gecesinde İhsan Bölük, Gürhan Çetinkaya, Ürer Konak, Erhan İzgi, Kadri Güler, 
Necati Kartal, Seyfettin Şekersöz ve İnan Tamer birlikte görülüyorlar.

uğradık, gazetemiz 
Sıkıyönetim 
Mahkemesi’nce 
kapatıldı, cezaevine 
tıkıldık, yılmadık. 
Cengiz Göral’ın 
bıraktığı köşeyi rah
metli Yılmaz Âkkıhç 
ağabeyim, rahmetli 
Ali Aksoy alarak bize 
destek verdiler.
İnan Tamer ağabeyim 
kurulduğumuz gün
den beri bizimle 
oldu. Bize güç verdi. 
İhsan Bölük 14 
yaşında geldi 
yanımıza, Necati 
Kartal 1993 yılında 
köşe yazdı gazete 
mizde. Sonra Bursa 
basınının en üstle 
rine geldi.
Seyfettin Şekersöz 
çocukluğunda 
başladı gazeteciliğe

bugün hala sahalar
da fotoğraf çekiyor, 
yazılar yazıyor. Erhan 
İzgi yazılarıyla bizlere 
güç katıyor. Gürhan 
Çetinkaya günlük 
yayınlanmaya 
başladıktan sonra 
hep bizimle oldu. 
Sürekli basın kartını 
Gemlik Körfez’de 
aldı. Bugünlere 
sizlerle geldik.

Hepiniz sağolun” 
dedi.
İnan Tamer ise 
konuşmasında 
Gemlik Körfez’in 
yayınlandığı ilk gün
den beri çizgisini hiç 
bozmadığını, çağdaş 
demokrat, Atatürkçü 
düşüncenin öncüsü 
olduğunu belirterek, 
"Yerel bir gazeteyi 40 
yıl yaşatmak bir

meziyettir. Kadri 
Güler’i kutluyorum. 
Onun gayretleri ve 
çabaları, bizlerin 
desteği ile 
Gemlik’in 40 yılı 
Gemlik Körfez ile 
belge haline 
gelmiştir. İleride bu 
gazete mutlaka biri 
tez konusu 
olacaktır." dedi. . 
Yazarlarımız, 

daha sonra 
Gemlik Körfez 
Gazetesi’nde köşe 
yazarlığı yapmaya 
nasıl başladıklarını 
ve Gemlik Körfez’i 
anlattılar.
Gece, geç saatlere 
kadar Gitarist 
Murat eşliğinde 
sohbetler ve 
anıların anlatımıyla 
son buldu.



IYS maratonu hafta sonu sona eriyor
Üniversiteye girişte ikinci aşama sınavı olan Lisans Yerleştirme 
Sınavı maratonu, bugün ve Pazar günü yapılacak Edebiyat-Coğrafya 
Sınavı LYS-3 ve Fen Bilimleri Sınavı LYS-2 He tamamlanacak. 
Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da gerçekleştirilecek LYS'ler 
sabah saat 10.00'da başlayacak. 23 Haziran Cumartesi günü yapıla
cak LYS-3 Edebiyat-Coğrafya Sınavı'na 666 bin 163 aday girecek. 
Adayların sınava gelirken yanlarında mutlaka "2012-LYS Sınava Giriş 
Belgesi" ile fotoğraf ve TC Kimlik Numarası bulunan "nüfus cüzdanı" 
veya "pasaport" bulundurmaları gerekiyor. Haberi sayfa 8’de

23 Haziran 2012 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Piknikte Üzerine 
Yıldırım Düşen 

Kadın Öldü
Bursa'da, Gürsu ilçesine bağlı 
Kazıklı Köyünden piknikte üzeri 
ne yıldırım düşen bir kadın ha 
yatını kaybetti. Haberi syf3’de

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler ve Başkan Yardımcısı Özkan Ateşli ve Mimar 
Ercüment Aydın’ın ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yargılandığı dava sonuçlandı 

Balilci Barınağı davasında aklandılar
Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden Gemlik 
Belediyesi Balıkçı Barınağı inşaatında ihaleye fesat 
karıştırma davası beraat ile sonuçlandı. 14 Haziran 2012 
günü yapılan duruşmada, mahkeme savcısı davayla ilgili 
olarak bilirkişiden gelen raporda, ihaleye fesat karıştırıl- 
madiği, kamu zararı oluşmadığı, kamu yararı bulunduğu
nun belirtilmesi üzerine, Mahkeme Heyeti sanıkların 
beraatlarını istemişti. Dün, saat 13.30’da başlayan yargıla 
mada, sanıklar Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 
eski Belediye Başkan Yardımcısı Özkan Ateşli, inşaat 
proje Mimarı Ercüment Aydın beraat etti. Haberi syf2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

İlk beraat...
Dün, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 

Gemik Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler 
ile eski Başkan Yardımcısı Özkan Ateşli’nin 
Balıkçı Barınağı yapımı işi ihalesinde, “ihaleye 
fesat karıştırma, kamuyu zarara uğratma" iddia 
sıyla açılan dava sonuçlandı.

Geçtiğimiz hafta yapılan duruşmada, müdahil 
Belediye Avukatı, bilirkişi raporunu okuma 
dığını iddia ederek, zaman kazanmak için süre 
istememiş olsaydı, dava o gün bitecekti.

Dava dün beraat ile bitti.
Mahkeme heyeti, öğle tatilinden hemen son

raki duruşmada Güler ve diğer sanıkları 
çağırdı.

Kısa süren bir duruşma oldu. Devamı 4’de

Gümrük «e Ticaret 
Konseyi Yönetmeliği 

esasları ftelirlendi
Gümrük ve
Ticaret Konseyinin 
oluşumu, organları, 
görevleri ile 
çalışma usul ve 
esasları belirlendi. 
Gümrük ve
Ticaret Konseyi 
Yönetmeliği, 
Resmi Gazete'nin 
sayısında 
yayımlandı.

Yönetmeliğe 
göre, Konsey 
Başkanı Gümrük 
ve Ticaret Bakanı 
olacak. Konsey, 
doğal üyeler, 
temsilci üyeler ve 
seçilmiş üyeler 
olmak üzere 
79 isimden 
oluşacak.
Haberi sayfa 6’da

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com.

Kasapta ve 
manavda ekmek 
satılamayacak

1 Temmuz'dan 
itibaren ekmekteki 
tuz oranı en 
fazla yüzde 1,5 
olacak. Ekmekler, 
kasap, manav 
ve pazarlarda 
satılamayacak. 
Gıda Kodeksi 
Ekmek ve Ekmek 
Çeşitleri Tebliği, 
1 Temmuz itiba 
rıyla tamamıyla

yürürlüğe 
girecek. 
Özellikleri ve 
satışına ilişkin 
bazı kuralları 
içeren maddeler, 
verilen sürenin 
dolmasının ardın
dan 1 Temmuz 
dan itibaren 
zorunlu hale 
gelecek.
Haberi sayfa 7’de

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

Israrla eğitim
Ulusal çıkış noktası...
Eğitim ve üretim...
Bunu başarabilen toplumlar yaşamın 

“ince noktasını” kavrayabilmiş olanlardır.. 
Eğitim için de, Üretim için de yapılacak 
olan belli.

Çalışmak, çalışmak, çalışmak...
Ancak çalışan toplumlar gelişiyorlar 

kalkınıyorlar.
Ulusal Bağımsızlık Savaşı’ndan çıkan ve 

1923’te Cumhuriyeti ilan eden
Türkiye;1938 yılına kadar ‘aydınlanma 

devrimleri’ni gerçekleştirdi.
Ulusal sanayi atılımları yaptı.
OsmanlI’nın borçlarını ödedi.
İnandı.
Çalıştı.
Üretti.
Başardı
Bugün de;
Ulus çepeçevre kuşatma altında...
Bağımsızlık ne yazık ki “tartışılır” durum

da...
Ekonomiye IMF, Dünya Bankası ve önemli 

oranda hisseleri devralan yabancı bankalar 
yön veriyor.

Siyasal yapıya ise ABD ile AB müdahale 
ediyor..

Bu durum;
Yüreğinde ulusçuluk “kanı” dolaşan yurt

severleri rahatsız ediyor.
Ülke ekonomisinin lokomotifleri, 
Dirayetsiz ve basiretsiz “çıkarcı yönetici 

ler” tarafından;
Özelleştirme safsatasının akıl almaz 

uygulamalarıyla elden ve gözden 
denetimine geçiril

di.
Oysa;
Altın yumurtlayan tavuklar ekonominin 

yanı sıra ulusun üretim kültürüne ve sosyal 
yapısına önemli ölçüde katkı yapıyorlardı.

ABD’den korkusuna ve dahi siyasal çıkar
ları uğruna toprak reformunu yapamayan 
Türkiye, dışarıdan dayatmalar ve içerideki 
işbirlikçilerle “terör” belasına bulaştırılarak 
ekonomik açıdan güçsüzleştirildi.

Siyasal açıdan ise toplumsal barış dina
mitlendi.

Güçlü ve ulussever siyasal otoritelerin 
bilinerek ve istenerek işbaşına getir
ilmemesi yüzünden yurttaşın eğitim düzeyi 
düşük bırakıldı.

Sosyo-psikolojisi bozuldu.
Borçlanmaya dayandırılan “ ekonomik 

yapı” yüzünden ise “kolaycılık ve 
üretmeden tüketme anlayışı “ sistemin 
özünü oluşturdu.

Türk insanı “bireysel” çabalarıyla hızla bu 
durumdan sıyrılmak zorunda...

Akıl...
Zekâ...
Emek...

Çaba...
Özveriyle çalışarak, üreterek sorunları 

aşabilir.
Türk insanı daha önce başardı.
Yine başarır...

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler ve Başkan Yardımcısı Özkan Ateşli ve Mimar 
Ercüment Aydın’ın ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yargılandığı dava sonuçlandı

Balıkçı Barınağı
davasında aklandılar

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Bursa 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
devam eden Gemlik 
Belediyesi Balıkçı 
Barınağı inşaatında 
ihaleye fesat 
karıştırma davası 
beraat ile sonuç
landı.
Dün, saat 13.30’da 
Bursa 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
başlayan yargıla
maya, sanıklar 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
eski Belediye 
Başkan Yardımcısı. o 
Özkan Ateşli, inşaat 
proje Mimarı 
Ercüment Aydın ve 
savunma avukatları 
katıldılar.
14 Haziran 2012 
günü yapılan duruş
mada, mahkeme 
savcısı davayla ilgili 
olarak bilirkişiden 
gelen raporda, 
ihaleye fesat 
karıştırılmadığı, 
kamu zararı oluş
madığı, kamu yararı 
bulunduğunun belir
tilmesi üzerine, 
Mahkeme Heyeti 
sanıkların beraat
larını istemişti. 
Belediye Avukatı 
ise, bilirkişi 
raporunu 
inceleyemediğini, 
kendisine süre 
tanınmasını 
istemişti.
Mahkeme Başkanı 
duruşmayı 
22 Haziran 2012 
Cuma günü saat 
13.30’a ertelemişti.

BELEDİYE 
AVUKATI 
BİLİRKİŞİYE 
İTİRAZ ETTİ 
Dün yapılan son 
duruşmada, Gemlik 
Belediyesi Avukatı, 
bilirkişinin yetersiz 
olduğunu belirterek, 
bilirkişiye itiraz etti. 
Sanık avukatları, 
bunu kabul etmedi 
ler.
Tanık beyanları, 
bilirkişi raporu, 
odaların verdiği fiyat 
ların ortada olduğu, 
kamu zararı değil,

ihalede kamu yararı 
doğduğunu 
belirterek, müvekkil
lerinin beraatlarını 
istediler.
Fatih Mehmet Güler 
ile Özkan Ateşli’nin 
avukatı Özgür 
Aksoy, iddia 
makamının hazırlık 
iddiasında iki ihaleyi 
birbirine 
karıştırdığını, sanık
ların bu suçları 
işlemediğini, 
devletin bu ihalade 
zarara uğramadığını, 
aksine kazançlı 
olduğunun bilirkişi 
raporuyla da belge
lendiğini belirterek, 
Güler ve Ateşli’nin 
beraatını istedi. 
Mahkeme Heyeti 
Başkanı sanıklardan 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’e söz verdi. 
Güler, bu davada 
sanık olmasını 
anlayamadığını, 
ihaleleri yapan yasal 
bir kurulun bulun
duğunu belirterek, 
“Belediye avukatı, 
bilirkişinin yetersiz 

olduğunu söylüyor. 
Sayıştay denetçisin
den daha yeterli bir 
bilirkişi olur mu? 
Ben, ihale komisyo 
nun üyesi değilim, 
ihale yapma yetkisi 
olan komisyon 
üyelerinin hiçbiri 
sanık değildir.
Bu davada tanıklık 
yaptılar. İhaleye 
fesat karıştır
madığım baştan beri 
bellidir. Beraatımı 
istiyorum” dedi. 
Özkan Ateşli ve 
Ercüment Aydın da 
mahkemeden 
beraatlarını istedi. 
Mahkeme heyeti 
sanıkların son istek
lerini dinledikten 
sonra beraat ettik
lerini bildirdi.

BERAATLARINI 
KUTLADILAR 
Duruşma çıkışında, 
mahkemeyi izlemeye 
gelen CHP İl 
Başkanı Metin Çelik, 
İl Yönetim Kurulu 
üyeleri, CHP Gemlik 
Belediye Grup 
Sözcüsü Necdet

Ersoy, eski Belediye 
Başkanvekili Cemil 
Acar, İl Genel Meclis 
üyesi Ahmet Hulusi 
Aydın, CHP eski İlçe 
Başkanı Cem Güler 
ve diğer dinleyiciler, 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Özkan Ateşli ve 
Ercüment Aydın’a 
geçmiş olsun dilek
lerini ilettiler 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ve Özkan Ateşli’nin 
avukatı Özgür 
Aksoy, gazetemize 
yaptığı açıklamada 
şunları söyledi: 
“Bu dava baştan 
beri hatalı açılmıştı. 
Savcılık 2 ihaleyi bir
birine karıştırdı. 
Bilirkişi raporu bu 
yanlışlığı çok açık 
dille ortaya koyuyor. 
İhaleye fesat 
karıştırılma olmadığı 
nı tesbit ediyor. 
Bu tesbit sonucu 
mahkeme beraat 
verdi. Müvekkilerim 
öbür davalardan da 
beraat edeceğini 
inanıyorum.”

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


23 Haziran 2012 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 3

Pitn ikie üzer ine Vılılınnı Düsen KaJın Olflıi
Bursa'da, piknikte 
üzerine yıldırım 
düşen bir kadın 
hayatını kaybetti. 
Gürsu ilçesine bağlı 
Kazıklı köyünde 
ikamet eden 
Süngü ailesi, 
20 gün önce 
kendilerine ait kiraz 
bahçesine piknik 
yapmaya gitti. 
Süngü ailesi

8 romUM çocuğa otomobil camii
Bursa'da kadın 
sürücünün kullandığı 
lüks otomobilin 
çarptığı 9 yaşındaki 
çocuk hayatını 
kaybetti.
Kaza, önceki 
akşam saatlerinde 
Akçağlayan 
Mahallesi Yaşar 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi, 
iddiaya göre, Filiz

Ehliyetsiz Sürücünün Kullandığı 
Otomobil Nakliyat Deposuna Girdi
Bursa'nın Osmangazi 
ilçesinde, ehliyetsiz 
sürücünün kullandığı 
otomobil, bir nakliyat 
deposunun duvarına 
çarptı. Duvarın bir 
bölümü çarpmanın 
şiddetiyle yıkılırken, 
yaralanan sürücü 
hastanaye kaldırıldı. 
Kaza anı güvenlik 
kareları tarafından 
görüntülendi. 

aniden bastıran 
sağanak yağmurda 
bir ağacın altına 
sığındı. Ağacın altın
da yağmurdan 
korunmak isteyen 
ailenin üzerine 
yıldırım düştü. İdris 
Süngü'nün eşi 3 
çocuk annesi Fehiye 
Süngü (49), yıldırım 
sonucu yaralanarak 
hasta

Ş.'nin kullandığı 
16 JKU 76 plakalı 
lüks otomobil, 
yolun karşısına 
geçmek isteyen 
Serkan Doster'e (9) 
çarptı. Kaza anında 
paniğe kapılan 
sürücü frene 
basmak isterken 
gaza basınca park 
halindeki üç araca 
daha çarptı.

Kaza, Küçükbalıkh 
Mahallesi Fevzibey 
Caddesi'ndeki bir 
nakliyat firmasına ait 
deponun önünde 
meydana geldi. 
Ehliyetsiz olduğu 
öğrenilen Sevinç K. 
(27) idaresindeki 16 
YK 952 plakalı oto
mobil, sürücünün 
direksiyon 
hakimiyetini kay

neye kaldırıldı. 
Fehiye Süngü, özel 
bir hastanede 
yapılan i+k müda
halenin ardından 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi'ne, 
oradan da İnegöl 
ilçesindeki bir has
taneye sevk edildi.
10 gün İnegöl'de 
yoğun bakım 
ünitesinde tedavi

Kazada ağır 
yaralanan 
9 yaşındaki Serkan 
Doster, 112 ambulan 
sı ile Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Küçük 
çocuğun yolda 
hayatını kaybettiği 
öğrenildi.
Açı haberi duyan 
Serkan Doster'in 

betmesiyle yoldan 
çıktı. Nakliyat fir
masına ait deponun 
duvarından içeriye 
giren otomobilin 
sürücü yaralandı. 
İlk tedavisi kaza 
yerinde yapılan yaralı 
sürücü Sevinç K., 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Kaza anı, iş 

gören kadın, daha 
sonra Bursa 
merkezde özel 
bir hastaneye getir
ilmesine rağmen 
dün hayatını kaybet 
ti. Süngü, bugün 
öğle namazının 
ardından kılınan 
cenaze namazını 
müteakip Kazıklı 
köyünde toprağa 
verildi.

yakınları 
üzüntüye boğuldu. 
Serkan Doster'in 
cenazesi memleketi 
Diyarbakır'a 
gönderildi. Kazayla 
ilgili soruşturma 
başlatılırken, 
gözaltına alınan 
sürücü 'kazaen 
öldürme* suçundan 
adliyeye sevk 
edildi 

yerinin güvenlik 
kamerası tarafından 
görüntülendi. Sevinç 
K.'in sürücü bel
gesinin olmadığı 
ortaya çıkarken, 
kazayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor. Sürücü 
hakkında 'Mala zarar 
varmek ve taksirle 
yaralama' suçundan 
işlem yapıldı.

Küçük Yusuf’u 
Allah korudu

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, ikinci kat
tan düşen bir 
çocuğun burnu bile 
kanamadı.
Olay, Mesudiye 
Mahallesi Sakin 
Sokağı üzerinde 
meydana geldi. 
Orhan ailesinin 2 
yaşındaki çocukları 
Yusuf Orhan, oyun
cakları ile oynadığı 
sırada aşağı sarkın
ca, ikinci kattan 
toprak zemine 
düştü. Çocuğunun 
düştüğünü fark 
eden anne, koşarak 
aşağı inip küçük 
Yusufu kucağına 
aldı. Çoğuna bir 
şey olmasından

TEMİ A A “SUYUNU BOŞA 
S-lTİJHk HARCAMA”

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

•»uvlf İu «iıiH ılTiıl tutnıl 

Gemlik Körfez wiNw.gemlikkorfezgazetesi.coni

korkan anne 
gözyaşlarını tuta-
madı.
Durumun haber 
verilmesi üzerine 
gelen sağlık 
görevlileri minik 
Yusuf’a 
ilk müdahaleyi olay 
yerinde yaptı.
Minik
Yusuf, annesinin 
kucağında ambu
lansla İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Dış 
görünüşünde her
hangi bir yara 
olmayan çocuk 
Yusuf, her ihtimale 
karşı hastanede 
müşahede altına 
alındı.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

flğreimeni Oarp Hmekle Suçlanan Veline Tahliye
Bursa'da çocuğunu 
dövdüğünü öne 
sürdüğü öğretmeni, 
darp ettiği iddiasıyla 
41 gündür tutuklu 
olan veli, ilk duruş
mada özgürlüğüne 
kavuştu.
6. Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde, 
"kasten yaralama, 
hakaret ve tehdit" 
suçlarından 9 yıla 
kadar hapsini istenen 
tutuklu sanık N.Ç. 
(45) ilk kez hakim 
karşısına çıktı. 4 
Mayıs'ta Yıldırım ilçe

si Arabayatağı 
Mahallesindeki 
Hasan öztimur 
İlköğretim Okulu'nda 
öğrenim gören 
oğlunu dövdüğü 
iddia edilen öğret
meni okulda darp 
etmekle suçlanan 
sanık N.Ç., hakkında- 
ki iddiaları yalanladı. 
5. sınıfa giden oğlu
nun İngilizce öğret
meni tarafından darp 
edildiğini ifade eden 
N.Ç., "Oğlum bu yüz
den uykularından bile 
sıçrayarak uyanıyor

du. Ben de bu duru
mu konuşmak için 
okula gittim. Müdür 
ile görüşüp, durumu 
izah ettim. Müdür de 
bana söz konusu 
öğretmenle konuşup 
durumu halledeceği
ni söyledi. Ben de 
evime döndüm. Bu 
konuşmamızdan yak
laşık bir ay sonra 
okula tekrar gittim. 
Müdür ile görüşerek 
mağdur L.S. ile 
konuşmak istediğimi 
tekrarladım. Müdür 
beni tekrar ikna 

ederek evime gön
derdi. Okula git
tiğimde L.S.'yi de 
konuşmak için 
müdürün odasına 
götürmek istedim. 
Kolundan çektiğim 
sırada L.S.'nin kendi 
eli burnuna değdi. Bu 
şekilde yaralandı. 
Benim ona vurmam, 
hakaret etmem, 
tehditte bulunmam 
söz konusu değildir" 
dedi. Duruşmaya 
katılan mağdur öğret
men L.S. ise sanıktan 
şikayetçi olduğunu 

ifade ederek, "Sanık 
daha önce benim 
raporlu olduğum 
dönemde çalıştığım 
okula ve Milli Eğitim 
Müdürlüğü'ne de gir
erek hakkımda 
şikayette bulunmuş. 
Olay günü yanında 
bir bayanla birlikte, 
ders sırasında sınıfa 
girdi. Bana bağırıp 
hakaretler ediyordu. 
Konunun ne 
olduğunu bilmediğim 
için kendisini müdür 
beye yönlendirdim. 
Teneffüs zili çalıp 

derse gireceğimiz 
sırada sanık öğret
menler odasında bek
liyordu. Bana bağırıp 
çağırarak 'Seni yaşat
mayacağım' gibi 
tehditlerde bulunup 
küfrediyordu. Hatta 
bana saldırıp yumruk 
vurdu. Gören öğret
men arkadaşlar araya 
girip ayırdılar. Benim 
öğrencilerime şiddet 
gösterme gibi bir 
eğilimim yoktur" dedi 
Dava eksikliklerin 
giderilmesi için erte
lendi
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Güne Bakış Bursa'tla 'lojistik M" Mrt
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

İlk beraat...
Gemlik Belediyesindeki yolsuzluk iddiala 

rıyla ilgili yalnız Belediye Başkanı hakkında 
7 dava açıldığını öğrendim.

Dün de gördük ki, her suçlama sonucu açı 
lan davada sanık olanlar, yargılama sonun
da suçsuz olduğu ortaya çıkabiliyor.

Fatih Mehmet Güler ve diğer belediye per
soneli hakkında açılan davalarda onlarca 
sanık ve tanıklar var.

önümüzdeki perşembe günü de bitmesi 
beklenen -belediye avukatı bilirkişi rapo 
runu inceleyemedim süre istiyorum demez 
se- Belediye de araç kiralama ihalesiyle 
ilgili dava sonuçlanacak veya karara kala
cak.

Bu davada da bilirkişi raporu önemli yer 
tutuyor.

Çünkü, bilirkişi mahkeme adına davayla 
ilgili dosyada uzman olarak inceleme yapıp, 
bir görüş ortaya koyuyor.

Benim aldığım bilgiye göre, rapor sanık 
avukatlarına ve müdahil Belediye Avukatı 
gelmiş.

Savcı o günkü duruşmada, görüşünü bu 
rapora göre belirtecek.

Eğer savcı, yine sanıkların beraatlarını 
isterse, büyük olasılıkla ikinci beraat kararı 
çıkacak.

Ama, Belediye Başkanı hakkında davalar 
bununla bitmeyecek.

Çünkü, artık bu davalar siyasallaştı.
Amaç, Fatih Güler’i Belediyen uzaklaştır

maktı.
Bu sağlandı. Ardından senaryonun ikinci 

perdesi ortaya kondu.
İki kişi satın alındı, koltuk halkın seçmedi 

ği kişilerin eline geçti.
Bunlardan ikisinin gözle görünen ne aldık

ları ortada.
Her ikisi de iş yaşamlarında başarılı olama 

yan, ticari hayatlarında işlerini yürüteme 
yen, borç içinde kişiler. Bugün Gemlik’in 
yönetiminde söz sahibiler.

Neden?
0 koltukta bir AKP’linin oturması için.
Siz, Gemlik’i şantiyeye çevirdik sözlerine 

bakmayın, onlar göz boyama.
Elle tutur ne değişmiş Gemlik’te?
22 milyon 300 bin liralık arsa satışı 124 yıl

lık Gemlik Belediyesi tarihinde görülmüş 
mü?

Bunca parası olan bir belediye, kentin yapı 
sini kökten değiştirebilir.

Ama biz, 18 aydır sanki tarlada yaşıyoruz.
Neyse, dünkü duruşma sonrası, belediye 

başkanının morali düzelmiş gördüm.
Duruşmada, “Ben ihale komisyonu üyesi 

değilim. Bu ihaleye nasıl fesat karıştırırım. 
Bilirkişi raporunda belediye zarara sokulma 
mış, düşük fiyatla iş yaptırıp kamu kazan 
dırılmıştır diyor." dedi.

Duruşmaya CHP’nin çiçeği burnunda İl 
Başkanı Metin Çelik de geldi. Güler, çıkışta 
diğer davalardan da aklanacağını söyledi.

Bizden izlemesi, vatandaşa sonucu bildir 
mesi..

(BUSİAD), Bursa'da 
bir "lojistik köyü" 
kurulması için kent 
dinamiklerinin 
katılımıyla proje 
çalışması başlata
cağı bildirildi.
BUSİAD'dan yapılan 
yazılı açıklamada, 
"lojistik köyleri"nin, 
lojistik ve taşı
macılık şirketleriyle 
ilgili resmi ve özel 
kurumların içinde 
yer aldığı, her türlü 
ulaştırma moduna 
etkin bağlantıları 
olan, depolama, 
bakım-onarım, yük- 
leme-boşaltma, 
elleçleme, tartı, yük
leri bölme, bir
leştirme, paketleme

'Ne iş olsa yaparım-devri bitti'
Mesleki Yeterlilik 
Kurumu yetkilile 
rinden İsmail Özdo 
ğan, iş gücü piyasa 
sında artık 'ne iş 
olsa yaparım' 
devrinin bittiğini 
belirterek, "Sistem 
kendimizi geliştir 
meye ve yenilemeye 
zorluyor" dedi.
Mesleki Yeterlilik 
Kurumu’nun ve 
Ulusal Yeterlilik 
Sisteminin 
Güçlendirilmesi 
Projesi’nin (UYEP) 
bilgilendirme 
faaliyetlerine 
Bursa’da devam 
ediyor. Mesleki 
Yeterlilik Kurumu ve 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Organize Sanayi 
Bölgesi (BTSO OSB) 

KflŞCDC B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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ve benzeri faaliyet
leri gerçekleştirme 
imkanları bulunan 
ve taşıma modları 
arasında düşük 
maliyetli, hızlı, 
güvenli, çevreci 
aktarma alan ve 
donanımlarına 
sahip, içerisinde 
ulusal ve ulus
lararası taşımacılık, 
lojistik ve eşyanın 
dağıtımıyla ilgili tüm 
faaliyetlerin muhtelif 
işletmeciler tarafın
dan gerçekleştir
ildiği belirli alanlar 
olduğu kaydedildi. 
Bursa'da bir 
"lojistik köyü" kurul
ması için çalışma 
başlatılacağı belir

işbirliğinde, BTSO 
Konferans 
Salonunda düzenle
nen toplantıda 
konuşan Mesleki 
Yeterlilik Kurumu 
Yetkilisi İsmail 
Özdoğan "İçinde 
bulunduğumuz 
durum; ülkeleri, 
kurumlan, sivil 
toplum kuruluşlarını, 

tilen açıklamada, 
şöyle denildi: 
"BUSİAD Yönetim 
Kurulu olarak, 
endüstriyel çeşitli 
ligiyle Türkiye ihra
catının en önemli 
merkezlerinden biri 
olan Bursa'da, 
her geçen gün 
gereksinimi artan 
bir 'lojistik köyü' 
kurulması konusun
da, konu ile ilgili 
tüm kent dinamikler
imizin katılımıyla bir 
proje çalışması yap
mayı planlamak
tayız. Bu kapsamda, 
5 Temmuz Perşembe 
günü saat 13.00'te 
BUSİAD Evi'nde 
sektörün tüm 

bunun yanında özel 
sektörü ve tüm 
bireyleri güçlü 
olmaya, kendilerini 
geliştirmeye ve 
yenilemeye zorluyor. 
Çağımızın en önemli 
sorunlarından işsiz
lik. Ancak bu sıkın
tılarla birlikte konuş-* 
mamız gereken 
önemli bir konu da 

dinamiklerinin tem
silcileriyle Bursa 
Valiliği'nin, 
Büyükşehir 
Belediyemizin 
ve akademisyenlerin 
davet edileceği bir 
arama toplantısı 
düzenlemekteyiz." K 
Açıklamada, bu 
toplantıdan elde 
edilecek sonuçların 
bir rapor haline 
getirilerek ilgili 
makamlara sunula
cağı, uygun bulun
ması halinde 
"1/100.000 ölçekli 
Bursa İl Çevre 
Düzeni PlanT'nda 
yer almasının 
sağlanacağı 
bildirildi.

mesleksizlik.
İşgücü piyasasında 
artık 'ne iş olsa 
yaparım* diyen 
bireylere yer yok. Bu 
sorunu çözmek için 
bireylere mutlaka 
meslek kazandırmak 
durumundayız" diye 
konuştu.
İşverenlerin mesleki 
yeterlilik belgelerine 
sahip personeli isti
hdam edeceğini 
ifade eden Özdoğan, 
mesleki yeterlilik 
belgesinin önemine 
işaret etti.
Vali Yardımcısı 
Mehmet Vedat 
Müftüoğlu İSE, 
mesleki yeterlilik 
belgelerinin sektör
ler için önemli bir 
işlev gördüğünü 
ifade etti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Öğrencileri sevinılif en haber ŞEHİR ICI TRaMMW
Tüketici 
Mahkemesi, öğreni
mini donduran 
öğrencilerin yurt 
senetlerini iptal etti. 
Ankara 5. Tüketici 
Mahkemesi, zorun
lu nedenlerle 
öğrenimini don
duran ve bu neden
le yurttan ayrılan 
öğrencinin yurda 
verdiği kalan aylara 
ilişkin senetlerin 
iptalini kararlaştırdı. 
Aydın Adnan 
Menderes Üniver
sitesi Didim Meslek 
Yüksekokulu'nu 
kazanan Aykut 
özkul, Ankara'dan 
Aydın'a giderek, 1 
Ekim 201 Tde özel 
bir yurda kaydını 
yaptırdı. Özkul, 
öğrenim yılı için 4 
bin 500 liralık yurt 
ücretinin 500 
lirasını kayıt 
sırasında peşin 
ödedi. Kalan 4 bin 
lira için ise her biri 
500 liralık 8 adet 
senet verdi.
Ancak ailesinin 
ekonomik sıkıntıları

23 Eylül 2012 tari
hinde yapılacak 
2012 Kamu 
Personel Seçme 
Sınavına başvurular 
18 Haziran 2012 ta 
rihinde başladı. 
Sınava, 2.500.000 
adayın başvuru 
yapması bekleniyor. 
ÖSYM Başkanlığı 
tarafından yapıla
cak, 2012 Kamu 
Personel Seçme 
Sınavına başvuru 
işlemleri 18 Haziran 
2012 tarihinde 
başladı. Sınav için, 
21 Haziran 2012 ta 
rihine kadar toplam 
355.046 aday sınav 
ücretini yatırırken, 
174.186 aday baş 
vuru işlemini 
tamamladı.
Sınava başvurular 
11 Temmuz 2012 
tarihinde sona ere
cek. 2012 KPSS 
sınavına, ortaöğre
tim ve ön lisans 
düzeyinde yaklaşık 
2.500.000 adayın 
başvuru yapması 
bekleniyor. 23 Eylül 
2012 tarihinde

nedeniyle bir ay 
sonra okul kaydını 
donduran Özkul, 
yurt yönetimiyle 
görüşerek sözleş
menin fes
hedilmesini ve 
kalan senetlerin 
iadesini talep etti. 
Özkul, yurdun 
sözleşmeyi feshet
memesi ve senetleri 
geri vermemesi 
üzerine Avukat 
Aykut Özdemir 
aracılığıyla 
tüketici 
mahkemesinde 
dava açtı.
Avukat Özdemir, 
dava dilekçesinde, 
müvekkili ile yurt 
arasındaki sözleş

yapılacak sınav 
için, başvuru 
sonuçlarına bağlı 
diğer hazırlık çalış
malarının hemen 
başlaması zorunlu 
olduğundan başvu
ru süresinin uzatıl
mayacağı belirtildi. 
Başvurunun son 
günlerinde yapılan 
başvurular 
nedeniyle başvuru 
merkezlerindeki 
yoğunluğun adayın 
mağduriyetine yol 
açacak bir durum 
oluşturmaması için, 
ortaöğretim mezu 
nu tüm adaylar ile 
bireysel başvuru 
hakkı olmayan ön 
lisans mezunu aday 
ların bir an önce 
başvuru merkez
lerinden başvuru
larını tamamla

menin feshini 
ve 8 senedin 
iptalini istedi. 
Dava, Ankara 5. 
Tüketici 
Mahkemesi'nde 
karara bağlandı. 
Mahkeme, yargıla
ma sonunda, 
öğrenci Özkul ile 
özel öğrenci yurdu 
arasındaki sözleş
menin feshine ve 8 
senedin iptaline 
karar verdi. 
Mahkeme, 
kararın gerekçesini 
gelecek günlerde 
açıklayacak.
Yurdun, karara 
karşı Yargıtay'da 
itiraz hakkı 
bulunuyor.

maları gerektiği, 
internet üzerinden 
bireysel başvuru 
yapacak adayların 
da en kısa sürede 
başvurularını yap
maları yararlarına 
olacağı belirtildi. 
Sınav ücretini yatı 
rıp başvuru işlemini 
tamamlayan aday
ların ise başvuru 
bilgilerini, başvuru 
süresi içinde 
ÖSYM'nin 
http://ais.osym.gov. 
tr internet adresin
den kontrol ederek 
başvuru kayıt bilgi
lerinin bir dökümü 
nü edinmeleri ve bu 
dökümü, sınavın 
diğer tüm aşa
malarında gereke
ceğinden özenle 
saklamalarının öne
mine değinildi.

mini ihaieye cm»

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, tram
vay hattı ile ilgili 
tüm onayların 
alındığını, pazartesi 
günü ihalenin 
yapılacağını söyledi. 
İnşaata da kısa 
zamanda başlamayı 
amaçladıklarını dile 
getiren Başkan 
Altepe, çağdaş ve 
konforlu ulaşımın 
kent merkezine 
nplmpci ilp Kirlikte
merkezdeki trafik 
yükünün de azala
cağını vurguladı. 
Büyükşehir 
Belediyeşi’nin 
Haziran ayı Meclis 
Toplantısının ilk 
oturumu 
Heykel’deki tarihi 
binada yapıldı. 
Meclis öncesi son 
bir ay içinde 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan hayata geçirilen 
çalışmalar hakkında 
meclis üyelerini bil
gilendiren 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Mudanya yolunda 
karayolları tarafın
dan asfaltlama 
çalışmalarına baş
landığını, kısa 
zamanda Mudanya 
gidiş istikametinin 
trafiğe açılabileceği
ni vurguladı.

Heykel-Garaj 
tramvay hattı 
ihaleye çıkıyor 
Bursaray Görükle 
ve Emek hatlarının 
ulaşıma açılmasının 
ardından ana güzer

Gemlik Karfez 
«Eiı|ri«u* •eııa«(iTui.*mTiıi;

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

gah olan Kestel 
Hattı’nda da çalış
maları hızla 
sürdüren Büyük 
şehir Belediyesi, 
Santral Garaj, 
Darmstadt Caddesi, 
Stadyum Caddesi, 
Altıparmak Caddesi, 
Atatürk Caddesi, 
İnönü Caddesi ve 
Uluyol 
Caddesi’nden tekrar 
Santraj Garaj’a 
ulaşacak olan yak
ıncık R A kilnmpfrelik
T1 hattı ile ilgili 
onayları da aldı. 
İlgili kurumlardan 
onayların çık
masının ardından 
pazartesi günü (25 
Haziran 2012) 
ihalenin yapıla
cağını hatırlatan 
Başkan Altepe, 
inşaatı da kısa 
zamanda tamam
layıp, kent merkezi 
konforlu ulaşımla 
buluşturmayı 
amaçladıklarını 
söyledi. Başkan 
Altepe, bu projenin 
hayata geçmesi ile 
birlikte kent 
merkezindeki trafik 
yükünün de önemli 
ölçüde azalacağına 
dikkat çekti.

S plakadan 37 
milyon TL’lik 
kaynak 
İlgili belediyeden 
izin veya ruhsat 
almaksızın, belediye 
sınırları dâhilinde 
ticari amaçlı yolcu 
taşıyan kişiye, araç 
sahibine, bağlı 
bulunduğu durak, 
işyeri ve işlet
melerin sorumluları

na uygulanan idari 
para cezasının yasa
da yapılan düzen
leme ile üç kat 
artırıldığını hatırla
tan Başkan Altepe, 
bu düzenlemenin 
ardından 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yapılan plaka 
satışlarına ilginin 
arttığını söyledi. 
Normalde haftada 
10-15 plaka satışf 
gerçekleşirken, 
yasadaki düzenle
menin ardından 
geçtiğimiz hafta 
30’u üzerinde plaka 
satışı gerçekleştiği
ni dile getiren 
Başkan Altepe, 
“Bugüne kadar 
300’ün üzerinde 
plaka satışı gerçek
leştirdik ve bu 
satışlardan 37 mil 
yon TL’nin üzerinde 
kaynak sağladık.
İlçelerden, beldeler
den 10-15 bin liraya 
alınan plakalarla 
kent merkezinde 
ruhsatsız durumda 
çalışan plakalar 
şimdi yasalara 
uygun çalışmaya 
başladı. Biz bu 
uygulamayı, 
yasal olarak 
bu sektörde çalışan 
araç sahipleri ve 
ilgili odaların 
talepleri üzerine 
başlattık ve bu 
uygulamadan en 
çok onlar memnun” 
diye konuştu.
Toplantıda korniş 
yonlardan gelen 
evraklar ile önerge 
ler de görüşülerek 
karara bağlandı.

http://ais.osym.gov
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Gümrük ıt Ticarel Konseyi Yönetmeliği esasları belirtendi
Gümrük ve Ticaret 
Konseyinin oluşu
mu, organları, 
görevleri ile çalışma 
usul ve esasları 
belirlendi. 
Gümrük ve Ticaret 
Konseyi 
Yönetmeliği, Resmi 
Gazete'nin bugünkü 
sayısında yayım
landı.
Yönetmeliğe göre, 
Konsey Başkanı 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı olacak. 
Konsey, doğal üyel
er, temsilci üyeler ve 
seçilmiş üyeler 
olmak üzere 79 isim
den oluşacak. 
Bakan ve Bakan 
Yardımcılarımın da 
aralarında bulun
duğu "doğal üyeler" 
13, bazı bakanlıklar 
ve sivil toplum 
Kuruluşlarını tem- 
silen üyelerin bulun
duğu 
"temsilci üyeler" 58 
ve bakan tarafından 
gümrük ve ticaret 
alanlarında uzmanlık 
ve kariyere sahip 
üyelerin bulunduğu

"Seçilmiş üyeler" de 
8 kişiden oluşacak. 
Konsey, başkanca 
belirlenen günde 
yılda bir olağan 
toplantısı yapacak. 
Genel Kurul tarafın
dan, dört yıl süreli 
olarak Konsey 
amaçlarını gerçek
leştirmek, çalış
malarını yönetmek, 
koordine etmek, 
bakanlık ve diğer 
kuruluşlarla ilişkileri 
yürütmek ve çalışma 
programları hazırla
mak üzere, üyeler 
arasından 9 kişilik 
bir de İcra Kurulu 
oluşturulacak. Söz 
konusu kurul, kon
seyin yürütme 
organı olup altı ayda 
bir toplanacak.
Yönetmeliğe göre, 
gümrük ve ticaret 
politikalarının etkin 
bir biçimde oluştu
rulması, yürütülme
si, değerlendirilmesi 
ve denetlenmesi 
amaçları doğrul-' 
tuşunda İcra 
Kurulunun teklifi ve 
Genel Kurulun onayı

ile çalışma komisy
onları kurulabilecek 
ve komisyon üyeleri 
Genel Kurul tarafın
dan seçilecek.
-Konseyin görevleri- 
Yönetmelikte, 
Konseyin görevleri 
şöyle sıralandı: 
-Gümrük ve ticaret 
alanında yapacağı 
araştırma, çalışma 
ve eylemler ile 
toplumun çeşitli 
kesimleri ve bu 
konuda politika 
belirleyen diğer 
kurum ve kuruluşlar
la işbirliği ve 

koordinasyon 
içerisinde, ulus
lararası gelişmeleri 
izleyen ve değer
lendiren, esnek ve 
hızlı karar alabilen, 
amaç ve sonuçlara 
odaklanmış, adil, 
verimliliği esas alan 
etkin bir gümrük ve 
ticaret sisteminin 
oluşturulmasına 
katkı yapmak üzere, 
gerekli strateji ve 
politikaları objektif 
esaslara göre 
belirleyerek görüş 
ve öneri sunmak, 
-Gümrük ve

ticaret alanında 
hizmet kalitesini 
yükseltmek ve 
piyasa düzenine 
zarar verici unsurlar
la mücadele 
stratejisi 
oluşturmak üzere, 
Bakanlığın görev 
alanına giren 
faaliyetlerin etkin- 
leştirilmesiyle ilgili 
görüş ve önerilerde 
bulunmak ve bu 
öneriler doğrul
tusunda taslak 
mevzuat metinleri 
hazırlamak, 
-Sistemde aksayan 
ve uygulamada 
sorun oluşturan 
konularda toplumun 
çeşitli kesimlerinin 
beklentilerini de 
tespit etmek 
suretiyle çözüm 
önerileri getirmek ve 
bunları ilgili kurum 
ve kuruluşlara 
bildirmek, 
-Gümrük ve ticaret 
mevzuatı ile poli
tikalarına ilişkin 
güncel ulusal ve 
uluslararası 
gelişmeleri izley

erek, belirlenen 
amaçlara 
uygun bir gümrük ve 
ticaret politikası 
oluşturulması için 
önerilerde 
bulunmak, 
-Gümrük ve ticaret 
konularında kanun 
teklif ve tasarıları ile 
diğer düzenleyici 
işlemlere ilişkin 
olarak Bakanlığın 
isteği üzerine çalış
ma, araştırma ve 
incelemelerde bulu
narak görüş 
bildirmek, 
-Talep edildiği 
takdirde Türkiye 
Büyük Millet 
Meclisinin ilgili 
komisyonlarında 
görüş bildirmek, 
-Yukarıdaki 
bentlerde belirtilen 
konularla ilgili 
olarak yapılan 
çalışmaları izlemek, 
sonuçlarını değer
lendirmek, 
kamuoyunu 
bilgilendirmek ve 
gerektiği takdirde 
yayımlanmasını 
temin etmek.

«sekeri mıniMfflr
Bursa Kent Konseyi 
tarafından düzenle
nen ‘Bursa 
Konuşuyor’ toplan
tısında, ‘Bursa’da 
Tramvay Sistemi’ 
ele alınacak.
Bursa Kent Konseyi 
tarafından düzenle
nen Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin de 
katılacağı ‘Bursa 
Konuşuyor’ toplan
tısında, bu kez gün
dem “Bursa’da 
Tramvay Sistemi” 
olacak. 29 Haziran 
Cuma günü saat 
14.30’da Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi (Merinos 
AKKM) Başkanlık 
Salonu’nda gerçek
leştirilecek olan 
toplantıda, ‘Tramvay

Projesi’ enine boyu
na tartışılacak.
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Semih 
Pala, Bursa’da şehir 
içi ulaşımı rahatlat
ması hedeflenen 
tramvay sistemini 
‘Bursa Konuşuyor’ 

toplantısı gündem
ine aldıklarını söyle
di. ‘Bursa 
Konuşuyor’ toplan
tısına ilgili tarafların 
katılacağını ve 
merak edilen 
konular hakkında 
halkı bilgilendire
ceklerini söyleyen 
Pala, “Bursa 
Kent Konseyi olarak 
Bursa’yı ilgilendiren 
her konuyu gün
deme taşıyoruz. 
Çıkan sonuçları 
ilgili kurumlara 
iletiyor ve iletilen 
fikirlerin takipçisi 
oluyoruz. Görüş 
ve önerileri olanları 
tüm halkımızı 
“Bursa Konuşuyor" 
toplantısına 
davet ediyoruz" 
dedi.

“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 RİLİNCİNE SAHİP.

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

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

Q SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS
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KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
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Memurun beklediği Intel geldi
Memurun toplu 
sözleşme mağ
duriyeti devam edi 
yor. 2,5 milyon 
memur, maaş fark
larını ve gecikme 
zammını hâlâ ala
madı.
Gerekçe ise Maliye 
Bakanlığı'nın 
hesaplamaları 
tamamlayamaması. 
Gecikmeli olarak 
yapılan toplu sözleş
menin ardından 1 
Ocak'tan bu yana 
biriken maaş fark
larının 15 Haziran'da 
ödeneceği açıklan
mıştı. Bu umutla 
bankaya giden 
memur, büyük bir 
şaşkınlık yaşamıştı. 
Zaman'ın edindiği 
bilgiye göre, çalış
malar tamamlandı ve 
5,5 aylık fark ile bir
likte gecikme zamları 
önümüzdeki hafta 
hesaplara yatacak. 
Habere göre geçen 
ay yapılan toplu 
sözleşme 
görüşmelerinde 
hükümet ile 
sendikaların anlaşa
maması üzerine devr
eye giren Kamu 
Görevlileri Hakem 
Kurulu, memura 2012 
için yüzde 4+4, 2013 
içinse yüzde 3+3 zam 
vermişti. Zam oran

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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

larının belli olmasıyla 
birlikte memurun 
ocaktan itibaren 
geçerli olan zammı 
belli oldu. Böylece 
kamu çalışanlarına 
geriye dönük olarak 
5,5 aylık maaş farkı 
doğdu. Buna göre 
her memur, yüzde 
4'lük gecikme farkını 
haziran maaşıyla bir
likte alacaktı. Ancak 
bu gerçekleşmedi. 
Fark umuduyla 
bankaya giden 
memur, yalnızca 
maaşla yetinmek 
durumunda kaldı. 15 
Haziran'da öden
meyen maaş farkları
na ilişkin çalışmanın 
devam ettiği belir
tiliyor. Haziran ayı 
bitmeden ödenecek 

olan maaş farklarının 
26 Haziran'da 
hesaplarda olabile
ceği ifade ediliyor. 
Kamu Görevlileri 
Hakem Kurulu'nun 
2012'nin ilk 6 ayı için 
verdiği yüzde 4'lük 
zamla birlikte en 
düşük memur maaşı 
53 TL arttı. Buna 
göre en düşük maaş 
alan memurun 291 
TL maaş farkı alacağı 
bulunuyor. En yük
sek maaşı alan 
müsteşar işe yak
laşık iöTö il maaş 
farkı alacak.
Memurlar, maaş 
farkının yanı sıra 
gecikme zammını da 
alamadılar. Toplu 
sözleşme masasında 
elde edilen kazanma

lardan biri de 
gecikme farkıydı. 1 
Ocak'ta verilmesi 
gereken zamlı 
maaşların hazirana 
kalmış olması 
nedeniyle Maliye, 
gecikme farkı öde
meyi kabul etti. Buna 
göre memurlara hazi
ran maaşıyla birlikte 
'geç ödeme farkı' adı 
altında, yıllık yüzde 9 
gecikme faizi 
üzerinden hesaplan
mak üzere 2,5 aylık 
gecikme farkı 
ödenecekti. Ancak 
bu paralar da hesaba 
yatmadı.
Öte yandan memur, 
hazirandaki zamlı 
maaşın ardından 15 
Temmuz'da da ikinci 
zammı alacak. 
Hakem Kurulu'nun 
kararına göre yüzde 
4 olan zamlı maaşlar 
15 Temmuz'da 
hesaplara yatacak. 
Böylece memur, bir 
aylık ara ile ikinci kez 
zam almış olacak. 
İkinci zamlı maaş 1 
Temmuz'dan itibaren 
geçerli olurken 
ödemeler 15 Tem 
muz'da yapılacak. Bu 
nedenle memurlara 
temmuzda yeni zamlı 
maaşlarının yanı sıra 
14 günlük de maaş 
farkı verilecek.

Kasapta «e 
manavda ekmek 
satılamayacak

1 Temmuz'dan 
itibaren ekmekteki 
tuz oranı en fazla 
yüzde 1,5 olacak. 
Ekmekler, kasap, 
manav ve pazarlar
da satılamayacak. 
Gıda Kodeksi 
Ekmek ve Ekmek 
Çeşitleri Tebliği, 1 
Temmuz itibarıyla 
tamamıyla yürürlüğe 
girecek. Özellikleri 
ve satışına ilişkin 
bazı kuralları içeren 
maddeler, verilen 
sürenin dolmasının 
ardından 1 Tem 
muz'dan itibaren 
zorunlu hale gele
cek.
Resmi Gazete'de 
yayımlandığı 4 
Ocak'ta yapılan bazı 
değişikliklerin ardın
dan 1 Temmuz'dan 
itibaren de ekmek 
ve çeşitlerinde 
azami tuz oranı, 
yüzde 1,5 olacak. 
Buna göre, miktarı 
artırılan ekmekteki 
kepek oranı en az 
yüzde 0,65 ve en 
çok yüzde 1,1, tam 
buğday ekmeğinde 
ise kepek miktarı en 
az yüzde 1,2 ve en 
çok da 2,9 şeklinde 
zorunlu hale gele
cek. Kesildiği 
zaman iç kısmı sün- 
gerimsi yapıda 
gözenekler mümkün 
olduğunca homojen 
olacak, ekmek, 
hamurumsu, 
yapışkan olmaya
cak,: içinde yabancı 
madde ve karış
mamış halde un, 
tuz, katkı maddeleri 
ile bunların topak

ları bulunmayacak. 
Ekmek içi homojen, 
kendine has renk, 
tat ve kokuda ola
cak, yabancı tat ve 
koku hissedilmeye
cek.
1 Temmuz'dan 
itibaren zorunlu 
hale gelecek üre
timine ilişkin 
bölümüne göre, 
ambalajsız olarak 
piyasaya arz edilen 
ürünler ile temas 
eden malzeme, alet 
ve ekipman, gıda ile 
temasa uygun, 
yeterli temizlik ve 
dezenfeksiyona izin 
veren madde ve 
malzemeden yapıla
cak. Ambalajsız 
olarak piyasaya arz 
edilen ürünler, 
ekmek kasalarına, 
ekmek kasalarının 
da ekmek taşıma 
araçlarının içine 
bulaşma riskini 
engelleyecek 
biçimde 
yerleştirilmesi 
zorunlu hale 
gelecek.
Tebliğ kapsamında 
yer alan ürünler ile 
unlu mamuller, 
başka herhangi bir 
taşıma işleminde 
kullanılmayan, 
tavan, zemin ve 
duvarları su geçir 
meyen, zararlı ve 
mikroorganizmala 
rın yerleşmesine 
izin vermeyen, 
pürüzsüz, kolay 
temizlenebilen ve 
dezenfekte edile 
bilen malzemeden 
yapılan taşıtlarda 
taşınacak.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 913 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 0163

HASTANELER

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 5^3 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İdi 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 İ3 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 10 79
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 5*13 O1 03

B 
E 
R 
1

Devlet Heetenesi 517 34 00
Sahil Dev. Mest. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı $13 10 68
Tomokay Tomografi 5,3 $5 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 bo 88

TAKSİLER

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

RELEOİYE

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

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4305

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)

tııılıılııııM
VENÜS SİNEMASI 

AŞK VE 
PARA:12:OO-14:15- 
16:15-18:15-20:15 

SAĞ SALİM:11:30- 
14:00-16:00-18:00- 

20:30..
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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IYS maratonu hafta sonu sona eriyor
Üniversiteye girişte 
ikinci aşama sınavı 
olan Lisans 
Yerleştirme Sınavı 
maratonu, bugün ve 
Pazar günü yapılacak 
Edebiyat-Coğrafya 
Sınavı LYS-3 ve Fen 
Bilimleri Sınavı LYS-2 
ile tamamlanacak. 
Türkiye'de 81 il 
merkezi ile 
Lefkoşa'da gerçek
leştirilecek LYS'ler 
sabah saat 10.00'da 
başlayacak. 23 
Haziran Cumartesi 
günü yapılacak LYS- 
3 Edebiyat-Coğrafya 
Sınavı'na 666 bin 163 
aday girecek.
Tek oturumda uygu
lanacak ve toplam 
120 dakika sürecek 
LYS-3'te adaylara 80 
soru yöneltilecek. 
LYS-3'te Türk Dili ve 
Edebiyatı ile 
Coğrafya-1 testleri 
yer alacak. Türk Dili 
ve Edebiyatı testinde 
56 soru bulunacak ve 
85 dakika süre verile
cek. Coğrafya-1 
testinde ise 24 soru

sorulacak, 35 dakika 
süre verilecek.
24 Haziran Pazar 
günü yapılacak LYS- 
2 Fen Bilimleri 
Sınavı'na 308 bin 702 
aday katılacak. Tek 
oturumda uygu
lanacak sınav, 135 
dakika sürecek.
Adaylara 90 sorunun 
yöneltileceği sınav
da, Fizik, Kimya ve 
Biyoloji testleri yer 
alacak. Testlerde 
30'ar soru bulunacak 
ve 45'er dakika süre 

verilecek.
Testler ayrı soru 
kitapçıklarında bulu
nacak ve tek cevap 
kağıdı kullanılacak. 
-Sınavdaki yasaklar-

Adayların sınava 
gelirken yanlarında 
mutlaka "2012-LYS 
Sınava Giriş Belgesi" 
ile fotoğraf ve TC 
Kimlik Numarası 
bulunan "nüfus cüz
danı" veya "pas
aport" bulundur
maları gerekiyor.

Bu belgelerini eksik
siz olarak yanında 
bulundurmayan 
aday, mazereti ne 
olursa olsun LYS'ye 
alınmayacak. Bir 
aday, bu belgeleri 
yanında olmadığı 
halde sınav merkezi 
yöneticilerinin, bina 
ve salon sorumlu
larının veya ÖSYM 
temsilcilerinin 
kararıyla herhangi bir 
salonda sınava alın
mış olsa bile, bu 
adayın sınavı ÖSYM 

Başkanlığınca geçer
siz sayılacak. 
Sınav binalarında 
hiçbir eşya sınava 
alınmayacağından, 
adayların sınav 
binalarına bu belge 
ler dışında herhangi 
bir eşya getirmeme 
leri gerekiyor. 
Sınavda kullanılacak 
kalem, silgi, 
kalemtıraş, saat gibi 
gereçler ile şeker ve 
peçete bütün aday
lara ÖSYM tarafından 
sağlanacak. 
Adaylar sınava 
şeffaf pet şişe içinde 
su getirebilecek. 
Sınavların yapıldığı 
binalara girişte, 
adayların ve sınav 
görevlilerinin üstleri 
emniyet görevlileri 
tarafından elle ve 
dedektörle aranacak. 
Adaylar, çanta, cep 
telefonu, saat, kablo
suz iletişim sağlayan 
bluetooth gibi ciha
zlar ile kulaklık, 
kolye, küpe, yüzük 
(alyans hariç), 
bilezik, broş, 

metal para gibi 
metal içerikli eşyalar 
ve her türlü elektro 
nik/mekanik cihaz 
sınav binasına kesin
likle alınmayacak. 
Sınavın yapıldığı 
bina içerisinde 
sınav öncesinde, 
sınav sırasında ya da 
sınavdan sonra bu 
tür cihazları taşıdığı 
tespit edilen adayın 
sınavı geçersiz 
sayılacak.
Bina girişinde 
yığılmaya yol 
açılmaması için 
adayların, çanta ve 
benzeri eşyalarını 
sınava girecekleri 
binalara getirmeme 
leri, sınava metal 
aksesuar içermeyen 
sade bir kıyafetle 
gelmeleri, sınavdan 
en az 1 saat önce* 
sınav yapılacak 
bina önünde bulun
maları, sınav 
salonlarına zamanın
da alınabilmeleri 
açısından son 
derece önem 
taşıyor.

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

4

‘Gemlik Körfez’

« M TEfllMZ 
İLE HİaiETİhtoErâ 

GÜLER AJANS 
MATBAACILIK-YAYINCİLIK-REKLAMCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak ,
Stüdyo Prestij yanı No: 3® GEMLİK 

Tel: (0.224)513 96 S3

www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Sahillerimiz Pazar günü full çekti
Yakıcı sıcakların devam ettiği bugünlerde, 
Bursa ve çevresinde yaşayanlar, Pazar 
günü deniz kenarlarına akın ettiler. 
Pazar sabahı, erken saatlerde sıcakların 
etkisiyle denize girerek serinlemek isteyen 
vatandaşlar, Kumla, Kurşunlu ve Karacaali 
Narh sahillerini doldurdular. Çoluk çocuk, 
Kumla sahillerine full çeken günübirlikçiler, 
dün denizin tadını çıkarırlarken, yanlarında 
getirdikleri şemsiyeleri açarak güneşten 
korunmaya çalıştılar. Haberi sayfa 1O’da

25 Haziran 2012 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Düğün dönüsü lacia: 
2ölu3yaralı

Düğün dönüşü meydana gelen 
kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 
kişi de yaralandı. Otomobilin 
sağ taraftan sıkıştırıldığı öğrenil
di. Haberi sayfa 3’de

Gemlik’in en eski ve kullanılan sinemasının sahibi, müteahhitle anlaştı.

ATLAS SİNEMASI YIKILIYOR
Gemlik Kızılay'ı 35 
çocuğu sünnet ettirdi

Balıkpazarı Mahallesi’nde bulunan ve 
Gemlik’in en eski sineması olan Atlas 
Sineması yıkılarak yerine bina yapılacağı 
öğrenildi. 1949 yılında yapılan ve 1951 
yılında Hüseyin Avcı tarafından çalıştırıl
maya başlayan Atlas Sineması, o günden 
beri sinema olarak hizmet veriyor. Hüse 
yin Avcı’nın torununa miras olan kalan 
Atlas Sinema sı’nın Demir İnşaat Ortaklığı 
ile anlaştı ğı ve yıkım çalışmalarına Ağus 
tos ayında başlanacağı öğrenildi. Syf 2’de

Türk Kızılay Derneği Gemlik Şubesi, bu yıl 
6. ncısını düzenlediği sünnet şöleninde 35 
muhtaç çocuğu sünnet ettirdi. Syf 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Kritik günler
Türkiye ile Suriye arasında aylardır süren it 

dalaşı, nihayet sıcak çatışmaya dönüştü.
Önceki gün, Türk Hava Kuvvetlerine ait F-4 

keşif uçağı, Suriye kara sınırlarına 1 kilometre 
girdiği için Rus yapımı SA-11 füze ile vuruldu.

Denize düştüğü sanılan F-4’ün pilotlarının 
aranmasına başlandı.

İki gündür tüm dünya, bu sıcak gelişmeyi 
heyecanla izliyor.

Bir zamanlar Türkiye Cumhuriyeti Hüküme 
tinin kankası olan Essat Rejimi, batılı dost
larımız ve ABD’nin istemleri ile düşman oldu.

Yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı, sınırdaki 
mayınların temizlenmesi, pasaportsuz giriş 
çıkış ve su sorunlarının giderilmesinden aylar 
sonra Türkiye’nin yolu Suriye’den ayrıldı. 4’de

HAS Parti Gemlik İlçe Başkanı Emir 
Kantur, Merkez Cami ve Belediye Hizmet 

Binasının yeri konusunda yaptıkları 
anketin sonuçlandığını söyledi

Cami veri 
Parka, Belediye 

Binası Sosyal 
Yasama yapılsın
Has Parti Gemlik 
İlçe Başkanı Emir 
Kantur, Çarşı 
Camiinin ve 
Belediye Hizmet 
Binasının yerinin 
nerede olması 
konusunda 
yaptıkları anketin 
sonuçlandığını

söyledi.
Kantur, Gemlik 
halkının yüzde 
50.7’si Cami 
yerinin mevcut 
Atatürk Parkı’nın 
bulunduğu alanda 
yapılmasını iste
diğini söyledi.
Haberi sayfa 5’de

308 hin 702 üniversite 
adayı LYS sınavlarmfla 

gelecekleri için ter döktü
Lisans Yerleştirme 
Sınavı (LYS)-2'de 
308 bin 702 üniver
site adayı ter dö 
kerken, veliler de 
okul bahçelerinde 
dua ederek bekledi. 
Fen bilimleri tes

tinin yer aldığı LYS- 
2, saat 10.00'da 
başladı. 120 dakika 
süren sınav 
öncesinde çocuk
ların heyecanlı 
olduğu gözlendi. 
Haberi sayfa 5’de

Yıkıntı Restaurant 
ikinci kez soyuldu
7 Mart 2012 gecesi kimliği belirsiz hırsızlar 
tarafından soyulan Gemlik Orhangazi Kapı 
kayalar mevkiinde bulunan Yıkıntı Resta 
urant Cuma akşamı ikinci kez soyuldu. 2’de

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

Kafayı yemek üzereyiz.
“Ne insanlar gördüm üzerinde elbisesi 

yok; ne elbiseler gördüm içinde insan 
yok.” Mevlana ne güzel’söylemiş. Ağzına 
ve yüreğine sağlık... Eskilerin bir sözü 
daha vardı “zarfa bakma mazrufa bak” 
diye...

Ne kadar da doğru...
Ülkemizde ve dünyada yaşayan insanların 

görünüşüyle ya da yaşam biçimiyle 
tümüyle çelişkili uygulamalarını gördükçe , 
insanın aklı duruyor.

Gerçi, tüketim fırtınasına yakalanan glob
alleşme gemisinin yolcuları da başka türlü 
olacak değildi ya...

Sırtı hoş içi boş insan tipi oluşturuldu ve 
her geçen gün de geliştiriliyor.

Gazeteler, dergiler, televizyonlar dışı 
süslü içi kirli insanlardan geçilmiyor.

Önceki gün bir devlet memuru arkadaşım 
ziyaretime geldi.

Gerçekten devletin sonuna kadar memu
ru...

Maaşından başka beklentisi olmayan 
nitelikli memurlardan biri...

Havadan sudan konuşurken konu 
ülkenin ekonomik yapısına ve tüketim 
yarışına geldi.

Olayı örneklerle daha da derinleştirdik.
Yurttaş bir kurumda memur...
Aylık gelin /ou y i l.
26.000 YTL otomobil kredisi kullanmış 

bir araç almış.
Ayda da kredi aldığı kuruma ödeyeceği 

para 700 YTL.
ilk ay gelmiş
Borç harç taksit ödenmiş.
İkinci ay gelmiş.
Yine borç harç...
Üçüncü ay iş tıkanmış.
Ödeme gücü kalmamış.
Şimdi yana yakıla müşteri arıyormuş.
Arabayı aldığı değerin altında bir fiyatla 

satacak aylık borç ödemelerinden kurtula
cak.

Kim karlı?
Yurttaş mı?
Ona krediyi veren kuruluş mu?
Arabayı satan mı?
Kuşkusuz bu ticaretin tek kaybedeni 

yok...
Örnek çok.
Çoğalt çoğaltabildiğin kadar.
Harcamak kolay...
Ancak kazanmak zor...
Hem de çok zor
Önemli olan kazanç-harcama dengesini 

oturtabilmek.
Yani bütçeyi deldirmemek...
Kuşkusuz olay bir eğitim meselesi...
Ancak iş sadece akademik eğitimle bit

miyor...
Çünkü eğitim;
Neredeyse doğuştan başlayan aileyle, 

okulla, çevreyle biçimlenen çok büyük bir 
organizasyon...

Önemli olan bu organizasyonun doğru 
noktalarında doğru eğitmenlerle karşılaşa
bilmek...

Denk gelmediği zaman ayvayı yediğinin 
resmidir

Ne yazık ki ve de acı ki biz ayvayı yedik. 
Şimdi de kafayı yemek üzereyiz

Gemlik’in en eski ve kullanılan sinemasının sahibi, müteahhitle anlaştı.

HILUS SİNEMASI YIKILIYOR
60 Yıldır Gemliklilere sinemayı sevdiren 

kültür yuvası yıkılarak yerine bina yapılacak
Gemlik’in en eski 
sineması olan Atlas 
Sineması yıkılarak 
yerine bina yapıla
cak.
1949 yılında yapılan 
ve 1951 yılında 
Hüseyin Avcı 
tarafından çalıştırıl
maya başlayan 
Atlas Sineması, o 
günden beri sinema 
olarak hizmet 
veriyor.
Hizmete girdiğinde 
ilçenin tek eğlence 
merkezi olan Atlas 
Sineması, rakibi İnci 
Sineması ve daha 
sonraki yıllarda ise 
Şirin Sineması ile 
birlikte, Gemliklilere 
sinema zevkini 
yaşattı.
Kışlık ve yazlık 
salonlarıyla gündüz 
ve qece iki seans 
halinde gösterimde 
bulunan Atlas 
Sineması kurulduğu 
günden beri Avcı 
Ailesi tarafından 
işletildi.
Sinema kültürünü 
Gemliklilere

aşılayan Atlas 
Sineması’nın 
yıkılarak inşaat 
yapılacağının 
duyulması üzüntü 
yarattı.

MÜTEAHHİTLE 
ANLAŞTILAR 
Hüseyin Avcı’nın 
ölümünden sonra

oğlu ve damadı 
Nafiz Aldoğan 
tarafından işletilen 
Atlas Sinemasının 
uzun yıllar 
Müdürlüğünü yapan 
Şevket Şenöz ve 
teknik ekibi Esat 
Değer ile Yavuz 
Yalazan, Necdet 
Bulut sinemayı

bugünlere getirenler 
oldular.
Hüseyin Avcı’nın 
torununa miras olan 
kalan Atlas Sinema 
sı’nın Demir inşaat 
Ortaklığı ile anlaştı 
ğı ve yıkım çalış
malarına Ağustos 
ayında başlanacağı 
öğrenildi.

Yıhniı Bestauraaı iMnci kez sowiMu
Gemlik Orhangazi 
Yolu Kapıkayalar 
mevkiinde bulunan 
Yıkıntı Restaurant 
önceki gece ikinci 
kez soyuldu. 
Mustafa Özlü 
tarafından Karsak 
Deresi’nin kenarına 
1970 li yıllarda dış

cephesi şişelerle 
yapılan Yıkıntı 
Restaurant, 
Mustafa Özlü’nün 
vefatından sonra 
Kemal Özlü tarafın
dan uzun yıllar 
çalıştırıldıktan 
sonra, geçtiğimiz yıl 
İsmail Uzunkaya’ya

kiralanan ünlü 
restaurant, 17 Mart 
2012 gecesi kimliği 
belirsiz hırsızlar 
tarafından kamyon 
yanaştırılarak 
soyuldu.
Cuma günü akşamı 
yeniden 
soyulan Yıkıntı

Restaurantın 
mutfak bölümünde 
bulunan modern 
mutfak 
malzemelerinin 
tamamı hırsızlar 
tarafından çalındı. 
Olayla ilgili soruş
turmanın devam 
ettiği öğrenildi.

KfiŞ€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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Buğun dönüsü te 2 olu 3 «aralı
Düğün dönüşü 
meydana gelen 
kazada 2 kişi 
hayatını kaybetti, 3 
kişi de yaralandı. 
Edinilen bilgilere 
göre, Bursa’da 
İmamlık yapan 
İbrahim ve Isa C. 
kardeşler ile eşleri, 
Inegöl-Bursa kara 
yolu üzerindeki 
köftecide düzenle
nen düğün sonrası, 
köyleri «olan 
Hamamlı köyündeki 
başka bir düğüne 
katılmak üzere yola 
çıktılar.
Bursa’da Alanyeri 
Camiinde imam 
olarak görev yapan 
İbrahim C.yöneti- 
mindeki özel otomo
bil, İnegöl Şehirlera 
rası Otobüs 
Terminali mevkiine 
yaklaştığı sırada, 
iddiaya göre solla
ma yapmak isteyen 
sürücü H. Y. yöneti
mindeki özel otomo
bil tarafından

Mananda kurşununa hedel »Mu
Bursa’da bir barda 
eğlenen 2 kişi bardan 
çıktıktan sonra oto
mobile bindi. 
Yanındaki silahla 
rastgele ateş eden 
zanlı bar önünde 
bulunan bir kişiyi 
yaraladı. Olay,

sıkıştırıldı.
Sıkıştıran otomo
bilin sağ tarafdan 
çarpması sonucu, 
sürücü direksiyon 
hakimiyetini kaybet
ti. Sürücü I. C.’ın 
uzun süre fren yap
masına rağmen özel 
otomobil anayolun 
alt yolu olan Şehit 
Er Mustafa Pehlivan 
oğlu Sokağa uçtu. 
Anayol ile alt yolu 
ayıran bariyerleri ve 
ağaçları aşarak yak
laşık 2 metre aşağı 

merkez Nilüfer 
ilçesi Karaman 
Mahallesi Kültür 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
İddiaya göre E.G. 
isimli şahıs barda 
alkol aldıktan sonra 
otomobile binerek 

uçan özel otomo
bilde tam anlamıyla 
can pazarı yaşandı. 
Görgü tanığının 
haber vermesi üze 
rine kaza yerine çok 
sayıda 112 Acil 
Servis Ambulansı 
ile İtfaiye Arama 
Kurtarma ekibi sevk 
edildi.
Yaralılar 112 Acil 
Servis Ambulansları 
ile İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisine 
kaldırılarak tedavi 

eve gitmek istedi. 
Ancak 
şahıs yanındaki 
silahı çıkararak barın 
önüne doğru ateş 
etmeye başladı. Bu 
sırada barın önünde 
duran T.S. isimli 
bayan kalçasından 

altına alınırken, 
yaralılardan 60 
yaşındaki Yadigar C. 
hastaneye ulaştırıla- 
madan yolda ha 
yatını kaybetti. 
Kazada hayatını 
kaybeden Yadigar 
C.’ın eşi 57 yaşında
ki 3 çocuk babası, 
Bursa’da Karakadı 
Camiinde İmam- 
Hatip olarak görev 
yapan İsa C.’da ağır 
yaralı olarak 
kaldırıldığı has
tanede yapılan 
bütün müdahalelere 
rağmen kurtarılama
yarak hayatını kay
betti. Özel otomo
bilin sürücüsü 50 
yaşındaki, Alanyeri 
Cami İmamı İbrahim 
C. ile eşi 44 yaşın
daki İfaket C. ve 
araçta bulunan 68 
yaşındaki Müzeyyen 
Ö. yaralı olarak 
getirildikleri İnegöl 
Devlet Hastanesinde 
tedavi altına 
alındılar.

yaralandı. Yaralı 
bayan olay 
yerine gelen 
ambulansla Çekirge 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılırken, ateş 
eden E.G. polis 
tartafından 
gözaltına alındı.

Yolcu otobüsü lit
molosiMei çarpıştı

Karacabey'de moto
siklet ile yolcu oto
büsünün çarpışması 
sonucu 1 kişi öldü. 
Taşpınar köyünde 
özel bir çiftlikte 
çobanlık yaptığı 
öğrenilen Ayhan 
Aybey'in (41) kul
landığı plakasız 
motosiklet ile E. S. 
(38) yönetimindeki 
yolcu oiuoüsü, 
Bursa-İzmir kara 
yolu Çingençeşme

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

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA"

WTWffl ABONE OLDUNUZ MU?
«IILİI'İI İli «lllll IİUIİ «IIITIII 
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mevkisindeki 
Harmanlı köyü 
çıkışında çarpıştı. 
Motosiklet, çarpış
manın etkisiyle 
yolcu otobüsünün 
altında metrelerce 
sürüklendi.
Sürücü Aybey, kaza 
yerinde hayatını 
kaybetti.
Aybey'in cesedi, 
r\diduciucy uevıeı 
Hastanesi'nin 
morguna kaldırıldı

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

MmMiii lım iletilmeyince canına tıımak isledi
Bursa’da, sevgilisi ile 
evlenmelerine izin 
verilmeyen bir kişi, 
Setbaşı Köprüsü’ne 
çıkarak canına kıy
mak İstedi. Elinde 
ekmek bıçağı bulu
nan şahıs, polisin iki 
saat süren ikna 
çabalarının ardından 
köprüden indirildi. 
Olay, saat 18.30 
sıralannda merkez 
Osmangazi İlçesi 
Setbaşı Köprüsü’nde 
meydana geldi. Kız 
arkadaşı ile İlişkisi 
olan M. E., 
sevgilisinin ailesi 
evlenmelerine İzin 
vermemesi üzerine 
Setbaşı Köprüsü’ne 

çıkarak canına kıy
mak istedi.
Elindeki ekmek 
bıçağıyla kimseyi 
yanına yaklaştır
mayan şahıs, sık sık 
alkol alarak talep
lerinin yerine geti 
rilmesini istedi. Olay 
yerine gelen polis 
ekipleri şahsı uzun 
süre ikna etmek iste
di. Polisin yardım 
talebini geri çeviren 
şahıs, "Sevgilimin 
ailesi buraya gelme
den inmem” diyerek 
polislerden yardım 
istedi. Kendisi ile 
konuşmak için yak
laşmaya çalışan ekip 
leri elindeki bıçakla

tehdit eden genç, 
basın mensuplarına 
fotoğraflarını çek
memesi için tehditler

savurdu. Bu sırada 
itfaiye ekipleri, şah
sın canına kıyma ihti 
maline karşı

köprünün altına bran 
da serdi. Rahat tavır
ları ile dikkat çeken 
genç, iki saat süren

ikna çabalarının 
ardından kararından 
vazgeçti. Polislerden 
yardım sözü alan 
genç, polis 
merkezine götürüldü.

FİLM GİBİ 
İZLEDİLER 
Köprünün en işlek 
olduğu saatlerde 
gerçekleşen olayda, 
vatandaşlar meraklı 
gözlerle olan biteni 
uzaktan seyretti. Bazı 
sürücüler, araçlarını 
durdurarak polis ile 
gencin diyalogunu 
izledi. Bazı vatan
daşlar ise intihar 
girişimini cep tele
fonlarına kaydetti.



25 Haziran 2012 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 4

Güne Bate
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Kritik günler..
Komşularla sıfır problem diye başlayan 

hükümetin dış politikası birden değişti.
Suriye’de -aynı Tunus, Cezayir, Mısır ve 

Libya’da olduğu gibi- rejim muhalifleri Türki 
ye üzerinden Essad’a karşı ayaklandırıldı.

Arkasında Çin, Rusya ve İran’ın da bulun
duğu Suriye, yönetime karşı ayaklananlara 
karşı sert tavırlar aldı.

ABD, Uzakdoğuda, Irak’da, Afganistan’da 
bu ülkelerin iç işlerine yaptığı müdahalelerle 
büyük sıkıntılar yaşadı.

Suriye olayında dışta kalıp, bu ülkenin 
karıştırması ve rejimin yıkılması için elini 
ateşe sokmadan, Türkiye’yi kullanıyor.

Amerika Suudi Arabistan, Katar Şehlikleri 
finansmanıyla, Mısır’ın yeni efendisi Müslü 
man Kardeşler ve Türkiye üzerinden muha 
lifleri silahlandırıyor.

Suriye’de çatışmalar ve ölümler artarken, 
Birleşmiş Milletler, Nato Libya’da olduğu 
gibi bu ülkeye doğrudan müdahale edemi 
yor.

Çünkü Rusya ve çin faktörü ağır basıyor.
Buna karşın Türkiye hükümeti, efelenmesi

ni sürdürüyor.
Suriye’nin iç işlerine doğrudan müdahale 

ediyor.
Erdoğan, Esad’a sopa gösteriyor.
Erdoğan ile Essad arasındaki dostluk artık 

düşmanlığa dönüştü.
Türkiye bir çeşit AB ve ABD nin taşeron

luğuna soyunuyor.
Bahar Devri minin yaşandığı ülkelerde ve 

Filistin de Islamın Yıldızı olarak parlatılan 
Erdoğan, Suriye’ye doğrudan müdahale ile 
kahraman olmanın sevdasında diyebiliriz.

Böyle bir ortamda, Türk Hava Kuvvet 
lerinin keşif uçağının Suriye sınırını aşması 
ve orada koşullanan Rus füzelerini belirle 
me çalışması, maalesef fiyasko ile sonuç
landı.

Uçağımız Suriye tarafından düşürüldü.
Hükümet ve silahlı kuvvetler uçağın düştü 

ğünü kamuoyundan 8 saat gizledi.
Sessizlik sürüyor...
Bu arada Suriye Dışişleri Bakanı yaptığı 

açıklamada özür diledi.
Bu yeterli olacak mı, yoksa Türkiye bunu 

vesile yapıp karşı müdahalede bulunacak 
mı?

Pek sanmıyorum.
Pozisyon olarak görünürde Türkiye başka 

bir ülkenin sınırını aşmış ve uçağı düşürül 
müş.

Biz de olsak aynısını yapardık.
Hem de iki ülke arasının böylesi gergin 

olduğu bir dönemde.
Türkiye'nin sıcak bir çatışmaya girmesini 

beklemiyorum.
ABD seçimleri öncesi, Obama buna izin 

vermez.
Sonra ilk düşürülen uçağımız bu değil.
Kardak krizi sırasında Yunanlılar bir 

Miragemizi vurmuştu uhutuldu mu?
Dış siyaset öyle efelenmeyle olmuyor. 

Dikkatli olmazsak, başımıza yeni işler 
açarız.

Siyaset hamaset değil, sağduyu gerektirir.

&Y
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Türk Kızılay Derneği 
Gemlik Şubesi, bu 
yıl da 35 muhtaç 
çocuğu sünnet 
ettirdi.
Sünnet düğünlerini 
geleneksel hale 
getiren Türk Kızılay 
Derneği Gemlik 
Şubesi, Cumartesi 
günü Belediye 
Düğün Salonu’nda 
Derneğe kayıt yapa 
tiran 35 çocuğun 
erkekliğe merhaba 
dediği sünnet 
düğününü yaptı. 
Çocukların 
ailelerinin de 
katıldığı sünnet 
şöleni, Merkez 
Solaksubaşı Camii 
İmamı Süleyman 
Yedek’in okuduğu 
kuran ve 
mevlütten sonra 
çocukların sünneti 
gerçekleşti.
Bu yıl 6. sının 
düzenlendiği sünnet 
şöleninin devam

II

edeceğini söyleyen 
Dernek Başkanı 
Özler, “Gemlik 
Kızılay’ı olarak 
gelenek haline 
getirdik. Muhtaç 
çocukların sünnet 
ettirilmesini 
sürdüreceğiz.
Sünnet törenimizde 
maddi ve manevi 
katkılar koyan

Üçel Pastanesi 
pilavımızı yapan 
Gözde Yemek 
Sanayii’ne ayrıca 
kurum, kuruluşlara 
ayrıca kişilere 
teşekkür ediyoruz. ’ 
dedi.

Öte yandan, 
Temmuz ayında 
başlayacak olan 
Ramazan ayı 
nedeniyle, Kızılay 
Derneği Gemlik 
Şubesi bu yıl da 
Orhangazi 
Caddesi’ndeki 
binasında muhtaç 
ailelere sıcak yemek 
dağıtacak.
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RAMAZANDA 
SICAK YEMEK 
DAĞITILACAK

Kömla Halk Paıan'nüa ikileri aolılö
Küçük Kumla Halk 
Pazarı’nda işyerleri 
tamamen doldu. 
Geçtiğimiz yıllarda, 
Kumla Deresi 
kenarında kurulan 
ve Kumlalılar ile 
çevreden gelenlerin 
büyük beğenisini 
toplayan Halk 
Pazarı, 2011 yılında 
Abdullah Aslan 
Caddesi’nde bulu
nan eski yazlık sine
manın bulunduğu 
yere taşınmıştı. 
2011 yılı yazında 
tamamı kiralan
mayan ve boş kalan 
Halk Pazarı’nın bu 
yıl tamamı kiralandı. 
60 işyerinin 9 
metrekaresi bin 800 
liradan kiralandığı 
öğrenilen Halk 
Pazarı’nda hafta 
sonu Kumlalıların en 
çok gezdikleri alan
lardan biri oldu. 
Halk Pazarı esnafı, 
sezonun bereketli 
geçmesini diledik
lerini belirttiler.
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HAS Parti Gemlik İlçe Başkanı Emir Kantur, Merkez Cami ve Belediye Hizmet Binasının yeri konusunda yaptıkları anketin sonuçlandığını söyledi

Cami yeri Park'a, Beleıliye Binası Sosyal Yaşama yapılsın
Has Parti Gemlik 
İlçe Başkanı Emir 
Kantur, Çarşı 
Camiinin ve 
Belediye Hizmet 
Binasının yerinin 
nerede olması 
konusunda yaptık
ları anketin sonuç
landığını söyledi. 
Kantur, Gemlik 
halkının yü±de 
50.7’si Cami yerinin 
mevcut Atatürk 
Parkı’nın bulunduğu 
alanda yapılmasını 
istediğini söyledi. 
Has Parti ilçe 
Başkanı Kantur’un 
açıklaması söyle: 
“Gemlik'e yapılacak 
hizmet ve yatırım
ların ben yaptım 
oldu mantığından 
ziyade o hizmetler
den yararlanacak 
Gemlik halkının fikir 
ve görüşleri doğrul
tusunda hareket

ledik, sonuçlar 
aşağıdaki gibidir.

YÜZDE 50.7’si

edilmesi adına Has 
Parti olarak Merkez 
Çarşı Cami’nin 
nereye yapılması ve
Belediye Hizmet 
binasının nerede 
olması gerektiğini 
bir ay önce başlat
mış olduğumuz 

anket ile 1000 
Gemlikli hemşehri
lerimize sorduk, 
Bugün yaptığımız 
anketin sonuçlarını 
Gemlik kamuoyunla 
paylaşmak amacıyla 
böyle bir basın 
toplantısı düzen-

PARKA YAPILSIN
DİYOR
Merkez Çarşı 
Cami’nin nerede 
olmasını istersiniz 

sorumuza 
halkımızın % 50.7’si 
yani 507 kişi parkın 
bulunduğu alanı 
istemektedir. Ankete 
katılanların yüzde 
31.9 u, 319 kişi 
Belediye binasının 
olduğu alana yüzde 
14.4 ü 144 kişi aynı 
yerinde kalsın 
derken yüzde 3’ü de 
yani 30 kişide 
değişik önerilerde 
bulundu.
Belediye hizmet 
binası nerede olmalı 
sorumuza yüzre 
55.9 yani 559 kişi 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’ni yüzde 
34.1’i 341 kişi şu 
ana kadar hizmet 
veren Belediye 
binasını aynı 
yerinde kalmalı, 
yüzde 5.6 sı 56 kişi 
Taş Ocakları mevki
inde, yüzde 4.4’ü, 44 

kişi de kendi önerisi 
olarak AVM'nin 
olduğu bina diyerek 
fikir beyan etmişler 
dir. Yukarıda açık
ladığımız anket 
sonuçlarından çıkan 
çoğunluk talebi net 
olarak Merkez Cami 
Parkın bulunduğu 
alana, belediye 
hizmet binasının da 
ilçe merkezin de 
yani Sosyal Yaşam 
Merkezi veya yıkımı 
konuşulan belediye 
binasında devam 
etmesi hususunda 
hemfikirdirler. Has 
Parti olarak 
halkımızın bu talep
lerini kendi parti 
talebimiz olarak 
kabul ediyor ve bu 
isteklerini yetkili 
makamlara iletmeyi 
ve takibini 
kendimize bir görev 
olarak görüyoruz."

308 kill TO2 iiniHrsfte >0hi ITS 
sınavlannila gelecekleri için terdölıtü

Her üniversiteye ili 
yeni rektör atanacak

Lisans Yerleştirme 
Sınavı (LYS)-2'de 
308 bin 702 
üniversite adayı 
ter dökerken, 
veliler de okul 
bahçelerinde dua 
ederek bekledi. 
Fen bilimleri testinin 
yer aldığı LYS-2, 
saat 10.00'da 
başladı. 
120 dakika süren 
sınav öncesi 
sabahın erken saat
lerinden itibaren 
okulların önünde 
toplanan öğrenciler 
ve sınav görevlileri, 
girişte emniyet 
görevlileri tarafın
dan elle ve dedek- 
törle arandı.
Kız öğrencilerin 
takı ve tokaları 
alınırken, su 
şişelerinin üzerinde
ki kağıtlar da

çıkarıldı. Girişte 
ayrıca adayların 
kimlikleri ve sınava 
giriş belgeleri kon
trol edilirken, salon
lara giren üniversite 
adaylarına sınavda 
uyulması gereken 
kurallarla ilgili bilgi 
verildi. ÖSYM'yi 

temsil eden özel 
görevliler, sınav 
sırasında da salon
ları dolaşıp gerekli 
gördükleri takdirde 
belge ve kimlik kon
trollerini yeniden 
yaptı.
Çocukların heyecan
lı olduğu 

gözlenirken, sınavın 
başlamasıyla 
ailelerin de tedirgin 
bekleyişi başladı. 
Öğrencilerden daha 
heyecanlı olduk
larını söyleyen bazı 
vatandaşlar, dışarı
da Kur'an-ı Kerim 
okuyarak bekledi 

Cumhurbaşkanı 
Gül her üniver 
siteye iki rektör 
atanacağını söyledi. 
Gül, yeni YÖK 
kanununda yer 
alacak üniversite ve 
rektörlük modeline 
göre her üniversit
eye biri akademik 
diğeri idari olmak 
üzere iki rektör 
atanacağını söyledi 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, 
eğitim muhabir
leriyle birlikte mem
leketi Kayseri'de 
Abdullah Gül 
Üniversitesi'nde 
incelemelerde 
bulundu. 
Gazetecilere ismini 
taşıyan üniversiteyi 
gezdiren Gül, YÖK 
Kanunu'nda üniver
sitelerin yönetimle 
rine ilişkin yeni 
önerileri olduğuna 
dikkat çekerek, 
"Mevcut sistem, 
doğrusu çok zor
landığım, mutlu 

olmadığım bir alan. 
Mevcut sistemin 
yerine, mütevelli 
heyetinin olmasını 
çok ciddi araştır
malar yaparak 
akademik rektörle, 
yöneticinin ayh r. 
olması gerekir*', 
dedi.
Gül şöyle konuştu: 
"Şimdi düşünün çok 
muazzapı bir kalp 
uzmanı ya da elek
tronik mühendisi 
profesör veya bir 
felsefeci, pat diye 
karşınıza çıkıyor ve 
idareci oluyor. 10 
bin kişiyi idare edi‘ 
yor. Bunun kaynak 
israfı olduğu 
kanaatindeyim.
Mevcut rektörlük 
seçimlerinde benim 
siyaset hayatımda 
görmediğim çirkin
likler oluyor. Birden 
buna geçilebilir mi o 
ayrı ama akademik 
rektörün ayrı üniver
site yöneticilerinin 
ayrı olması lazım."
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Bursa'n m yeni turizm rotası masaya yatırıldı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin Kültür 
ve Turizm Bakanlığı 
işbirliğiyle düzen
lediği ‘Kültür Yolları 
ve İnanç Turizmi 
Çahştayı’nda 
Bursa’nın turizm 
rotası ele alındı. 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Genel 
Müdür Yardımcısı 
Serhad Akcan, özel
likle kültür ve 
medeniyetlere ait 
izlerin gün yüzüne 
çıkarılması için 
yapılan kazılara 
ayrılan ödeneğin 
2002 yılına göre 25 
kat artırılarak, 48,1 
milyon TL’ye 
çıkarıldığını söyledi. 
Bursa’da tarihi ve 
kültürel mirasın 
ayağa kaldırılması 
ve kentin turizm 
pastasından aldığı 
payın artırılması 
amacıyla yoğun bir 
çalışma sergileyen 
Büyükşehir 
Belediyesi, turizmin 
geleceği açısından 
önemli bir çalışmaya 
ev sahipliği yaptı.

Daha önce ‘Kültür 
Yolları’ adı altında 
Ocak ayında 
Afyon’da ve Şubat 
ayında da Çorum’da 
düzenlenen çalış-* 
tayın Bursa ayağı 
ise kentin inanç tur
izmi potansiyeli 
açısından Kültür 
Yolları ve İnanç 
Turizmi olarak 
değiştirildi. Çandarlı 
İbrahim Paşa Kültür 
Merkezi’nde düzen
lenen çalıştayda, 
Bursa’nın yeni tur
izm rotası masaya 
yatırıldı.
Çalıştayın açılışında 
konuşan Kültür ve 
Turizm Bakanlığı 
Genel Müdür 
Yardımcısı Serhad 
Akcan, bakanlığı 
uyguladığı poli
tikalar sayesinde 
Türkiye’nin son yıl
larda turizm 
konusunda büyük 
bir atılım yaptığını 
söyledi. 2011 yılında 
31,5 milyon yabancı 
turist ile Türkiye’nin 
dünya genelinde 
önemli bir sıraya

geldiğini ifade eden 
Akcan, 2010 yılı veri
lerine göre ise 
Türkiye’nin turizm 
gelirleri bakımında 
9’uncu sırada yer 
aldığını vurguladı. 
Türkiye’nin turizm 
gelirlerinin de 23 
milyar dolar 
seviyesini aştığını 
dile getiren Akcan, 
“Bu olumlu tablonun 
gerçekleşmesi 
Bakanlığımız tarafın
dan uygulanan 
doğru politikalarla 
sağlanmıştır. Özellik
le kültür ve 
medeniyetlere ait 
izlerin gün yüzüne 
çıkarılması için 
yapılan kazılara 

ayrılan ödenek 2002 
yılına göre 25 kat 
artırılarak, 48,1 
milyon TL’ye 
çıkarılmıştır. Buna 
bağlı olarak 2002 
yılında 57 olan kazı 
alanı bugün 123’e 
çıkarılmıştır. Kültür 
yılları ve inanç turiz
mi açısından Bursa 
bizim için önemli bir 
kent. Bu nedenle 
çahştayın 
üçüncüsünü burada 
yapıyoruz. Yine 
Bursa’nın termal yol
lar konusunda 
Avrupa Konseyi’ne 
sunduğu dosyayı 
çok Önemsiyoruz ve 
bu girişimin diğer 
kentlere de örnek 

olmasını istiyoruz” 
diye konuştu.
Sosyal yaşama 
büyük katkı 
Büyükşehir 
Belediyesi Kültür 
Sanat Danışmanı 
Ahmet Erdönmez 
ise Bursa’da 
kültür turizminin 
daha da ivme kazan
ması yönünde 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan hayata geçirilen 
çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. Bursa’nın 
kültür ve sanatta 
önemli kentlerden 
biri haline geldiğini 
ifade eden 
Erdönmez, “Bir gün 
içinde kentin farklı 
noktalarında 10’larca 
uluslararası sanatsal 
etkinlik göre
bilirsiniz. Yine kentin 
her köşesinde 
restore edilerek 
fonksiyon 
kazandırılan tarihi 
yapıları görmeniz 
mümkün. Restore 
edilen bu tarihi 
yapılar aynı zaman
da bulundukları 

bölgedeki sosyal 
yaşama da önemli 
katkılar sağlıyor. 
Bu yapılar 
sayesinde insanların 
kültüre ve tarihi 
eserlere bakış açısı 
olumlu yönde 
değişiyor. Bu genel 
vizyon sayesinde 
Bursa’nın son 4 
yılda çok önemli bir 
noktaya geldiğini 
söyleyebiliriz. Bu 
çalıştay da kültür 
politikalarımızın 
yeniden şekillen
mesi açısından ken
timiz için büyük 
önem taşıyor” dedi. 
Uludağ Üniversitesi 
Öğretim Üyesi 
Prof.Dr. Yusuf 
Oğuzoğlu ise 
günümüzde turizm 
gezip görmenin 
ötesinde farklı 
şekillerde anlam
landırılması gerek
tiğini belirterek, tur
izmin yeni beklenti
lerini karşılayacak 
şekilde Bursa’nın 
kendini çok iyi 
hazırladığını vurgu
ladı.

elm& sekeri Mllllllllutllllllliillllllil
------KREŞLERİ İnternet üzerinden 

araç satışı ve oto
mobil firmalarının 
şehir merkezinde 
sıfır araç satması, 
ikinci el oto sek
törünü durma nok
tasına getirdi. 
Sektörün son bir yıl 
içinde yüzde 50 dar
aldığını kaydeden 
Bursa Oto 
Galericiler Odası 
Başkanı Hakan 
Yanık, "İkinci elde 
artık bıçak kemiğe 
dayandı. Önümüzü 
göremiyoruz" dedi. 
Bursa Oto 
Galericileri Odası 
Başkanı Hakan 
Yanık, internet 
üzerinden kendileri
ni galerici olarak 

tanıtan 
dolandırıcıların sek
törü lekelediğini 
savundu. İkinci el 
araç almak için 
interneti tercih eden 
vatandaşları ikaz 
eden Yanık, kapora 
aldıktan sonra kayı
plara karışan sahte 
galericiler olduğunu 
belirtti. İnternet 
satışlarının araç fiy
atlarını alt üst ettiği
ni, sıfır oto satan 
bayilerin ikinci el 
satışlara 
yönelmesinin oto 
galericilerin 
satışlarını etkilediği
ni ifade eden Yanık, 
son bir senedir sek
törün küçüldüğünü 
vurguladı. Bu yaz 

sezonunda herhan
gi bir hareketlenme 
beklemediklerini 
dile getiren Yanık, 
"Okullar kapandı 
ama hiçbir şey iste
diğimiz gibi gitmiy
or. İşlerimizde açıl
ma yok. Durgunluk 
sürüyor. Bu sezon
dan ciddi bir bek
lentimiz yok.
Türkiye'nin alım 
gücü serbest 
piypsada düştü. 
Ticarette çek ve 
senetlerin artık 
itibarı kalmadığını 
düşünüyoruz. 
Piyasadaki nakit 
akışının duruşu 
sektörü zor durum
da bıraktı” diye 
konuştu

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

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

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

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

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

©SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS -
istiklal Caddesi Bora Sokak No. 3ıB GEMLİK

MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 63 Fax: (0.224) 513 35 95

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Buyüksehir Türkiye'nin ikinci Kandillisi
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı. 
Bayram Vardar, 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin Türkiye’nin 
ikinci Kandilli 
Rasathanesi konu
muna geldiğini, elde 
edilen bulgularla 
hazırladıkları harita
lar sayesinde adeta 
Bursa’nın yeraltı veri 
bankasını oluştur
duklarını söyledi. ■ 
Kamuoyunda 
‘Kentsel Dönüşüm 
Yasası’ olarak bili
nen Afet Riskli 
Alanların Kentsel 
Dönüşümü Yasası 
ve getirdikleri, Bursa 
Mühendis ve Mimar 
İşadamları Derneği 
nin (BUMİAD) 
düzenlediği panelde 
tartışıldı. Panele 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Altyapı ve 
Kentsel Dönüşüm 
Genel Müdür Yardım 
cısı Murat Oral’ın 
yanı sıra Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel

Sekreter Yardımcısı 
Bayram Vardar, 
Uludağ Üniversitesi 
inşaat Mühendisliği 
Fakültesi ve ilgili 
akademik oda tem
silcileri katıldı.
Bursa’nın yeraltı veri 
bankası oluşturuldu 
Panelde Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan olası afetlere 
karşı alınan önlem
ler hakkında bilgiler 
veren Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Bayram Vardar, 
TÜBİTAK Marmara 
Araştırmalar Merkezi 
ile ortaklaşa hayata 
geçirdikleri deprem 
izleme merkezi 
sayesinde Bursa 
için önemli bir yeri 
bankası oluşturduk
larını söyledi. Yine 
60’ya yakın 
akademisyen ile tüm 
kent dinamiklerinin 
katılımıyla hazır
lanan 1/100 bin 
ölçekli il çevre düze 
ni planı çalışmaları 
kapsamında kentin 
zemin haritalarının

oluşturulduğunu 
hatırlatan Vardar, 
150 noktadan yerin 
sahnımım ölçtükleri
ni belirtti. Vardar, 
“Fay hatlarının 
derinliğini ve yerini 
ölçen cihaz ile 503 
noktadan, yerin 
yoğunluğunu, ana 
kaya topoğrafyasını 
ve derinliğini tespit 
eden cihaz ile 205 
noktadan ölçümler 
yaptık. 15 ayrı nok
taya deprem ölçüm 
istasyonları yerleş 
tirdik. Merkeze bağlı 
7 ilçeyi kapsayan 
çalışma ile herhangi 
bir noktada fay hattı 
olup olmadığını, 
varsa derinliğini, 
yönünü,boyunu, 

hareket sıklığını, 
üretebileceği enerjiyi 
ve oluşturacağı 
maksimum büyük
lükteki deprem 
karşısında zeminin 
nasıl tepki vereceği
ni net olarak ortaya 
koyacak. Bursa 
genelindeki fayların 
enerji birikimi, derin
lik ve uzunluk gibi 
özelliklerinin öğre
nilmesinin yanı sıra, 
zeminlerin 
sınıflandırılması 
yapıldı. Türkiye’nin 
ikinci Kandilli 
Rasathanesi gibi 
çalışan sistem 
sayesinde elde 
edilen veriler, ilgili 
tüm kurumlar için de 
önemli bir veri ban 

kası niteliği taşıyor” 
diye konuştu.
7 milyon bina 
depreme dayanıksız 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Altyapı ve 
Kentsel Dönüşüm 
Genel Müdür 
Yardımcısı Murat 
Oral, Türkiye’de yak
laşık 7 milyon 
binanın depreme 
dayanıksız olduğunu 
söyledi. Oral, 14 
milyon konutun 
yüzde 20’sinin 
deprem hesabının 
yetersiz olduğu 1975 
yılı öncesi binalar 
olduğunu söyledi. 
Oral, Türkiye’de afet 
riskleri yönünden 
incelenmesi gereken 
14 milyon konutun 

dönüşüm maliyeti 
nin 500 milyar lira 
olacağının tahmin 
edildiğini söyledi. 
Bursa’da güncel 
rakamlara göre y 
aklaşık 700 bin bina 
bulunduğunu dile 
getiren Oral, 
“Bu binalardan 200- 
250 binin yenilen
mesi veya 
güçlendirilmesi 
gerekiyor. Bursa’nın 
yüzde 97’si birinci, 
derece deprem böl
gesinde yaşıyor. 
Türkiye’de dönüşü 
mün iki koldan 
yürütülmesi plan
lanıyor; riskli alan
larda ve riskli alan 
harici riskli yapılar
da. Dönüşümün 5- 
10-20 yıl arasında 
yapılacağı tahmin 
ediliyor. İstanbul, 
Kocaeli, Bursa ve 
İzmir gibi nüfus 
yoğunluğu fazla. 
Dönüşümde ilk 
olarak birinci 
derece deprem riski 
altındaki illörönce
likli olacak. “ dedi ■ O K >>7 O S
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BUBSfi'na SERİM ER EH ER IZDIHfiMI
51. Uluslararası 
Bursa Festivali’nde 
konser veren ünlü 
sanatçı Sertab 
Erener, Bursa’da en 
güzel şarkılarını 
sevenleriyle birlikte 
seslendirdi. 
Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Bursa Kültür Sanat 
ve Turizm Vakfı 
(BKSTV) tarafından 
düzenlenen ‘51. 
Uluslararası Bursa 
Festivali’, ünlü 
sanatçı Sertab 
Erener’i ağırladı. 
Erener sevgisi, 
Bursa’da adeta izdi
hama sebep oldu. 
Konser biletlerinin 
günler öncesinden 
tükendiği Sertab 
Erener, Kültürpark 
Açıkhava 
Tiyatrosu’nda 4 bini 
aşkın hayranını do 
yasıya eğlendirdi. 
Bursa’da sevgi

m ■ IIV il II II 11

lılımıı IWlMWIII Is w
Seydişehir'in 
Gevrekli İlköğretim 
Okulu 8. sınıf öğren
cileri, öğretmenleri 
Kevser Bozkurt göze
timinde yaptıkları 
'televizyon-aile- 
öğrenci ilişkisi' 
anketinde çarpıcı 
sonuçlar elde etti, 
öğrencilerin 172 
hanede yüz yüze 
görüşerek yaptığı 
anket sonuçlarına 
göre, televizyon 
sahibi 171 hanede 
ailelerin yüzde 70'i 
akşamları ortalama 3 
saat televizyon 
seyrediyor. 
Televizyon 
seyredilen saatlerde 
Çocuklar, ya aynı 
odada ders çalışıyor 
ya da ders çalış
maları için başka 
odaya gönderiliyor. 
Gevrekli İlköğretim 
Okulu Fen ve 
Teknoloji Dersi 
Öğretmeni Kevser 
Bozkurt, aynı zaman
da sınıf öğretmeni 
olduğu 8/B öğrenci
lerinden 'proje ödevi' 
olarak 'televizyon- 
aile-öğrenci ilişkisi'ni 
ele alan bir anket 
yapmalarını istedi, 
öğrenciler, 
Gevreklilerden örnek-

seliyle karşılanan 
Erener, eski ve yeni 
albümlerinden en 
güzel eserleri 
seslendirerek, 
hayranlarını büyüle
di. Konserinde se 
venlerini kimi zaman 
duygulandırıp kimi 
zaman da coşturan 
Erener’in şarkılarına 
hayranları da 

lem yöntemiyle 172 
hane seçti ve çalış
maya başladı. 172 
hanede, aile birey
leriyle yüz yüze 
görüşen öğrenciler, 
anket çalışması 
çerçevesinde ailelere 
10 soru yöneltti, 
önyargısız, artniyet- 
siz, beklentisiz ve 
tamamen duru bir 
ortamda yapılan 
anket çalışmasında 
görüşülen 172 hane
den 171'inde tele
vizyon olduğu belir
lendi. Ankette 
'gündüz kaç saat 
televizyon izleniyor?' 
sorusuna *49 hane 2 
saat, 42 hane 3 saat, 
44 hane de 4 saat' 
cevabı verdi. Gündüz 
saatlerinde izlenen 
programlar sorusu 
na, 113 hane haber 
programları, 71 hane 
diziler diye cevap 
verirken 48 hane

alkışlarıyla eşlik 
etti.
Neşeli tavırlarıyla göz 
kamaştıran Erener, 
konserde, ‘2003 
Eurovision Şarkı 
Yarışması’na 
damgasını vuran 
‘Everyway that I can’ 
adlı şarkısının yanı 
sıra ‘İstanbul’, 
‘Unutursun’, ‘Renga 

çizgi filmlerin gündüz 
daha çok izlendiği 
karşılığını verdi.
Kadın programları bu 
soruda 36 cevapta 
kaldı. Ankette tele
vizyon sahibi 
hanelerin 65'inin 
akşam kuşağında 3 
saat, 51'inin 4 saatini 
televizyon izleyerek 
geçirdikleri belirlen
di. 'Akşam saat
lerinde hangi pro
gramlar izleniyor?' 
sorusuna katılım
cılardan 138’i haber
ler, 129’u diziler, 19’u 
yarışmalar, 15’i çizgi 
filmler, 15’i tarım ve 
hayvancılık program
ları, 7’si sağlık pro
gramı, 3’ü eğitim 
yayınları, 15’i spor 
programı 3’ü dini 
yayınlar, 2’si tartışma 
programları, Ti 
belgesel içerikli 
yayınlar cevabını 
verdi. Ankete katılan 

renk’, ‘Yanarım’, 
‘Açık Adres’, 
‘Bu Böyle’ ve 
‘Koparılan Çiçekler’ 
gibi hit parçalarını da 
söyledi.
Yaklaşık 2 saat 
sahnede kalan 
Erener, konserin 
sonunda seven
lerinden bol bol 
alkış aldı.

UMURBEY KAYALAR KAFE 
VE RESTAURANT’TA 

PARK TİME VE FULL TİME 
ÇALIŞACAK

BAY VEYA BAYAN ELEMAN 
VE 

MUTFAK ELEMANI 
ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

Kayalar Sok. No:15
Tel: 525 0616 UMURBEY

172 hane sahibine 
evlerinde ilk veya 
orta öğretim öğren
cisi olup olmadığı da 
soruldu. Bu soruya 
107 hane sahibi 'evet 
var' cevabı verdi. 
Evinde öğrenci bulu
nan katılımcılara 
'çocuğun rahat ders 
çalışabilmesi için 
herhangi bir düzen
leme yapıyor 
musunuz?' sorusu 
yöneltildi. 86 hane bir 
düzenlemeye 
gidildiğini belirtti. Bu 
soruya evet cevabı 
veren 86 hane sahi 
binden 34’ü, çocuğu 
ders çalışırken tele
vizyonu kapattığını, 
37’si ders çalışan 
çocuğu başka odaya 
gönderdiğini, 1’i ise 
'dersini çalış sonra 
televizyon izle' şartı 
getirdiğini söyledi. 16 
hane çocuk ders 
çalışrken nasıl bir 
uygulamaya gittiğini 
belirtmezken 21 hane 
hiçbir uygulamaya 
gitmediğini beyan 
etti. Hane sahip
lerinden 47'si de 
'çocuğunuz ders 
çalışırken aynı odada 
televizyon izleniyor 
mu?' sorusuna 'evet' 
cevabı verdi.

SATIUK 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
KAŞfDf 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

CTM ABONEOLDUNUZMÛ?
■imimm— ABONEOLUNOKUYUNOKUTUN
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W hıiı kullanana lıiiiii hater Kiracıya son 
dakika golü

Bankalar, tüketiciden 
para toplamada sınır 
tanımıyor. Kart bor
cunu telefon ya da 
mesajla bildirmek 5 
lira oldu...
Bankalar, tüketiciden 
para toplamada sınır 
tanımıyor. Kart bor
cunu telefon ya da 
mesajla bildirmek 5 
lira oldu...
Bankaların müşteri
lerinden çeşitli adlar 
altında aldıkları par
alarda yeni yöntem
ler ortaya çıkıyor. 
Kredi kartıaidatı ve 
hesap işletim ücreti 
ile başlayan para 
toplama işi artık, 
atılan her SMS'e 
kadar uzadı. Bazı 
bankaların uygula
maya koyduğu ve 
kredi kartı borçlarını 
bildiren 'sesli ya da

lin M3 yatırını lişıii Itlusl faıHI
Ekonomik anlamda 
beyaz kirazın üreti
minin tamamının 
yapıldığı Konya'nın 
Ereğli ilçesinde 
üreticiler genellikle 
gıda sanayisinde 
kullanılan beyaz 
kirazı Avrupa ülke 
lerine sofralık tüke
tim için pazarlamaya 
hazırlanıyor.
Ereğli Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü 
Özkan Özgüven, 
ilçenin farklı böl
gelerinde 15'e yakın 
köyde 50 bin dekar 
alanda beyaz kiraz 
üretiminin yapıldığı 
m belirtti.

mesajla bildirim sis
temi' için tüketiciden 
arama başına 5 lira 
ücret alınıyor.
Türkiye'de 50 
milyonun üzerinde 
kredi kartı olduğu 
düşünüldüğünde, 
bankaların talep

Kiraz bahçelerinin 
her yıl arttığını ifade 
eden Özgüven, 
Türkiye'nin 
ekonomik anlamda
ki beyaz kiraz üreti
minin tamamının, 
"beyaz kiraz cen
neti" olarak 
adlandırılan 
Ereğli'de yapıldığını 
söyledi. İlçe toprak
larının bir bölümü 
nün Toroslar'ın etek
lerinde olması 
nedeniyle birçok 
meyvenin ana vatanı 
olduğunu, kiraz 
bahçelerinin İvriz 
gibi çok değerli bir 
kaynak suyu ile 

ettiği miktar büyük 
rakamlara ulaşıyor. 
Bankalar, tüketiciden 
para toplamada sınır 
tanımıyor. Kart bor
cunu telefon ya da 
mesajla bildirmek 5 
lira oldu...
Bankaların müşteri

sulandığını vurgu
layan Özgüven, şun
ları kaydetti: 
"Toroslar, İvriz kay
nak suyu ve böl
genin iklim koşulları 
beyaz kirazın kalite
si ve aromasında 
etkili oluyor. Yüksek 
kalite nedeniyle 
İtalya başta olmak 
üzere birçok AB 
ülkesi Ereğli kirazını 
tercih ediyor. Sert 
geçen kışa ve hazi
randa etkili olan 
doluya rağmen yak
laşık 8 bin ton 
rekolte bekliyoruz. 
Pazarlama konusun
da bir hareketlilik 

lerinden çeşitli adlar 
altında aldıkları par
alarda yeni yöntem
ler ortaya çıkıyor. 
Kredi kartıaidatı ve 
hesap işletim 
ücreti ile başlayan 
para toplama işi 
artık, atılan her 
SMS'e kadar uzadı. 
Bazı bankaların 
uygulamaya koyduğu 
ve kredi kartı 
borçlarını bildiren 
'sesli ya da mesajla 
bildirim sistemi' için 
tüketiciden arama 
başına 5 lira ücret 
alınıyor. Türkiye'de 
50 milyonun 
üzerinde kredi kartı 
olduğu 
düşünüldüğünde, 
bankaların talep 
ettiği miktar büyük 
rakamlara 
ulaşıyor.

var. Bir çok 
firma ürün 
ağaçta iken 
pazarlığını yaptı." 
Özgüven, üretilen 
kirazların yüzde 
80'inin AB ülkelerine 
ihraç edildiğini 
dile getirdi. Kırmızı 
kiraz gibi sofralık 
olarak tüketilmeyen 
ve daha çok gıda 
sanayisinde kul
lanılan beyaz kiraz
da sofralık ürün 
olarak pazarlama 
sıkıntısı yaşandığını 
ve bunu çeşitli 
projelerle aşmaya 
çalıştıklarını 
anlattı

TBMM kapanmasına 
1 hafta kala bu 
kanunda kiracıları 
koruyan 10 mad
denin yürürlüğünü 
2020’ye erteledi. 
Kapanmasına bir 
hafta kala 
Meclis’ten, kiracılara 
kötü haber geldi. 1 
Temmuz’da yürür
lüğe girecek olan 
Borçlar Kanunu’nda 
kiracıları koruyan 10 
kritik düzenleme, 8 
yıl ertelendi.
Böylece Hükümet, 1 
hafta sonra uygula
maya girecek 
koruyucu düzen
lemelerle ilgili, 
kiracılara son daki
ka golü atmış oldu. 
Geçen yıl çıkarılan 
Borçlar Kanunu 
sayesinde mevzuat 
tamemen kiracıyı 
koruyan bir hale 
getirilmiş, yasanın 1 
Temmuz’da yürür
lüğe girmesi karar
laştırılmıştı. Yasa, 
“Kiracılar yaşadı" 
yorumlarına neden 
olmuş ve 
kamuoyundan 
büyük destek gör
müştü. Ancak son 
dakikada bu düzen
lemeler, 2020 yılına 
ertelendi.
Borçlar Kanunu’nda 
gece yapılan 
değişiklik, önceki 
akşam Plan ve 
Bütçe 
Komisyonu’nda 
gündeme geldi. AKP 
Manisa Milletvekili 
Recai Berber ve 
arkadaşları tarafın
dan TBMM’ye 
sunulan ve önceki 
gün Meclis Plan ve 
Bütçe Komisyonu 
tarafından kabul 
edilen torba yasa 

teklifinde, geçen yıl 
çıkarılan 11 Ocak 
2011 tarihli 6098 
sayılı Türk Borçlar 
Kanunu’nun 
kiracılarla ilgili 
toplam 10 mad
desinin 8 yıl süreyle 
ertelenmesi 
öngörüldü.
Ertelenen hüküm
lerin yerine ise mev
cut kira 
sözleşmelerinde yer 
alan düzenlemeler 
uygulanacak. 
Erteleme, vatan
daşların yanı sıra 
şirketlerin yaptığı 
sözleşmeleri de 
kapsayacak. 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda 
hızla kabul edilen 
torba teklifte 8 yıl 
sonra uygulanması
na karar verilen 
hükümlerin tamamı 
kiracıların lehine 
yapılmış düzen
lemelerdi. Buna 
göre, kiranın döviz 
cinsinden belirlen
mesi durumunda 5 
yıl süreyle hiçbir 
şekilde kira artışının 
söz konusu olama 
yacak, evsahibine 
verilen depozito 
miktarı, 3 aylık kira 
bedelini aşamaya
cak, depozito veya 
güvence parası 
vadeli bir 
tasarruf hesabına 
yatırılacak, güvence 
senetlerinin ise 
bankaya depo 
edilecekti. Banka 
güvenceleri ancak 
iki tarafın rızasıyla 
veya icra takibinin 
kesinleşmesi ya da 
kesinleşmiş 
mahkeme kararına 
dayanarak geri 
verebilecekti.

GEREKLİ TELEFONLAR

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
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sebil Dev. Hast. 513 23 29
Mer Sağ.Ocağı 513 10 68
Tcmofcay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5^4 gg gg

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

RESMİ DAİRELER

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ 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
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim MüdI. 513 18 46
İŞ-KUR ______ 513 71 66

RELEDİYE

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

DENİZ OTOBÜSÜ

Bursa 
Mudanya.
Yen i kapı
Yalova
İDO İmam Asl«
Dinlenme Tas.

256 77 84
544 30 60

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

ın
513 23 94

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

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
Akcan Petrol 513 10 79mar-pet 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 15 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik KErfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4306 

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)

tııkıııııM
VENÜS SİNEMASI 

AŞK VE 
PARA:12:00-14:15- 
16:15-18:15-20:15 
SAĞ SALİM:11:30- 
14:00-16:00-18:00- 

20:30..
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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Sahillerimiz Pazar günü lull çekli

Haziran ayının son haftasına yakıcı sıcaklar
la girilmesi, Bursa ve çevresinde yaşayanları 
Pazar günü deniz kenarlarını doldurmasına 
neden oldu.
Dün sabah, erken saatlerde akın akın Kumla, 
Kurşunlu ve Karacaali Narlı sahillerine gelen 
günübirlikçiler, havanın sıcak, denizin de 
durgun olması nedeniyle gün boyu sudan 
çıkmadılar.
Çoluk çocuk, Kumla sahillerine full çeken 
günübirlikçiler, dün denizin tadını çıkardılar. 
Hiçbir altyapısı olmayan tabii plaj olan 
kıyılarımızda soyunan vatandaşlar, yanların
da getirdikleri şemsiyeleri açarak güneşten 
korunmaya çalıştılar.

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

« O TEfflBİZ 
İLEHİZIEîİNMZ 

güler mans 
matbaacilik-yayincilik-reklamcilik 

istiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı No :3IB GEMLİK 

Tel:(û.224)513 96 83

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


İfiMıtaOİ
Engürücük Köyü’nde evlerinin önündeki traktörü alan Hasan İnce (17) adlı genç 
traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay, Pazar günü Engürücük 
Mahallesi’nde köy içinde meydana geldi. İzinsiz aldığı traktörün römorkundaki 
malzemeyi döktükten sonra köy merkezine doğru aracı sürmeye başladı. Bu 
arada direksiyonu arkadaşına devretmek isterken direksiyon hakimiyetini 
kaybeden genç sürücü, aracı devirdi. 17 yaşındaki Hasan İnce adlı genç, trak
törün altında kalırken, traktörde bulunan iki arkadaşı da yaralandı. İnce, dün 
Engürücük Köyü’nde toprağa verildi. Haberi sayfa 2’de

26 Haziran 2012 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Bursa'da 2 oğlunu Lisans Yerleş 
tirme Sınavı’na (LYS) götüren 
baba, dönüş yolunda geçirdiği 
trafik kazasında hayatını kaybet
ti. 2 aracın kafa kafaya çarpıştığı 
kazada 5 kişi de yaralandı. 3’de

Belediye Başkanı Güler, CHP İlçe Başkanı Sertaslan ve CHP Belediye Meclis Gurup Sözcüsü Ersoy basın toplantısı düzenledi.

tfc Wl lnil'lia »İM ft Mil Mil"
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığında düzenlenen basın 
toplantısında, CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Güler ile CHP’lilerin seçtiği Belediye 
Başkan Yardımcısı ve Meclis Grup Sözcüsü Necdet Ersoy, 
Balıkçı Barınağı ve Dörtyol Yaya Geçidi konularında açıklamalar
da bulundular. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, bugün 
Cum huriyet Savcılığına, Balıkçı Barınağında yapılan proje dışı 
çalışmalar hakkında ve kaçak binaların yıkılmaması konusunda 
suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Haberi sayfa 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Kırmızı alarm ve 
yol haritası..

Ankara kırmızı alarmda.
Bakanlar Kurulu acil toplandı.
Genel Kurmay ve Hava Kuvvetleri Komutan 

lan Bakanlar Kuruluna ve muhalefet partilerine 
Türk uçağının Suriye tarafından düşürülmesi 
konusunda bilgiler verildi.

İzlenecek yol haritasını bugün Başbakan 
Erdoğan açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Gül’e de Genel Kurmay Baş 
kanı İstanbul Tarabya Köşkü’nde bilgiler verdi.

Türk uçağı Suriye karasularına girdi mi, yoksa 
uluslararası sularda mı düşürüldü?

Bunlar araştırılıyor veTürkiye savaşa neden 
olacak bir konuda dikkatli davranıyor.

Devamı sayfa 4’de

HEMde 
Gemi Adamı 
Yetiştirme 

Kursu açılıyor
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü, 
21 Haziran 2012 
günü-geçirdiği 
denetim sonucunda 
Gemi Adamı 
Yetiştirme (STCW) 
kurslarını açabilme 
ile ilgili yetki aldı. 
İşsiz gençler için iş 
ümidi, liman çalı 
şanları için de bel 
ge yenilemede

büyük kolaylık ola
cak olan Gemi 
Adamı Yetiştirme 
(STCW) kurslarını 
Gemi Adamı Yetiştir 
me Kursları özel 
sektör aracılığı ile 
yapılırken, Türki 
ye’de ilk defa yet 
kilendirilen kamu 
kuruluşu Gemlik 
HEM oldu.
Haberi sayfa 2’de

Ticaret Borsası, Gemlik 
zeytini ve zeytinyağını 

flntalyada tanıttı

Antalya’da düzenlenen “3. Yöresel ve 
Geleneksel Ürünler Fuarı "na Gemlik zeyti
ni ve zeytinyağı ile katılan Ticaret Borsası 
Başkanı Ilhan Acar ve Yönetim Kurulu 
Özden Çakır, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcık 
hoğlu’na zeytin ikram etti. Haberi syf 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Pes...
Bu zafiyeti açıklamak olanaksız... Suç 

makineleri yol üzerinde jandarma uygula
masına rastlıyor. Dur ihtarına uymayarak 
oradan kaçıyor.

100 kilometreye yakın yol gidiyor.
Sonra da Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesi 

Emniyet Müdürlüğü’nü basıyor.
Hem de arkalarında polis ve jandarma 

olduğu halde...
Bir polis memurumuz şehit düşüyor.
Aralarında polis yakınlarının da olduğu 16 

yurttaşımız yaralanıyor.
Kim nasıl açıklar?
Yazımı yazdığım an itibariyle aradan 24 

saat geçti.
Ne başbakandan,
Ne içişleri bakanından ses yok.
Yönetim sorumlulukları gelişmiş bir 

başka ülkede olsa...
Ne Başbakan,
Ne içişleri Bakanı,
Ne Emniyet Genel Müdürü,
Ne Jandarma Genel Komutanı ceylan 

derisi koltuklarında hala oturuyor olurlardı.
Ekonomi,
Eğitim,
Sağlık,
Şosval Güvenlik Allah’a emanetti...
İç güvenliğimizi de Allah’a emanet ederiz 

olur biter.
Elbette ki her birimiz Allah’a emanetiz 

de...
Ama hiç mi tedbir almayacağız...
Tevekkül diye bir şey var.
“Önce eşeğini sağlam kazığa bağla sonra 

Allah’a emanet et’’ diye...
Libya’ya,
Mısır’a,
Suriye’ye hükmeden muktedir ve dahi 

dünya lideri başbakan kendi ülkesindeki 
askerini, polisini, yurttaşını koruyamıyor.

Ülkeyi yönetenler...
Gerçek anlamda bir aymazlık içindeler. 
Aynı tellerde ayrı türküyü çağırıyorlar.
Ne diyordu İçişleri Bakanı kendisini 

eleştiren AKP Genel Başkan Yardımcısı’na; 
“belden aşağı yöntemler uygulamayın”...

Yoksa...
Neyse...
Yargı,
Ordu,
Emniyet, 
MİT...
Ne oluyor ne bitiyor anlayan beri gelsin.
Eğitim...
Liyakat...
Yeterlilik...
Sorumluluk...
Yukarıda saydığım kurumlan ayakta tutan 

ana değerler...
içim yanıyor içim.
Askerime...
Polisime...
Yurttaşıma yazık oluyor yazık.
Onları bu duruma düşürenlere yazıklar 

olsun.

Engürücük 
Köyü’nde evlerinin 
önündeki traktörü 
alan Hasan İnce (17) 
adlı genç traktörün 
devrilmesi sonucu 
hayatını kaybetti. 
Olay, Pazar günü 
Engürücük 
Mahallesi’nde köy 
içinde meydana 
geldi.
Engürücük Köyü 
eski muhtarlarından 
Cemal İnce’nin oğlu 
olan Hasan İnce, 
arkadaşı Ali Ayar ve 
bir başka arkadaşı 
ile eniştesinin evinin 
önündeki traktörü 
izinsiz aldı. 
Traktörün 
römorkundaki 
malzemeyi döktük
ten sonra köy

merkezine doğru 
aracı sürmeye 
başladı.
Bu arada direksi 
yonu arkadaşına 
devretmek isterken

direksiyon 
hakimiyetini kaybe
den genç sürücü, 
aracı devirdi.
Traktör altında kalan 
Hasan İnce, ağır

yaralı olarak 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Ancak, yapılan tüm 
çabalara karşın kur
tarılamayarak 
hayatını kaybetti. 
Traktörde bulunan 
Ali Ayar da ağır 
yaralanarak hastane 
ye kaldırılarak 
tedavi altına alındı. 
Traktörde bulunan 
üçüncü genç ise 
hafif sıyrıklarla 
kazayı atlattı. 
Hasan İnce’nin 
cenazesi dün Engü 
rücük Köyü’nde 
öğle namazından 
sonra kılınan cenaze 
namazının ardından 
toprağa verildi.

HEM’de Gemi Adamı
Yetiştirme Kursu acılıyor
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü, 
21 Haziran 2012 
günü geçirdiği dene
tim sonucunda 
Gemi Adamı 
Yetiştirme (STCW) 
kurslarını açabilme 
ile ilgili yetki aldı. 
Liman şehri olan 
ilçemizde işsiz 
gençler için iş 
ümidi, liman 
çalışanları için de 
belge yenilemede

büyük kolaylık ola
cak olan Gemi 
Adamı Yetiştirme 
(STCW) kurslarını 
Gemi Adamı 
Yetiştirme Kursları 
özel sektör aracılığı 
ile yapılırken, 
Türkiye’de 
ilk defa yetkilen 
dirilen kamu kuru
luşunun Gemlik 
Halk Eğitimi Merkezi 
olduğu bildirildi. 
Bölgemizde en

yakın Hereke ve 
Bandırma’da yapıl
makta olan kurslar 
ilçemizde 
başladığında bu 
konudaki boşluğu
nun doldurulacağı 
açıklandı.
Gemi Adamı 
Yetiştirme (STCW) 
kurslarının 
İlköğretim Okulu 
mezunu 18 yaşını 
doldurmuş 
gençlerin devam

edeceği ve 
240 saat olup 
30 iş günü yapıla
cağı belirtildi. 
Gemi Adamı 
Yetiştirme (STCW) 
kursu kayıtlarının 
başladığı, kurslara 
katılmak isteyenlerin 
şahsen Gemlik 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’ne 
müracaat etmeleri 
istendi.
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Bursa’da bir kadının 
çantasını çalan 
zanlı, mağdurun 
kocası tarafından 
yakalanarak polise 
teslim edildi.
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Yeşilova Mahallesi 
Yeşilova 
Caddesi'nde mey
dana geldi. İddiaya 
göre bir fabrikada 
işçi olarak çalışan 
Hakan T. (30), sabah 
evden çıkıp işe 
giden B.A.'yı (27) 
takip etmeye 
başladı. Hakan T., 
Yeşilova Caddesi 
üzerine geldiğinde 
B.A.'nın çantasını

muflana tırmanan aftan flağcı yar alandı
Bursa’da arkadaş 
larıyla Uludağ’a tır
manmak için yola 
çıkan Afgan genç, 
zirvede dengesini 
kaybederek yara
landı. öğle saab 
terinde meydana 
gelen olayda jandar
ma ekipleri, 2 saat 
yürüdükten sonra 
gruba ulaştı. 
Bursa’da sabahın 
erken saatlerinde 
Uludağ Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi 
öğretmen ve öğrenci
lerinden oluşan 34 
kişilik bir grup, 
Türkiye’nin önemli 
kış turizm merkezin
den olan Uludağ’a 
tırmanmak için 
yürüyüşe başladı. 
Zirve macerası 
esnasında karın 
üzerine dengesini 
kaybeden Afgan asıl
lı Ekber Şah (27) 
isimli genç, düşerek

1 Evi Soyan Hırsızlar Yakalandı
Bursa'nın Mudanya 
llçesi'nde 8 eve 
girip bin liranın 
üzerinde para ve 
çeşitli ziynet eşyaları 
çaldıkları iddiasıyla 
18 yaşındaki 
Emine K. ile 15 
yaşındaki I.A., 
vatandaşların ihbarı 
üzerine yakalandı.

çalarak kaçmaya 
başladı. Bağırmaya 
başlayan kadının 
imdadına çevredeki 
esnaf yetişti.

sol kolunu kırdı. 
Yaralı Afgan genç ile 
birlikte Kilimligöl 
mevkiine inen öğren
ci ve öğretmenleri, 
burada jandarma 
ekiplerinin kendileri
ni kurtarmasını bek
ledi. Cep telefonunun 
sık sık kesildiği 
bölgede jandarma, 
sivil savunma ve 112 
Acil servis ekipleri 
gruba ulaşmak için 
saatlerce uğraştı.

Mudanya ve yazlık
ların bulunduğu 
Güzelyalı 
Mahallesi'nde hırsı 
zhk olaylarının art
ması üzerine 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Büro ekipleri, 
bölgedeki denetim
lerini arttırdı.

Vatandaşların ken
disini kovaladığını 
gören zanlı ise çan
tayı yere atarak 
kaçtı. Bu sırada tele 
fonla kocasını

ZİRVEDE ZORLU 
KURTARMA 
OPERASYONU 
Oteller bölgesinden 
çıkan jandarma ekip
leri, Kilimligöl’e gide
bilmek için 2 saat 
yürüdü. Belli bir yere 
kadar araçların gide
bildiği bölgede jan
darma ekipleri, gruba 
zorlu geçen kurtarma 
operasyonuyla 
ulaştı. Grup içinde 
bulunan Abdullah

Vatandaşların ihbar
ları ve güvenlik kam
erası görüntüleriyle 
hırsızların eşkalini de 
belirleyen polis ekip
leri, 2 saat takip 
ettikleri eve hırsızlık 
amacıyla giren 
Emine K. ve İ.A.'yı 
yakaladı.
Bugüne kadar 

arayan kadın, eşine, 
"Çantamı çaldılar, 
hemen gel" dedi. 
Otomobille olay 
yerine gelen M.M.A. 
eşiyle birlikte ara 
sokaklarda hırsızı 
aramaya başladı. 
M.M.A. tarafından 
kısa sürede 
yakalanan Hakan 
T.'nin, "Pişmanım. 
Eşimi Bilecik'ten 
getireçektim, param 
olmadığı için yap
tım" dediği öğre
nilirken, polise tes
lim edilen zanlı 
çıkarıldığı mahkeme 
tarafından tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.

Oras (25) isimli bir 
üniversite öğrencisi 
ise solunum sıkıntısı 
çekmesi sebebiyle 
arkadaşıyla birlikte 
sedyeye konuldu. 
Jandarma ekipleri 
gençleri sedyeye 
alarak ormanlık arazi 
üzerinden Alaçam 
köyü mevkiine 
getirmek için yola 
çıktı. Ekipler, 2 kilo
metre yolu yürüyerek 
kat etti ve Alaçam’a 
ulaştı. Burada 112 
Acil Servis’e ait 
ambulanslar iki 
genci alarak Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi’ne 
ulaştırdı.
Yapılan tetkikler 
sonucunda Afgan 
gencin sol kolunda 
kırıkların meydana 
geldiği, sağlık duru
munun iyi olduğu 
öğrenildi.

Mudanya ve Güzel 
yah'da 8 eve girip bin 
liranın üzerinde para 
ve çeşitli ziynet 
eşyaları çaldıkları 
belirlenen şüpheliler
den Emine K., çıkarıl 
dığı mahkemece 
tutuklanırken, yaşı 
küçük olan İ.A. 
serbest bırakıldı

Bursa’da 2 oğlunu 
Lisans Yerleştirme 
Sınavı’na (LYS) 
götüren baba, 
dönüş yolunda 
geçirdiği trafik kaza
sında hayatını kay
betti. 2 aracın kafa 
kafaya çarpıştığı 
kazada 5 kişi de 
yaralandı.
LYS’nin ardından 
oğulları Burak ve 
Cüneyt Toker ile 
İznik’e dönmek 
üzere yola çıkan 
emekli sağlık 
görevlisi Hasan 
Toker'in kullandığı 
plakalı otomobil, 
Orhangazi-İznik

Kaldırıma Caman 
Motosiklet 

Devrildi: 1 Yaralı
Orhangazi’de 28 
yaşındaki Murat 
Çelikten yönetimin
deki motosiklet, 
iddiaya göre, oto
mobilin arkadan 
vurması sonucu 
kaldırıma çarpıp 
devrildi. Kazada 
yaralanan kasksız 
sürücü Çelikten 
ambulansla hasta 
neye kaldırılarak 
tedaviye alındı. 
Kaza, saat 07.30 
sıralarında 
Orhangazi-Yalova 
Karayolu'nda mey
dana geldi. Murat 
Çelikten yönetimin
deki 16 VL 906 
plakalı motosiklet, 
iddiaya göre, henüz 
plakası belirlene
meyen bir otomo

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

karayolu Orhaniye 
sapağında kontrol 
den çıkarak karşı 
yönden gelen Topçu 
G. idaresindeki oto
mobille kafa kafaya 
çarpıştı. Araçtan fır
layan Hasan Toker 
olay yerinde hay
atını kaybederken, 
oğulları Burak ve 
Cüneyt Toker ile 
diğer araçta bulu
nan Topçu G„ 
Sarıgül Galeri ve 
Gülşen Gülencin 
yaralı olarak İznik 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor.

bilin vurması sonu
cu kaldırıma 
çarparak devrildi. 
Çarpmanın etkisiyle 
yere düşen Çelik- 
ten'in yardımına 
polis ekipleri ve 
çevredekiler koştu. 
Baygınlık geçiren 
sürücüye müdahale 
etmeyen ve çevrede 
önlem alan polis, 
ambulansın 
gelmesini bekledi. 
Çelikten, Gemlik'ten 
gelen 112 Acil 
Servis ekibinin ilk 
müdahalesi son
rasında ambulansla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Kazayla ilgi* soruş
turma başlatıldı

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

Kırmızı alarm ve 
yol haritası..

Filistin’e yardım götüren Türk gemimizin 
İsrail deniz komandoları tarafından basıl
ması ve 9 Türk’ün öldürülmesinden sonra, 
bu kez de uçağımızın düşürülmesi Türkiye 
nin çizik yemesine neden oluyor.

Davos zirvesinde, İsrail Başbakan’ına 
“One minute’’ deyip, programı terk eden 
Başbakan Erdoğan, bu hareketiyle İslam 
coğrafyasında az daha kahraman ilan edile
cekti.

Uluslararası ilişkiler “One minute’’ de 
mekle çözülmüyor.

İsrail, 9 Türk’ü öldürdüğü için özür dile 
medi, tazminat vermedi!

Şimdi durup dururken, Suriye ile sorunlar 
yaşıyoruz.

Komşularla sıfır sorun derken, kanlı bıçak
lı olduk Essad kardeşimizle...

Esad kardeşimiz, Suriye’de o günlerde to 
taliter bir lider değil miydi?

Suriye’deki rejim demokratik miydi ki Ba 
kanlar Kurulu’nu bile Şam’da topladılar.

Sonra birileri düğmeye bastı, Suriye’yi 
karıştırdılar.

Biz de bu senoryada başrolü üstlendik.
Şimdi sonucu belli olmayan bir yöne gidi 

yor olaylar...
Uçağımızın düşürülmesi iki ülke arasında

ki gerğinliği en üst boyuta taşıdı.
Suriye’nin arkasında Rusya ve Çin olmasa 

durum farklı olurdu.
Çoktan Suriye’nin başına çorap örülürdü.
Şimdi sükunetle durumun değerlendirme 

sini ve Nato ve Birleşmiş Milletlerin karar
larını bekleyeceğiz.

SIRADA SENDİKACILAR VAR...
Dün, YÖK eski Başkanı Kemal Gürüz’ü de 

tutukladılar.
Ardından sabaha karşı KESK Genel Baş 

kanı ve Eğitim Sen Sendikalarında aramalar 
yapıldı.

İktidara muhalif her kanat, birer birer ya 
tutuklanıyor, ya da haklarında öyle veya 
böyle bir dava açılıyor.

1940’larda, 1970’li yıllarda Komünist diye 
tutuklamalar yapıldı, bir dönemler Türkçü 
diye tutuklananlar oldu, sonra dinciler 
tutuklandı...

Bugünün modası KCK...
Yani, PKK’nın şehirlerde siyasi örgütlen

mesi...
Suç, yasadışı örgüte destek olmak.
O’nun siyasal yapılanmasında yer almak...
Tabii ulusalcılarla ilgili üniversitelerin bir 

bölümüne inilmemişti, şimdi sıra onlara 
geldi.

Temizlik bütün hızıyla sürüyor...
Bu olayların demokratikleşmeyle ilgisinin 

bulunduğunu düşünmüyorum.
Türkiye, giderek muhalefetsizliğe itiliyor.
Bunu kurumlar üzerinden yapıyorlar..
Bir çeşit kültürü geliştiriliyor.
Cumhuriyetin kuruluş dönemindeki İslam

cıların tasfiyesinin rövanşı alınıyor.

Ticaret Borsası, Gemlik zeytini 
»e zeytinyağını ftntalya’ıla tanım
Antalya’da düzenle
nen “3. Yöresel ve 
Geleneksel Ürünler 
Fuarı”na Gemlik 
zeytini ve yağı ile 
katılan Ticaret 
Borsası 
ilçemizi başarı ile 
temsil etti. 
20-24 Haziran 2012 
günleri arasında 
düzenlenen fuara 
katılan Gemlik 
Ticaret Borsası 
Başkanı İlhan Acar 
ve yönetim kurulu 
üyeleri ile Genel 
Sekreter Melih 
Karbay ilçemize 
döndü.
Gemlik’in dünyaca 
ünlü zeytininin ve 
zeytin yağınnın 
tanıtıldığı 
Geleneksel ve 
Yöresel Ürünler 
Fuarında ilçemiz 
ürünleri başarı ile 
tamtııldığım 
söyleyen Borsa 
Başkanı İlhan Acar, 
şunları söyledi: 
“Çok sayıda 
ziyaretçi Borsamız 
standını ziyaret 
ederek ürünlerimizin 
tadına baktı ve 
beğenilerini ifade 
ettiler. 
Fuar sırasında 
Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa 
Akaydın, eski 
Gemlik Kaymakamı 
Mehmet Baygül, 
Antalya Üniversitesi 
Gıda Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Yavuz 
Tekelioğlu ile birlik
te öğretim üyeleri 
standımızı ziyaret 
ettiler.
Ayrıca, Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, 
standımızı ziyaret 
ederek Borsa olarak 
yaptığımız etkinlik
leri övdü.’’ dedi. 
Gıda fuarında TOBB 
Başkanı Rıfat Hisar 
cıklıoğlu, Gemlik 
Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Baş 
kanı İlhan Acar’a 
plaket verdi.

3. Yöresel ve Geleneksel Ürünler Fuarı ”na katılan Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı İlhan Acar ve yönetim kurulu üyesi Özden Çakır, 

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıkhoğlu’na Gemlik zeytini ikram etti

Eski Gemlik Kaymakamı Mehmet Baygül, Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akaydın da Gemlik Ticaret 

Borsası standını ziyaret etti.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Belediye Başkanı Güler, CHP İlçe Başkanı Sertaslan ve CHP Belediye Meclis Gurup Sözcüsü Ersoy basın toplantısı düzenledi.

(Meı, "İtti İMİMİ Milli tt projeniz W"
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe 
Başkanhğı’nda 
düzenlenen basın 
toplantısında, CHP 
İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ile CHP’lilerin 
seçtiği Belediye 
Başkan Yardımcısı 
ve Meclis Grup 
Sözcüsü Necdet 
Ersoy, Balıkçı 
Barınağı ve Dörtyol 
Yaya Geçidi konu
larında açıklamalar
da bulundular. 
Dün, saat 13.oo’de 
CHP ilçe binasında 
düzenlenen basın 
toplantısında 
konuşan CHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, Gemlik 
için önemli olduk
larını düşündükleri 
konuların takipçisi 
olduklarını, bu ne 
denle son zaman
larda sık olsa da 
basının karşısına 
geçerek, Gemlik’in 
sorunlarını ilçe 
halkıyla paylaştık
larını söyledi. 
Sertaslan açıkla
masında, geçtiğimiz 
hafta Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın yaptığı 
basın açıklamasın
dan tatmin olmadı 
ğım, aylarca iddia 
ettikleri yolsuzluk 
iddialarından başka 
birşey bulunmadı 
ğım söyledi. 
Mehmet Sertaslan 
şöyle konuştu: 
"Bizler, yapmadık
ları hizmetleri 
söylediğimizde, 
konuyu yolsuzluk
lara çekiyorlar. 
Dörtyol Yaya Geçidi 
kavşak düzenleme
si projesini Gemlik 
halkıyla paylaşma 
dılar.
Bizler de meydan
larda asılı projenin 
dalçık yapılacağını 
aynı zamanda yaya 
lar için de düzen
leme yapılacağını 
düşünüyorduk. 
Ama proje görüldü

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, CHP Gurup Sözcüsü 
Necdet Ersoy, ilçe Başkanı Mehmet Sertaslan birlikte basın 

toplantısı düzenlediler.
ğü gibi çıkmadı. 
Bu konuda daha 
geç kalınmış değil. 
Yanlışın neresinden 
dönülürse 
kazançtır." dedi. 
AKP yönetiminin 
Gemlik 
Belediyesi’nde elle 
tutulur hizmet 
olarak 2 köprünün 
genişletilmesi 
dışında birşeyin 
bulunmadığını 
söyleyen Mehmet 
Sertaslan, "Refik 
Yılmaz, Gemlik’i 
şantiye alanına 
çevirdik diyor. 
Yapılan hizmetler 
CHP döneminde 
başlayan işlerdir. 
Büyükşehir Bele 
diyesi’nin bitirdiği 
sunni çim saha 
projesi CHP’li 
belediyesi zamanın
da hazırlandı. 
Kamulaştırmalara 
milyonlar ödendi, 
Büyükşehir 
Belediyesi 500 bin 
lira ile sahayı yaptı. 
Bu işi Gemlik Bele 
diyesi yapabilirdi. 
Asıl para kamulaş 
tırmalara ödendi" 
dedi. .
Sertaslan, Umurbey 
Sahasının bu 
nedenle gündem
den kaldırıldığına 
dikkat çekerek, 
Dörtyol Kavşağı 
düzenleme işini

Gemlik Belediyesi 
yapmış olsaydı, 
Hisar Mahallesi ile 
Gemlik’in birleşe
ceğini belirterek, 
"Bu konuda Refik 
Yılmaz ne düşünü 
yor?” diye sordu. 
Aynı konuda Refik 
Yılmaz’ın yaya geçi
di konusunda 
Gemlik halkından 
destek aldığını 
söylemesini 
eleştiren Sertaslan, 
"Gemlik halkı bu 
projenin neresinde. 
Meclis üyelerinin 
bile projenin içeri 
ğinden haberi yok"; 
dedi.
Refik Yılmaz’ın 
basın açıklaması 
içinde Cumhuriyet 
sözcüğünün geçme 
sini önemsedikleri
ni belirten CHP İlçe 
Başkanı, "Bu cüm
leyi kullandığı için 
kendisine aferin 
diyorum. Biz 
Gemlik’te siyasetin 
ve meclisteki 
siyasetin temizlen
mesinden yanayız. 
Kirli pazarlıkların 
yapıldığı bir meclis 
görmek istemi 
yoruz. Bu kişilerin 
meclisten temizlen
mesini istiyoruz." 
dedi.

GÜLER, BALIKÇI 
BARINAĞI 
PROJESİ BİZİM 
YAPTIĞIMIZ PROJE 
DEĞİL 
uana sonra 
konuşan Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Dörtyol Kavşak 
Projesi’nde geç 
kalınmış bir durum 
olmadığını, yayalar 
ve araçların gidip 
geleceği bir pro
jenin kavşağın öne
mini arttıracağını 
söyledi.
Güler, "Asıl üzül 
düğümn konu, 
Balıkçı Barınağı’nın 
yapamamasıdır. 
Gemlik’in vizyonu 
olan bu proje mut
laka yapılmalıdır. 
Bu proje iptal 
edilmedi.
Devam ediyor. 
Ancak, devam eden 
proje ile bizim pro
jemizin hiçbir 
alakası yok.
Yaptıkları 2010 
yılında Büyükşehir 
Belediye’sinin 
hazırladığı projeyi 
uyguluyorlar. 
Hizmet etmek 
istersen, hizmet 
edilir.
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
memuru gibi 
davranıyorlar. Bir 
kez olsun Büyük 

şehir Belediyesi’nin 
yerine Gemlik 
halkının çıkarlarını 
korusunlar.
Bu arada daha geç 
kalınmış değil. 
Proje gerçekleştire 
lebilir.” dedi.
Balıkçı Barınağı 
projesi konusunda 
mahkemede 
aklandıklarını söy 
leyen Güler, 
Belediye avukatının 
davayı uzatmak için 
gösterdiği gayretin 
küçük bir kısmının 
bu iş için göster
meleri halinde 
Balıkçı Barınağı’nını 
bitebileceğini 
söyledi.
Gemlik’e daha iyi 
hizmet yapılması 
için önerilerini sun
duklarını belirten 
Güler, "Malesef 
halkın seçtiği 
Belediye Başkanı 
olarak uvaulamavı 
yapan yerine, öneri 
yapan kon um un
dayım.
Ancak, sıfatınız ne 
olursa olsun. 
Bundan önce 
olduğu gibi bundan 
sonra da Gemlik 
halkının çıkarları- 
doğrultusunda 
mücadele edece 
ğim.” dedi.

ERSOY 
“SEÇİLMİŞ 
BAŞKAN VEKİLİ 
BENİM”
Gemlik’in seçilmiş 
Belediye 
Başkanvekilinin 
kendisi olduğunu 
belirten, Necdet 
Ersoy ise, "Bunlar 
Büyükşehirde 
olsun, Gemlik 
Belediye Meclisinde 
olsun kimseyle bir 
şeyi paylaşmıyorlar. 
Dere düzenlemesi
ni, eski Pazar 
Caddesi’nin 
boşaltılmasını 
belediye anonsun
da duyduk.
Bize, sizin görüş
leriniz alınacak 
dediler, alınmadı. 
Döryol Kavşağı pro
jesi ile Balıkçı

Barınağı projesinin 
Kaymakamlık 
tarafından durdu
rulduğunu, resmi 
kurumlarının görüş
lerinin alınıp alın
madığının kendile 
rine bildirildi." dedi. 
Ersoy, "Bunlar gelir 
gelmez Balıkçı 
Barınağı ihalesini 
durdurdular.
Sorduğum uzda, 
daha cevap gelmedi 
dediler. Oysa 
Belediye 
Başkanvekilliği 
seçimlerinde İçiş
leri Bakanlığı 
Mahalli İdareler 
Genel 
Müdürlüğü ’nden 
Başkan 
Yardımcılarının oy 
kullanmaması için 
bir günde cevap 
aldılar.
Gemlik Belediye 
Başkanvekilliği 
makamı Refik 
Yılmaz tarafından 
işgal edilmektedir. 
Bursa 3. İdare 
Mahkemesinin 
kararı ortadır. 
Bu karara itiraz etti 
ler, itiraz red edildi. 
Yılmaz Belediye 
Başkanvekilliği 
koltuğunu hukuk
suz olarak işgal 
etmeyi sürdürüyor. 
CHP’lilerin katıldığı 
seçimlerde kim 
seçilmişse o 
koltuğa oturmalıdır. 
2 kez seçim yap
tırarak insanları 
satın alarak, o 
makam hala işgal 
altındadır" dedi.

SUÇ 
DUYURUSUNDA 
BULUNACAK 
Basın toplantısının 
sonuda konuşan 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, bugün Cum 
huriyet Savcılığına, 
Balıkçı Barınağında 
yapılan proje dışı 
çalışmalar hakkında 
ve kaçak binaların 
yıkılmaması 
konusunda suç 
duyurusunda bulu
nacağını söyledi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Randevuyu artık doktor alıyor
Telefon ve internet 
ortamındaki gereksiz 
başvurulardan 
dolayı gerçek hasta
ların sıra alamadığı 
sistemde, yoğunluk 
yaşanan bazı yan 
dal uzmanlıklarında 
randevular artık dok
torlar ve hastaneler 
tarafından alınıyor. 
Merkezi Hastane 
Randevu 
Sistemi'ndeki 
(MHRS) aksaklıkları 
gidermek için dok
torlar devreye girdi. 
Telefon ve internet 
ortamındaki gereksiz 
başvurulardan 
dolayı gerçek hasta
ların sıra alamadığı 
sistemde, yoğunluk 
yaşanan bazı yan 
dal uzmanlıklarında 
randevular artık dok
torlar ve hastaneler 
tarafından alınıyor. 
Sağlık Bakanlığı, 
aralarında hematolo
ji (kan hastalıkları), 
tıbbi onkoloji, çocuk 
kardiyolojisi, nefro 
loji (böbrek hastalık
ları), romatoloji

(romatizmal hastalık
lar), gastroenterolo
jisi (sindirim sistemi 
hastalıkları), algoloji 
(ağrı) gibi üst ihtisas 
gerektiren 20'nin 
üzerinde bölümü 
merkezi telefon ran
devu sistemine kap
attı. Hastaların 
merkezi sistemden 
sıra bulamamaları 
üzerine artık bu 
bölümler için rande
vuları doktorlar ve 
hastaneler almaya 
başladı.
Uygulama bazı has
tanelerde başlarken 
diğer hastanelerde 
haziran ayı randevu
ları dolduğu için 1 
Temmuz’da hayata 

geçirilecek. Hasta iki 
şekilde randevu alı 
yor. İlk olarak gittiği 
doktor hastanın yan 
dal hekimi tarafın
dan görülmesini 
isterse o doktorla 
irtibata geçip rande
vu alınmasını sağlı 
yor. İkincisinde ise 
hastaneler MHRS ile 
kapatılan kendi 
internet randevu sis
temlerini tekrar faal 
hale getirdi. Bu 
bölümler için kon
trollü şekilde günlük 
randevu veriliyor. 
Sağlık Bakanlığı 
geçtiğimiz nisan 
ayında MHRS siste
mindeki aksaklığın 
gündeme gelmesin

den sonra yan dallar 
için bu yöntemin 
hayata geçirileceğini 
duyurmuştu. Tüm 
Türkiye'de 26 Mart 
2012 itibarıyla haya
ta geçirilen merkezi 
randevu sistemi bazı 
branşlarda sıkın
tılara yol açmıştı. 
Bir aylık verilen ran
devularda, özellikle 
üst ihtisas gerek
tiren hastalıkların 
tespitini yapan 
bölümlerin kapa
siteleri hızlı bir şek
ilde dolmuştu. 
Telefonla ve internet 
ortamında herkesin 
istediği gibi randevu 
alması ve kısa 
sürede bu sıraların 
dolması mağduriyet
leri artırdı. Yan dal
larda gereksiz ran
devu alan vatan
daşın muayeneye 
gitmemesi de kay
nakların planlı kul
lanılmamasına 
sebep oldu.
Ayrıca bu branşlar
daki doktorlar kendi 
takipli hastalarına 

randevu veremediği 
için tedavilerde bazı 
aksamalar da mey
dana geldi. Yeni 
dönemde bu sorun 
çözüldü. Yan dal 
uzmanlık alanı olan 
gastroenterolojisi 
bölümü için İstan
bul'daki Kanuni 
Sultan Süleyman 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne giden 
Zeki Gülen'e rande
vusu doktoru 
tarafından verildi. 
Eskiden merkezi sis
temle randevu 
almakta zorlandık
larını söyleyen 
Gülen, uygulamanın 
vatandaşın faydası
na olduğunu söyle
di. Yan dallar dışın
da kalan genel 
branşlarda hastane 
ler MHRS sistemiyle 
hizmet vermeye 
devam ediyor.
Vatandaş burada 
hem 182 telefon 
hattıyla hem de 
internetten 
randevu alıp hastan
eye geliyor.

Hastaneler rande- 
vusuz gelen 
hastalara da bakıyor. 
Bazı durumlarda 
hastanelerde rande- 
vulu hasta ile rande- 
vusuz hastalar 
arasında sıra kar
gaşası yaşanabili 
yor.

Bu bölümlerde 
merkezi randevuya 
gerek yok 
Merkezi randevu sis
teminde çıkarılan ve 
direkt doktorlar ve 
hastaneler tarafın
dan randevu alın
abilen bazı yan dal 
bölümleri şöyle: 
"Hematoloji, tıbbi 
onkoloji, algoloji, 
endokrinoloji ve 
metabolizma 
hastalıkları, 
nefroloji, romatoloji, 
gastroenterolojisi, 
neonatoloji 
(yenidoğan), çocuk 
gastroenterolojisi, 
çocuk kardiyoloji, 
çocuk hematoloji, 
çocuk nöroloji ve 
çocuk genetiği."

özel • < ®

«sekeri İlim anlı sts idim sislin!

flVANTflJLflRIMIZDflN
YARARLANIN

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU 

€ĞİTİWID€ 13. VIL

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

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

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

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

Faili meçhul olaylar, 
TÜBİTAK ve Emni 
yet’in birlikte geliş 
tirdiği “Balistika 
2010” adlı sistemle 
aydınlatılacak. 
TÜBİTAK Uzay 
Teknolojileri 
Araştırma Enstitüsü 
ile Emniyet Kriminal 
Dairesi dünyada 
kullanılan en iyi bal
istik inceleme sis
temlerinden birini 
geliştirdi.
Balistika 2010 adı 
verilen sistem ateşli 
silahlar ilemeydana 
gelen terör ve asay
iş olaylarının failler
ine çok kısa sürede 
ulaşılmasını sağla 
yacak.
Sistemle delliler ve 
olay bilgileri ilk kez 
tek merkezde 
depolanacak, 3 
boyutlu incelenecek 
ve arşivlenen tüm 
veriler karşılaştıra- 
bilecek.
MUKAYESE 
ZORDU
Şu anda kullanılan 
sistemde; tabanca 
ve tüfek gibi ateşli 
silahların kovan ve 

mermi çekirdekleri 
üzerinde bıraktıkları 
izleri inceleyen 
uzmanlar, bu izleri 
karşılaştırarak 
kovan ve mermi 
çekirdeklerinin aynı 
silahtan atılıp atıl
madığını tespit 
ediyor. Fakat 
"mukayese” 
işleminin balistik 
verilerin 
arşivlendiği bölgel- , 
erde ayrı ayrı yapıl
ması ve her geçen 
gün artan delilmik- 
tarı, yeni delillerle 
arşivdeki kayıtların 
karşılaştırılmasını 
zorlaştırıyordu. 
Bu nedenle elde 
edilen bilgilerle 
farklı kriminal olay
lar arasındaki ilişki
leri aydınlatmak 
mümkün olmuyor
du.
HATA PAYI AZ 
Mukayese alanında 
yaşanan sorunların 
çözümü için 
TÜBİTAK ile 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü arasında 
"Balistika 2010 
Geliştirme" projesi 

başlatıldı. TÜBİTAK 
tarafından geliştir
ilen sistem, çeşitli 
olaylarda ele geçir
ilen silahlarla, 
merkezi veri 
tabanında bulunan 
ve silahı tespit 
edilemeyen 
olayların verilerini 
karşılaştırma 
imkanı tanıyor. 
Sistemin en önemli 
özelliklerinden biri 
de daha fazla ayrıntı 
ve daha az hata 
veren üç boyutlu 
veri alma ve 
gösterme 
yeteneğine sahip 
olması. Mukayese 
verileri ve eşlik 
eden bilgiler, sis- 
temsayesinde bir 
arada saklanarak 
sorgulanabiliyor

BİRÇOK ÜLKEDE 
KULLANILACAK 
Balistika 2010 
Balistik Görüntü 
Analiz ve Tanıma 
Sistemi, yapılan 
testleri başarıyla 
geçerek balistik 
uzmanlarından 
tam not aldı.

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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IIHftDOLU'HOH TUM REHK1IR1 BURSn'Ba CftH BULUYOB
51. Uluslararası 
Bursa Festivali’ için 
bir araya gelen 
Büyükşehir 
Belediyesi Karagöz 
Halk Dansları 
Topluluğu ile Türk 
Halk Müziği’nin 
sevilen sesi Özgür 
Eren’in ‘Ben 
Anadolu’yum’ adlı 
programı, 27 Haziran 
Çarşamba günü saat 
21.15’te Kültürpark 
Açıkhava

i Tiyatrosu’nda 
gerçekleştirilecek. 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın

dan Bursa Kültür 
Sanat ve Turizm 
Vakfı (BKSTV) koor
dinasyonuyla 
gerçekleştirilen ‘51. 
Uluslararası Bursa 
Festivali’, özel pro
gramlarıyla sanat
severlere keyifli 
anlar yaşatıyor. 
Bursa’da yoğun ilgi 
gören festivalde, 27 
Haziran Çarşamba 
günü saat 21.15’te 
Ben Anadolu’yum 
programı muhteşem 
bir akşama imzasını 
atacak. Kültürpark 
Açıkhava

Tiyatrosu’nda 
gerçekleştirilecek 
olan programda, 
TRT Ankara 
Radyosu Türk Halk

Müziği ses sanatçısı 
Özgür Eren, en 
güzel türkülerini, 
Büyükşehir 
Belediyesi Karagöz

Halk Dansları 
Topluluğu’nun yöre
sel dansları 
eşliğinde seslendire
cek. Türkiye’nin dört

bir yanına özgü ren
klerin aynı sahnede 
buluşacağı program, 
görsel bir şölene 
adını yazdıracak.
51. Uluslararası 
Bursa Festivali prog 
ramı 27 Haziran - 
Karagöz Halk 
Dansları Topluluğu 
& Özgür Eren (Ben 
Anadolu’yum) 
28 Haziran - Fatih 
Erkoç - 30 Haziran - 
Ankara Devlet Opera 
ve Balesi - ‘Zorba’ 
1 Temmuz - Monica 
Molina 3 Temmuz - 
Inna

KARAGÖZ DE ÇEKİM HEYECANI
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin ‘Sine 
maya Seyirci Kalma 
yacağız’ fikrinden 
hareketle Kültür ve 
Sosyal İşler Daire 
Başkanlığı 
bünyesinde hayata 
geçirdiği Karagöz 
Sinema Atölyesi’ne 

ilgi her geçen gün 
artıyor. Şehir insanı 
ve yerel yönetim bir
likteliğinin en güzel 
örneklerinden biri 
olan Karagöz 
Sinema Atölyesi, 
uzman öğretmen
lerin rehberliğinde, 
teorik ve uygulamalı 

derslerini kısa 
sürede Bursa sine
ma belleği çalış
maları kapsamında 
atölye ürünü olarak 
kısa filmlerle zengin 
leştirmeye başladı. 
Danışmanlığını usta 
senarist ve yönet
men İsmail Kılıçars 

lan, koordinatör
lüğünü Gençağa 
Yiğitoğlu’nun yaptığı 
atölyenin senaryo 
bölümünde eğitim 
alan BursalI kursiy
erlerin yazdıkları 
senaryoların kamera 
önünde de oyuncu
luk bölümü kursiyer

leri rol aldı. Film 
yapım bölümü kur
siyerlerinin yönet
menliğini ve teknik 
çalışmalarını yaptığı 
kısa film ve belge
seller, Karagöz 
Sinema Atölyesi’nin 
ilk sezonunda 
başarısıyla dikkat 
çekti. Eylül ayı 
itibariyle yeni döne
mine muhteşem bir 
organizasyonla 

başlayacak olan 
Karagöz Sinema 
Atölyesi’nin Orhaneli 
Firuz Bey, İznik 
Müşküle, Mudanya, 
Gölyazı, Misi köyü, 
Muradiye külliyeleri, 
Atatürk stadı ve 
Botanik Park gibi 
Bursa’nın farklı 
mekanlarında yapı 
lan çekimlerine 
kamuoyunun da 
ilgisi büyüktü.

PLAKET ■ Km Iff MAOAITA ÇİŞİMİ İli «İZMETİNİZÖETİZ

MATBAACILIK • REKLAMCILIK • OBNOT VE TAHITIM

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı tto: 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



/

26 Haziran 2012 Salı Gemlik Karfez Sayfa 8

Buzdolabına Yasat Geliyor
Yüksek Denetleme 
Kurulu'nun bu yılın 
Şubat ayında kabul 
ettiği Enerji 
Verimliliği Strateji 
Belgesi uyarınca 1 
Temmuz'dan itibaren 
A sınıfının altındaki 
buzdolaplarının satışı 
ve ithalatı yasak
lanacak.
Türkiye Beyaz Eşya 
Sanayicileri Derneği 
(TÜRKBESD) 
Yönetim Kurulu î 
Başkanı özcan 
Aydilek, Türkiye'deki 
toplam enerji tüketi
minin yüzde 24'ünün 
konutlarda gerçek
leştiğini ve konutlar
daki toplam tüke
timin yarısının da 
beyaz eşyalardan 
kaynaklandığını 
söyledi.
Enerji verimliliği 
konusunun 
Türkiye'nin enerji 
ihtiyacı 
düşünüldüğünde cari 
açığa bile etki ede
cek önemde 
olduğunu dile getiren

Kaybolan Mesleği Yapanlar 
Gelir Vergisinden Muaf 0532 231 94 74
Kaybolmaya yüz 
tutan meslekleri 
yaşatmaya devam 
eden esnaf ve sanat 
karlar, gelir vergisin
den muaf tutuluyor. 
Bartın Madeni Eşya 
ve Sanatkarları 
Odası Başkanı 
Yılmaz Akdeniz, kay
bolmaya yüz tutan 
meslek kollarında 
faaliyet gösteren 
esnaf ve sanatkar
ların gelir vergisin
den muaf olduğunu 
söyledi. MESO 
Başkanı Akdeniz, 
esnaf muaflığı ve 
basit usulde vergilen 
dirme konularında 
değişiklerin de yer 
aldığı 6322 sayılı, 
Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun ile 
Bazı Kanunlarda 
Değişiklik yapılması
na Dair (Torba) 
Kanunun 15 Haziran 
2012 tarihli ve 28324 
sayılı Resmi 
Gazete'de yayımla
narak yürürlüğe

satışının yasak
lanacağını hatırlattı.

Aydilek, "Beyaz 
eşyaların konutlarda 
tükettiği enerjinin 
yüzde 6O'ı buz
dolabından kay
naklanıyor. Yani 
Türkiye'nin toplam 
tüketiminin yüzde 
7'si buzdolaplarından 
kaynaklanıyor" dedi.
1990'h yıllarda C 
sınıfı bir buz
dolabının yılda 840 
kilovattsaat enerji 
tükettiğini kaydeden 
Aydilek, 1 
Temmuz'dan itibaren 
A sınıfının altındaki 
buzdolaplarının 

girdiğini hatırlattı. 
Yılmaz Akdeniz, 
Kanun değişikliği ile 
kendi ürettiği ürün
leri satan, el dokuma 
işleri, bakır işleme
ciliği, çini ve çömlek 
yapımı, sedef kakma 
ve ahşap oyma işleri, 
kaşıkçılık, bastoncu- 
luk, semercilik, yaz
macılık, yorgancılık, 
keçecilik, lüle ve 
Oltu taşı işçiliği, 
çarıkçılık, yemenici
lik, oyacılık ve bunlar 
gibi geleneksel, 
kültürel, sanatsal 
değeri olan ve kay
bolmaya yüz tutan 
meslek kollarında 
faaliyette bulunan 
esnafın gelir vergisi 
muafiyeti kapsamın
da olacaklarını ifade 
etti. Gelir vergisin
den muaf tutulan 
esnaf ye sanatkar
ların talep etmeleri 
halinde vergi 
dairelerinden Esnaf 
Vergi Muafiyeti 
Belgesi alabilecek
lerini belirten

ATATÜRK BARA
JI'NIN ÜRETİMİ 
KADAR TASARRUF 
A sınıfı bir buz
dolabının yılda 390, 
A 290, A 190 kilo
vattsaat enerji tüket
tiğini ifade eden 
Aydilek, "Bugün 
Türkiye'deki hane 
lerde toplam 24-25 
milyon buzdolabı var. 
Bunun 15 milyon 
kadarı B-C sınıfı 
arasında değişiyor. 
Belki 15 milyon buz-

Akdeniz, "Ayrıca, 
bilindiği üzere 
gerçek usulde 
vergilendirilmiş olan
lar ve herhangi bir 
nedenle basit 
usulden gerçek 
usule geçmiş olan 
esnaf ve sanatkarlar 
bir daha hiçbir şek
ilde basit usule 
dönememekteydi. 
6322 Sayılı Kanunla 
yapılan değişiklikle, 
gerçek usulde 
vergilendirilen esnaf 
ve sanatkarların, 
tekrar basit usule 
dönebilmelerine 
imkan sağlanmıştır. 
Buna göre, gerçek 
usulde vergilen 
dirilen esnaf ve 
sanatkarlardan basit 
usule tabi olmanın 
şartlarını arka arkaya 
2 hesap dönemi 
boyunca taşıyanlar, 
yazılı olarak başvu
ruda bulunarak 2014 
yılından itibaren 
basit usulde vergilen 
dirileceklerdir" dedi. 
Bartın Madeni Eşya 

dolabının tamamını 
değiştirmek mümkün 
değil ama bu buz
dolaplarını A sınıfı ile 
değiştirmek mümkün 
olsa her yıl Atatürk 
Barajı'nın yıllık üreti
mi kadar enerji tasar
rufu sağlarız" diye 
konuştu.
Dernek üyesi fir
maların uygulamaya 
karşı hazırlıklı 
olduğunu belirten 
Aydilek, firmaların 
bayilere A sınıfının 
altında buzdolabı 
satışı yapmadıklarını 
bildirdi.

UMURBEY KAYALAR KAFE 
VE RESTAURANT'TA 

PARK TİME VE FULL TİME 
ÇALIŞACAK 

BAY VEYA BAYAN ELEMAN 
VE 

MUTFAK ELEMANI 
ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

Kayalar Sok. No: 15 
Tel: 525 06 16 UMURBEY

F 
r 
&

Elinde A sınıfının 
altında buzdolabı 
bulunan bayilerin 
durumlarını da 
değerlendiren 
Aydilek, "1 Temmuz'a 
kadar bu tip ürünleri 
satamayan bayiler 
satışa devam ede
bilirler. Ama o tarihe 
kadar bu sınıftaki 
ürünlerin satılacağını 
tahmin ediyorum" 
ifadesini kullandı 

SATILIK DAİRELER M’

KAYIKHANE MEVKİİ 
KAYIKHANE SİTESİ

C BLOK KAT 5 
3+1 BAKIMLI VE DENİZ 
MANZARALI DAİRE İLE 

MANASTIR MEVKİİ İLKNUR 
YAPI KOOPERATİFİF BLOK 

3+1 BAKIMLI DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR

r H
İ0«

ve Sanatkarları 
Odası Başkanı 
Yılmaz Akdeniz, 
daha önce 6111 
Sayılı Torba 
Kanundan yararla
narak kamuya olan 
vergi, prim gibi 
borçlarını yeniden 
yapılandırdığı halde 
yapılandırılmış borç 
taksitlerini süresinde 
ödemediği için yapı
landırma hakkı kay
bolan esnaf ve 
sanatkarlara bir hak 
daha verildiğini 
söyledi. Akdeniz, bu 
kapsamda taksitleri
ni süresinde 
ödemediği için 6111 
Sayılı Torba 
Kanundan yararlan
ma hakkı kaybolan 
esnaf ve sanatkar
ların bu borç taksit
lerini Ekim/2012 
ayının sonuna kadar 
ödemeleri halinde 
yapılandırmadan 
yararlanma hakkına 
yeniden sahip ola
bileceklerini sözle 
rine ekledi

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR
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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 HU?
Hull'll III tİllil İlini lllEltli ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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15i Dinemedi i otilıalı ınııi Jesi
SGK'ya devri gerçek
leşmeyen 17 banka 
ve borsa sandığına 
mensup 150 bin 
emekli de intibaktan 
yararlanacak.
2000 yılından önce 
emekli olan 1,9 mil 
yon SSK emeklisine 
intibak zammı 2013 
Ocak itibariyle 
verilmeye 
başlanacak.
Fakat bu arada 
henüz SGK'ya devri 
gerçekleşmeyen 17 
banka ve borsa 
sandığına mensup 
150 bin emekli için 
de intibak zammı 
gündeme geldi. Zira 
yasa gereği bu 
sandıklar mensu
plarına, emsal bir 
SSK'hmn aldığı aylık
tan daha düşük aylık 
ödeyemiyor.
Şu an yürütülen 
çalışmayla 2000 
öncesi emeklilerin

işte 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı!
TÜRK-İŞ tarafından, 
çalışanların geçim 
koşullarını ortaya 
koymak ve temel 
ihtiyaç mad
delerindeki fiyat 
değişikliğinin aile 
bütçesine yansı
malarını belirlemek 
amacıyla her ay 
düzenli olarak 
yapılan “açlık ve 
yoksulluk sınırı” 
araştırmasının 2012 
Haziran ayı sonuçla 
rina göre dört kişilik 
bir ailenin sağlıklı, 
dengeli ve yeterli 
beslenebilmesi için

aylıkları 10 ile 322 
lira arasında artacak. 
Banka sandıklarının 
da kendi mensu
plarının aylıklarını 
SSK'lılarla 
karşılaştırarak aynı 
artışı yapması 
gerekiyor.
Sandıkların yapacağı 
intibak artışında da 
yine milat 2000 yılı 

yapması gereken 
gıda harcaması 
tutarı (açlık sınırı) 
924,98 lira, gıda har
caması ile birlikte 
giyim, konut (kira, 
elektrik, su, yakıt), 
ulaşım, eğitim, 
sağlık ve benzeri 
ihtiyaçlar için yapıl
ması zorunlu 
diğer harcamaların 
toplam tutarı (yok
sulluk sınırı) ise 
3.012,97 lira oldu. 
SON 1 YILDA 
NE DEĞİŞTİ?
TÜRK-İŞ'ten yapılan 
açıklamada şu

olacak.
Örnek verecek olur
sak: 9000 prim 
günüyle 15.175 
gösterge üzerinden 
emekli olan bir 
SSK'hya 238 TL 
intibak zammı verile
cek. Aynı prim günü 
ve gösterge ile 
örneğin Şekerbank 
Sosyal Sigorta 

bilgilere yer verildi: 
"Özellikle gıda 
fiyatlarının artma
ması aile bütçesi 
içinde önemli yeri 
oluşturan mutfak 
harcamasını rahat
latırken, tüketici 
endeksinde gıda 
harcamasının göreli 
ağırlığı nedeniyle 
enflasyon hesapla
masına da olumlu 
yansımaktadır.
Geçtiğimiz aya göre 
Haziran’da aylık 
gıda harcaması 
değişmezken, son 
bir yılda mutfağa

Sandığı'ndan emekli 
olan kişinin aylığı, 
intibak zammı alan 
SSK emeklisiyle 
karşılaştırılacak. 
Şekerbank emek
lisinin maaşı yük
sekse zam uygulan
mayacak ama 
düşükse, aradaki 
fark intibak zammı 
olarak ödenecek. 17 
sandığın toplam 
mensubu 364.704 
kişi, fakat intibak 
zammından 
yaklaşık 150 bin 
kişinin yararlanabile
ceği tahmin ediliyor. 
Sandıkların 
temsilcileriyle 
görüşmelerini 
sürdüren SGK, 150 
bin banka/borsa 
emeklisinin intibak 
zammının da 
önümüzdeki 
yılbaşına yetişmesi 
için çaba sarf 
ediyor.

gelen ek yük 47 lira 
olmuştur. Ailenin 
yaşama maliyeti 
ise bir önceki yıla 
göre 152 lira art
mıştır. Önceki yılın 
aynı döneminde 
açlık sınırı 878,18 
lira ve yoksulluk 
sınırı 2.860,53 lira 
olarak hesaplan
mıştı. Haziran 2012 
itibariyle mutfak 
enflasyonu aylık 
0,04 oranında 
gerilerken, son oniki 
ayda değişim oranı 
yüzde 5,33 
olmuştur.

Türkiye'de bir yılda 
kaçak olarak çalışan 
yabancı işçi 
sayısının yaklaşık 
200 bin olduğu 
bildirildi.
Ve bu işçilerin kayıt 
dışı ekonomi 
nedeniyle işveren
lere sağladığı haksız 
kazancın ise 15 
yılda 22 milyar lirayı 
geçtiği belirtildi. 
İstanbul Serbest 
Muhasebeci Mali 
Müşavirler 
Odası'nın (İSMMMO) 
''Yabancı Kaçak 
İşçiler ve Türkiye'ye 
Göç Hareketi" adlı 
raporunda, 
Türkiye'de bir yılda 
kaçak olarak çalışan 
yabancı işçi 
sayısının yaklaşık 
200 bin olduğu ve 
bu işçilerin kayıt 
dışı ekonomi 
nedeniyle işveren
lere sağladığı haksız 
kazancın ise 15 
yılda 22 milyar lirayı 
geçtiği bildirildi. 
Rapora göre, 
Türkiye sınırları 
dahilinde 2011 yılı 
itibariyle legal ve 
illegal yollardan ülk
eye girmiş 350 bin 
civarında Kaçak 
göçmen bulunuyor. 
Bu göçmenlerin 150 
bin kadarı Türkiye'yi 
transit yol olarak 
kullanıyor. Geçici 
süreyle Türkiye'de 
bulunan ve Türki 
ye'de fiilen çalışan 
kaçak göçmen işçi 
sayısı ise 200 bin 
civarında. Bu işçiler 
ev hizmetlerinden 
tekstile, eğlence 
sektöründen 
madenciliğe kadar 
çok geniş bir yel
pazede istihdam 
ediliyor. Kaçak 
yabancı işçiler 
bulundukları sektör

lere göre yerli işçi
lerin yüzde 55-60'ı 
düzeyinde bir ücret 
alıyor. Ücret 
düzeyindeki bu 
düşüklük yanında 
kayıt dışı istihdam 
nedeniyle devletten 
kaçırılan vergi ve 
SSK primleri bu tür 
istihdamı tercih 
eden işverenlerin 
çok büyük miktar
larda haksız kazanç 
elde etmesine 
neden oluyor.
200 bin işçi üzerin 
den asgari ücret baz 
alınarak yapılan 
hesaplamada bile 
kayıt dışı işçi istih
dam eden işveren
lerin SGK primi ve 
gelir vergisinden 
elde ettikleri haksız 
kazanç ayda 90 
milyon liradan, yılda 
1 milyar lirayı aşı 
yor. Bu işçiler vergi 
ve SGK priminin 
yanı sıra ücret 
olarak da ortalama 
250 dolar civarında 
bir aylıkla çalışıyor. 
Net asgari ücretin 
yaklaşık 180 lirası 
hin işverenin cebine 
kaldığı yıllık ekstra 
kazanca 432 milyon 
Hra daha ekleniyor. 
Böylece işverenin 
vergi ve ücret 
üzerinden sağladığı 
toplam kazanç aylık 
124 milyon liraya, 
yıllık 1,5 milyar 
liraya kadar ulaşı 
yor. Bu hesapla 15 
yıllık süre boyunca 
elde edilen haksız 
kazanç tutarı ise 22 
milyar lirayı geçiyor. 
Türkiye'de kaçak 
olarak bulunan göç
men işçiler düşük 
ücretlerin yanı sıra 
herhangi bir sosyal 
ve sağlık güvence
sine de sahip 
değiller.

GEREKLİ TELEFONLAR

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

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

__________ ULAŞIM__________
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 771
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

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

TAKSİLER

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

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

RESMİ DAİRELER

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

BELEDİYE

DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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 51417 00
Akcan Petrol 
MAR-PET 513 1O 79

513 30 33
Tuncay Otogaz 513 *15 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik KBrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ'

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4307 

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)

Hiıiııiıgııiıiü
VENÜS SİNEMASI 

AŞK VE 
PARA:12:00-14:15- 
16:15-18:15-20:15 
SAĞ SALİM:11:30- 
14:00-16:00-18:00- 

20:30..
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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Kaymakamlık Kupası Gümüş Ayak 
Basketbol Turnuvası nın şampiyon 

takımından Kaymakama ziyaret

Basketçileri makamında 
kabul eden Gemlik 
Kaymakam Vekili 
Adnan Kayık, şampiyon 
takımı tebrik etti ve turnu
vanın amacına uygun 
şekilde tamamlanmasın-

Kaymakamlık Kupası 
Gümüşayak Basketbol 
Turnuvası Şampiyonu 
olan Ağdemir takımının 
basketbolcuları 
Kaymakam Vekili Adnan 
Kâyık’ı ziyaret ettiler.

dan dolayı Gemlik 
Gençlik Hizmetleri ve 
İlçe Spor Müdürü Ahmet 
Adil Tunç’a ve Gümüş 
Ayak yöneticisi 
Yahya Gümüş'e 
teşekkür etti.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

ELEMAN
GÜRLE KÖYÜ’NDE 

İKAMET EDEN YAŞLI 
KARI KOCAYA 
BAKABİLECEK 

YATILI KALABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR.

ÜCRET 900 TL

Müracaat Tel : 
0 542 489 36 92 
0 530 873 59 22

İSİM TASHİHİ
GEMLİK ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİ’NİN 
2012/125 ESAS, 

2012/432 KARAR NO İLE 
HURİYE OLAN ÖN İSMİM 

EBRU OLARAK
DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. 

İLAN OLUNUR

HURİYE (EBRU) ÇIKMAN 
T.C. 29929274880

«BMZ 

İE HİZMETİNİZDEYİZ 

GÜLERfilflNS
MATBAACILIK-YAfflCIUK-REKLAIilCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı No: 3,'B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 »83

‘Gemlik Körfez’ wwvy.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
wwvy.gemlikkorfezgazetesi.com


Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘kasten adam 
öldürmek” suçundan ömür boyu hapis istemiyle yargı 
lanan A.İ. dünkü duruşmasında, eski ortağı Süleyman 
Demirciyi Yalova Yolu üzerindeki bir alışveriş merkezi 
önünde pompalı tüfekle öldürmekten 25 yıl hapis cezası
na çarptırıldı. 5. Ağır Ceza Mahkemesi A.İ’yi önce ömür 
boyu hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra, duruşmalar
daki iyi hali nedeniyle cezasını 25 yıla indirdi. Sayfa 3’de

Borçlu olanlara 
bir şans daha

Borçlarını yapılandıran ve ödeme 
yapmayarak hakkını kaybeden 
mükellefler, ödemediği taksit tu 
tartarını, taksit vade tarihlerinden 
itibaren hesaplanacak geç öde 
me zammı ile birlikte 31 Ekim 20 
12 tarihine kadar ödemesi ha 
linde, Kanun'dan yararlanabile
cek. Haberi sayfa 9’da

27 Haziran 2012 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

MMilii
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, 
boşanma davası açan eşi ile 
kayınvalidesini sokak ortasın
da öldürdüğü iddia edilen kişi, 
daha sonra kendi başına sika 
rak intihar etti. Sayfa 3’de

İzmir’e düğüne giden özel bir araç, Gemlik Dörtyol Kavşağında kırmızı 
ışıkta duramayınca Bursa’a düğüne giden öndeki araca çarptı. 

Kırmızı ışıkta can pazan yasandı
Volkan Özgül, TÜFflD 
yönetimine seçildi

Dörtyol Kavşağı’nda meydana gelen kaza
da, az daha düğünden dönen özel araçta 
can pazarı yaşanacaktı. İstanbul'dan bir 
yakınının düğünden dönen Hüseyin 
Yıldırım (80), CWHY39 plakalı otomobiliyle 
kırmızı ışıkta bekleyen Funda Güleryüz 
yönetimindeki 34 BGY 65 plakalı otomobile 
arkadan çarptı, ir anda kaza yeri savaş 
alanına döndü, iki araçta bulunan 7 kişi 
kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sayfa 4’de

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜ 
FAD) Bursa Şubesi’nde başkanlık görevi 
ne Sedat Özbağ seçilirken, Gemlik’ten 
Volkan Özgül’de yönetim kurulu üyeliğine 
seçilmeyi başardı. Haberi sayfa 7’de

(üne Bakış Emekliler Derneği nden 
Emekliler Günü kutlaması

Koca cinayetleri...
Kadına yönelik suçlar son yıllarda giderek 

arttı.
Erkek egemen bir toplum olmanın getirdiği 

baskı sonucu, aile bireyleri arasında başlayan 
anlaşmazlıklar, eşlerin ayrılmasına neden olu 
yor.

Buna ekonomik sıkıntılar da eklenince işin 
içinden çıkılmıyor.

Güçlü erkek egosunun baskın olduğu ailede, 
eşinin evi terk etmesini içine sindiremeyen 
erkek, O’nu çeşitli yollarla yok ediyor.

Her gün gazetelerde ve televizyon haber
lerinde koca cinayetlerine rastlıyoruz.

Bir süre önce ilçemizde de bir benzerini 
yaşadık. Devamı sayfa 4’de

İtil Msilll Mil

Türkiye Emekliler 
Derneği Gemlik 
Şubesi, 30 Haziran 
1927 tarihinde kut
lanan Emekliler 
Günü nedeniyle 
yazılı basın açıkla
ması yaptı.
Dernek Başkanı 
Hüseyin Yener.

Atatürk’ün 30 
Haziran 1927 tari
hinde emekli oluşu
nun Emekliler Günü 
olarak kutlandığını 
belirterek, Saat 
H.oo’de Atatürk 
Anıtı’na çelenk su 
nulacağını söyledi. 
Haberi sayfa 2’de

Bursa'nın İnegöl ilçesinde fay hatlarının 
durumu tespit edilecek. 5 ilde kentsel 
dönüşüm yapmayı planlayan hükümetin 
deprem riski olan bölgelerdeki illerin 
belediyelerine gönderdiği talimat üzerine 
İnegöl Belediye Meclisi bünyesinde 'Deprem 
Araştırma Komisyonu' kurulmuştu. 6’da

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik Körfez

Gürhan ÇETİNKAYA
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
Ama yediğimiz boğazımızda kalmaz, 
Ayak mayak sesi duyulmaz. 
Haydi hoşça kal kardeş, 
Korkulu yemek bana gelmez...

Bursa Olay TV’de 
yayımlanan “Bir 
İnsan Değişirse” 
programı yapımcıları 
teşekkür turuna çık
tılar.
İlköğretim okulların
da başarılı ancak 
yardıma muhtaç 
öğrencilere on ay 
boyunca 150 liradan 
1500 liralık burs 
verilmesini sağlayan 
program yaz tatiline 
girdi.
235 programda 210 
öğrenciye burs 
verme başarısı gös
terdiklerini belirten 
program yapımcısı 
Ergün Özçelik, 450 
proje ortakları 
olmasının da haklı 
gururunu yaşadık
larını kaydederek, 
Gemlik’in başta 
belediye başkanve 
kili Refik Yılmaz 
olmak üzere prog 
ram projelerine en 
büyük desteği veren 
ilçe olduğunu söyle
di.
Belediye Başkan 
Yardımcıları 
Muharrem Sarı ve 
Nazmi Koçak’ın da 
katıldığı törende, 
Refik Yılmaz’a 
teşekkür belgesini

Emekliler Oernegi'nden kınlama
KAŞ€D€ B€KL€M€K YOK 

KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
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Türkiye Emekliler 
Derneği Gemlik 
Şubesi, 30 Haziran 
1927 tarihinde kut
lanan Emekliler 
Günü nedeniyle 
yazılı basın açıkla
ması yaptı. 
Dernek Başkanı 
Hüseyin Yener imza
lı açıklamada, şu 
görüşlere yer veril
di: 
“Atatürk derki, ‘Bir 
milletin yaşlı vatan
daşlarına ve 
emeklilerine karşı 
tutumu o milletin 
yaşama kudretinin 
en önemli kıstasıdır. 
Mazide muktedirken 
bütün kuvveti ile 
çalışmış olanlara 
karşı minnet hisse 
duymayan bir mil
letin istikbale 
güvenli bakmaya

veren Ergün Özçe
lik, “Bu yıl ilçeler 
bazında Gemlik’te 
başlattığımız proje 
ve programımızı yi 
ne Gemlik’te tamam
lıyoruz. Belediye 
Başkanvekilimiz 
Sayın Refik Yıl 
maz’ın, en başından 
sonuna kadar 
desteklerini 
unutamayız.
Zaten Gem lik’ten 
son bursu da ken
disi vermişti.
Projemiz Olay TV’de 
yayımlanan progra 
mimiz ile önümüz 
deki yıllarda da 
devam edecektir.
Hedefimiz her ilçede 
en az 100 öğrenciye 

hakkı yoktur” 
Cumhuriyetimizin 
kurucusu Ulu Önder 
Atatürk’ün 30 
Haziran 1927 tari
hinde emekli oluşu 
ve (Emekliye 
ayrılmış olması) 
bütüm emeklilerde 
Ulu önderimizin 
emekliye ayrılış 
gününü biz emekli

bu burs yardımını 
kazandırmaktır’’ 
dedi.
Eğitim ve öğretimin 
önemine dikkat 
çeken Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik 
Yılmaz’da, hem 
belediye olarak hem 
de kişisel olarak 
eğitim ve öğretime 
imkânlar dâhilinde 
destek olmaktan 
büyük mutluluk duy
duğunu söyledi. 
Yılmaz, eğitim ve 
öğretime en az 7 
yatırımlar kadar 
önem verdiklerini 
vurgulayarak, 
önümüzdeki yıllarda 
da Bir İnsan

ler de emekliler 
günü olarak kabul 
ederek yurt 
genelinde başta 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı olmak 
üzere etkinliklerle 
kutlanmaktadır. Biz 
de Türkiye Emekliler 
Derneği Gemlik 
Şubesi olarak 
emekliler gününü

Değişirse projesine 
katkı koymaktan 
onur duyacaklarını 
bildirdi.
Yılmaz, “Bir İnsan 
Değişirse, Ülke 
değişir” diye konuş
tu.
Refik Yılmaz’a 
teşekkür belgesini 
takdim eden Ergün 
Özçelik’de, 
“Projemize inanıp, 
güvenen ve katkı 
sunan herkese 
Teşekkür ediyoruz. 
Bize en büyük 
desteklerden birini 
sağlayan Refik 
Yılmaz’a da şahsı ve 
Gemlik Belediyesi 
adına teşekkür edi 
yorum” dedi.
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H.oo’de Atatürk 
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Başta Atatürk ve 
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ve bütün şehitleri 
mizden, ağabeyle 
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mizden ahirete 
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günümüzde bütün 
emeklilerimizi bu 
etkinliklere katıl
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sevgilerimizi 
sunuyoruz.”
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Pompalı tüfek dehşetine 25 yıl
Bursa'da, eski 
ortağını bir alışveriş 
merkezi önünde 
pompalı tüfekle 
öldürdüğü iddia 
edilen sanık 25 yıl 
hapis cezasına çarp
tırıldı.
5. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
"kasten adam 
öldürmek" suçun
dan müebbet hapsi 
istenen A.l. (41), son 
kez hakim karşısına 
çıktı. Geçen yıl eski 
ortağı Süleyman 
Demirci'yi (44) 
Yalova yolu 
üzerindeki bir 
alışveriş merkezinin 
önünde pompalı 
tüfekle öldürüp, 
yanında bulunan 
arkadaşı S.B.'nin de 
yaralanmasına 
sebep olmakla

Koca dehşeti: 3 ölü
Bursa'nın 
Karacabey 
ilçesinde, boşanma 
davası açan eşi ile 
kayınvalidesini 
sokak ortasında 
öldürdüğü iddia 
edilen kişi, daha 
sonra kendi başına 
sıkarak intihar etti. 
İddiaya göre, inşaat
larda boyacılık 
yapan Savaş ö. (30), 
eşi Büşra Ö.'e (25) 
sık sık şiddet uygu
luyordu. Genç çift 
defalarca karakolluk 
olurken, bir çocuk 
annesi Büşra ö., bir 
ay evvel Bursa'da 
kadın sığınma evine 
yerleştirildi. Ancak 
ailesi, 6 yaşında 
S.N.Ö. adlı bir kız 
çocuğu olan Büşra 
O.'i sığınma evinden

Komşular arasında kavga: 6 yaralı
Bursa'da, komşu iki 
aile arasında çıkan 
bıçaklı kavgada 6 
kişi yaralandı. 
Merkez Osmangazi 
ilçesi Panayır 
Mahallesi'nde komşu 
iki aile arasında 
çocukları arasında 
yaşanan kavga 
nedeniyle tartışma 
çıktı.
Çocuklar arasında 
çıkan kavgaya her iki

suçlanan sanık A.I., 
son sözünde 
mahkeminin 
takdirine sağındığını 
söyledi.
Duruşmaya müşteki 
olarak katılan mak
tulün babası 
Mehmet Demirci ise 
sanıktan şikayetçi 
olduğunu tekrarladı.

aldı. Savaş Ö.'in, 
Yenice 
Mahallesi'ndeki 
baba ocağına yer
leşen eşi ile ailesini 
bir süredir tehdit 
ettiği ileri sürüldü. 
Büşra Özer ile 
annesi Nazmiye C. 
(48), bugün pazara 

ailenin de karışması 
sonucu, 6 kişi bıçak 
la yaralandı. Olay 
yerine çok sayıda 
ambulans ve polis

ekibi sevk edildi. 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan 
yaralılardan

Kısa bir aranın 
ardından kararını 
açıklayan mahkeme, 
sanık A.l.'yı "adam 
öldürmek" suçun
dan önce müebbet 
hapis cezasına çarp
tırdı. Ardından 
duruşmadaki iyi hali 
sebebiyle sanığın 
cezası 25 yıla indiril

alışverişe çıktı. 
Kendilerini takip 
eden Savaş Ö., 
Sırabademler 
Mahallesi'nde eşi ile 
kayınvalidesinin 
önüne kesti.
Tabancayla kay
nanasının ve eşinin 
başına birer el ateş 

di. Ayrıca sanığa, 
S.B.'ye yönelik "tak
sirle yaralama" 
suçundan da 4 ay 
hapis cezası verildi. 
Geçtiğimiz günlerde 
ifade veren sanık, 
"Eşimin hastalıktan 
sonra maktul 
Süleyman Demirci 
tarafından rahatsız 
edildiğini öğrendim. 
Olay günü maktulü 
öldürme gibi bir 
niyetim yoktu. 
Herşey bir anda 
gelişti. Eşim de 
mahkemeye geldi. 
Ama utanıp çekin 
diğinden, size hiç 
bir şey söyleyemedi. 
Ben 15 yıldır sadece 
eşim ve çocuklarım 
için çalıştım" şek
linde konuşarak 
kendini savunmuş
tu.

eden Savaş Ö., 
daha sonra sonra 
aynı silahla kendi 
başına sıktı. 
Nazmiye C. ve 
Savaş Ö. olay 
yerinde ölürken, 
ağır yaralanan 
Büşra C. ise 
kaldırıldığı Devlet 
Hastanesi'nde kur
tarılamadı.
Kayınpeder Şahin 
C.'nin, savcılık 
tarafından tedbir 
kararı verilmesi 
üzerine, dün 
emniyeti arayıp 
koruma talep ettiği, 
ayrıca eşi ve kızına 
"Ben olmadan dışarı 
çıkmayın" dediği 
öğrenildi. 3 kişinin 
ölümüyle neticele
nen olayla alakalı 
soruşturma sürüyor.

ikisinin durumunun 
ağır olduğu 
öğrenildi.
Etrafa rastgele av 
tüfeğiyle ateş de 
açılan kavganın 
ardından, olay 
yerinde 3 adet boş 
fişek bulundu.
Polis ekipleri, kavga 
nedeniyle olayın 
yaşandığı sokakta 
geniş güvenlik 
önlemi aldı.

Celikkasa
hırsızları tutuklandı

Bursa "da bir iş 
yerinden 100 bin TL 
değerinde ziynet 
eşyası çaldıkları 
iddiasıyla gözaltına 
alınan 3 kişiden 2'si 
tutuklandı.
Merkez Nilüfer ilçesi 
Kayapa mahallesin
deki bir iş yerine 
giren 2 kişi, çelik 
kasadakilOO bin TL 
değerinde zümrüt, 
yakut, safir gibi 
ziynet eşyalarını ve ı aaeı taparıcayı 
çalarak olay 
yerinden kaçtı. 
İş yeri sahibinin 
ihbarı üzerine çalış
ma başlatan Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü Hırsızlık 
Büro ekipleri, yap
tıkları incelemede 
zanlıların F.Ö (20) ile 
U.B (17) olduğunu 
tespit etti.
Çalıntı eşyaları boz
durmak için İstan
bul ve Sakarya'ya 
giden 2 kişinin 
Bursa'ya gelmesi 
üzerine harekete 
geçen ekipler,

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
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Osmangazi ilçesi 
Panayır mevkinde 
zanlıların bulunduk
ları otomobili dur
durarak F.Ö, U.B ve 
çalıntı eşyaları boz
durmaya yardım 
ettiği öne sürülen 
H.U.A'yı (33) gözaltı
na aldı. Zanlıların 
Nilüfer ilçesi 
Görükle 
Mahallesi'ndeki 
evlerinde yapılan 
aramada 1 tabanca, cı tuy ı uııstrı ıı 
Mahallesi'ndeki bir 
iş yerinden çalındığı 
tespit edilen 
fotoğraf makinesi 
ele geçirildi. F.Ö ile 
U.B'nin çalıntı 
eşyaları H.U.A'nın 
yardımıyla Bursa, 
Sakarya ve İstan
bul'daki 7 ayrı 
kuyumcuya sattık
ları bildirildi. 
Emniyetteki 
ifadesinin ardından 
"Hırsızlık" suçun
dan adliyeye sevk 
edilen zanlılardan 
F.Ö ile H-U.A tutuk- 
lanrujdı. .B'ye ise 
Adli kontrol verildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
İzmir’e düğüne giden özel bir araç, Gemlik Dörtyol Kavşağında kırmızı 

ışıkta duramayınca Bursa’a düğüne giden öndeki araca çarptı.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Koca cinayetleri...
Gemlik’ten Giresun’a gelin giden Melek 

Özgün, ikinci evlilliğinde yeni eşiyle 
yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle, baba 
evine dönünce, kızgın koca Gemlik’e ge 
lerek, karısını sokak ortasında tabancayla 
yaraladı.

Yaralı eş, bir süre sonra hastanede can 
verdi.

Geride öksüz çocuklar kaldı.
Dün de Karacabey ilçesinde yine bir koca 

dehşeti yaşandı.
Eşinden boşanmak için dava açan kadın, 

kocası tarafından sokakta annesiyle birlikte 
öldürüldü.

Erkek, bu kez kendi kafasına da bir kurşun 
sıkınca, bu davada boşanan taraf kalmadı.

Çocukları varsa onlar ortada kaldı.
Yeterli eğitim almamış olan bir toplumuz.
Eşlerini öldüren kişilerin eğitim durumları 

incelendiğinde, büyük olasılıkla ilkokulu 
dışarıdan bitirmiş veya ilkokul mezunlarının 
çoğunluğunun bu cinayetleri işlediğine 
tanık oluruz.

Arada sırada eğitilmiş kişilerinde bu tür 
olaylara karışmasının nedeni çocukluğunda 
ailelerinde gördüğü ataerkil, erkek egemen 
kültürdür.

Cinayetle sonuçlanan kadınlara yönelik 
şiddetin büyük çoğunluğu bıçakla gerçek
leşiyor.

Erkek genelde kadınların boğazlarını keşi 
yor.

Kurbanlık hayvan gibi görüyorlar kadın
lan...

Sonuçları feleket oluyor.
Bu tür olaylar azalacağına çoğalıyor.
Kadınlara yönelen şiddet, yalnız eşler 

arasında gerçekleşmiyor.
Sokaktan giden, kordonda yürüyüş yapan 

kadınlara yönelik şiddet olaylarının sayısı 
da azımsanmayacak kadar çok.

Bunlara bir de evlerde eklenen şiddet var.
Büyük çoğunluğu aile içinde kalıyor, dışa 

riya taşmıyor.
Kadın yediği dayaktan sonra günlerce 

sokağa çıkamıyor.
Ne zaman gözünün şişliği inerse o zaman 

insan içine karışıyor.
Büyük bir kısmı da “Kocam değil mi döver 

de sever de’’ kaderciliğin içinde bocalayıp 
duruyor.

Aslında yapacağı, destek bulacağı kimsesi 
olmadığı için o onursuz davranışlara kat
lanıyor.

“Kadının karnından sıpayı, belinden sopa 
yı eksik etmeyeceksin’’ kültürü, eğitimli 
kadınlarca tepki alıyor.

Bir Başbakan çıkıp, kannlara kaç tane 
çocuk doğurmasını gerektiğini söyler, daha 
sonra O’nun doğurup doğurmayacağı çocu 
ğa karışır, buna kadınlar yeterince tepki 
göstermezse bu ülkede koca dayakları bit
mez.

inıı ışltı in mı wit
Dörtyol Kavşağı’nda 
meydana gelen 
kazada, az daha 
düğünden dönen 
özel araçta can 
pazarı yaşanacaktı. 
İstanbul'dan bir 
yakınının düğünden 
dönen Hüseyin 
Yıldırım (80), 
CW HY39 plakalı 
otomobiliyle kırmızı 
ışıkta bekleyen 
Funda Güleryüz 
yönetimindeki 
34 BGY 65 plakalı 
otomobile arkadan 
çarptı.
Bir anda kaza yeri 
savaş alanına 
döndü, iki araçta 
bulunan 7 kişi 
kazayı hafif sıyrıklar
la atlattı.
Daha önceden kalp 
ameliyatı geçirdiği 
öğrenilen Hüseyin 
Yıldırım, araç içinde 
büyük zorluk yaşadı. 
Yıldırım'a olay 
yerinde bulunan 
hemşireler ilk müda- 
heleyi yaptılar. 
Hüseyin Yıldırım, 
sünnet düğünü için 
gittikleri İstanbul'
dan döndüklerini

Bursa'da 4 Fırından Biri Kaçak
Bursa Fırıncılar 
Odası Başkanı Talip 
Andiç, Bursa'da 
sayıları 130'a ulaşan 
merdiven altrfırın- 
ların sektörü 
lekelediğini söyledi. 
Daha besleyici 
ekmek üretmek için 
1 Temmuz tarihini 
bekleyen fırıncılar 
merdiven altı diye 
tabir edilen kaçak 
fırınlardan şikayetçi. 
Yeni çıkan kanunun 
fırıncılık sektörü için 
önemli olduğunu, 
fakat kaçak işyeri 
oranının korkutucu 
boyutlara ulaştığını 
söyleyen Andiç, bu 
konuda yetkililere 
çağrıda bulundu.

söyledi.
Yıldırım, "İzmir'e 
gidiyordum. Kırmızı 
ışık yanınca frene 
bastım ancak dura
mayıp öndeki 
arabaya çarptım. 
Şu anda durumum 
iyi." dedi.
Hüseyin Yıldırım'ın 
eşi Yeter Yıldırım ise 
eşine kızdı.
Yeter Yıldırım, 
"Kazayı hiç fark 
etmedim.
Beyime bir iki daki
ka önce yavaş

Kaçak fırınlarla ilgili 
hukuki mücadele 
başlattıklarını 
söyleyen Andiç, 
gerekirse konuyu 
Avrupa İnsan 
Hakları 
Mahkemesi'ne 
(AİHM) götürecek
lerini dile getirdi. 
Son 6 yıldır kaçak 

dedim, ama beyim 
anlamıyor ki.
Zaten kendisi 
ameliyatlı, birşey 
olmasından korku 
yorum.’’ şeklinde 
konuştu.
Kırmızı ışıkta duran 
aracına çarpılan 
Funda Güleryüz ise: 
"Kırmızı ışıkta dur
dum, bir süre bek
ledikten sonra 
arkadan bize çarptı. 
İstanbul Kartal'dan 
Bursa'ya yakın
larımızın düğününe 

fırınların sayısının 
arttığını kaydeden 
Andiç, bu fırınların 
sektörü olumsuz 
yönde etkilediğini 
belirtti.
Her sofranın 
vazgeçilmezi olan 
ekmeğin sağlıksız 
ortamlarda yapılma
ması gerektiğini dile 
getiren Andiç, tespit 
ettikleri kaçak fırın
ları belediyelere 
bildirdiklerini anlattı. 
6 yıldan bu yana 
merdiven altı fırın
ların mağduru 
olduklarını söyleyen 
Andiç, odaya kayıtlı 
üyelerin sık sık 
kaçak fırınları kendi
lerine şikayet ettik

katılmak için 
Bursa'ya gidiyorduk. 
Bize çok süratli 
vurdu ve oradan 
buraya kadar sürük
lendik." dedi.
Kazada maddi 
hasar gören araçlar, 
vatandaşların da 
yardımıyla yol 
kenarına çekildi. 
Olay yerine gelen 
polis ekipleri güven
lik önlemi alarak 
kapanan trafiği 
kontrollü olarak 
açtı.

lerini dile getirdi. 
Andiç, "Bursa'da 
410 civarında fırın 

'var. Merdiven altı 
diye tabir ettiğimiz 
kaçak fırınların 
sayısı ise 130. 
Bursa'da yasanın 
uygulandığı gibi bu 
kaçak fırınlara da bir 
ayar gerek. Çünkü 
fırıncılık önemli bir 
meslek grubudur. 
Bu konuda yerel 
yönetimlerin ve Gıda 
Tarım ve Hayvan 
cıhk Bakanlığı'nın 
eksiği var. Bu fırın
lara asla göz açtır- 
mamalıyız. Ekmek 
nimettir. Ayak altın
dan kalksın" şek
linde konuştu
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Mümin Torlak emekli oldu lll'laı into mı
Birey Dershanesi 
Müdürü Mümin 
Torlak emekli oldu, 
öğretmenliğe 1976 
yılında Kütahya Kız 
Öğretmen 
Okulu’nda başlayan 
Birey Dershanesi 
Müdürü Mümin 
Torlak, Haziran ayı 
sonunda emekliliği
ni istedi.
Sırasıyla Kütahya, 
Sandıklı, Ayvacık, 
Biga ve Gemlik’te 
çeşitli okullarda 
öğretmen ve 
yönetici olarak 
çalıştı.
2006 yılında Şehit 
Etem Yaşar İlköğre
tim İlköğretim

ki Mlıw laMm Kaynatama M
Kaymakamlık 
Kupası Gümüş 
Ayak Basketbol 
Turnuvasında gös
terdikleri fair play 
davranışlardan 
dolayı en centilmen 
takım seçilen G. 
Bankalar Birliği 
Basketbol takımı, 
Gemlik Kaymakam 
Vekili Adnan 
Kayık”) makamında 
ziyaret ettiler. 
G.Bankalar Birliği 
Basketbol takımı 
yöneticileri Erol 
ÇALIMLI, Hayati 
Karlıca, Şelcuk 
HALİSKÜÇÜK, 
Melek Bahar, Raif 
İBİŞ, Zafer 
CEYLAN'ı Gençlik 
Hizmetleri ve ilçe 
Spor Müdürü 
Ahmet Adil TUNÇ, 
Gümüş Ayak 
Yöneticisi Yahya 
GÜMÜŞÜ 
makamında kabul 
eden Gemlik 
Kaymakam Vekili 
Adnan Kayık, 
Centilmen takımı 
tebrik etti ve fair- 
play olmadan 
bugünün modern 
dünyasında

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. AYŞEN PALA

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Okulu 
Müdürlüğü’nden 
emekliye ayrıldı. 
Özel Gemlik Birey 
Dershanesi’nde 
göreve başladı. 
Altı yıl özel ders 
hanede çalıştıktan 
sonra ikinci defa 

hiçbir sporun 
düşünülemeyeceği
ni belirtirken, 
saygının büyük 
önem ve anlam

taşıdığını 
gençlere, hatta 
ilköğretim çağından 
itibaren çocuk
larımıza bu kutsal

değerin 
bilincin 
kazandırılması 
temel amacımız 
olmalıdır dedi.

emekliliğini isteyen 
Mümin Torlak, şun
ları söyledi: 
“Başlangıcı olan 
her işin mutlaka bir 
sonu vardır.
Çünkü biz zamanı 
değil zaman bizi 
yönlendirmektedir. 
Çalıştığım otuz altı 
yıl boyunca okullar
da ve dershanede 
binlerce öğrencimiz 
oldu. Gayretim ve 
dileğim onların en 
iyi şekilde yetişme
si ve ülkemize 
gönülden hizmet 
etmeleridir.
Eski öğrencilerim 
bilir, çok sık tekrar
ladığım bir sözüm 

vardır. “Erkek 
çocuğu okumalı, 
ama kız çocuğu 
mutlaka oku
malıdır.” Bu arada 
Atatürk'ün güzel bir 
sözünü hatırlatmak 
istiyorum. “Eseri 
altında imzası 
olmayan tek sanat 
kar öğretmen
lerdir. ” 
Benimde yıllar 
içinde yüzlerce 
imzasız eserimin 
olduğuna 
inanıyorum. 
Okuttuğum tüm 
öğrencilerime 
hakkımı helal 
ediyorum. ”

İstanbul Deniz 
Otobüsleri (İDO) AŞ, 
1 Temmuz itibariyle 
otomobil 
ücretlendirmelerind 
e özelleştirme önce
si dönemdeki fiyat
ların da altında sabit 
fiyatlar sunacak. 
İDO'dan yapılan 
açıklamaya göre, 
pazartesi-perşembe 
günleri arasında 
geçerli olacak bu 
kampanya 
sayesinde, otomo
billeriyle seyahat 
edecek olan İDO 
yolcuları, araçları 
için sabit fiyat

laz istasyonlarının şehir 
rtısınacıkarılmasınaiepki
Elektrik Mühendis 
leri Odası Bursa 
Şubesi Başkanı 
Remzi Çınar, baz 
istasyonlarının şehir 
dışına çıkarıl
masının insan 
sağlığı açısından 
riski daha da artıra
cağını söyledi. 
Bursa Akademik 
Odalar Birliği'nde 
(BAOB) basın 
toplantısı 
düzenleyen Elektrik 
Mühendisleri Odası 
Başkanı Remzi 
Çınar, Türkiye'de 
2000 yılında 15 mily
on olan cep telefonu 
sayısının 2012 yılına 
gelindiğinde 70 
milyona ulaştığını 
söyledi. Baz istas 
yonlarının şehir 
dışına çıkarılması 
nın çare olmadığının 
altını çizen Çınar, 
"Baz istasyonlarının 
şehir dışına taşın
ması hiç bir çözüm 
getirmeyecektir. 
Çünkü düşük güçte 
baz istasyonları yer
ine çok daha yüksek 
güçte ısıma yapacak 
istasyonlar kul

ödeyecek. 
Bu cazip 
kampanyada 
otomobiller için 
uygulanacak sabit 
ücretler ve geçerli 
olacak hatlar şöyle; 
Pendik-Yalova 51 
TL, Yenikapı-Yalova 
59 TL, Yenikapı- 
Bursa 75 TL, 
Yenikapı-Bandırma 
85 TL.
Yolcularının daha 
avantajlı bir şekilde 
seyahat etmesini 
hedefleyen İDO'nun 
bu kampanyası, 15 
Ağustos'a kadar 
devam edecek 

lanılacak. Bu da 
yakındaki yerleşim 
yerleri için daha 
yüksek risk anlamı
na geliyor. İkinci 
büyük tehlike, şehir 
dışına ne kadar 
istasyon kurulursa 
kurulsun, şehir 
merkezi ve istas 
yonlara uzak bölge 
lerde kapasite hiçbir 
zaman yeterli 
seviyeye ulaştırıla- 
mayacaktır.
Telefonlarımız 
iletişimi 
sürdürürken işaret 
seviyesi yüksek 
olduğu zaman ışıma 
şiddetini düşürmek
te, işaret seviyesi 
düşünce ise yük
selmektedir. Şehir 
dışına kurulacak 
baz istasyonları, 
özellikle merkezi 
bölgelerde düşük 
işaret seviyesinde 
çalışacak, telefon
ların çok daha yük
sek seviyede ışı
masına ve halk 
sağlığı açısından 
daha olumsuz etki 
lere sebep olacak
tır" diye konuştu.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İli MİMİ Mil ilil İIBIII Hl
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde fay hat
larının durumu 
tespit edilecek. 
5 ilde kentsel 
dönüşüm yapmayı 
planlayan 
hükümetin deprem 
riski olan bölgel
erdeki illerin 
belediyelerine gön
derdiği talimat üzer
ine İnegöl Belediye 
Meclisi bünyesinde 
'Deprem Araştırma 
Komisyonu' kurul
muştu.
Komisyonun, İnegöl 
ve çevresinin taylan
ma durumunu tespit 
etmek için düğmeye 
basacağı bildirildi. 
Deprem Araştırma 
Komisyonu Başkanı 
İnşaat Yüksek 
Mühendisi Özgür 
Öztürk^ komisyon 
olarak İnegöl ve 
çevresinin faylanma 
durumunu tespit 
etmek için çalış
malar yapacaklarını 
bildirdi.
Öztürk, 
"Kamuoyunda

kentsel dönüşüm 
kanunu olarak 
biliniyor, ama 
yasanın muhtevası, 
afet riski taşıyan 
yapıların dayanıklı 
hale dönüştürülmesi 
ile ilgilidir. Aslında 
bu yasa, mevcut 
belediye kanununun 
73. maddesinin yetki 
yönüyle daha muk
tedir hale getirilmiş 
halidir. Yeni olan 
hükümler nelerdir? 
Önceden bir apart
manda bir kişinin 
karşı çıkması 
dönüşüm için engel 
teşkil ediyordu.

Oysa yeni kanunda 
üçte ikilik çoğunluk 
isterse dönüşüm 
gerçekleşecek. İste
meyen üçte birlik 
kesim de açık artır
mayla diğer 
hissedarlara dairesi
ni satabilecek, sata
mazsa, ekspertiz 
değerinden devlet 
alacak. Yeni olarak 
da, tabii mahkemeye 
gitme hakkı var, 
ancak 'yürütmeyi 
durduramaz' diye bir 
hüküm konulmuş. 
Şunu da ilave ede
lim, eğer yapı 
güçlendirmeye 

müsaitse, bu 
yapılarla ilgili 
güçlendirme kredisi 
de sağlanacak" 
dedi.
Kanunda 'riskli 
alan', 'rezerv yapı 
alanı' ve 'riskli bina' 
olmak üzere 3 farklı 
kavramın yer 
aldığını ifade eden 
Öztürk, "Riskli 
binaları bakanlığın 
lisans verdiği 
kurumlar tespit ede
cek. Lisans almak 
isteyen şirketlerde, 
en az 2 inşaat 
mühendisi, 1 
jeoloji ve 1 jeofizik 
mühendisi 
bulundurma şartı 
aranmaktadır. Riskli 
bir bina için kanun 
60 günlük bir mühlet 
tanıyor. Gerçekten 
uygulaması zor ve 
vatandaşın da katkı
da bulunması 
elzem bir durum. 
Kira ve kredi 
yardımı ile riskli 
yapı sahiplerine 
destek olunacak" 
diye konuştu

Bursa'da Aile 
Eğitimi Çalışmaları 

Devam Ediyor
Anne Çocuk Eğitim 
Vakfı (AÇEV) 
tarafından psikolo
jik danışman ve 
rehber öğretmen
lerine verilen "Anne 
Destek Programı" 
ile 2005 yılından bu 
yana çok sayıda 
anneye çocuk 
yetiştirmede destek 
verildiği bildirildi. 
Bursa II Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı açık
lamaya göre, pro
grama eklenen 
"toplumsal cinsiyet 
rolleri, aile içi şid
det, çocuk koruma, 
barış ve demokratik 
ilişki ve doğa bilin
ci" gibi konular, 
programı daha 
önce uygulayan 37 
psikolojik danış
man ve rehber 
öğretmene 20-21 
Haziran'da iki 

günlük uygulamalı 
eğitimle AÇEV 
eğitmenlerince 
anlatıldı.
Program yenileme 
eğitimine katılan 
Bursa İl Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Şükrü Bildik'in, İl 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü olarak 
aile eğitimlerine 
çok önem 
verdiklerini, 
AÇEV'in bu konuda 
desteğinin büyük 
olduğunu ifade 
ettiği 
belirtildi.
Yenilenerek 
güçlendirilen 
"Anne Destek 
Programı'*mn yeni 
eğitim ve öğretim 
döneminde daha 
çok anneye 
ulaştırılmasının 
hedeflendiği 
kaydedildi.

elm& sekeri Güney Marmara Sağanak
......... KREŞLERİ --------

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU 

(Gİ1İMDE15. Ill
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 DİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

Geçişle Serinleyecek
Balıkesir ile 
Bursa'nın bir 
bölümünde yarın 
etkili olacak gök 
gürültülü sağanak 
yağışla, hava sıcak
lıklarında 5 derece
lik düşüş olacak. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
aldığı bilgiye göre, 
Güney Marmara, 
haftanın en sıcak ve 
bunaltıcı gününü, 
bugün yaşayacak 
ve sıcaklıklar 35 
derece civarında 
seyredecek.
Bölgede yarın etkili 
olacak sağanak 
geçiş, hissedilir 
derecede serinleme 
sağlayacak. 
Balıkesir ve 
Bursa'nın bir 
bölümünde bekle
nen gök gürültülü 
sağanak yağış, hava 
sıcaklıklarını 5

derece düşürecek. 
Balıkesir'in 
Bandırma ve Erdek'i 
içine alan kuzey 
bölümlerinde daha 
etkili olması bekle
nen yağışlar, akşa
ma doğru etkisini 
kaybedecek, ancak 
yaratacağı serinlik 
sürecek.

Bugün 34-35 
derece olarak 
beklenen hava 
sıcaklığı Balıkesir 
ve Bursa'da 
29-30 dereceye 
kadar gerilerken, 
ayın son 
günlerinde 30-33 
derece arasında 
seyredecek.
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VOLKAN 0Z6UL TIBD YOHETIMINE SEÇİLDİ
Seyfettin SEKERSÖZ

Türkiye Futbol 
Antrenörleri Derneği 
(TÜFAD) Bursa 
Şubesi’nde başkan
lık görevine Sedat 
Özbağ seçilirken, 
Gemlik’ten Volkan 
özgül’de yönetim 
kurulu üyeliğine 
seçilmeyi başardı. 
Türkiye Futbol 
Antrenörleri Derneği 
(TÜFAD) Bursa 
Şubesi’nin 20.
Olağan Genel Kurulu 
BTSO Eğitim Vadisi 
Oğuz Kağan Koksal 
Konferans 
Salonu'nda yapıldı 
ve Sedat özbağ 
göreve seçildi.
Divan kurulunun 
Ayhan Barışıcı, 
Şevket Burhan ve 
Nagehan Bora’dan 
oluştuğu kongrede 
Sedat özbağ ve 
Mithat Sami 
Barbarosluoğlu’nun 
listeleri yarıştı.
Sedat özbağ 189 oy

alarak yeni başkan 
olurken, 
Barbarosluoğlu’na 
ise 93 ol çıktı.
DİLBER DE KATILDI 
TÜFAD Genel 
Başkanı İsmail 
Dilber’in de katıldığı 
genel kurulda Bursa 
Amatör Spor 
Kulüpleri 
Federasyonu

Başkanı Cemal 
Vardar, Futbol İl 
Temsilcisi Cem 
Gençoğlu, GSİM 
Şube Müdürü Hamza 
Çelik, Faal Futbol 
Hakemleri ve 
Gözlemcileri Derneği 
Bursa Şubesi 
Başkanı Recep 
Kayın, Saha 
Komiserleri Derneği

Bursa Şubesi 
Başkanı Ercan 
Ütücü, Bursa futbol
unun duayen ismi 
Hasan Bora da yer 
aldı.
Dilber ilk şube olan 
Bursa’nın her zaman 
yaptığı çalışmalarla 
da öncü ve örnek 
teşkil ettiğini 
söyledi.

YÖNETİM KURULU 
Özbağ, seçimin 
ardından üyelere 
teşekkür edip, 
“Bayrağı daha 
yukarılara çekmek 
için çok çalışacağız" 
dedi.
Sedat Özbağ’ın 
yönetiminde şu isim
ler yer aldı: Sedat 
Özden, Selami

Tavukçuoğlu, Salih 
Başparmak, Koksal 
Demiral, İsmail 
Kemal Kemankaş, 
Elif Nagehan Bora, 
Hüsnü Topçu, 
Volkan Özgül, İsmail 
Vurgun, Tuncay 
Öztürk, Deniz 
Korkmaz, Mehmet 
Uygur, Şinasi Kaya, 
Ahmet Neneoğlu.

PLAKET- KUPA ft MADAM ÇEŞİTMİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

teİSHfe

® fölajans

MATBAACILIK - REKLAMCI LIK • ORGANİZASYON VE TANITIM
istiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı Do: 3/ B GEMLİK 

Tel: (0224) 513 96 83 Fax: (0 224) 515 35 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin kentin 
raylı sistemlerle 
donatılması çalış
maları kapsamında 
planladığı Heykel- 
Garaj (T1) tramvay 
hattının birinci 
aşama ihalesi yapıldı. 
Bursaray'ın T1 hattı 
olarak adlandırılan 
Heykel-lnönü 
Caddesi-Uluyol-Kent 
Meydanı-Çarşamba 
Pazarı-İpekiş- 
Stadyum-Altıparmak- 
Çakırhamam-Heykel 
güzergahının ilk 
aşama ihalesi, 
BURULAŞ’ta yapıldı. 
BURULAŞ Genel 
Müdürü Levent 
Fidansoy'un başkan
lığında gerçekleştir
ilen ihaleye 5 firma 
katıldı. 25 milyon 255 
bin TL tahmini

-----H H 1---------------------------------------------------------- ----- 1—  

İMİ İMİM II! MIHI
Bu yıl Voleybol 
Bayanlar Türkiye 
1’inci Ligi’nde 
mücadele edecek 
olan Bursa 
Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü, transferde 
hız kesmiyor. 
Geçen sezon 
Karşıyaka’da kiralık 
oynayan 
GalatasaraylI 
Dilara Bilge de 
yeşil-beyazh ekibe 
imza attı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
destekleriyle futbol 
dışındaki tüm 
branşlarda önemli 
başarılara imza atan 
Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü’nün bayan 
voleybol takımı, 
geçtiğimiz sezon 
sergilediği başarılı 
tablonun ardından 
1’inci Lige yük
selmişti. Zorlu 
geçecek sezona

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

TEMA Â “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

ABONE OLDUNUZ MU?
■mi ABONEOLUNOKlYUNOKUra

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

bedelle yapılan 
ihalede en düşük 
teklifi 17 milyon 
978 bin TL'yle 
İspanyol Comsa SA 
şirketi verdi. İhaleye; 
Italyan Coopsette 
Soc.Coop firması 41 
milyon 645 bin TL, 
Gülermak AŞ 25 
milyon 904 bin TL, E- 
M Elektrik Sistemleri 

hazırlıklarını 
sürdüren Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü, transfer 
çalışmalarına da 
hız verdi.
Geçtiğimiz günlerde 
İller Bankası’ndan 
Duygu Çetav, 
Pursaklar Voleybol 
İhtisas’tan Deniz 
Avan ve 
Ankaragücü’nden 
Ceren Çağlar’ı renk

Ltd. Şti. 21 milyon 
471 bin TL, Öztimur 
Yapı Proje
21 milyon 621 bin TL 
bedelle katıldı.
Tekliflerin birkaç gün 
içerisinde değer
lendirileceğini ve 
kazanan firmanın 
kamuoyuna 
açıklanacağını 
belirten BURULAŞ 

lerine bağlayan 
Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü, geçen sezon 
Karşıyaka’da kiralık 
oynayan 
GalatasaraylI 1990 
doğumlu 1,87 boyun
daki genç oyuncu 
Dilara Bilge ile anlaş
maya vardı. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin de 
destekleriyle

Genel Müdürü Levent 
Fidansoy; 13 istas 
yon, 1 atölye binası, 
2 depo yolu, 2 atölye 
yolu, 15 makas, 1 
kruvazman ve 3 trafo 
binasından oluşan 
6.5 kilometrelik hattın 
çalışmaların başla
masını takiben en 
geç 10 ay içerisinde 
hizmete alınacağını 
bildirdi. Fidansoy, 
ikinci aşaması 
Terminal, üçüncü 
aşaması da Yeşil - 
Çekirge olan tramvay 
batlarındaki eğim
lerin teknik açıdan 
sorun oluştur
madığını, ikinci ve 
üçüncü aşama 
güzergahların 
ihalelerinin de en 
kısa zamanda 
yapılacağını 
söyledi.

ELEMAN
UMURBEY KAYALAR KAFE 

VE RESTAURANT’TA 
PARK TİME VE FULL TİME 

ÇALIŞACAK
BAY VEYA BAYAN ELEMAN 

VE 
MUTFAK ELEMANI 

ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

Kayalar Sok. No: 15
Tel: 525 0616 UMURBEY

mücadele verdikleri 
tüm branşlarda 
kalıcı başarılara imza 
atmak istediklerini 
dile getiren 
Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü Başkan 
Yardımcısı Ilhan 
Satık, “Alt yapıdan 
yetişecek oyucuların 
yanında genç 
yetenekleri de 
kadromuza katarak 
uzun yıllar Bursa ve 
Türk voleyboluna 
hizmet etmeyi 
amaçlıyoruz” dedi. 
Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü’nün yeni 
transferleri 
Dilara Bilge de 
başarılı bir sezon 
geçirerek 
takıma katkı 
sağlamayı ve 
Bursa’da kalıcı 
olmayı 
istediklerini 
vurguladı

SATILIK DAİBELEB
KAYIKHANE MEVKİİ 
KAYIKHANE SİTESİ

C BLOK KAT 5 
3+1 BAKIMLI VE DENİZ 
MANZARALI DAİRE İLE 

MANASTIR MEVKİİ İLKNUR Li 
YAPI KOOPERATİFİ F BLOK 

3+1 BAKIMLI DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR

0532 231 94 74

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Borçlarını yapı
landıran ve ödeme 
yapmayarak hakkını 
kaybeden mükellef 
lere bir şans daha. 
Borçlarını yapı
landıran ve ödeme 
yapmayarak hakkını 
kaybeden mükellef 
ler, ödemediği taksit 
tutarlarını, taksit 
vade tarihlerinden 
itibaren hesapla 
nacak geç ödeme 
zammı ile birlikte 31 
Ekim 2012 tarihine 
kadar ödemesi 
halinde, Kanun'dan 
yararlanabilecek. 
Maliye Bakaniığı'mn 
“Bazı Alacakların 
Yeniden 
Yapılandırılması 
Hakkında 6111 Sayılı 
Kanun Hakkında 
Genel Tebliği (Seri 
No:4)”, Resmi 
Gazete'de yayım
landı.
Tebliğe göre, 
Kanunun birinci, 
ikinci, üçüncü ve 
dördüncü kısımlarına 
göre yapılandırma 
başvurusunda bulun
duğu halde, öden
mesi gereken tutar
ları süresinde öde
meyerek Kanun 
hükümlerini ihlal 
edenler, bu tutarları 
ödemeleri gerektiği 
tarihten itibaren 
belirlenen geç ödeme 
zammı ile Temmuz 
ayından itibaren dört 
ay içerisinde 
ödemeleri şartıyla, 
Kanun hüküm
lerinden yarar
landırılacak.
Kanundan, yaptıkları 
başvurulara 
dayanılarak çok zor 
durumda oldukları 
tespit edilen borçlu
lar, yabancı ülkelerde 

de faaliyette bulunan 
vergi mükellefle 
rinden Ekonomi 
Bakanlığı tarafından 
olağanüstü politik 
riskin gerçekleştiği 
tespit edilen ülkede 
faaliyette bulunan ve 
bu ülkedeki faaliyet
leri nedeniyle durum
ları mücbir sebep 
hali kabul edilenler 
ile doğal afet 
nedeniyle mücbir 
sebep hali ilan edilen 
yerlerdeki dairelere 
borçlulardan mücbir 
sebep hali bu mad
denin yürürlüğe 
girdiği tarih itibarıyla 
devam edenler, 
ödemelerini mücbir 
sebep halinin sona 
erdiği tarihi izleyen 
ayın sonuna kadar 
yapmaları şartıyla 
Kanun hükümlerin 
den yararlandırıla
cak.
Mükelleflerin ihlale 
neden olan tutarları 
ödemeleri ve diğer 
tutarları ise öngörü 
len şekilde tamamen 
ödemeleri halinde, 
ilgili mevzuat uyarın
ca kesilmesi gereken 
vergi cezaları ve para 
cezalarının 
kesilmesinden ve 
tahakkuk edip 
etmediğine bakılmak
sızın bu alacaklardan 
ve bunlara ilişkin 
fer'i alacakların tah

silinden vazgeçile
cek.
Tebliğe göre, mah
sup sonrasında 
ödenmesi gereken 
tutarlardan fazla 
ödendiği tespit 
edilen tutarlar red ve 
iade edilecek.
Süresinde başvur
mayanlar, Kanun'dan 
yararlanamayacak 
Kanun hüküm
lerinden yararlanmak 
üzere Kanunda belir
tilen süre ve şekilde 
başvuruda bulunmuş 
olanlardan,süresinde 
ödenmesi gereken 
tutarları ödemeyerek 
19'uncu maddenin 
yürürlüğe girdiği 15 
Haziran 2012 tarihi 
itibarıyla Kanundan 
yararlanma hakkını 
kaybetmiş olanlara 
öngörülen şartları 
yerine getirmeleri 
koşuluyla yeniden 
Kanundan yararlan
ma hakkı tanınırken, 
süresinde başvuruda 
bulunmamış olan 
borçlulara yeni bir 
başvuru hakkı 
verilmeyecek.
Süresinde öden
meyen veya eksik 
ödenen taksitlerin 
geç ödeme zammıyla 
birlikte son taksiti 
izleyen ayın 
sonuna kadar da 
ödenmemesi, bir 
takvim yılında ikiden 

fazla taksitin 
süresinde öden
memesi veya eksik 
ödenmesi, bir takvim 
yılında tek taksit 
ödemesi öngörülen 
hallerde ödenmeyen 
taksitin izleyen 
taksitle birlikte öden
memesi halinde 
Kanun hüküm
lerinden yararlanma 
hakkı kaybedilecek. 
Mükellef, 2011 takvim 
yılına ilişkin öden
meyen üç taksitten 
en az birini hesa
planacak geç ödeme 
zammı ile birlikte, 
2012 takvim yılına 
ilişkin ise Temmuz 
2012, Eylül 2012 ve 
Kasım 2012 aylarında 
ödenmesi gereken 
taksitleri süresinde 
ödemek koşuluyla, 
geçici 19'uncu 
maddenin yürürlüğe 
girdiği tarih itibarıyla 
ödeme süresi geçmiş 
üç taksitten (Ocak 
2012, Mart 2012, 
Mayıs 2012) en az 
birini hesaplanacak 
geç ödeme zammı ile 
birlikte, 31 Ekim 2012 
tarihine kadar (bu 
tarih dahil) ödemesi 
halinde 6111 sayılı 
Kanun hüküm
lerinden yararlan
maya devam 
edecek.
Mükellefin, geçici 
19'uncu madde ile 
getirilen imkandan 
yararlanabilmesi için 
2011 takvim yılına 
ilişkin en az 
bir taksit ödemesini 
geçici 19'uncu 
madde kapsamında 
yapması, 2012 
takvim yılı için 
ise en az dört 
taksitini süresinde 
ödemesi gerekecek.

Kredi kartı işlem
lerinde uygulanacak 
azami faiz oranların
da 1 Temmuz-30 
Eylül dönemi için 
değişiklik yapılmadı. 
Merkez Bankası 
(TCMB) kredi kartı 
işlemlerinde uygu
lanan azami faiz 
oranlarında değişik
lik yapılmadığını ve 
mevcut oranların 1 
Temmuz 2012'den 
itibaren üç aylık 
süre için de geçerli 
olacağını duyurdu. 
TCMB'den yapılan 
açıklamaya göre, 1 
Temmuz-30 Eylül 
tarihleri arasında 
kredi kartı işlem
lerinde uygulanacak 
aylık azami akdi faiz 
oranı; Türk Lirası 
için yüzde 2.34, 

KAŞ€D€ B€KL€M€K 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

dolar için yüzde 
1.70 ve Euro için 
yüzde 1.64, aylık 
azami gecikme faizi 
oranı ise Türk Lirası 
için yüzde 2.84, 
dolar için yüzde 
2.20 ve Euro için ise 
yüzde 2.14 oldu. 
Söz konusu oran
ların azami oranlar 
olduğu ve bankalar
ca kredi kartı işlem
lerinde 1 Nisan 2012 
tarihinden itibaren 
bunun üzerinde bir 
faiz oranı uygulan
masının mümkün 
olmadığı belirtilen 
açıklamada, 
bankaların bu 
oranları geçmemek 
üzere faiz oranlarını 
serbestçe 
belirleyebileceği 
ifade edildi.

Gemlik Körfez
■■nsHaaaaEamsDmassaHHH

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4308 

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)

ıııiMiıM
VENÜS SİNEMASI 

AŞK VE 
PARA: 12:00-14:15- 
16:15-18:15-20:15 
SAĞ SALİM:11:30- 
14:00-16:00-18:00- 

20:30..
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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Aşırı Sıcaklar Bursasporlu 
Futbolcuları Zorluyor

ELEMAN

Yeni sezon hazır
lıklarına başlayan 
Bursaspor, sabah 
saatlerinde yaptığı 
antrenmanla çalış
malarını sürdürdü 
Teknik direktör 
Ertuğrul Sağlam 
yönetiminde 
Özlüce Tesisle 
ri'nde gerçekleşti 
rilen antrenman 
yaklaşık 2 saat 
sürdü.
Isınma koşularıyla 
başlayan antren
man, açma germe, 
kondisyon çalış
maları ve nefes 
açıcı koşularla 
devam etti.

SICAK ZORLADI 
Futbolcuların aşırı 
sıcak sebebiyle 
zor anlar yaşadığı 
gözlendi.
Teknik direktör 
Ertuğrul Sağlam, 
özellikle genç

bolcuları uyarmayı 
ihmal etmedi.
Çalışmaya, izinli 
olan Batalla, Pinto, 
Vederson, Sestak, 
Musa Çağıran, 
Bangura, Carson, 
Tagoe katılmadı. 
Bursaspor, akşam 
saatlerinde

ANTRENMAN 
BÖLGESİNE 
GÜVENLİK 
KAMERASI 
Bursaspor'un 
Özlüce Tesisle 
ri'nde ışıklandır
malar üzerine 
konan çok sayıda 
güvenlik kamerası

GÜRLE KÖYÜ’NDE 
İKAMET EDEN YAŞLI

KARI KOCAYA 
BAKABİLECEK 

YATILI KALABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR.

ÜCRET 900 TL

Müracaat Tel : 
0 542 489 36 92 
0 530 873 59 22

antrenman 
sahasının hemen 
yanında bulunan 
ışıklandırma 
üzerindeki kamer
alardan, her anı 
takip ettiği, kulübe 
giren çıkanları da 
kontrol altında tut
tuğu öğrenildi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü’nden aldığım E 
sınıfı Bursa 171195 nolu 
ehliyetimi, Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden almış 
olduğum nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

YAŞAR KONCA

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

OJSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 9S 83 Fax : 513 35 95

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

» m TEMEMİZ 
İE HİZMETİNİZDEYİZ 

GÜLER A1AHS 
MATBMCILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak .
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

lel: (1,224) 5I3S6ÎÎ

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


2 dükkanın wkimi için tören düzenlivoriar
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Gemlik 
Meydan Projesi kapsamında, Ahmet Dural Meydam’nda 2009 
yılında başlatılan 8 parsel işyerinin kamulaştırılması çalış
maları sonunda, davaları biten Metro Turizm ve Turşucu 
İsmail'i ait iki küçük dükkanın yıkımı için bugün Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe’nin katılımıyla tören düzen
leneceği açıklandı. Bugün saat lO.oo’da Ahmet Dural 
Meydam’nda yıkım nedeniyle, düzenlenen törene Gemlik halkı 
davet edildi. Gemlik Belediye Meclis üyelerinin dahi bilmediği 
Meydan Projesinin bu yıkımların ilk ayağı olacağı belirtildi.

www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Gocuk 
tartışmasından 

kan aktı
Bursa'da çocuk meselesi yüzün 
den iki aile arasında çıkan kav
gada 3 kişi bıçakla yaralandı.

Haberi sayfa 3’de28 Haziran 2012 Perşembe

Ticaret ve Sanayi Odası Meclisinde, Belediyeden takas yoluyla devredilen arsanın kamulaştırılarak alındığı, başka amaçla kullanılmasının sıkıntı yaratacağı belirtildi

TSO’nun yeni arsasında kamulaştırma sıkıntısı
Gemlik Ticaret ve Sanayi OdasTnın Haziran ayı Meclis toplan
tısında gündeme yeni hizmet binası yapımı için Belediye 
tarafından takas yoluyla verilen arsanın kamulaştırma yoluy
la satın alındığından, başka amaçla kullanılamayacağı iddası 
damgasını vurdu. Oda Meclis üyesi Tevfik Solaksubaşı, İmar 
Yasası’na göre kamulaştırılan alanın ne iş için kamu
laştırılmışsa o iş için kullanılacağı belirtilerek, konunun 
hukuksal olarak sıkıntı yaratabileceği dile getirildi. TSO 
Başkanı Kemal Akıt, konuyu inceleteceğini söyledi. Syf 4’de

!FŞ. t ’ RR i WffSWSf Sİ
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Göne Bakış

YIKIM TÖRENİ
Ticaret ve Sanayi Odası Meclis toplantısından 

çıktım, saat 18.30 sıraları büroma geldim,
TSO Meclisi’ndeki hararetli toplantıdan sonra 

neleri yazacağımı düşünerek bilgisayarın karşı 
sına oturduğumda, Belediye hoparlöründen 
gelen anonsu dinlemeye çalışıyorum...

Geç saatlerde yapılan anonslar genelde, kan 
aramak için, kaybolan bir kişinin bulunması 
veya çıkacak bir fırtına için önlem alınmasını 
duyururdu.

Bu kez farklı bir anons yapılıyordu.
Meğer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan 

lığı’nca, Gemlik Meydan Projesi kapsamında 
Ahmet Dural Meydam’nda kamulaştırılan iki 
küçük işyerinin yıkımı için tören düzenlenecek
miş! Devamı sayfa 4’de

Futbol il Disiplin 
Kurulu, 17 Haziran 
2012 günü Gemlik 
ilçe sahasında 
oynanan ve skor 2-1 
konuk ekip 
Bordospor lehine

devam ederken, fut
bolcular arasında 
çıkan olaylar sonu
cu maçı orta hakemi 
tarafından devam 
ettirilmeyen maçta 
Çotanakspor’u 3-0

hükmen yenik 
sayarken, iki takım 
futbolcularına da 
ceza yağdı.
Seyfettin 
Şekersöz’ün haberi 
sayfa 10’da

MMıaHm 
ıMıı

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ve ihale komisyonu 
üyelerinin yargı
landığı Belediye 
Park Bahçeler işleri 
için kiralanan 
araçların ihalesine 
fesat karıştırıldığı 
iddiasıyla Bursa 2 
Ağır Ceza Mahkeme 
sinde açılan davada 
bilirkişi raporu mah 
kemeye ulaştı.
Duruşmada itiraz 
olmazsa karar çıkma 
ihtimali bulunuyor.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
fetklGürhan ÇETİNKAYA

iiM*ıMMhiııiiıiııi«
Umut....

Kanser uzmanı iki doktordan biri diğerine, 
yana yakıla şunları söylüyordu:

Bob, anlamıyorum. Seninle ben aynı ilaçları, 
aynı dozda, aynı düzende ve aynı kriterlere 
uygun biçimde kullanıyoruz. Fakat benim 
hastalarımın tedaviye cevap verme oranı 
yüzde 22, senin hastalarının ise yüzde 74. Ki, 
bu oranda bir iyileşme, metastaz yapmış 
kanserde duyulmamış bir şey. Bunu nasıl 
beceriyorsun?”

Meslektaşı yanıt verir;
“İkimiz de, tedavi için Etoposide, Platinum, 

Oncovin ve Hydroxyurea kullanıyoruz. 
Biliyorsun, biz doktorlar bu dört ilacın ismini 
birleştirip kısaca EPOH demeyi âdet edin
mişiz. Ben bu sıralamayı değiştirdim. 
Hastalarıma, HOPE (ÜMİT) verdiğimi söylüyo
rum. Böylece, durumları kötü olsa bile, 
onlara yine de bir ümidin mevcut olduğunu 
hissettiriyorum.”

insan dünyaya geldiği andan itibaren hep 
bir umudun peşinde koşar...

Umut...
Bazen bir ekmek... Bazen bir bardak su...
Bazen toprakta yetişen bitki...
Bazen iktidar...
Bazen barış... Bazen savaş...
Kimi umutlarını gerçekleştirir. Kiminin ömrü 

yetmez umutlarını yeşertmeye... Kimi de 
umut yolunda koşarken tökezlenir,sonra da 
yok olur.

Bazen bir kamyon kasasında...
Bazen de bir balıkçı kayığında umutlarına 

veda eder...
Dünyada da örnek çok... Türkiye’de de.. 
Çıkar... İhtiras... Öfke... Kin...
Yaşamları yok ediyor...
Ülkeleri esarete sürüklüyor.
Doğayı katlediyor...
Kaynakları tüketiyor...
Umuda yolculuk...
Bitmeyen bir serüven...
İnsanoğlu yaşadıkça, dünya durdukça, kay

naklar var oldukça... Umut yolculuğu süre
cek...

Bir Nazım Hikmet Şiiri’nde
Umutlar, hiç ölmeyecek gibi “O”nun 

yüreğinden yansıyor..
Güzel günler göreceğiz çocuklar, 
Güneşli günler göreceğiz... 
Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar, 
Işıklı maviliklere süreceğiz... 
açtık mıydı hele bir son vitesi, 
Adedi devir.
Motorun sesi.
Uuuuuuuy! Çocuklar kim bilir ne hariku

ladedir
160 kilometre giderken öpüşmesi...
Hani şimdi bize 
cumaları, pazarları çiçekli bahçeler vardır, 
Yalnız cumaları, yalnız pazarları
Hani şimdi biz 
bir peri masalı dinler gibi seyrederiz 
Işıklı caddelerde mağazaları, 
Hani bunlar
77 katlı yekpare camdan mağazalardır.
Hani şimdi biz haykırırız...
Cevap:
Açılır kara kaplı kitap:Zindan.
Kayış kapar kolumuzu 
Kırılan kemik, kan. 
Hani şimdi bizim soframıza 
haftada bir et gelir.
Ve... Çocuklarımız işten eve
Sapsarı iskelet gelir 
Hani şimdi biz 
İnanın güzel günler göreceğiz çocuklar 
Güneşli günler göreceğiz
Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar 
Işıklı maviliklere süreceğiz...

Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi’nin 
yeni yönetim kurulu, 
Marmarabiriik 
Yönetim Kurulu’nu 
ziyaret etti.
Gemlik 
Kooperatifi’nin 
önceki Başkanı 
Hüseyin Peker’in 
Nisan ayında 
yapılan genel kurul
da Marmarabiriik 
Yönetim Kurulu 
üyeliğine seçilme 
sinin ardından 
Gemlik’te başkan

olan Bahattin Malap, 
yönetim kurulu 
üyeleri Halit 
Mirasyedi, Mehmet 
Beşli, İsmail Turak 
ve Suat Aksu ile bir
likte Marmarabirlik’e 
geldi.
Marmarabiriik 
Başkanı Hidamet 
Asa, başkanvekili 
Refi Taviloğlu, yöne
tim kurulu üyeleri 
Cengiz Sayın ve 
Hüseyin Peker, 
denetim kurulu 
üyesi Kemal Dinç,

genel müdür 
İbrahim Minareci, 
genel müdür 
yardımcısı İsmail 
Acar ile bir araya 
gelen Gemlik 
Kooperatif yönetici
leri, Marmarabiriik 
yönetiminde 
Gemlik’i temsil eden 
Hüseyin Peker ile 
yönetim kuruluna 
başarı dileklerini 
ilettiler.
Ziyaret sırasında 
Gemlik 
Bölgesi’ndeki zeytin

üretiminin genel 
durumu değer
lendirildi, kooperatif 
ve birlik yönetimleri 
arasındaki uyum 
pekişti.
Marmarabiriik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, birlik yönetimi 
olarak Gemlik'e 
ayrı bir önem 
verdiklerini, 
kooperatif yönetici
lerinin her zaman 
yanında olduklarını 
vurguladı.

HimetTeyze akiilii aıahasıııa kamtu
Gemlik 
Belediyesinin 
Sosyal Etkinlikler 
Projesi kapsamında 
uygulamaya 
koyduğu ihtiyaç 
sahiplerine akülü 
araba yardımı 
devam ediyor. Son 
bir yıl içinde 12 
vatandaşa akülü, 1 
vatandaşa normal 
özürlü aracı veren 
Gemlik Belediyesi, 
sağlığa yönelik 
ihtiyaç sahiplerine 
yardımı da ihmal 
etmiyor. Proje kap
samında 1 işitme 
cihazı bir de oksijen 
solunum cihazı 
hediye eden 
Gemlik Belediyesi 
13. akülü arabayı 85 
yaşındaki Nimet 
Tümer’e verdi. 
Belediye Başkan

Yardımcısı Nazmi 
Koçak tarafından 5 
çocuk 8 torun sahibi 
Nimet Tümer’e 
arabası teslim

edilirken, ihtiyaç 
sahiplerine yönelik 
yardımların devam 
edeceği vurgulandı 
Yaşlılığa bağlı

kemik erimesi 
nedeniyle önce 
bastonla yürümek 
zorunda kalan, 
ardından bastonun 
da çare olmadığı 
Nimet Nine'nin 
akülü arabasını 
almaya komşusu 
Musa inem ve ailesi 
geldi. Nimet Turner, 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak 
nezdinde Gemlik 
Belediyesine ve 
çalışanlarına dua 
edip, teşekkür 
ederek, "Artık 
kendi işimi daha 
çok kendim 
göreceğim.
Başkalarına otan 
yüküm daha 
azalmış olacak. 
Allah sizden razı 
olsun" diye 
konuştu.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Çocuk tartismasınılan Kan alıtı
Bursa'da çocuk 
meselesi yüzünden 
iki aile arasında 
çıkan kavgada 3 kişi 
bıçakla yaralandı. 
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Panayır Mahallesi

Kocaeli'nin Kara 
mürsel Cezaevi'n 
den önceki gece 
firar eden 4 tutuklu- 
dan birisi, Bursa İl 
Jandarma 
Komutanlığı ekip
lerinin Orhangazi 
ilçesindeki operasy
onuyla yakalandı. 
Zanlılardan birinin 
daha bölgede 
olduğu ihbarı üzer
ine çok sayıda 
komando ve köpekli 
tim bölgeye sevk 
edildi.
Alınan bilgiye göre, 
önceki gece 
Karamürsel K 2 
Kapalı Cezaevi’n 
deki dört tutuklu, 
gardiyanı bağlayıp 
darp ettikten sonra 
tuvalet penceresin
den firar etti. Tolga

Eti Sokak üzerinde 
meydana geldi, 
iddiaya göre 
aynı mahallede otu
ran M. A., N.K. G.S. 
A.S., İ.K., O.K. ve 
Y.Ş. arasında çocuk 
meselesi yüzünden

K., Yılmaz T., Levent 
K. ve Umut K. isimli 
tutuklulan yakala
mak için güvenlik 
güçleri alarma geçti. 
Karamürsel'den 20 
kilometre yürüyen 
ve dağlan aşan 2 
firari, Orhangazi'nin 
Oreğil köyü yakın- 

tartışma çıktı. 
Çıkan tartışmanın 
büyümesi üzerine 
şahıslardan İ.K., 
O.K. ve Y.Ş. bıçakla 
yaralandı.
Yaralılar, olay yerine 
gelen ambulansla 

larında fark edildi. 
Köylülerin gece 
yansı durumundan 
şüphelenip, terörist 
zannettikleri şahıs
lar için geniş çaplı 
bir operasyon 
başlatıldı. II 
Jandarma 
Komutanlığından

Bursa Devlet 
Hastanesi'nde 
tedavi altına 
alındı.
Polis, kavgaya 
karışan diğer 
zanlıları alarak 
karakola getirdi.

komando ve kokuya 
duyarlı köpekli tim
lerin yanısıra, İznik 
ve Orhangazi İlçe- 
si'nden de toplam 
100 kişilik timler 
sevk edildi.
Zanlılardan 30 
yaşındaki hırsızlık 
ve sahtecilik suçun
dan kayıtlı Yılmaz T. 
köy arazisinde 
kıskıvrak yakalandı. 
Yılmaz T. ile birlikte 
kaçan bir 
arkadaşının daha 
bölgede olduğu bil
gisi üzerine arama 
çalışmaları 
sürdürülüyor.
Yakalanan Yılmaz 
T.'nin sağlık kon
trolünün ardından 
Karamürsel ekiple 
rine teslim edileceği 
öğrenildi.

tmekll Polis Arazi 
Anlaşmazlığı 

Yüzünden OMiiriilılii
Bursa'nın 
Karacabey İlçesi’ne 
bağlı Ovaesemen 
Köyü'nde emekli 
polis memuru Latif 
Ozar, restoranda 
tarla yüzünden 
tartıştığı Erkan E. 
tarafından av 
tüfeğiyle vurularak 
öldürüldü.
Eski polis memuru 
45 yaşındaki Latif 
Ozar ve 39 yaşında
ki Erkan E., dün 
gece Beylik 
Köyü'nde bulunan 
bir restoranda 
arkadaşlarıyla birlik
te içki içerken tarla 
konusunda aralann- 
da tartışma çıktı. 
Tartışmanın 
büyümemesi için 
restorandan ayrılan 
Erkan E., 
Ovaesemen'deki 

Tatil yolunda 
talihsiz kaza

evine gitti. İddiaya 
göre restoranda 
arkadaşlarıyla birlik
te alkol almaya 
devam eden emekli 
polis Latif Ozar, 
daha sonra Erkan 
E.'nin evinin önüne 
giderek bağırmaya 
başladı. Bunun 
üzerine av tüfeğiyle 
dışarı çıkan 
Erkan E., Latif 
Ozar*ı başından, 
kamından ve 
bacaklarından 
vurdu. Ağır 
yaralanan Ozar, 
ambulansla hasta 
neye götürülürken 
yolda yaşamını 
yitirdi.
Olaydan sonra 
Erkan E. gözaltına 
alınırken olayla ilgili 
soruşturmaya baş
landı.

IıaB Mrtan silahlı salairffa liraılı
İnegöl'de silahtı 
saldırıya uğrayan 
genç yaralandı. 
Olay, İnegöl şehir 
merkezindeki 
belediye kavşağında 
meydana geldi.
Edinilen bilgilere 
göre, 23 yaşındaki 
M.E., hasmı olan 40 
yaşındaki H.Ç.'nin 
silahlı saldınsına 
uğradı. H.Ç.'nin 
ateşlediği silahtan 
çıkan mermilerden 
ikisi M.E'nin ayakları
na isabet etti.
Yaralanan genç

yakındaki bir iş ye 
rine sığınırken, 
saldırıyı gerçek
leştiren H.Ç. ise olay

yerine yakın bir 
yerde bekleyen özel 
otomobil ile kaçtı.
Yaralı genç,

olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ambulansı ile 
İnegöl Devlet 
Hastanesi acil 
servisine kaldırıldı. 
Olayla ilgili çalışma 
başlatan emniyet 
ekipleri, H.Ç.'nin 
kaçtığı bildirilen 
özel otomobili ele 
geçirdi. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor. 
Öte yandan, H.Ç.'nin 
de daha önce
M.E. tarafından ayak
larından vurulduğu 
iddia edildi.

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

I GÜLER AJANS 
, MATBAACILIK -YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Bursa'da tatile 
giden ailenin bulun
duğu otomobil takla 
attı. Kazanın şokuy
la annelerine 
seslenerek ağlayan 
iki çocuk, sağlık 
ekipleri tarafından 
sakinleştirilmeye 
çalışıldı.
Edinilen bilgiye 
göre tatile gitmek 
üzere yola çıkan 
Hasan B. idaresin
deki otomobil, İzmir 
yolunun 30. kilome
tresinde sürücünün 
direksiyon 
hakimiyetini kay
betmesi sonucu 
takla attı. Ters 
dönen araçta bulu
nan Erhan T. (21), 
Bahar B., (24), 
Levent B. (6) ve 
Rümeysa B. (5) 

yoldan geçen 
sürücüler tarafından 
çıkanhrken, yaralılar 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi ve 
Çekirge Devlet 
Hasta nesi’ne 
kaldırıldı.
Ambulansla getiril 
dikleri hastanede, 
"Anne, anne" diye 
bağırarak ağlayan 
iki çocuğu sağlık 
ekipleri sakin
leştirmeye çalıştı. 
Öte yandan 
kazadan sonra trafik 
polisleri ve jandar
ma ekiplerinin 
güvenlik önlemi 
aldığı Bursa-İzmir 
karayolunda 
yaşanan yoğunluk, 
aracın çekiciyle 
kaldırılmasının 
ardından sona erdi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Ticaret ve Sanayi Odası Meclisinde, Belediyeden takas yoluyla devredilen arsanın 
kamulaştırılarak alındığı, başka amaçla kullanılmasının sıkıntı yaratacağı belirtildi

YIKIM TÖRENİ
“Yok yahu daha neler demeyin.”
2009 yılında alınan kararla, Bursa Büyük 

şehir Belediyesi yapılacak Meydan Projesi 
kapsamında, Ahmet Dural Meydanı’nda 8 par 
sel işyerinin kamulaştırılmasına karar veril 
mişti.

Kamulaştırma, mal sahipleriyle karşılıklı gö 
rüşmeyle, yani “rıza ile” gerçekleşmedi.

Bunun üzerine, 8 işyeri sahibi yargıya 
başvurdu.

Davalar yeni sonuçlandı.
Yani aradan geçen 2 yıldan fazla bir süre 

sonunda 2 küçük birim Büyükşehir’in tapu 
suna geçti.

Hani şu Gemliklilerin bilmediği, görmediği 
ve nasıl bir proje olduğunu hayal bile edeme 
d iğ i, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın 
Odasında maketi süs gibi duran Meydan 
Projesi’nin bir ayağı olacak kamulaştırılan iki 
küçük dükkanın yıkımı için bugün tören dü 
zenlenecekmiş.

Yazımı saat 21. oo de yazarken Büyükşehir 
Belediye Basın Bürosundan konuyla ilgili 
bilgi geldi.

Oysa yarım saattir yanlış yazmayayım diye 
Belediye’nin anons bölümünü arıyorum 
cevap veren yok. Belediye Internet 
Sitesindeki anonslara bakıyorum, oraya da 
anonsu koymamışlar.

Neyseki haber basın bürosundan ulaştı, 
duyumlarında bir yanlışlık yok.

Bugün saat 10.oo da Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’nin de katılımı ile Tur 
şucu İsmail’in dükkanı ve Metro Turizm’in 
boşalan işyeri yıkılacak.

Toplaşan 25-30 metrelik bir alan.
Bu iki dükkanı yıkarak hava basılacak.
Hizmet yaptıklarını, efkarı umumiyeye 

duyuracaklar!
Sonra ne olacak o yıkılan yerler?
Aynı yıkılan tuvaletin akıbetine dönecek.
Büyükşehir Belediyesi ve kardeşi Gemlik 

Belediyesi, Gemlik’e hizmet getirdiğini ilan 
edecek, gösteriş yapacaklar.

Önce yaptığınız Meydan Projesini Gemlik 
halkına anlatın.

Neden gizliyorsunuz şu meşhur projenizi 
diyorum.

Gemlik’te bizler yaşıyoruz ama Gemlik’e 
yapılacak işlerden kimsenin haberi olmuyor.

Herşey kapalı kapılar ardında yapılıyor.
Meydan projesi halka tanıtılmadan yıkımlar 

yanlıştır. Bekleyin tüm kamulaştırmaları ta 
marnlayın, yıkımları sonraya bırakın. Her ka 
mulaştırmadan sonra yıkım töreni mi 
yapacaksınız?

Gülerler doğrusu bu halinize.
Hani şu bir türlü Gemliklilerin anlayamadığı 

Dörtyol Projesi gibi olmasın sonra..
Meydan Projesini, Meydan’a asın, maketi 

de AVM’ye koyun Gemlikli görsün, faso fiso 
işleri bırakın, 2 dükkan yıkımı için tören 
düzenliyorlar.

Oldu olacak, bir de mehter takımını çağırın.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nin 
Haziran ayı Meclis 
toplantısında 
hizmet binası 
konusu, gündemin 
tek konuşulan 
konusu oldu. 
Hasan Yıldırım’ın 
Başkanvekilliği’nde 
toplanan Gemlik 
Ticaret Odası 
Meclisi, 2012 yılı 
Mayıs ayı tahmini 
mizanının okunarak 
kabul edilmesinden 
sonra, söz alan 
Meclis üyesi Tevfik 
Solaksubaşı, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nin kuru
luşunu anlattı. 
1963 yılında 
Gemlik’e yapılacak 
yeni bir Ticaret 
Odası’nin Oda’nın 
mülkiyetinde veya 
resmi bir kuruluşun 
ortaklığıyla yapılma 
sim o gün meclis 
başkanı olarak iste
diğini belirten 
Solaksubaşı, 
Belediye Başkanı 
Emin Dalkıran’ın 
Gemlik’e turistik bir 
otel yapılmasını 
düşünmesinde 
olmasıyla 
binanın yapıldığını 
anımsattı.
Ticaret Odası 
arsasını Muhtar 
Alemdar’ın tahsis 
ettiğini söyleyen 
Solaksubaşı, 1999 
depreminden sonra 
binanın çürük 
olduğunun konuşul
duğuna dikkat çe 
kerek, Belediye’nin 
de Yerleşke’ye 
vatandaşın rahat bir 
şekilde ulaşması 
için binanın yıkılma 
sini savunduğunu, 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde Ticaret 
ve Sanayi Odası’na 
yer verildiğini 
belirterek, bugünkü 
mevcut yerin çok 
değerli olduğunu, 
bu durumun dikkate 
alınmasını ve bina 
yapımının yarı bede 
linin veya 1/4 ünün 
Belediye tarafından 
karşılanmasını iste
di. Solaksubaşı, 
ayrıca Gemlik’te 
Deniz Ticaret Odası

kurulmasını da iste
di. Solaksubaşı ayrı
ca Belediye’nin 
verdiği arsanın Avcı 
ailesinden alınan 
arsanın Sosyal 
Hizmet Alanı olarak 
kamulaştırıldığını, 
başka bir amaç için 
kullanılamayacağını 
iddia etti. 
Daha sonra, Oda 
Meclisi’ne davet 
edilen eski Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut Meclis üyele 
rine bilgi verdi. 
Turgut, İmar Yasası’ 
na göre kamulaştırt 
lan yerlerin amacı 
dışında kullanılması 
halinde bir şikayet 
söz konusu olduğun 
da, hukuki sorunlar
la karşılabileceğine 
dikkat çekerek, şun
ları söyledi: “Yasa 
kamulaştırılan alan
ların ne için kamu
laştırılmışsa o amaç 
la kullanılması 
gerektiğini söylü 
yor. Gemlik Belediye 
Meclisi, bu yeri 
1/1000 ölçekli plan

larda Ticaret ve 
Sanayi Odası olarak 
plana işlenmiş, 
değişiklik Büyük 
şehir Meclisi’ne gön
dermiş, 1/5000 
ölçekli planlarda da 
Gemlik’ten gelen 
değişiklik onanırsa 
sorun kalmaz. Bina 
yapılır ama hukuksal 
bir konu söz konusu 
olursa ne olur bile
mem. Belediye ve 
hukukçular bir huku 
ki formül bulurlarsa 
sorun olmaz. Yine 
de konu yargıya 
taşınırsa sorunu 
yargı çözer” dedi.

NE YAPACAĞIMIZI 
ŞAŞIRDIK 
Daha sonra, söz 
alan Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
kendisinin de bu 
binadan çıkmak 
istemediğini, 
ancak yapılan dep 
remsellik inceleme 
sinde binanın çürük 
çıktığını söyledi.

“Belediye Meydan 
projesi kapsamında 
ortak binamızın 
bulunduğu alanı 
yeşil alan olarak 
planlara işlemiş. 
Bizim buradan çık
mamız isteniyor. 
Çıkın burayı yıka
cağız diyorlar. 
Yıllardır uygun yer 
arayışındayız. 
Biz de Belediye den 
gelen teklifler içinde 
en uygun olan 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’ndeki yeri 
beğendik. Belediye 
Başkanvekili 
Yılmaz’ı odamıza 
davet ettik.
Binamız yıkıldıktan 
sonra başka bir 
amaçla kullanılma 
yacağını, vatandaşın 
kullanımına açıla
cağını söyledi. 
Belediye Meclisi 
Mayıs ayında oybir
liği ile takası onay
ladı.
Şu anda 
devredilecek arsanın 
tapu devir çalışma 
lan sürüyor.
Tapu daha üzerimize 
geçmedi.
Bugün ortaya çıkan 
sorun beni düşün 
dürüyor. Bir yandan 
da bu konu beni çok 
yordu.
Avcı Ailesi’nden 
kamulaştırma ile alı
nan ve bu alan 
Belediye Sosyal 
Hizmet alanı olarak 
alınmış, yasalara 
göre kamulaştınlan 
alan başka amaçla 
kullanılamazsa, biz 
buraya yatırım 
yaparsak sonra da 
konu hukuka taşınır
sa ne yapanz?
Bu konuyu incelet
memiz gerekir. 
Ne yapalım bina 
yapmaktan vaz mı 
geçelim?” dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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BilirCotanaksnorun
emeğiı
Gemlik Belediye 
Meclis üyesi eski 
futbolcu Gökay 
Bilir, yaptığı yazılı 
açıklamada 
Çotanakspor.’a 
verilen 3-0’lık yenil
ginin yanlış 
olduğunu, 
Gemlik’in dinamik
lerinin buna 
müdahil olmalarını 
ve Çotanakspor’un 
bir yıllık emeğine 
sahip çıkmalarını 
istedi.
Gökay Bilir’in yap
tığı yazılı açıklama 
şöyle: 
“Çotanakspor’a 
verilen 3-0 lık hük
men yenilgi 
kararını üzüntü ile 
öğrenmiş bulunu 
yorum. Bu karar 
hiçbir şekilde adil 
bir karar olmamış 
tır. Ben tam 15 yıl 
amatör kümede fut
bol oynadım. 
Amatör kulüp 
demek, futbol
cusundan teknik 
direktörüne, yöneti
cisinden başkanına 
taraftarına kadar 
tam bir fedakarlık 
demektir.
Onca imkansızlığın 
içinde mücadele 
etmek demektir.
Çotanaksporumuz 
da kurulduğu gün
den bu tarafa, 
sağlıklı nesiller 
yetiştirmek adına, 
sporumuza katkı 
vermek adına 
önemli çalışmalar 
yapmaktadır. Bu

8 sahip cılıın''

sezon bununla 
birlikte sportif 
başarıyı da 
yakalamış, son 
Bordo maçına 3 
puan önde, namağ 
lup olarak olarak 
çıkmıştır.
Futbolsever olarak 
maçı yerinde takib 
ettim.
Olanlara tanık 
oldum. Buna rağ
men, saha içinde 
futbolcularımız son 
derece centilmen 
bir şekilde 
mücadele ettiler.
Hakem maçı 5 daki
ka uzattı, bu uzat
madan sonra 3-4 
dakika daha uzattı. 
Bu sırada gol olu 
yor. Durum 2-1.
Hakem maçı bitirse 
skor avantajı yine 
Çotanakspor da 
olacak.
Ama, maç bitmiyor, 
bu haksıi uzatma 
nın ardından rakip 
takımın sahasında 
futbolcumuz faule 
maruz kalıyor.
Hakem maçı bitirse 
yine sorun yok, 

ama bitirmiyor ve 
malum olaylar 
çıkıyor.
Şiddetin her tür
lüsüne karşıyız. 
Hele hele spor da 
şiddete sonuna 
kadar karşıyım. 
İşin ruhuna 
aykırıdır. 
Burada altını 
çizmek istediğim 
konu, sahada fut
bolcular arasındaki 
olaylar karşılıklı 
yaşanmıştır. 
Cezaları incelersek 
Bordo takımından 
da çok sayıda fut
bolcu 3-5 maç ceza 
almıştır. Üstelik 
yine Bordo takımı 
nın hocası ve yöne 
ticisi hak mahrumi 
yeti cezaları almış 
tır. Hem sen bu ce 
zaları vereceksin, 
hem de maçı 3-0 
tescil edeceksin. 
Böyle anlayış 
olmaz.
Uzatmanın uzat
masında olan bir 
maçı, bir daha atak 
yapma vakti bile 
kalmayan bir 
maçta, karşılaş
mayı 3-0 tescil 
edemezsin. 
Edersen adalet 
duygusunu sorgu
latır hale gelirsin. 
Buradan Gemlik’in 
tüm dinamiklerine 
çağrı yapıyorum. 
Lütfen bu duruma 
müdahil olun ve 
takımımızın 1 yıllık 
emeğine sahip 
çıkın.”

İMkMına
Dünyanın her 
yerinden en sıkı 
basketçilerin 
mücadelesine ev 
sahipliği yapacak, 
uluslararası 1’e1 
basketbol turnu
vası olan Red Bull 
King of the Rock 
kayıtları başladı. 
1 Temmuz’da 
Bursa’ da, 7 
Temmuz İzmir’de, 
ve 8 Temmuz’da 
İstanbul’da yapıla
cak olan elemeleri 
geçen 32 finalist, 
14 Temmuz’da 
İstanbul’daki 
Türkiye Finali’nde 
karşılaşacak. 
İstanbul’daki 
finallerde yarış
macılara Red Bull 
Sporcusu- Milli 
Basketbolcu likan 
Karaman;
Türk Şampiyonun 
gideceği Amerika 
Alkatraz’da gerçek
leşecek Dünya 
Finalinde ise NBA 
yıldızı Red Bull 
Sporcuları Rajon 
Rondo, Blake 
Griffin, John Wall 
ve Deron Williams 
eşlik edecek. 
29 yıl boyunca 
1500’den fazla 
mahkum, Alcatraz 
Hapishanesi’nden 
çıkmayı hayal etti. 
Şimdi yüzlerce 
kişinin en büyük 
hayali Alcatraz’a 
girmek olacak. 
Çünkü “Red Bull 
King of the Rock” 
ünvanına giden yol 
bir kez daha Alcat 
raz’ dan geçiyor. 
50 yıl önce adadan 
ayrılan mahkumla 
rın ardından Alcat 
raz ilk kez bir spor

etkinliğine ev sahip 
liği yapacak: 
“Red Bull King of 
the Rock”. Bu ben
zersiz 1’e 1 basket
bol turnuvası, 32 
ülkede en sert ve 
en güçlünün 
mücadelesine 
sahne oluyor.
Turnuvanın Türkiye 
ayağında binlerce 
basketbol tutkunu 
İzmir, Bursa ve 
İstanbul elemeleri 
ne katılarak kendi
lerini kanıtlamak 
için sahaya çıka
cak.
Kaybeden evine 
gidecek!
Elemeleri geçen 
finalistler 
Alcatraz’a giden 
isim olmak için 
İstanbul da yapıla
cak Türkiye Finali’ 
nde ter dökecek. 
Kazanan, finalde 
Türkiye’yi temsil 
etmek için Amerika’ 
ya kanatlanacak. 
Alcatraz’daki final, 
All-Star’da forma 
giyen Red Bull 
Sporcuları Rajon 
Rondo, Blake 
Griffin, John

Wall ve Deron 
Williams’ in da 
oyuna dahil 
olmasıyla unutul
maz bir tecrübe 
olacak.
Red Bull King of 
the Rock elemeleri, 
1 Temmuz’da 
Bursa’da, Kent 
Meydanı AVM de;
7 Temmuz’da 
İzmir’de Bostanlı 
Sahîl’de ve son 
olarak 08 
Temmuz’da 
İstanbul’da 
Caddebostan 
Basketbol 
Sahalarında yapıla
cak. Elemeleri 
geçen 32 finalist, 
14 Temmuz’da 
yapılacak Türkiye 
Finali’nde müca 
dele ediyor olacak. 
Carrefour Ana 
sponsorluğunda 
gerçekleşecek 
olan Red Bull 
King of the Rock 
Te 1 basketbol 
turnuvasına katıl
mak isteyenlerin 
www.redbull.
com.tr den ön kayıt 
yaptırması yeterli 
olacak.

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. NERMİN ÖZDEMIR
KAYIP

Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğünden aldığım Olivetti CRF 
o— 4050 marka ve model yazar kasamın, Bakanlık 3.11.1996 tarih, 
g= B.07.0.GEL.0.65/6507-2-17 onay sayılı 004131 sicil nolu ödeme 
SS kaydedici cihaz belgesini kaybettim. Hükümsüzdür.

İSMAİL HAKKI PEKŞEKER

GOLDEN GREY-BELGIN 
KARABİLLİOĞLU isimli 

firmamıza ait Gemlik Gümrük 
Müdürlüğü’nce 

12160400EX011530 tescilli ve 
20.02.2012 tarihli Gümrük Çıkış 

Beyannamemiz 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.redbull
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa Skal Kulübü 
Başkanı Hasan Eker, 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) 
Genel Koordinatörü 
Semih Pala ile bir 
araya gelerek Bur 
sa’nın uluslararası 
arenada daha iyi 
tanıtılabilmesi için 
fikir alışverişinde 
bulundu.
Ziyarette, BİNTED 
Genel Müdürü 
Birgül Yıldız Günay, 
Bursa Skal Kulübü 
üyeleri Almira Hotel 
Genel Müdürü Ersin 
Yazıcı, Central Hotel 
Genel Müdürü 
Meltem Işık 
Mısırlıoğlu ve Sevi 
lay Sarın, Merinos 
AKKM rezervasyon, 
organizasyon ve 
tanıtım sorumluları 
da yer aldı.
Merinos AKKM 
Genel Koordinatörü 
Semih Pala, üzerler
ine düşen her görevi 
yapmaya hazır 
olduklarını dile getir
di. içerisinde gerçek 
turizm aktörlerinin

sekeri

KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYRI SİNİ FLAR IM İZ 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

olduğu Bursa Skal 
Kulübü’nün şehir 
için önemli bir göre
vi yerine getirdiğini 
anlatan Pala, “Bursa 
Skal Kulübü’nün 
görüşlerini önemsiy
oruz ve değer veriy
oruz. Bu fikirler 
doğrultusunda çalış
malara yön vere
ceğiz. Bursa’ya yak
laşık 1 milyar dolar 
civarında turizm 
yatırımı var. 
Böylesine büyük 
yatırımın sağlıklı bir 
şekilde işlemesi için 
araçların da güçlü 
olması gerekir. 
Bizler de ‘Bursa 
Tanıtım ve Kongre 
Ziyaretçi Bürosu’na 
önem veriyoruz.

Bursa’ya ulus
lararası kongrelerin 
gelmesine ve şehrin 
tanıtımına daha pro
fesyonelce katkı 
sağlayacaktır” dedi. 
Kent dinamiklerin 
den güç birliği 
Turizm profesyonel
lerini bünyesinde 
buluşturan Bursa 
Skal Kulübü’nün 
Başkanı Hasan Eker 
ise, Bursa turizminin 
gelişimi ve şehrin 
uluslararası alanda 
tanıtılması için 
şehrin dinamik
leriyle bir araya 
geldiklerini söyledi. 
Bursa turizmine 
yaptıkları hizmetler
den dolayı Bursa 
Büyükşehir

Belediyesi tarafın
dan işletilen ve 
yönetilen Merinos 
AKKM yönetimine 
ve personeline teşek 
kür eden Hasan 
Eker, Merinos AK 
KM’nin her geçen 
gün geliştiğini ve 
aktif halde işletil 
diğini belirtti. Sınırlı 
imkanlarla büyük bir 
tesisisin işletilme 
sinin zor olduğunu 
ifade eden Eker, 
“Bunu başardıkları 
için Merinos AKKM 
yönetimini tebrik 
ediyorum.
Amacımız, kongre 
merkezimizle ortak 
çalışarak buraya 
şehir dışından daha 
fazla organizasyon 
getirmektir. Bunun 
için ilerleyen gün
lerde dış pazarlama 
konusunda birlikte 
çalışacağız. Yapılan 
çalışmalarla hem 
mesleğimiz geliştir 
mek, hem de Bursa 
ekonomisine ve 
halkına katkıda 
bulunmak istiyoruz” 
diye konuştu.

Trafik 
karmaşası 

esnafın islerini 
azalttı1

Bursa Muhtelif Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Fehmi Du ban, 
şehir merkezindeki 
trafik karmaşası ve 
otopark sıkıntısının 
esnafın işlerini azalt
tığını söyledi.
Yerel yönetici ve 
Emniyet Müdürlü ğü'n- 
den yardım iste yen 
Duban, Bursa Muhtelif 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Fehmi 
Duban, Demokrat Parti 
İl Başkanlığı’na seçilen 
Ahmet Yıldı rim’a 
hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu. 
MESO yönetim kurulu 
ve parti teşkilatı nın 
bulunduğu ziyarette 
Duban, esnafın sıkın
tılarının siyasi parti
lerin ortak akıl 
hareketiyle çözü lebile- 
ceğini kaydetti. 
Esnafın artık çağa 
ayak uydurma zama 
mnın geldiğini dile 
getiren Duban, oda 
olarak esnafın sıkın
tılarını dinlediklerini ve 
çözüm üretmek için 
iletişime geçtiklerini 
söyledi.

silil tıimılf

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, tur
izm profesyonelleri
ni bünyesinde 
buluşturan ve ulus
lararası zincir olan 
Bursa Skal Kulüp 
üyelerini kabul etti. 
Ziyaretin ana gün
dem maddesini 
oluşturan Bursa 
Havayolları hakkın
da açıklamalarda 
bulunan Başkan 
Altepe, Bursa'ya 
yerel dinamiklerden 
kurulu bir havayolu 
şirketi gerektiğini, 
kurulacak havayol
unun ancak 
BursalIların sahip 
çıkması neticesinde 
ayakta kalabileceği
ni söyledi.
Başkan Altepe, 
Heykel deki tarihi 
belediye binasında 
Bursa Skal Kulüp 
Başkanı Hasan 
Eker ve yönetim 
kurulu üyeleri Ersin 
Yazıcı ve Meltem 
Işık Mısırhoğlu'nu 
kabul etti. Ana gün
dem maddesini 
Bursa Havayolunun 
oluşturduğu 
ziyarette, Bursa 
Skal Ku lüp'ün 
önümüzdeki Kasım 
ayında Bursa'da 
düzenlemeyi plan
ladığı turizm zirvesi 
ve turizmin geliştir
ilmesi noktasında 
nelerin yapılabile
ceği konuşuldu. 
Bursa'ya kurulması 
tartışılan havayolu 
şirketi hakkında 
açıklamalarda bulu
nan Başkan Altepe, 
ancak yerli kay
naklara 
dayandırılan ve 
halk tarafından 
sahiplenilen bir şir
ketin Bursa'da 
başarılı olabileceği
ni söyledi. Bursa 
dışından gelen fir
maların kar marjı 
daha yüksek yerleri 
anında tercih ettiği
ni ve uçuş hatlarını 

bu bölgelere kay
dırdığını belirten 
Başkan Altepe, 
"Bunun örneklerini, 
daha önce 
Yenişehir 
Havaalam'nı uçuş 
noktası olarak belir 
leyen Türk Hava 
Yolları ve SunExp 
ress firmalarında 
yaşadık. Yüzde 10 
daha fazla kar marjı 
bile bu firmaları 
etkiledi ve uçuş 
noktalarını 
Bursa'dan 
Antalya'ya çektiler. 
Onun için Bursa'ya 
kurulacak havay
olu, ne olursa 
olsun kim kurarsa 
kursun yüzde 100 
Bursa'ya dayan
malı. İsmi Bursa, 
personeli BursalI 
olmalı, iniş ve 
kalkışlar sadece 
Bursa'dan yapıl
malı. Şehrin dina 
mikleri sembolik 
oranlarla da olsa, 
havayoluna ortak 
edilmeli. Yani şirket 
sahiplenilmeli. Halk 
bazında da bu 
stratejiler uygulan
malı ki uçuşlarda 
Bursa Havayolları 
tercih edilsin. Tüm 
bunlar yapıldığı 
takdirde, 
sürdürülebilir 
başarı sağlanır” 
dedi.
Başkan Altepe, 
konuşmasında 
Bursa Çimento'dan 
örnek vererek, 1966 
yılında 1100 ortakla 
kurulan ve en 
büyük hissedarı * 
yüzde 3'ü 
geçmeyen kurumun 
geldiği noktayı 
hatırlattı.
Bursa Skal Kulüp 
Başkanı Hasan 
Eker de, Bursa'ya 
kurulması tartışılan 
havayolları 
konusunda Başkan 
Altepe'yle aynı 
düşünceyi pay
laştıklarını ifade 
etti.

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Gemlik Bursaspor 
lular Derneği’nin bu 
yıl 2.sini organize 
ettiği geleneksel 
toplu sünnet şöleni 
oldukça coşkulu 
geçti. Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Bursaspor 
Yönetim Kurulu 
üyeleri Erkan Kamak 
ve Recep Bölükba 
şı’nın yanı sıra Yeşil 
Beyazlıların başarılı 
teknik direktörü 
Ertuğrul Sağlam’ın 
da katıldığı sünnet 
şöleni Sosyal Yaşam 

Merkezi Düğün 
Salonu’nda yapıldı. 
Çok sayıda seçkin 
davetlinin katılımıyla 
renklenen gecede, 
25 çocuk sünnet 
ettirildi. Gecenin 
açış konuşmasını 
yapan Bursa sporlu
lar Derneği Başkanı 
Ferhat Orhan, hedef 
terinin olabildiği 
kadar Bursasporlu 
kazandırmak 
olduğunu belirterek, 
yeşil beyazlı renk 
lere gönül verenlerle 
birlikte sünnet 

şölenini geleneksel 
hale getirdiklerini 
vurguladı.
Bursaspor Yöneticisi 
Erkan Kamak da 
Gemlik’in Bursa 
olduğu kadar taraf 
tar anlamında 
Bursaspor adına da 
önemli bir ilçe 
olduğunun altını çi 
zerek, yönetim kuru
lu üyelerine teşekkür 
etti. Bursaspor 
Teknik Direktörü 
Ertuğrul Sağlam’da 
yeni sezon hazırlık
larına başladıklarını 

ifade ederek, ilk 
antrenmanın biti
minde soluğu 
Gemlik’te aldıklarını 
söyledi. Bu tür etkin
liklere her zaman 
gönülden destek 
verip katıldıklarını 
kaydeden başarılı 
teknik adam Sağlam, 
Yeşil Beyazlıların 
önümüzdeki sezon 
çok daha iyi bir fut
bol oynayarak, yine 
şampiyonluğu 
hedefleyen iddialı bir 
takım olacaklarını 
söyledi.

Belediye Başkan 
vekili Refik 
Yılmaz’da, Bursa’nın 
güzide bir ilçesi 
olarak Bursaspor’a 
ve Bursasporlu 
taraftarlar derneğine 
destek vermenin 
görevlerinin başında 
geldiğine dikkat çe 
kerek, alt yapı çalış
maları sırasında da 
trotuarların 
Bursaspor’un rengi 
olan yeşil beyaz ren
klere boyandığına 
dikkat çekti.
“Biz Bursa’yız, Biz

Gemlik’iz. Hep 
Beraberiz” diye 
konuşan Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, sünnet olan 
25 çocuğa da eğitim 
ve öğretim hayat
larında başarılar 
diledi.
Bursasporlu yöneti
ciler ve Teknik 
Direktör Ertuğrul 
Sağlam gece 
finalinde sünnet 
çocuklarına 
Bursaspor forma 
takımı hediye etti.



28 Haziran 2012 Perşembe Gemlik KHrfez Sayfa 8

Voleybılda heyecan sürüyor
Gemlik 
Belediyesi’nin 
Gençlik Hizmetleri 
İlçe Spor Müdürlüğü 
ile birlikte organize 
ettiği Yaz Voleybol 
Turnuvası tüm 
heyecanıyla devam 
ediyor.
10 takımın iki grupta 
mücadele ettiği tur
nuvada yan final 
maçları öncesinde 
nefesler tutulmuş 
durumda.
Ayşe Ziver Karataş, 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi ve 
Gemlik 
Belediyesi’nin perfor- 
manslanyla dikkat 
çektiği maçlarda, 
Muhasipler, Roda 
Limanı, GEMPORT, 
Cezaevi, Çimtaş, 
Aksa Doğalgaz ve 
ÇİMTAŞ da rakipleri
ni zorlarken, turnu
vaya renk katıyor. 
13 Haziran’da 
başlayan turnuvada * 
yan final maçları 28 
Haziran Perşembe 
akşamı, 3.lük 4.lük ve 
final karşılaşması ise 
29 Haziran Cuma 
akşamı oynanacak. 
Yan finaller 
öncesinde gruplann- 
da iyi bir yer edin
mek için önceki gece 
karşılaşan Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi ile Gemlik 
Belediyesi takımları 
izleyicilere oldukça 
renkli bir karşılaşma 
izlettiler.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Ak Parti İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz ve Belediye 
Daire Müdürlerinin 
forma giydiği Gemlik 
Belediyesi, doktorlar
dan oluşan 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesine 
karşı ilk seti 25-18

kaybetti.
İkinci sette topar
lanan ve daha etkili 
oynayan Gemlik 
Belediyesi bu setten 
25-21 üstün ayrılmayı 
başardı.
Final setinde ise tam 
bir heyecan fırtınası

söz konusuydu. 
Maça 2-0’lık üstün
lükle başlayan 
Gemlik Belediyesi 
Voleybol takımı 
ilerleyen dakikalarda 
bu hızını kaybetti. 
Maçta 6-6 beraber
liğin ardından üstün

lük Muammer Ağım 
Devlet Hastanesine 
geçti.
Bu üstünlüğünü 
koruyan doktorlar 
seti 15-10 üstün 
tamamlayıp, karşılaş
madan da 2-1 galip 
ayrılmasını bildi.

KAŞ€D€ « YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK • REKLAMCILIK

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

ELEMAN
GÜRLE KÖYÜ’NDE 

İKAMET EDEN YAŞLI 
KARI KOCAYA 
BAKABİLECEK 

YATILI KALABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR.

ÜCRET 900 TL
Müracaat Tel: 

0 542 489 36 92 
0 530 873 59 22

SATILIK DAİllELa
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

TASFİYE HAMİ
Tasfiye halinde S.S. Gemlik Akset 

Konut Yapı Kooperatifi 19.06.2012 
Sah günü tasfiyeye girmiş, Ticaret 
Sicili Memurluğu’nca tescü 
edilmiştir.

Kooperatifimizin borçlu ve alacak
lılarının, ellerindeki belgelerle birlik
te; bu ilanın üçüncü defa yayınlan
masından itibaren en geç bir yıl 
içerisinde Dr. Ziya Kaya Mah. Dede 
Korkut Sok. No : 28/6 Gemlik / 
BURSA adresinde bulunan Tasfiye 
Memurluğu’na müracaatları Türk 
Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesi 
gereğince ilan olunur.

Tasfiye Kurulu
Başkan Hüseyin Başaran 
Üye A. Gülay Başaran 
Üye Anıl Köse

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

■ansam ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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nna Jeğisilılilı Meclis'ien geçti
Kanun, 2011 yılında 
kabul edilen Türk 
Ticaret Kanunu'nda, 
uygulamada sorun 
yaşanmaması için 
bazı değişiklikler 
içeriyor 
TTK'da değişiklik 
Meclis'ten 
geçtiKanun, 2011 
yılında kabul edilen 
Türk Ticaret 
Kanunu'nda, uygula
mada sorun yaşan
maması için bazı 
değişiklikler içeriyor 
TBMM Genel 
Kurulu'nda, Türk 
Ticaret Kanunu'nun 
Yürürlüğü ve 
Uygulama Şekli 
Hakkında Kanun'da 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı kabul 
edilerek yasalaştı. 
Kanun, 2011 yılında 
kabul edilen Türk 
Ticaret Kanunu'nda 
(TTK), uygulamada 
sorun yaşanmaması 
için bazı değişiklikler 
içeriyor.
Kanun, şirketlerin 
internet sitesi oluş- 
L turma zorunluluğu, 
tescil işlemlerine 
ilişkin şartlar, kanuna 
aykırı hareket eden 
tacirlere uygulanacak 
cezalar, ticari davalar 
ve anonim şirketlere 
ilişkin bazı hükümleri 
yeniden düzenliyor. 
Her tacir internet 
sitesi oluşturmak 
zorunda olmayacak, 
ancak internet sitesi 
oluşturma yüküm
lülüğüne tabi olan 
tacirler, işletmesi ile 
ilgili bilgileri bu site
den yayımlayacak. 
Türk Ticaret 
Kanunu'nun 
Yürürlüğü ve 
Uygulama Şekli

Hakkında Kanunda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı, 
TBMM Genel 
Kurulu'nda kabul 
edilerek yasalaştı. 
Kanun, 2011 yılında 
kabul edilen Türk 
Ticaret Kanunu'nda, 
uygulamada sorun 
yaşanmaması için 
kanunda bazı 
değişiklikler içeriyor. 
Buna göre, mevcut 
kanunda ticari 
davalara ilişkin 
hükümlerin yer aldığı 
"Ticari davalar ve 
delilleri" başlığı, 
"Ticari davalar, çe 
kişmesiz yargı işleri 
ve delilleri' olarak 

değiştirilecek. 
Asliye ticaret 
mahkemesi ile asliye 
hukuk mahkemesi ve 
diğer hukuk 
mahkemeleri arasın
daki ilişki, görev 
ilişkisi olacak ve 
ticari davalarda bu 
mahkemeler arasında 
"göreve ilişkin usul 
hükümleri" uygu
lanacak. Asliye 
ticaret mahkemesi 
bulunmayan yargı 
çevresindeki bir 
ticari davada görev 
kuralına dayanıl
mamış olması, 
görevsizlik kararı 
verilmesini gerek
tirmeyecek. Asliye 

hukuk mahkemesi, 
davaya devam ede
cek.
Ticaret sicili kayıt 
işlemlerinin elektron
ik ortamda yapılması 
için toplanması ve 
işlenmesi gereken 
kişisel veriler, kişisel 
verilerin korunması 
ve bilgi güvenliğinin 
sağlanmasına ilişkin 
mevzuata uygun bir 
şekilde korunacak. 
Sicil müdürünce ver
ilen süre içinde tescil 
isteminde bulun
mayan ve kaçınma 
sebeplerini de 
bildirmeyen kişiye, 
sicil müdürünün tek
lifi üzerine mülki 
amiri tarafından bin 
lira ceza uygu
lanacak. Tescil ve 
kayıt için gerçeğe 
aykırı beyanda bulu
nanlara 2 bin lira 
caza verilecek.
Tescil edilen ticaret 
unvanı, ticari işlet
menin görülebilecek 
bir yerine okunaklı 
bir şekilde yazılacak. 
Tacirin işletmesiyle 
ilgili olarak düzen
lediği ticari mektu
plarda ve ticari 
defterlere yapılan 
kayıtların dayandığı 
belgelerde, tacirin 
sicil numarası, 
ticaret unvanı, 
işletmesinin merkezi 
ile tacir internet site

si oluşturma yüküm
lülüğüne tabi ise 
tescil edilen internet 
sitesinin adresi de 
gösterilecek. Tüm bu 
bilgiler şirketin inter
net sitesinde de 
yayımlanacak. 
Söz konusu sitede 
ayrıca anonim şir
ketlerde yönetim 
kurulu başkan ve 
üyelerinin adları, 
soyadları ile taahhüt 
edilen ve ödenen 
sermaye miktarı, 
limited şirketlerde 
müdürlerin adları ve 
soyadları ile taahhüt 
edilen ve ödenen 
sermaye miktarı, 
komandit şirketlerde 
yöneticilerin adları ve 
soyadları ile taahhüt 
edilen ve ödenen 
sermaye miktarı 
yayımlanacak. Bu 
yükümlükleri yerine 
getirmeyenler için 2 
bin lira idari para 
cezası uygulanacak. 
İşletmesi ile ilgili, 
üçüncü kişilerde 
yanlış bir görüşün 
oluşmasına sebep 
ölaca*k nitelikte bulu
nan tacirler ile tek 
başlarına ticaret 
yapan ancak ticaret 
unvanlarına, bir şir
ketin var olduğu 
izlenimini uyandıra
cak ekler yapan kişi 
ler, 3 aydan 2 yıla 
kadar hapis veya adli 
para cezasıyla ceza
landırılacak. "Türk", 
"Türkiye", 
"Cumhuriyet" ve 
"Milli" kelimeleri bir 
ticaret unvanına 
ancak Bakanlar 
Kurulu kararıyla 
konabilecek. Aksi 
davranan tacirler 
hakkında da aynı 
ceza uygulanacak.

Efcmeğe zam gelir mi?

Aşırı sıcaklar 
nedeniyle buğday 
fiyatlarında son iki 
haftada yaşanan 
artışlar, "Ekmeğe 
zam gelir mi?” 
sorusunu akıllara 
getirdi.
Dünyanın tahıl 
ambarları olarak 
bilinen Kuzey Ame 
rika ve Baltık Denizi 
civarında yaşanan 
aşırı sıcaklar nede 
niyle buğday fiyat
larında sert yükseliş 
yaşandı. Şikago 
borsasında işlem 
gören buğdayın fiy
atı, iki haftada 
yüzde 20 artarak 
739 dolarla son 9 
ayın en yüksek 
düzeyine ulaştı.
Buğday fiyatlarında
ki yükselişten 
Türkiye de etkilendi. 
Anadolu kırmızı 
buğdayının birim 
fiyatı bir ayda yüzde 
20 artarak 77 kuruşa 
yükseldi. Buğday 
fiyatlarında mey

KAŞCDC B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

1 SAATTE TESLİM EDİLİR

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

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

dana gelen artış, 
"Ekmeğe zam gelir 
mi?” sorusunu akıl
lara getirdi.İstanbul 
Fırıncılar Odası 
Başkanı Fahri Özer, 
THE LİRA’ya yaptığı 
değerlendirmede, şu 
anda gündemlerinde 
zam olmadığının bil
gisini verdi. Gıda 
Tarım ve Hayvan 
cıhk Bakanı Mehdi 
Eker, 2012 müda
hale alım fiyatının, 
Anadolu kırmızı sert 
ekmelik buğday için 
ton başına 665 lira 
olarak belirlendiğini 
bildirmişti. 
İstanbul'da ekmek 
ve unlu mamul üre
timinde çalışan yak
laşık 50 bin işçiye, 1 
Temmuz’da yürür
lüğe girecek ekmek
te yeni standartlar 
getiren düzenlemel
er uyarınca verile
cek hijyen eğitimi 
konusunda da 
değerlendirmelerde 
bulunuldu

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. »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 612 0163

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygbz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 45
Yeni Likitgaz 513 55 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET ’’ ® **
Tuncay Otogaz s13 16 4S
Beyza Petrol $13 01 03

HASTANELER

1
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 30 88

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Gemlik KHrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4309 

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)

Mlllllllll
VENÜS SİNEMASI 

AŞK VE 
PARA: 12:00-14:15- 
16:15-18:15-20:15 
SAĞ SALİM:11:30- 
14:00-16:00-18:00- 

20:30.. 
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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Çoianah^Miiçialıfcııplısa#
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Futbol İl Disiplin 
Kurulu, 17 Haziran 
2012 günü Gemlik 
İlçe sahasında 
oynanan ve skor 2- 
1 konuk ekip 
Bordospor lehine 
devam ederken, 
futbolcular arasın
da çıkan olaylar 
sonucu maçı orta 
hakemi tarafından 
devam ettirilmeyen 
maçta 
Çotanakspor’u 3-0 
hükmen yenik 
sayarken, iki takım 
futbolcularına da 
ceza yağdı.
Puanları 33 olarak 
eşitlenen ancak ilk 
maçı rakip sahada 
2-0 kazanmasına 
rağmen kendi 
sahasında 3-0 hük
men kaybeden 
Çotanakspor, 
gurupta ikinci 
sıraya gerileyerek 
şampiyonluk şan

sını zora soktu. 
Futbol İl Disiplin 
Kurulu önceki gün 
yaptığı toplantıda 
Çotanakspor’dan 
10 futbolcuya 8 ile 
10 maç arasında 
ceza verirken, 
tsordospofdan 5 
futbolcuya 2 ile 3 
maç ceza verdi.

Kurul, ayrıca 
Bordospor’dan bir 
yöneticiye 60 gün, 
bir teknik sorum
luya da 15 gün hak 
mahrumiyeti ceza
sı verdi.
İl Disiplin Kurulu 
ayrıca 
Çotanakspor 
kulübüne 5 maç

Bordospor’a da 2 
maç saha kapatma 
cezası getirdi. 
Önümüzdeki 
Cumartesi günü 
Gemlik’te oynan
ması gereken 
Umurspor- 
"Bordospor mü 
sabakası tedbir 
nedeniyle Bursa

Merinos sahasına 
alınırken, 
Çotanakspor’un 
Kumla Gençlikspor 
maçı ise ilçe 
sahasında 
oynanacak. 
Takımları son 
maçları ise 4 
Temmuz 2012 
günü Bordospor 

ile Kumla Gençlik 
spor Bağlarbaşı 
sahasında, 
Çotanakspor ile 
Trilyespor maçı ise 
aynı gün Fidyekızık 
sahasında oyna
narak 7. guruptan 
Birinci Kümeye 
çıkacak takım belli 
olacak.

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

« M TECRÜBEMİZ 
İE HİZMETİNİZtJEyİZ 

GÜLERflJflNS 
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Presti] yanı No: 3ı'B GEMLİK 

Tel: (1.224) 813 96 83

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


4"/"V 1 11" 1 C 4" 1 /"* Kıbrıs Turları & Kültür Turları
t, Vz Vİl 1O L Yurt içi ve Yurt dışı Turları....

Uçaklı tatil paketlerinde Sabiha Gökçen 
HavaalanıTransferlerimiz ÜCRETSİZİ

TATİLİNİZİ UNUTULMAZ 
KILMAK İÇİN AKMİS 

SEYAHAT GGMLİK'TG...

TÜRK HAVA YOLLARI ANADOLU.X?

PEGASUS A Ö SunExpress

vs.comj

PEGASUS
AIRLINES

UÇAK BİLGT SATIŞLARI GEMLİKTE BAŞLADI

AKMİS SEYAHAT GEMLİK BÜROSU
Ahmet Dural Meydanı AVM yanı
Td: 0224 514 63 62 GEMLİK

Kükürdü Şubesi Td: 0 224 236 35 45
Bursa Terminal Td: 0 224 2616142

Orhangazi Şubesi Tel: 0.224 573 1617

GemlikKBrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

29 Haziran 2012 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Patlaman Şüpheli 
Paketten Saran 
Şişeleri Çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, pat
latılan şüpheli paketten şarap 
şişeleri çıktı. Haberi sayfa 3’de

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kent Meydanı yapımı için kamulaştırılan 3 küçük 
işyerinin yıkımı için düzenlenen törene Gemlikliler ilgi göstermediler

50 kişiyle yıkım töreni düzenlediler
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gemlik’e yapılacak 
olan Meydan Projesi nedeniyle, Ahmet Dural Meydanı’nda 
kamulaştırılan 3 işyeri için dün tören düzenlendi. Törende 
konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
son 3 yılda Gemlik’in alt yapısına 30 milyon liralık yatırım yap
tıklarını, ulaşımdan, çevreye, meydandan sahile kadar 
Gemlik’in vitrinini sil baştan yenilediklerini söyledi. Meydan 
Projesi için kamulaştırma davaları devam eden diğer 
parsellerde hukuksal sonuçlar alınmadığı için kamulaştırılan 3 
işyerinin yıkımının Meydan Projesi’nin ilk adamı olduğu belir
tilen törene Gemlikliler yeterli katılım göstermediler. Sayfa 5’de

Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

Kendileri konuştu, 
kendileri dinledi

Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz’ın Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı’nı Gemlik’e getir 
terek, "Meydan Projesinin İlk Adımı” diye ad 
/andırdıkları üç küçük işyerinin yıkım töreni, bek
lenen ilgiyi görmedi.

Gemlik gibi nüfusu 100 bini aşmış bir ilçede 
fiyakalı bir tören düzenliyorsunuz, çağrılar yapıp 
halkı ‘Yıkım’ törenine davet ediyorsunuz, ama 
gelen olmuyor.

Dünkü tören, bence AKP’li Belediyenin ve AKP 
ilçe örgütünün bir fiyaskosudur.

Tören nedeniyle Ahmet Dural Meydanı’nda 
trafik felç oldu.

Meydan Projesi’nin başlangıcı saydıkları 
törene, 50 bilemedin 60 kişi katıldı. Törende 
kendileri konuşup, kendileri dinlediler. Dev. 4’de

lıımla sahilleri 
temülenecek

Gemlik sahillerinin 
temizlenmesi amacıyla Borusan 
Holding, Gemlik Belediyesi ve 

TURMEPA işbirliği ile 
“Gemlik Sahili için el ele” 
projesi yaşama geçiriliyor.

Gemlik Körfez kıyı 
larının temizlenme
sine katkı sağla
mak amacıyla, 
Borusan Holding, 
Gemlik Belediyesi 
ve TURMEPA işbir
liğinde hayata 
geçirilen “Gemlik 
Sahili İçin El Ele”

projesi kapsamın
da Kumla Sahilin 
de kıyı temizleme 
etkinliği düzen
lenecek.
Etkinlik, Pazar 
günü saat 13.oo’da 
Küçük Kumla İske- 
lesi’nden başlaya
cak. Sayfa 2’de

İS III IIISİIİIIİ8IIIIIIMİIII
sinil

İşkur Gemlik Şube Müdürü Lütfü Güleç, 
Gemlik Hizmet Merkezi’ne yeni atanan 
iş ve meslek danışmanları ile birlikte 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yöne 
tim Kurulu Başkanı Kemal Akıt’ı maka 
mında ziyaret ettiler. Haberi sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:quler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA
Liderlik...

Lider olmak zor zanaat... Sadece 
ağzın düzgün laf yapması yetmiyor. 
İçeriğin de dolu ve dahi tutarlı olması 
gerekiyor.
Eskiler derler ki ;”zarfa bakma mazr

ufa bak.”
Elime liderlikle ilgili bir yazı geçti.
Orada “lider” de olması gerekli özel

likler yazıyor.
Başbakan olabiliyorsun.
Belediye Başkanı olabiliyorsun.
Parti Genel başkanı olabiliyorsun.
Ama lider olamıyorsun.
Neden olamıyorsun?
Çünkü;
Kendine olan inancın kadar etrafına 

topladığın kaliteli takıma da güvenmek 
ve onların güvenini kazanman gereki 
yor.

Konuşmaktan çok dinlemeyi bilmen 
gerekiyor.
Aynaya bakacak yüzünün olması 

gerekiyor.
Bilginin kaynağına inmen ve onu en 

iyi biçimde kullanabilme yeteneğine 
sahip olman gerekiyor.
Yükümlülükleri üstlenmeyi, sorumlu

luk ve yetkileri dağıtmayı bilmen 
gerekiyor.
Sadece kendi çevreni değil toplumu 

da düşünmen gerekiyor.
Sağlam ve sağlıklı bir beyin yapısına 

sahip olman gerekiyor.
Gerektiği anda hızlı karar vermen 

gerekiyor.
Kendine olduğu kadar çevrendeki- 

lerin de yaratıcı olmasına ortam hazır
laman gereki yor.

Boğazının dokuz boğum olduğunu 
unutmaman gerekiyor.
Yenilikleri izlemen ve uygulaman 

gerekiyor.
Değişik düşüncelere açık olman 

gerekiyor.
Çağdaş ve yenilikçi olman gerekiyor. 
Kendi bildiğini okumaman gerekiyor. 
İlkeli olman gerekiyor.
Esen yele göre yelken açmaman 

gerekiyor.
Özgürlük kavramını geniş çerçevede 

ele alman gerekiyor.
Toplumun tüm bireylerinin özgür

lüğünü sağlaman gerekiyor.
Dış dünyadan gelen dayatmaları 

ulusal çıkarlar olarak kamuoyuna sun
maman gerekiyor.

Başarıdan gurur duyduğun kadar 
yenilgiden de ders almasını bilmen 
gerekiyor.
Toplumunu kendinden daha çok sev

men gerekiyor
Ulusal değerlerini tüm kişisel çıkar

larının üzerinde tutman gerekiyor.
Öz olman, özünü benimsemen, öz 

değerle rine sahip çıkman gerekiyor.
Eğer bu özellikleri benimseyemiyor 

ve içine sindiremiyorsan sen lider ola
mazsın.

Olsan olsan güçsüz bir 
“payanda”olursun.

Hafif bir yelde de yerle yeksan olur
sun.

Gemlik sahillerinin temizlenmesi amacıyla Borusan Holding, 
Gemlik Belediyesi ve TURMEPA işbirliği ile 

“Gemlik Sahili için el ele” projesi yaşama geçiriliyor.
Gemlik Körfez 
kıyılarının temizlen
mesine katkı sağla
mak amacıyla, 
Borusan Holding, 
Gemlik Belediyesi 
ve TURMEPA işbir
liğinde hayata 
geçirilen “Gemlik 
Sahili İçin El Ele” 
projesi kapsamında 
Kumla Sahili’nde 
kıyı temizleme 
etkinliği düzen
lenecek.
1 Temmuz 2012

Pazar günü Deniz Bayramı’nda ger 
cilik ve Kabotaj çekleşecek olan

“Gemlik Sahili 
İçin El Ele” 
projesi kapsamında 
Kumla sahillerinde 
yapılacak temizlik 
kampanyasına 
Gemlik halkı da 
davet edildi.
1 Temmuz 2012 
Pazar günü 
saat 13.oo de 
Küçük Kumla 
İskelesi’nden 
başlanılarak 
sahiller 
temizlenecek.

Gece yarısı dehşet saçtı
Önceki gece İstiklal 
Caddesi’nde alkollü 
sürücünün kul
landığı özel bir oto, 
aşırı hız sonucu iki 
aracı biçti, Marmara 
Fırınına odun 
taşıyan kişiye de 
çarparak takla attı. 
Olay, Çarşamba 
sabahı saat 04.30 
sıralarında mey
dana geldi.
Kumla’dan gelip 
ilçe içinden Bursa 
yönüne doğru git
mekte olan içkili bir 
sürücünün kul
landığı özel araç, 
İstiklal Caddesi’nde 
Ziraat Bankası 
civarlarında aşırı 
hız sonucu 
Marmara Fırım’nın 
önünde park halin
deki bir özel oto ile 
bir ticari araca 
çarptı.
Bu arada, fırına 
gelen odunları 
indirmekte olan 
Kemal adlı işçiye 
de vuran araç takla 
atarak caddeye 
dönmeye başladı. 
Kazada araç içinde 
bulunanlar hafif 
yaralanırken, fırına 
odun indiren 
işçinin 2 bacağı da 
kırıldı.
Çevreden yetişen
ler araçta bulunan
ları çıkarırken, kaldırıldı. soruşturma

Olayla ilgili sürdürülüyor.

çıkan tartışmada 
alkollü araç 
sürücüsü ile tartış
ma çıktı.
Polisin olay yerine 
gelmesi ile güven
lik önlemleri 
alınırken, kaza 
sırasında çıkan 
gürültüye İstiklal 
Caddesi’nde bulu
nan konutlarda ve 
ara sokaklarda otu
ranlar uyanarak 
olay yerine geldiler. 
Gözaltına alınan 
alkollü sürücü 
Adliyeye sevk edil
di.
Kazada yaralanan 
Marmara Fırını 
işçisi Kemal adlı 
kişi Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’ne
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l$ adamına silahlı salam
Karacabey'de bir iş 
adamı uğradığı silah 
lı saldırı neticesinde 
ağır yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Karacabey ve 
çevresinde kum 
ocağı işletmeciliği

Fatlatılan Siinheli Paketlen Saran Şişeleri Cıkiı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, patlatılan 
şüpheli paketten 
şarap şişeleri çıktı. 
Gece saat 24.00 
sıralarında 
Kemalpaşa 
Mahallesi Baltaoğlu 
Sokağı'ndan geçen 
bir vatandaş, köş
eye bırakılan paketi 
fark etti. Düzenli bir 
şekilde sarılmış 
paketten şüphele
nen vatandaş duru
mu emniyete bildir
di. Söz konusu yere 
gelen polis ekipleri, 
sokağı emniyet 
şeridiyle çevirdi. 
Paketin yanına

V

İBlııiıM
Bursa'da bir ilköğre
tim okulunun velileri, 
44-4*4 eğitim sistemi 
sebebiyle bazı öğret
menlerin başka okula 
gönderilmesini 
engellemek için imza 
kampanyası başlattı. 
Bağlarbaşı 
Mahallesi'ndeki 
İnönü İlköğretim 
Okulu'nun öğrenci
leri, velileri 
ile birlikte okulun 
önünde imza kampa
nyası başlattı.
Bursa'da sadece 5 
okulda uygulanan 
'havuz sistemi' sebe
biyle okuldaki öğret
menlerin başka 
okullara gideceğini 
öne süren veliler, 
çocukların öğretmen
lerine alıştığını 
belirterek, Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü'nden 
öğretmenlerin ayrıl
masına izin ver
memesini istedi. 

Gemlik Karffez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ve müteahhitlik 
yapan Ferhat T. (48), 
Gazi Mahallesi 
Karacabey 
Sitesi’ndeki evine 
geldiği sırada kim
liği belirsiz bir 
kişinin silahlı

4+4+4 eğitim sistem
ine karşı olmadık
larını belirten Hakan 
Binkaya, öğretmen
lerin değişmesinin 
çocukları olumsuz 
yönde etkileyeceğini 
vurguladı. Binkaya, 
"Biz sadece öğret
menlerimizin başka 
okullara gitmesini 
istemiyoruz, öğret
menlerimizi çok 

saldırısına uğradı. 
Bacaklarına üç 
mermi isabet eden 
T., Karacabey Devlet 
Hastanesindeki ilk 
tedavisin ardından 
Bursa’daki özel bir 
hastaneye sevk 

seviyoruz. Biz cezai 
müeyyidesi neyse 
hepsine razıyız. 
Çocuklarımız bu 
öğretmen değişik
liğinden psikolojik 
olarak etkilenecekler. 
Bir yıl bir öğretmene 
alışacaklar. Daha 
sonra huyunu 
suyunu öğrenecek
ler, başka öğretmen 
gelecek. Onun öğre

edilirken, olayın 
ardından plakası alı
namayan beyaz bir 
otomobille kaçtığı 
iddia edilen saldır
gan ise polis tarafın 
dan her yerde 
aranıyor.

sevk edilen bomba 
imha uzmanları, 
paketin yanına 
sinyal kesici cihaz 
yerleştirdi. Şüpheli 
paket fünyeyle pat
latıldı. Paketin için
deki şarap şişeleri 
ve çöpler etrafa 
dağıldı.
İmha sırasında sese 
uyanan vatandaşlar 
camlara çıkarak 
neler olduğunu anla
maya çalıştı.
Paketten şarap 
şişeleri ve çöp çık
ması herkese rahat 
bir nefes aldırdı. 
Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor 

tim sistemi farklı ola
cak. Zaten çocuklar 
ufakken bir 
şeye alışmaları zor 
oluyor" dedi.
Binkaya, 4+4+4 
eğitim sistemine 
karşı olmadıklarım 
dile getirerek, 
"Okulumuzun 
ilkokul ve ortaokul 
olarak aynı çatı altın
da kalmasını 
stiyoruz.
Öğretmenlerimizin 
bu nohna tabi tutu
larak okulumuzdan 
ayrılmasını istemi 
yoruz. Her yiğidin bir 
yoğurt yiyişi varsa 
her öğretmenin 
de bir anlatma tarzı 
var. Sistemin 
değişmesini 
istemiyoruz.
Milli Eğitim 
Müdürlüğü'ne 
doldurduğumuz 
dilekçeyle tepkimizi 
bu şekilde anlatı 
yoruz" diye konuştu

Hırsız, Yatak 
Odasındaki Para 
ve Altınları Çaldı
Bursa'nın 
Osmangazi 
ilçesinde bir evin 
yatak odasına giren 
kimliği belirsiz kişi, 
altın ve paraları 
çalıp kaçtı. Polise 
müracaat eden 
evsahibi kadın, 
zararının 24 bin lira 
olduğunu söyledi. 
Hüdavendigar 
Mahallesi, Haymana 
Sokak'ta ikamet 
eden Melek Z.Y. 
(25), evine 
geldiğinde yatak 
odasındaki 
mücevher çantasın
dan 8 adet 22 ayar

Samanlı Bağlantı 
Ynluna 

Mahkeme Freni
Karayolları Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan yapımı üstle
nilen Samanlı 
bağlantı yolunun 
imar planı mahkeme 
tarafından iptal edil
di. Şehir Plancıları 
Odası Bursa Şubesi 
Başkanı Füsun 
Uyanık, iptal kararı 
sayesinde tarım 
alanlarının talan 
edilmesinin önüne 
geçildiğini söyledi. 
Füsun Uyanık, TCK 
14. Bölge 
Müdürlüğü tarafın
dan yapımı üstle
nilen ve Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi'nin 2010 yılında 
Samanlı bağlantı 
yoluna ait imar 
planı değişiklikler
ine İnşaat 
Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi ve 
Şehir Plancıları 
Odası Bursa Şubesi 
olarak itiraz ettik
lerini ve itirazlar 
reddedilince konu 
yu mahkemeye taşı 
dıklarım vurguladı. 
Yola ilişkin 1/1000, 
1/5000 ve 1/125000 
ölçekli plan değişik
liklerinin usul 
yönünden hatalı 
olduğunu, imar 
planı değişiklik
lerinin üst ölçekli 
plan kararlarına 
aykırı olduğunu 
ifade eden Uyanık, 

210 gr. bilezik, 7 
adet zincire dizili 
cumhuriyet altını, 1 
adet altın kaplama 
altın saat, 8 adet 
künye, 15 adet 
küçük altın, bir mik
tar dolar ve 5 bin 
liranın çalındığını 
farketti. Olay 
hakkında inceleme 
başlatan 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü ise kapı 
ve pencerelerde 
zorlama izine rast
lanmadığını açık
ladı. Olayla ilgili 
soruşturma devam 
ediyor 

planın Bursa 
ovasını yapılaşmaya 
açacağını söyledi. 
Uyanık, üst ölçekli 
planların ulaşım 
kararlarına aykırı 
olduğunu ve 
öngörülen bağlantı 
yolunun teknik 
olarak mahzurlar 
içerdiğini dile getir
di. Uyanık, "Proje 
bütünlüğü 
içerisinde olmayan, 
proje alternatifleri 
içinde önerilmeyen 
bu yol, hiçbir fi 
zibilite ve bilimsel 
etüt çalışması yapıl
madan imar planı 
değişikliğiyle haya
ta geçirilmeye 
çalışıldı. Yapılan 
idari işlemin hiçbir 
ilmi ve teknik 
gerekçesi bulunma
maktadır. Yapılan 
idari işlem tamamıy
la tarım alanlarının 
yok olmasına sebep 
olacak. Hiçbir kamu 
yararı bulunmuyor" 
dedi. Uyanık, yak
laşık iki senelik 
davanın ardından 3. 
İdare 
Mahkemesi'nin 
planı iptal ettiğini, 
bilir kişi raporunda 
yer alan tespitlerde 
planlama esasları 
nın kamu yararı ve 
şehircilik ilkelerine 
uygun olmadığının 
ortaya çıktığını dile 
getirdi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Kendileri konuştu, 
Kendileri dinledi

Dünkü yazıma Belediye Başkanvekili Refik 
Yılmaz çok kızmış.

Bu kızgınlığını, partisinin Genel Başkanı Tayyip 
Erdoğan gibi faturayı basına çıkarmakla buldu.

Daha doğrusu her basına değil, bana gönder
meler yaptı konuşmasında...

Abur cubur yazılar yazdığımı, belediyeden rant
larımızın kesildiğini, ideolojik saplantı içinde 
bulunduğumuzu, her türlü hizmete karşı sağır ve 
kör olduğumuzu söyledi.

Büyükşehir’i göklere çıkardı.
Gemlik tarihinde en büyük altyapı hizmetlerinin 

bu dönemde yapıldığını belirtti.
Dilin kemiği yok derler...
Sayın Başkanvekili mikrofonu eline aldığında 

etrafından da bir kalabalık gördüğünde konuşu 
yor işte..

Biz önceki gün yapılacak yıkımlar için ne 
yazdık.

Dedik ki; 3 yıldır devam eden kamulaştırma 
davasında ancak 2-3 işyerini kamulaştırdınız.

Biraz daha bekleyin diğer davalar da bitsin 
buradaki 8 parça kamulaştırılan alanı birlikte 
yıkın.

Ayrıca dedim ki;
Bir Meydan Projesi yaptınız, bunu kimseyle 

paylaşmıyorsunuz.
Belediye Meclis üyelerinin bile ne olduğunu 

bilmediği bu projeyi neden saklıyorsunuz.
Sivil toplum kuruluşlarının da görmediği bu 

proje, ne meneb bir projedir bilinmiyordu.
Yazımız etkili olmuş ki, Büyükşehir Belediye 

Başkanı’nın makam odasında olduğu söyleyen 
Meydan Projesi’nin maketini dün Gemlik halkı ilk 
kez gördü.

Projeyi Meydana niye asıp, Gemliklilerle pay
laşmadınız, dedim.

Demek projenin giz olmaktan çıkması için bin
lerinin birşeyler yazması gerekiyormuş.

Bunu başkası yapamayacağını göre, ben yapı 
yorum.

Bunları yazarken de o makama nasıl oturduğu 
bilinen bir kişiye hesap verecek değilim.

Sen önce siyasi ahlak dışı, elit olmayan ilişki 
lerle geldiğin makamın hesabını halka ver.

Sana oy veren kişilere ne tür çıkarlar sağladı 
ğını söyle vatandaşa.

Gece yarıları adam ayartmak için giriştiğiniz 
kirli ilişkileri anlat.

1 oy için makam ve yetki verdiğin kişileri de 
biliyorlar, Brütüs olayını da.

Ne kadar gizlemeye kalksanız suç üstü yakalan 
diniz.

Rant meselesine gelince.
Rantı kimlere sağladığını yakında belgeleriyle 

Gemlik halkına duyuracağım.
Büyükşehir’e sırtınızı dayayarak yaptığınız imar 

planı değişiklikleri rant kavgalarınızı Gemlikli 
öğrenecek.

Belediyeden gönderilen kutlama ilanlarını kes
meniz midir rantı kesmek? Siz o reklamları yan
daş gazetelerinize verin. Benim o ilanlara ihtiya 
cim yok.

Büyükşehir Belediye Başkanı’nı Gemlik’e 
getirip, yaptığınız yıkım töreninde Gemlik 
halkının size ne kadar ilgili onu da gördük.

Yaptığınız hatalı işleri yazmaya devam ede
ceğiz.

Biz, siz yokken de vardık.
Önce halktan oy alarak o koltuğa otur.
Sen o koltuğa halktan aldığın oylarla değil, bir 

iki kişiye sağladığın çıkarla oturdun.
Bunun ayıbı size yeter.

İşkur Gemlik Şube 
Müdürü Lütfü 
Güleç, Gemlik 
Hizmet Merkezi’ne 
yeni atanan iş ve 
meslek danışman
ları ile birlikte 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal 
Akıt’ı makamında 
ziyaret ettiler. 
İşsizler ile işveren
ler arasında köprü 
görevi görecek olan 
iş ve meslek danış

manlarını TSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt 
ile tanıştıran İşkur 
Şube Müdürü Lütfü 
Güleç, şunları 
söyledi:
“Her işsizin artık 
bir iş ve meslek 
danışmanı olacak. 
Herhangi bir şarta 
bağlı kalmadan her 
işsize birebir danış
manlık ve rehberlik 
hizmeti sunulacak. 
İş arayan herkes 
merkezimizi

İstanbul Teknik 
Üniversitesi 
Basketbol Takımı, 
Gemlik Kapalı Spor 
Salonu’nda antre- 
man yapıyor. 
İstanbul Teknik 
Üniversitesi 
Basketbol takımının 
yıldız ve küçük 
erkek basketbolcu- 
ları 26 Haziran 2012 
günü başladığı 
Gemlik kampını, 2 
Temmuz 2012 tari
hine kadar sürdüre
cek.

aradığında doğru
dan kendi danış
manı ile görüşme 
ve bilgi alma şansı
na kavuşacak.
Bugün itibariyle 
Gemlik’teki işsiz 
lere hizmet veren 9 
iş ve meslek danış
manımız göreve 
başlamıştır. Ileriki 
günlerde 5 iş ve 
meslek danış
manımızın da ata
malarının yapıl
masını bekliyoruz. ” 
Gemlik Ticaret ve

Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt 
ta görevlerine yeni 
başlayan iş ve 
meslek danışman
larına seslenerek, 
“Yapılan bu düzen
leme ile başlatılan 
uygulamanın mil
letimize hayırlı 
olmasını diliyorum. 
Görevlerine 
başlayan iş ve 
meslek danışman
larına da çalış
malarında başarılar 
diliyorum” dedi.

İlli basketçileri Gemlik’te

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
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Büyükşehir Belediyesi tarafından Kent Meydanı yapımı için kamulaştırılan 3 küçük 
işyerinin yıkımı için düzenlenen törene Gemlikliler ilgi göstermediler 

50 tisiyle yitim töreni düzenlediler
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe törende yaptığı konuşmada, son 3 yılda 

Gemlik’in alt yapısına 30 milyon liralık yatırım yaptıklarını, ulaşımdan, çevreye, meydandan 
sahile kadar Gemlik’in vitrinini sil baştan yenilediklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Gemlik’e 
yapılacak olan ve 
merkezi sahille 
buluşturacak 
Ahmet Dural Kent 
Meydanı projesi 
kapsamında kamu
laştırılan ilk binanın 
yıkımı yapıldı.
Yıkım nedeniyle 
düzenlenen törene 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
ve Daire Müdürleri 
katılırken, saat 
IO.00 da başlaya
cağı belirtilen tören 
10.30 da yapıldı. 
Turşucu İsmail’in 
işyeri, Acar Börekçi 
si ve Metro Turizm 
Bürosu’nun yıkımı 
için belediyece bir 
gün önce yapılan 
anonsla çağrılara 
karşın, yıkım töre
nine 50’ye yakın 
Gemlikli katıldı. 
Katılımcıların büyük 
çoğunluğunu AKP 
ilçe yöneticileri ile 
Belediye Meclis 
üyeleri oluşturdu.

ALTEPE; 
30 MİLYON 
YATIRIM YAPTIK 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, son 3 
yılda Gemlik’in 
sadece altyapısına 
30 milyon TL’lik 
yatırım yaptıklarını, 
ulaşımdan çevreye, 
meydanlardan sahil 
düzenlemelere 
kadar Gemlik’in vit
rinini baştan sona 
yenilediklerini 
söyledi.
Kent Merkezi’nin 
yanı sıra merkeze 
bağlı tüm ilçelerde 
de meydan ve 
büyük park pro
jelerine hız veren 
Büyükşehir 
Belediyesi, Gemlik 
Ahmet Dural Kent 
Meydanı projesi 
kapsamında kamu
laştırılan ilk binanın 
yıkımını yaptı. 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan çalışmalarına

lecsıaneslj

geçtiğimiz yıl 
başlanan ancak 
mülk sahiplerinin 
uzlaşmamasıyla 
konunun yargıya 
taşınması nedeniyle 
yaşanan gecik
menin ardından ilk 
etapta yer alan 8 
parselden kamu
laştırılan ilkinde 
yıkım başladı. 
Diğer binalar ile 
ilgili mahkeme 
süreci devam 
ederken, Büyük 
şehir Belediyesi 

toplamda 22 
parselin kamu
laştırılmasıyla yak
laşık 6 bin metreka 
relik bir meydanı 
ilçeye kazandıra
cak. Sadece kamu
laştırma maliyetinin 
20 milyon TL’yi 
aşması beklenirken, 
mahkeme karartan 
mn ardından diğer 
binalarda hemen 
yıkılacak.
Sadece 
alt yapıya 
30 milyon TL

Gemlik’in vitrininin 
yenileneceği proje 
kapsamında yıkım 
çalışmalarını başla
tan Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, bu 
yıkımın sembolik 
olduğunu ancak yıl
lardır konuşulan bir 
projenin başlaması 
açısından büyük 
anlam taşıdığını 
söyledi.
Gemlik’in de daha 
sağlıklı ve yaşanıla
bilir bir kent olması 

için yoğun bir çaba 
içinde olduklarını 
ifade eden Başkan 
Altepe, 
“Kanalizasyon, 
içme suyu ve yağ
mur suyu hatları, su 
depolan gibi altyapı 
yatırımlarına 3 yılda 
30 milyon TL’lik 
harcama yaptık. 
Bunun yanında 
Çarşı Deresi ıslah 
projesi devam edi 
yor. Köylere kadar 
tüm yolların asfalt
lanması, tarihi eser
lerin ayağa kaldırıl
ması çalışmalarımız 
sürüyor. Karacaali 
Narlı tesislerimizi 
açmıştık şimdi ilave 
tesisler ve havuzu
mu da tamamlamak 
üzereyiz. Ata tepe 
Sosyal tesislerini 
bir an önce ilçeye 
kazandırmak için 
yoğun çalışma 
içindeyiz. İskele 
onarımları, sahil 
düzenleme, park ve 
meydan çalış
malarımız ilçenin 
her köşesinde 
devam ediyor. 
Gemlik’te şuana 
kadar 74 proje 
üzerinde çahşıyo 
ruz, dönem sonuna 
kadar 100 projeyi 
ilçeye kazandırmak 
istiyoruz.
Tüm bu hizmetler 
Gemliklileri mutlu 
etmeli. Düne kadar 
sözde olan projeleri 
Gemlik Belediye 
mizle koordineli bir 
şekilde icraata 
dönüştürüyoruz”

diye konuştu.

40 yıldır 
konuşuluyordu 
Gemlik Belediyesi 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ise Gemlik’e 
meydan kazandırıl
ması fikrinin ilk 
olarak 1972 yılında 
gündeme geldiğini 
ve 40 yıldır 
konuşulmanın öte
sine geçilemediğini 
kaydetti.
Muhalefetin ve 
muhalif bazı kalem
lerin eleştirilerine 
de sert yanıtlar 
veren Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Belediyeden rantı 
kesilen bazı kesim
lerin Gemlik’teki 
hizmet kervanını 
gölgelemeye 
çalıştığını söyledi. 
Refik Yılmaz, “Biz 
konuşmuyoruz, 
çalışıyoruz. Çalmı 
yoruz hizmet edi 
yoruz. Büyükşehir 
Belediyemizin 
katkıyla Gemlik’e 
yapılan hizmetleri 
gölgelemeye kims
enin gücü yetmez. 
Alt yapıdan sosyal 
tesislere, paklardan 
meydanlara kadar 
her alanda Gemlik’e 
önemli projeler 
kazandıran 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanımıza ve 
ekibine teşekkür 
ediyorum” dedi 
Konuşmaların 
ardından kamu
laştırması tamam
lanan ilk binanın uç 
dükkândan oluşan 
parselinin yıkımı 
yapıldı.
Öte yandan, Bursa 
Büyükşehir Bele 
diyesi’nde tutul
makla eleşti rilen 
Kent Meydanı 
Projesi maketi de 
Çarşı Camii önünde 
kamuoyunun izle 
nimine açıldı. 
Recep Altepe ve 
Refik Yılmaz, 
maketi inceleyip, 
vatandaşların soru
larını yanıtladı.
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Anadolu'nun tüm 
renkleri, '51. 
Uluslararası Bursa 
Festivali'nde can 
buldu. Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Karagöz 
Halk Dansları 
Topluluğu ile Türk 
halk müziğinin 
sevilen sesi Özgür 
Eren, 'Ben 
Anadolu'yum' pro
jesinde bir araya 
gelerek, Türkiye'nin 
kültürel mirasının en 
güzel örneklerini 
sahneye taşıdı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Bursa Kültür 
Sanat ve Turizm 
Vakfı (BKSTV) 
koordinasyonuyla 
gerçekleştirilen '51. 
Uluslararası Bursa 
Festivali', vatan
daşları en özel kon
serlerle buluştur
maya devam ediyor. 
Bu kapsamda 
Kültürpark Açı kh ava 
Tiyatrosu'nda 
gerçekleştirilen 'Ben 
Anadolu'yum' pro
gramı tadına doyul

elm& sekeri
KREŞLERİ
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 
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maz bir görsel Şölen 
sunarken, tüm 
dünyaya kardeşlik 
mesajları gönderdi. 
Türkiye'nin farklı 
yöresel halk 
danslarının ilgiyle 
izlendiği programa 
TRT Ankara 
Radyosu Türk Halk 
Müziği Ses Sanatçısı 
Özgür Eren, güzel 
sesi ve Bursa için 
özel olarak hazır
ladığı repertuarıyla 
damgasını vurdu. 
Bursa'da ilk kez 
solo konser verdiği
ni ifade eden Eren, 
"Bursa, sanatı ve 
sanatçıyı 
destekleyen bir 
şehir. Zeki Müren, 
Müzeyyen Senar ve 

Adnan Şenses gibi 
nice usta sanatçının 
yetiştiği Bursa, bu 
gece bana şans 
getirsin" diyerek, 
sevilen türkülerini 
seslendirdi.
Muhteşem konserde 
'Sen Gelmez Oldun', 
'Karagöz', 
'Neredesin Sen', 
'Karahisar Kalesi', 
'Memleketim' gibi en 
sevilen eserleri 
BursalIlarla birlikte 
söyleyen Eren, din
leyicilerden bol bol 
alkış aldı. Büyük 
coşkuyla karşılanan 
konserde sanatını 
icra etme fırsatı bul
duğunu belirten 
Eren, organizasyon
dan dolayı

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe'ye teşekkür 
etti. Konserde 
dostluk mesajları da 
veren Eren, "Bu 
topraklar bizim. 
Bunu kimse 
değiştiremez. 
Geleneklerimize, 
kültürümüze 
sahip çıkalım. 
Başımızı dik 
tutalım" dedi 
Büyükşehir 
Belediyesi Karagöz 
Halk Dansları 
Topluluğu da, Kenan 
Çelik yönetiminde 1 
yıldır sürdürdüğü 
çalışmalarının 
ürününü renkli gös
terileriyle sahneye 
taşıdı. Fırat Ulusoy, 
Ayşenur Ulusoy, 
Gökhan Çelik ve 
Selin Kuyucu'nun 
eğitmenliğinde 
çalışmalarına devam 
eden Karagöz Halk 
Dansları Topluluğu, 
gecede yaşları 8 ile 
60 arasında değişen 
350 dansçıyla 
muhteşem perfor
manslara imza attı.

Polis engel 
tanımayacak

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
görevli memurlar, 
Bursa Valiliği'nin 
tarafından verilen 
işaret dili kursuna 
katıldı. Polisler, bun
dan sonra işaret dili
ni kullanarak engelli 
vatandaşlarla 
iletişim kurabilecek. 
İki yıl önce açılan 
işaret dili kursuna 
katılan Bursa 
Emniyet 
Müdürlüğü'nün 30 
personeline serti
fikaları düzenlenen 
törenle verildi. 
Toplumdaki engelli 
vatandaşlarla daha 
iyi diyalog kura
bilmesi için polisler 
2 yıl boyunca işaret 
dili kurşunda eğitim 
gördü. İşitme engelli 
vatandaşlar gerek 
trafikte, gerek pas
aportta gerekse adli 
konularda tercü
mana ihtiyaç duyul
masının ardından 
başlatılan kursu 
başarıyla bitiren 30 
polis memuruna ser
tifikalarını Bursa Vali 
Yardımcısı Mustafa 
Güney verdi.

Keramet Köyü 
Ilıcası Turizme 
Kazandırılacak

Orhangazi ilçesine 
bağlı Keramet 
köyünde bulunan 
ılıca, turizme 
kazandırılacak. 
Keramet köyü 
muhtarı Ergün 
Yenilmez, gazete
cilere yaptığı açık
lamada, Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput'un bir süre 
önce gerçek
leştirdiği ziyaretin 
ardından, yıllardır 
destek bekleyen ılı
cada, çevre düzen
lemesi için düğ 
meye basıldığını 
belirtti.
Köy muhtarhğınca 
düşünülen projenin 
de son aşamaya 
geldiğini bildiren 
Yenilmez, doğal bir 
cennet olan ılıcada 
konaklama sıkın
tısının en büyük 

ELEMAN
COPY CENTER’DE 

ÇALIŞACAK GRAFİK 
TASARIM YAPABİLEN 

VE MÜCELLİT ELEMAN 
ARANIYOR

Müracaat Tel: 
513 56 82

Gemlik Körfez Gazetesi:
wwgemlikkorfezgazetesi.com

sorun olarak öne 
çıktığını, bu sıkın
tının kısa süre 
içinde çözüleceğini 
ifade etti.
Yenilmez, ılıcada 
konaklamanın artık 
mümkün hale gele
ceğini belirterek, 
"Keramet köyü 
muhtarlığının gi 
rişimleriyle hazır
lanan projeye göre, 
ılıca sınırları 
içerisinde bulunan 
boş araziye fiz
ibilite çalışması 
yapılarak, bungalov 
evler inşa edilecek. 
Projeye göre, bura
da kalmak isteyen 
yerli yabancı tur
istler konaklama 
sıkıntısı yaşamaya
cak ve termal tatil 
yapmanın keyfini 
yaşayacak" diye 
konuştu

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
wwgemlikkorfezgazetesi.com
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111 Millisi MmsM lalın M iift lit Mim
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ), Türkiye'de bir 
ilke imza atarak Tıp 
Fakültesi Hastane 
si'nde 'Yalın sağlık 
hizmeti' vermek için 
kolları sıvadı. 
Türkiye'deki sağlık 
sisteminde Yalın 
üretim uygula
masının ilk örne 
ğinin sonuçlarını 
heyecanla beklediği
ni anlatan 'Yalın üre
tim' kavramının 
mimarı Dr. James 
Womack, "Tüm 
çalışanlara başanlar 
diliyorum. Yüreğinizi 
ortaya koyup bilim
sel çalışırsanız 
başaramayacağınız 
şey yoktur." dedi. 
Yalın Enstitü 
Derneği Başkanı 
Yalçın İpbüken de, 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nde 
başlattıkları proje 
için "Hayatımın pro
jesi. Ben bugünü 
görmek için beş 
yıldır çalışıyordum." 

şeklinde değer
lendirmede bulundu. 
UÜ, Yalın Üretim 
kavramının mimarı 
ve 'Yalın Girişim 
Enstitüsü'nün kuru
cusu, 'Dünyayı 
Değiştiren Maki 
ne'nın yazarlarından 
Massachussetts 
Institute of Techno 
logy'nin efsanevi 
endüstri analisti Dr. 
James P. Womack'i 
ağırladı.
Yalın Enstitü Derne 
ği'nin 10. Kuruluş 
yıldönümü kutla
maları için Türki 
ye'de bulunan Dr. 
James P. Womack, 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörlük A Salo 
nu'nda "Yalın Sağlık 
Hizmeti" konulu bir 
konferans verdi.
Yalın üretimini 
ortaya çıkaran Dr. 
James P. Womack, 
konferansında, Yalın 
üretim kavramının 
sağlık sektörüne 
giriş öyküsünü 
anlattı.

lın üretimi sağlık hiz 
metine uyguladık."

Kayınpederinin kan 
ser nedeniyle has
taneye başvurmasıy
la başlayan süreç 
için Womack, şunları 
anlattı: Hastanelerde 
2 saatte yapılacak 
bir şeyi ne yazık ki 4 
günde yaptıklarını 
gördüm. Kayınpede 
rime teşhis konur 
ken toplamda 2 saat
lik bir hizmet verdi 
ler ama, 4 gün bo 
yunca biz hastanede 
süründük, ve bunun 
için 25 bin dolar 
aldılar. Buna sistem
atik bir çözüm bul
mak için biz de oto
motiv endüstrisin
den yola çıktık ve Ya 

"EN İYİYİ BULMAK 
İÇİN YOLA ÇIKTIK" 
En iyi sağlık hizme 
tinde bile kalitenin 
düşük olabileceğini, 
bu nedenle, çözüm 
üretmek için milyon
larca hastane ziyaret 
ettiğini belirten Dr. 
James P. Womack, 
"Bazen doktorlar 
bile ne yaptığını 
bilmiyor. 6-7 yıl önce 
ABD'de gördük ki, 
en iyi hasta bakımı 
ile güncel bakım 
arasında çok fark 
vardı. Yılda 100 bin 
insanın ölümü en iyi 

tedaviyi alamadıkları 
içindi. Yani sağlık 
sektörünün kendisi
ni ölüm sebebi 
olarak gördük ve 
yola çıktık.
Başarmak için yola 
çıkıp doğru düşün
mek, doğru uygula
mak ve en önemlisi 
işbirliği içinde sonu
ca ulaşmak, daha 
iyisini bulmak için 
sürekli çalışmak 
gerekiyor." dedi. 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi'nde 
başlatılan projenin 
sonuçlarını çok 
önemseyip heyecan
la beklediğini dile 
getiren Dr. James P. 
Womack, bundan 
sonraki kitabında 
Türkiye'deki bu ilk 
deneyime yer vere
ceğini ve tüm 
dünyaya anlata
cağını söyledi. 
Konferanstan önce 
Rektör Danışmanı 
Prof. Dr. Ayberk 
Kurt, "Çoğu Azla 
Yapmak" adını 

verdikleri "Yalın 
sağlık hizmeti" pro
jesi hakkında bilgiler 
verdi. Yalın Enstitü 
Derneği ile birlikte 
yürütecekleri pro
jeyle, hem eğitim 
veren, hem bilimsel 
araştırma yapan, 
hem de sağlık 
hizmeti üreten 
üniversite has
tanelerindeki sorun
lara çözüm bulmayı 
amaçladıklarını 
belirten Prof. Dr. 
Kurt, bunun sonu
cundan hastaların, 
öğrencilerin ve 
çalışanların da mem
nun olacaklarını 
söyledi.
Yalın Enstitü 
Derneği Başkanı 
Yalçın İpbüken de, 
beş yıl önce Yalın 
sağlık hizmeti için 
çalışmaya 
başladığını anlattı. 
İpbüken, sonunda 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi ile yola 
çıkmaktan çok mutlu 
olduğunu ifade etti.
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Müracaat Tel: 
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1951 yılında kurulan 
ve 1976 yılında 
federe olarak 36 
yıldır ilçemizi 
başarıyla temsil 
eden Gemlik'in 
köklü kulüplerinden 
Umurspor'un U -19 
takımı geçtiğimiz 
hafta sonu Gemlik 
İlçe Stadı'nda 
oynanan maçta 
Kurşunluspor'u 6-0 
yenerek 2. küme 1. 
gurupta şampiyon
luğunu ilan etti. 9 
takımın yer aldığı 2. 
küme 1. gurupta 
oynadığı 16 maçın 
15’ini kazanıp 
sadece bir maçta 
berabere kalan 
Umurspor, 89 gol 
atıp 13 gol yerken 
aynı zamanda 
namağlup şampiyon 
ünvanını da kazan
mış oldu.
Maçın bitiminin 
ardından "60. 
yılımızda 14. 
şampiyonluk, bir 
başkadır 
Umurspor'luluk" 
yazılı tişörtleri giyen 
Umurspor'lu genç 

futbolcular şampi 
yonluk sevincini 
coşkuyla kutladılar. 
TFF Bursa temsilcisi 
Volkan Özgül takım 
kaptanı Okan Acar'a 
şampiyonluk 
kupasını verirken 
yaptığı konuşmada: 
"Bir sezon boyu 
verdiğiniz emeğin 
sonunda elde 
ettiğiniz başarı 
nedeniyle sizi kut
luyorum. Umarım 
aynı başarıyı 1. 
kümede de sürdür
erek Gemlik'i 
başarıyla temsil 
edersiniz, şampiyon
luğunuz hayırlı 
uğurlu olsun" dedi. 
Umurspor Yöneticisi 
Halil Çelebi maç 
sonu yaptığı değer
lendirmede; "Belde 
belediyelerinin kapa
narak mahalleye 
dönüştürülmesiyle 
birçok belde 
kulübü gibi 
Umurspor'un da 
maddi destekten 
yoksun kaldığını, 
bunun sıkıntısını 
çektiklerini 

ancak son yıllarda 
altyapıya yaptıkları 
yatırımın karşılığını 
yavaş yavaş almaya 
başladıklarını ve 
ellerindeki kuşağın 
çok daha büyük 
başarılara imza ata
cağına inandığını" 
söylerken, 
Umurspor'un 
başarılı çalıştırıcısı 
Murat Dinç ise: üç 
yıldır yan yana 
oynayan iyi bir 
oyuncu gurubu 
oluşturduklarını ve 
amatör futbol 
sevgisiyle, kav
gadan, şiddetten, 
kinden, nefretten 
uzak, Büyük 
Atatürk'ün: "Ben 
sporcunun zeki, 
çevik ve aynı 
zamanda ahlaklı 
olanını severim" 
anlayışıyla futbolcu 
yetiştirmeye çalıştık
larını ve bu sene 
sportif anlamda hak 
ettikleri şampiyon
luğu da kazandıkları 
için çok mutlu 
olduklarını söyledi. 
Asıl amaçlarının 

önce Umurspor A 
takımına oyuncu 
kazandırmak sonra 
da profesyonel 
liglere oyuncu gön
dermek olduğunu, 
bu başarıların o 
hedefler için birer 
basamak 
olduğunu 
söyleyen Murat 
Dinç, "Umurspor ilk 
kez şampiyon 
olmuyor, tarihinde 
daha önce 13 kez 
şampiyonluk var 
ama Umurspor'lular 
şampiyonluktan 
daha önemli 
değerler olduğunu 
da hiç akıllarından 
çıkarmıyorlar" 
dedi.
Murat Dinç, başarıda 
büyük pay sahibi 
olan başta 
Umurspor Başkanı 
Erkan Çipli olmak 
üzere yönetim 
kurulu üyelerinin 
yanısıra diğer 
teknik ve idari 
kadro ile oyuncu 
gurubuna ve emeği 
geçen herkese 
teşekkür etti

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel:(0.224)51396 83 Fax:(0.224)5133595

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
UMURBEY KAYALAR KAFE 

VE RESTAURANT’TA 
PARK TİME VE FULL TİME 

ÇALIŞACAK
BAY VEYA BAYAN ELEMAN 

VE
MUTFAK ELEMANI 

ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

Kayalar Sok. No: 15 
Tel: 525 06 16 UMURBEY

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com
ABONE OLDUNUZ MU?

■millimi— ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


29 Haziran 2012 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 9

23 milyon ehliyet değişecek
AB standardına 
uygun ehliyetler 
geliyor. Gelecek yıl
dan itibaren verilme
si planlanan 
ehiiyetler özel renk 
ve mikro harfler 
içeren tasarıma 
sahip olacak. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Trafik 
Dairesi Başkanlığı, 
sürücü belgelerini 
AB kriterlerine uygun 
hale getirmek üzere 
başlattığı çalışmada 
sona yaklaştı.
Yeni ehliyetlerde 
sahteciliğin önüne 
geçilmesi için güven
lik üst düzeyde tutu
lacak. Ehliyetler, fizi
ki olarak AB 
ülkelerinde kullanılan 
sürücü belgesine 
uygun olacak. 
Polikarbonat 
malzemeden lazer 
baskı ile üretilecek 
sürücü belgeleri, 
özel renk ve mikro 
harfler içeren kar
maşık bir tasarıma 
sahip olacak. Kartın 
içerisinde, ultraviyole 
ışığa tutulduğunda 
görülen yazı ve 
şekiller bulunacak.

TAKLİDİN ÖNÜNE 
GEÇİLECEK 
Kartta renkli güvenlik 
mürekkepleri ile 
gökkuşağı ve guil- 
loche baskı (Banknot 
baskısında da kul-

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

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

MÜREKKEPtanılan çok ince çizgi 
ve yazılardan oluşan 
bir teknik) kullanıla
cak. Böylece tarama, 
baskı ya da kopyala
ma yoluyla kartın 
taklit edilmesinin 
önüne geçilecek.

FOTOĞRAF 
ÜZERİNDE ÖZEL 
HOLOGRAM 
Fotoğraf, karta lazer 
baskı ile işlenecek. 
Fotoğraf üzerinde 
oynamaya veya 
kopyalamaya karşı 
özel hologram bulu
nacak. Fotoğrafın 
olduğu kısmın arka 
planında güvenlik 
tasarımı yer alacak. 
Böylece fotoğrafın 
değiştirilmesi ya da 
üzerinde oynanması 
engellenecek.

ISIYA DAYANIKLI 
RENK GEÇİŞLİ

Kartta ısıya dayanıklı 
renk geçişli 
mürekkep, değişken 
lazer görüntüler, 
ultraviole floresan 
mürekkep, renk 
değiştiren baskı, 
arka planda dijital su 
izi, kızıl ötesi ya da 
fosforlu boya, 
kabartma harf, sem
bol ve şekiller de 
bulunacak.

KULLANILABİLECEK 
ARAÇLAR YAZACAK 
Belgenin ön yüzünde 
kişisel bilgiler bulu
nacak. Arka yüzde 
ise belge sahibinin 
kullanmaya yetkili 
olduğu araç ya da 
araçların kategorisi 
ile her bir kategori 
için belgenin 
geçerlilik tarihi yer 
alacak. Arka yüzde 
ayrıca ek bilgiler ile 

sürücü ve araca 
ilişkin kısıtlamaların 
kodları bulunacak.

23 MİLYON EHLİYET 
DEĞİŞECEK 
Türkiye'de yaklaşık 
23 milyon kişinin 
sürücü belgesi 
bulunuyor. Çalış
maların tamamlan
masıyla 23 milyon 
vatandaşın ehliyeti 
zamana yayılarak 
değiştirilecek. 
Ehliyetlerin 
tamamının değiştir
ilmesi için 5 ya da 10 
yıllık bir süre 
öngörülüyor. Yeni 
ehliyetlerin gelecek 
yıldan itibaren ver
ilmesi planlanıyor. 
Bu ehliyetler, AB 
ülkelerinde de geçer
li olacak.

ÖMÜR BOYU 
KULLANILAMAYA
CAK 
Yeni ehliyetlerin 
geçerlilik süresi ola
cak, belgenin ömür 
boyu kullanılması 
mümkün olmayacak. 
Uyum süreci kap
samında ehliyetlerin 
kategorilerinde de 
değişikliğe gidilecek. 
Çalışmaların tamam
lanmasıyla 
Türkiye'de AB 
ülkelerinde kullanılan 
ehliyet sınıfları uygu
lanacak.

Hükümet, emekli 
olurken halk arasın
da ‘askerliği saydır
ma’ olarak bilinen, 
askerlik borçlan
masında reform 
yapmaya hazırlanı 
yor.
Öngörülen düzenle
meye göre, devlet 
askerlikte geçen 
süre için tabandan 
prim ödeyecek. 
Emekli olurken 
askerlik süresinin 
sigortaya eklenmesi 
için çalışanların 
ödediği parayı 
devletin üstlenmesi 
için çalışma 
başlatıldı. Star'ın 
haberine göre Milli 
Savunma 
Bakanlığı’nın konuy
la ilgili hazırladığı 
düzenleme, ekono
mi bakanlıkları 
tarafından onay
lanırsa, halk arasın
da ‘askerliği saydır
ma’ olarak bilinen 
askerlik borçlan
masını devlet 
üstlenecek. Devlet 
askerlikte geçen 
süreler için taban
dan prim ödeyecek. 
Böylece, askerliğini 
er ve erbaş olarak 
yapan vatandaşlar, 
emekliliklerinde 
ceplerinden para 
ödeyerek askerlik 
borçlanması yap
mak zorunda 
kalmayacak. Mevcut 
sistemde, askerlik 
görevini yerine 
getiren er ve 
erbaşların sadece, 
sağlık giderleri 
devlet tarafından 
karşılanıyor. 
Askerlik süresi ise 
emeklilik aşamasın
da, borçlanma yön
temiyle sigortalılık

süresine ekleniyor.

5-35 BİN LİRA 
ÖDENİYOR 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu 
Başkanlığı’nın, 1 
Temmuz-31 Aralık 
2012 dönemine 
ilişkin belirlediği 
katsayılar dikkate 
alındığında, 1 gün
lük askerlik borçlan
ması için en az 
10.03 lira, en yüksek 
ise 65.21 lira öde
mek gerekiyor. Eğer 
bir sigortalı, 18 ay 
üzerinden askerlik 
borçlanması yap
mak isterse, en az 5 
bin 417 lira, en yük
sek ise 35 bin 212 
lira prim ödemek 
zorunda kalıyor. 
Üzerinde çalışılan 
yeni sistemde ise 
bu yük, devlet 
tarafından üstlenile
cek. Milli Savunma 
Bakanlığı tarafından 
hazırlanarak ilgili 
bakanlıkların 
görüşüne sunulan 
yasa tasarı taslağın
da er ve erbaşların, 
askerlik görevini 
gerçekleştirdiği 
dönemlerde sigorta 
primi ödenmesi 
öngörülüyor.
Primler, yükümlü
lerin silah altına 
alınması ile başlaya
cak ve terhisle bir
likte sona erecek. 
Yine primler çalışan
lar gibi aylık olarak 
ve tabandan 
ödenecek. Böylece, 
askerlik hizmeti 
nedeniyle, işini 
bırakmak zorunda 
kalanların da prim 
ödemeleri de kesin
tiye uğramamış ola
cak.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 612 01 63

HASTANELER

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513.7166

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Hâbaş 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 -9
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz 513 16 4S
Beyza Petrol 513 O1 03

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

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4310 

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)

ımiiilıtııılıiil
VENÜS SİNEMASI 

DİKKAT BEBEK 
VAR 11.30-14.00- 

16.30-20.30 
SAĞ SALİM 

12.00-14.15-16.15- 
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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ç
Ol TEMMUZ 

I Pazar
Saat: 13.00 

Kumla 
Buluşma yeriı Küçük Kumla Iskala Meydanı

Dataylı bilgi İçim
Kenan Doğan

kanand@turmepa.org.tr 
0216 310 93 01

Nlhan Akar 
nlhan@aneorallatl6lm.6om 

0212 270 86 10

Kıyılarımızı temizlemek İçin 
Kumla’da buluşuyoruz. 
Katılım herkese açıktır.

Mas

SJ BORUSAN

mailto:kanand@turmepa.org.tr
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TATİLİNİZİ UNUTULMAZ 
KILMAK İÇİN AKMİS 

SEYAHAT GGMLİK’TG...

Uçaklı tatil paketlerinde Sabiha Gökçen 
Havaal an Transferlerim iz ÜCRETSİZ!

O V i
TÜRK HAVA YOLLARI ANADOLUJBT . ffypgS.COfTl '

pegasus ö SunExpress PEGASUS
-------AMUMK.AIRLINES

AKMİS SEYAHAT I GEMLİK BÜROSU
Ahmet Dural Meydanı AVM yanı I
Tel: 0224 514 63 62 GEMLİK I

Kükürtlü Şubesi Tel: 0 224 236 35 45I

UÇAK BİLET SATIŞLARI GEMLİKTE BAŞLADI Orhangazi Şubesi Tel: 0.224 573 1617

www.gemlikkorfezgazetesi.com30 Haziran 2012 Cumartesi 50 Kr.
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Kabotaj hakkının Türk Bayrağı ve mîlletine tanındığı Denizcilik Bayramı’nın 86. yıldönümü için törenler düzenlenecek

Kalııiai Hıramı kullanıyor
Kabotaj hakkının Türk Bayrağı ve milletine tanındığı 1 Temmuz Denizcilik ve 
Kabotaj Bayramı’nın 86.ncı yıldönümü yarın düzenlenecek törende kutlanacak. 
Saat lO.oo’da Atatürk Amtı’nda başlayacak olan törende, Atatürk Anıtı’na 
Liman Başkanı Serkan Karataş tarafından çelenk sunulmasından sonra, saygı 
duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşımız söylenecek. Daha sonra, Liman Baş
kanı Serkan Karataş, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapacak. 
Atatürk Anıtı’ndaki törenin ardından, protokol ve konuklar Liman Başkanlığı 
tarafından temin edilen römorkörler ile denize açılacaklar. Burada, Atatürk ve 
şehitlerimizi anmak amacıyla, hazırlanan çelenk denize bırakılacak. Bu arada, 
Limanda bulunan tüm gemi ve tekneler şehitlerimizi anmak için bir dakikalık 
siren çalacaklar. Bu yıl ki törenlerde, yüzme yarışları, tekne yarışları, ördek 
kapmaca ve yağlı direkten bayrak kapma yarışları yapılmayacak.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
■ H

Çocukluğumun Deniz 
Bayramı’nı arıyorum.,.

Yann, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ’nın 
86. yıldönümünü kutlayacağız.

Çocukluğumuzun tamamı deniz kıyısında 
geçtiği için, deniz bizim bir parçamızda

Bugün, geriye doğru baktığımda, 
çocukluğumun Deniz Bayramlarını arıyorum.

Bizim unutulmazlanmızdandı o bayramlar. 
Yüzme yarışları, bot, tek ve çift kürek sandal, 
içten takma sandal yarışları, ördek kapma, 
yağlı direk, her biri bizim en güzel 
eğlencelerimizdendi.

Denizimiz bugünkü gibi kirli olmadığı için, 
yüzme yarışları çok heyecanlı geçerdi 
Tabii en çok sevilen etkinlik ise, yağlı direk 
yarışlarıydı. Yağlı direği Mustafa Toplu’nun 
(Çakal) babası ve ağabeyi hazırlardı.

Devamı sayfa 4’de

Eşref Dinçer Mahallesi Güneş Sokak 
Akset Apartmanı 3. katında dün sabah 
çıkan yangın, uyumakta olan anne ve 
çocuklarını sardı. 6 aylık Meryem Güler 
feci şekilde yanarak öldü.
Nedeni belli olmayan yangında, uyu
makta olan anne ve iki çocuğu alevler 
arasında kaldı.
Anne Semra Güler, 5 yaşındaki çocuğu 
nu uyudukları odadan çıkartmayı başa
rırken, 6 aylık kızları Meryem’i kurtara
madı. Üst kata da sıçrayan alevler 
nedeniyle, evde bulunanlar itfaiyenin 
yangın merdiveni ile kurtarıldılar. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberi sayfa 2’de
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
La Fontaine masalları...

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 
Ama yediğimiz boğazımızda kalmaz, 
Ayak mayak sesi duyulmaz.
Haydi hoşça kal kardeş, 
Korkulu yemek bana gelmez.

M M Mirt ilüi
Eşref Dinçer Mahallesi Güneş Sokak Akset Apartmanı 3. katında 

dün sabah çıkan yangın, uyumakta olan anne ve çocuklarını sardı. 
6 aylık Meryem Güler feci şekilde yanarak öldü.

ffiMA, a SilRrtiıâa ûA i
Akset Apartmanı 3. katında çıkan 
yangında, 6 aylık bebek yanarak 

can verdi.

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

GÛN 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

MM ABONE OLDUNUZ MU?
■SUmSKOİ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Dün sabah, Eşref 
Dinçer 
Mahallesi’nde 
meydana gelen 
yangında 6 aylık bir 
bebek yanarak can 
verdi.
Saat 09.30 sıraların
da Güneş Sokak 
Akset Apartmanı 3. 
katındaki Alaattin 
Güler’e ait dairenin 
yatak odasında 
çıkan yangın kısa 
sürede evi sardı. 
Odada iki çocuğu 
ile yatmakta olan 
anne Semra Güler, 
5 yaşındaki bir 
çocuğunu dışarı 
çıkarmayı başarır 
ken, 6 aylık 
Meryem Güler’i kur
taramadı.
Yangın kısa sürede 
tüm daireyi sardı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi itfaiyesi 
olay yerine gelerek 
önlem aldı.
Yangın bu arada 
üst kata da sıçradı, 
itfaiye grubu üst 
katta bulunan iki 
kişiyi yangın merdi
veni uzatarak kur
tardı.
Yangın söndürüldü 
ğünde odada kalan 
6 aylık Meryem 
bebeğin yanarak

feci şekilde öldüğü 
görüldü.
Yangından sonra 
olay yeri polisi 
yanan dairede 
inceleme yaptı. 
Cumhuriyet 
Savcısı’nın da olay 
yerine gelerek 
incelemesinden 
sonra küçük bebek 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
morguna kaldırılır 
ken, yangında 
bebeğini kaybeden 
genç anne Semra 
Güler ise hasta 
neye kaldırıldı. 
Olayla ilgili soruş
turma 
sürdürülüyor.
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SAMAYİI ZX.S. 
FERTILIZER INDUSTRY INC.

Adres: Ata Mahallesi Gemsaz Mevkii Gemlik-Bursa-TÜRKİYE 
Tel: +90-224-519 00 70 (pbx) Fax: +90-224-519 00 85

www.gemlikgubre.com.tr

http://www.gemlikgubre.com.tr
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Güne Bakış Saaıleı hıtisi amut» inişi seeilli
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Çocukluğumun Deniz 
Bayramı’nı arıyorum.

Nüfusu 15-20 bin olan Gemlik’te eğlence sınır
lıydı.

Günlük en büyük eğlence, sinemalardı.
Yakında yıkılacak olan Atlas Sineması, Balık 

Pazarı’nda Ali Kadri Gürçay’ın İnci Sineması, 
gündüz ve gece matinelerinde full çekerlerdi.

Hafta ortası 2 film, hafta sonunda ise 5 film 
birden oynardı.

Yaz akşamlarının en keyifli anı ise, İskele’den 
Kayıkhane’ye kadar sandallarla tur atmaktı.

Gün batımına doğru Gemlikliler evlerinden 
çıkar, sahillerde kıyılara oturur, güneşin batımını 
sohbet ederek geçirirlerken, çocuklarda deniz 
içinde oynarlardı.

Herkes, Deniz Bayramı’nı iple çeker, yarışlarda 
kimin derece alacağını konuşurdu.

0 günlerde yüzme yarışlarında belli isimler 
marka olmuşlardı.

Girdikleri her yarışta madalyaları ve armağan 
lan tepkiyorlardı.

1 Temmuz günü Deniz Bayramı yarışlarının 
yapılmasına saatler kala, sandalları olanlar, yer 
kapmak için şimdiki çay bahçelerinin önlerin 
den ileriye doğru çekilen halata bağlanırlar, 
töreni beklerlerdi.

Yüzlerce küçüklü büyüklü tekne yanında, Is 
kele üzerinde de yüzlerce meraklı bekleşirdi.

Hava düzgün, deniz dalgasız ise, törenlerin 
keyfine diyecek olmazdı.

Ahşap teknelerin kürek yarışı, yüzme yarışla 
rı, içten motorlu tekne yarışları hep heyecanla 
izlenir, ama herkes Topluların gres yağı ile yağ 
ladıkları direk üzerinden bayrak kapma müca 
delesini beklerlerdi.

Araya sıkıştırılan ördek yarışı ise o kadar heye 
canlı olmazdı.

Çünkü, şaşkın ördek çoğu zaman çok çabuk 
yakalanır, yakalayanın evine giderdi.

Yağlı direkte ise heyecan hep dorukta olurdu.
Yağlı direğin kurtları, birkaç atlayıştan sonra 

direk üzerindeki yağları sıyırırlar böylece, uca 
doğru daha kolay ilerleme imkanları olurdu.

Kimi ise, birkaç hamleden sonra direk üzerin 
de sürünerek bayrağı kapmaya çalışır, ancak 
tam bayrağı kapacağı sırada denize düşerdi.

Bu düşüşler anında çığlıklar atılır, nefesler 
kesilir, insanın nutku tutulurdu...

Bayrağın hemen alınmaması, yarışın uzama 
sini isterdi izleyenler.

Yağlı direğin hazırlayıcısı Toplu Ailesi’nin 
babalarının vefatından sonra Mustafa Toplu bu 
işi uzun yıllar üstlendi.

Çakal’ın 9 tane olan kiralık botlarından bazıları 
da Denizcilik Bayramlarının bot yarışlarında 
yarışların vazgeçilmezleriydi.

Adlarını bugün anımsayamadığın birçok deniz
ci, bu bayramın hep favorileriydi.

Bir de rahmetli kardeşimin sizlerle daha önce 
paylaştığımız fotoğrafından hatırlayacağınız gi 
bi katıldığı çamaşır teknesi yarışları yapılırdı.

Bu her bayramda yapılmasa da, bir zamanlar 
beğeni ile izlenen yarışlar arasında yer alırdı.

0 günlerde çamaşır makinalarının olmadığını 
düşünürseniz, annelerimizin beyazları ağartmak 
için kullandığı Akif Çamaşır Suyu ve çivit ile ça 
maşırlar mısır koçanı ile bu teknelerde yıkanırdı.

Hey gidi günler, hey demiyorum.
Son yıllarda kirlenen denizimizde yapılmayan 

yarışlardan bir tanesi daha yarın yapılmayacak.
Nedenini bilmiyorum ama, bu etkinliği Gemlik 

halkına çok görenlere de kızıyorum.

Saadet Gemlik ilçe 
teşkilatı ayın en iyisi 
seçildi.
Haziran ayı faaliyet
lerinin değerlendiril 
diği İl Divan Toplan 
tısı Bursa Saadet’te 
yapıldı.
600 teşkilat mensu 
bunun katıldığı 
toplantıda okunan 
raporların ardından 
Avrupa Milli Görüş

MHP niıı ziyaretleri sürüyor

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı Verem 
Savaş Derneği ve 
Türkiye Emekliler 
Derneği’ni ziyaret 
etti.
ilk olarak Gemlik’te 
Sosyal Yardımlaş 
ma denilince akla 
gelen ilk kurumlar- 
dan biri olan Verem 
Savaş Derneği’ni 
ziyaret eden 
MHP’liler, bu güne 
kadar dernek olarak 
takdir toplayan 
çalışmalarından 
dolayı dernek yöne
timine teşekkür etti. 
Derneğin uygula
ması olan, fikir ve 
görüşlerin yazıldığı 
defteri MHP adına 
Gemlik Belediye 
Meclis Üyesi, 
Emekli Okul 
Müdürü Metin Şanlı 
yazdı. Derneğin 
çalışmaları takdir 
ettiğini ve yakından 
takip ettiğini dile 
getiren Şanlı, “İyi ki 
varsınız, her zaman 
da olacaksınız” 
dedi.
Dernek tarafından 
40 kişiye yardım 
dağıttıklarını 
söyleyen Dernek 
Başkanı Nida 
Otabatmaz, gelen 
yardımların yeterli 
olmadığı ve bazı 
hastaların da çok 
ağır olduğunu 

kurucularından Ha 
san Damar konuşma 
yaptı.
Ardından 17 ilçe 
arasından bu ayın 
birincisi olan Gemlik 
ilçesi ödülünü 
Hasan Damar verdi. 
İlçe Başkanı Sedat 
Özmen birincilikle 
rinin tüm ilçelere 
örnek olmasını 
söyledi.

belirtti.
Gemlik halkından 
da yardımlarını bek
lediklerini sözlerine 
ekledi.
EMEKLİLER 
DERNEĞI’NE 
ZİYARET 
MHP’nin ikinci 
durağı Türkiye 
Emekliler Derneği 
Gemlik Şubesi 
Oldu.
Ziyarette söz alan 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, hem iade-i 
ziyaret hem de 
emekliler gününü 
kutlamak amacı ile 
ziyareti gerçekleş 
tirdiğini belirtirken, 
emeklilerimize her 
dönem minnettar 
olduklarını, ülke 
mize vermiş olduk
ları emeklerden do 
layı da teşekkür 
etti. Durdu, 
“Geçmişten ders 
alarak geleceği 
planlıyoruz, bu 
yolda da bize en 
büyük kaynak emek 
merimizdir.
Cumhuriyet tarihi 
boyunca ülkemiz 
hiç bu kadar itibar 
kaybetmemişti. 
Çok ciddi anlamda 
milli direnç ve milli 
irade kaybı da söz 
konusudur.
Geçmişte teğmen
lerimize karşı esas 
duruşta duran

Barzani adındaki 
çapulcu, bu gün en 
üst makamlarımızla 
diplomatik görüş 
meler yapıyor duru
ma geldi.
11 askerimizin başı
na çuval geçirenler
den hesabı sorulma 
dı, özür bile dilettir- 
ilemedi. Tamamen 
insanı yardım adına 
yola çıkan Mavi 
Marmara gemisinde 
9 vatandaşımız 
İsrail tarafından 
katledildi hesabı 
sorulamadı.
Su fi ye ile savaş 
durumuna geti 
fildik. Suriye’de 
baskıcı rejim var
mış, sadece iki 
aydır mı var? 
Başbakanımız Esad 
ile el sıkışırken de 
aynı sorunlar vardı, 
bu günde var. Bu 
bizlere samimi gel 
miyor.
Gemlik’te; Meşru 
luğu tartışılan, halk 
tarafından seçilme 
miş Başkanvekili 
Gemliklin kaderini 
belirleme çabasın
da. Arsa sahibi 
olduğumuz Gem 
poırtaki hisseleri 
mizi satma yoluna 
gidiyorlar. Ne yazık 
ki CHP’li bir meclis 
üyesi de durup 
dururken Gemport 
satılabilir diye açık
lama yapıyor.

Bu da bizlere 
manidar gelmiştir.” 
dedi.
Türkiye Emekliler 
Derneği Şube 
Başkanı Hüseyin 
Yener ise; “30 Haz i 
ran Atatürk’ün 
emekliliğe ayrılışı 
nın yol dönümü 
dür. Bizler de bu 
günü emekliler 
günü olarak kabul 
edip kutlamaktayız. 
Cumartesi günü 
saat 11.00 da 
Atatürk Anıtı önün 
de çelenk koymak 
sureti ile program 
gerçekleş tireceaiz. 
Emekliler bu ülkede 
hep mağdur 
olmuşlardır.
İnşallah bizden 
sonraki nesiller 
refaha kavuşur, her 
şeyini örnek 
almaya kalktığımız 
Avrupa’nın 
emeklilik sistemi de 
bizde uygulanır. 
Sıfır sorunla devir 
aldıkları ülkeyi, her 
kesimle sorunlu 
hale getirdiler. Bu 
gün yaşanan her 
şeyden de sorumlu
lar. Biz toplumun 
değerlerinin ve 
memleketimizin 
yanındayız, bu her 
dönem böyle 
olmuştur, böyle de 
olmaya devam ede
cektir” diyerek söz
lerini tamamaladı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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l Temmuz Denizcilik ve 
Kabotaj Bayramımız 

Kutlu Olsun...

Ata Mah. 146 Nolu Sokak No.5 
16600 GEMLİK / BURSA / TÜRKİYE 
TEL: +90 224 519 00 30 
FAX: +90 224 519 00 31 
www.rodaport.com

http://www.rodaport.com
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GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI

eCKul(u O&un

MBYOHÖMÜZ;
Üye memnuniyetini esas alan
Sürekli gelişen,
Güçlü, Güvenilir,
Katılımcı, Yön veren ,
Çevreye, İnsana ve yasalara saygılı,
Küreselleşme ve rekabet ortamına uyumlu, 
Gemllk'in toplam değerini arttırmak İçin 
ÇMIŞMIAKIÎİİF BİR GOA

VfeOMüMüZ;
Geleneğine bağlı, 
Geleceğe dönük, 
Yenilikçi, 
Bölgesinde İlkleri başaran, 
Tarım, sanayi ve 
ticarette değer yaratan, 
Üyeleriyle ile bütünleşmiş

Sürekli İyileşmeyi Amaç Edinmiş lider ve Örnek Bir Kurum

GEMLİK T İ CAR ET VE SANAYİ
KMYÖNEIİM KURULU BAŞKANI ^SroiN

ESAT COŞKUN BAŞKAN VEKİLİ a. ergin erenoğlu yön. kur. üyesi

SALİH ÖNGÖR YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ g^elTkrmr



30 Haziran 2012 Cumartesi Gemlik KHrfez Sayfa 7

f

8

Siyah kuşağa terli etliler
i®" 'HKÜl'İ 1 BMMİ ~1 ~

Dojo Karate Do Spor 
Kulübü’nün 7 öğren
cisi geçtiğimiz gün
lerde yapılan kuşak 
sınavlarında siyah 
kuşağa geçmeyi hak 
kazandılar.
Dojo Karate Do Spor 
Kulübü’nün Ali 
Kemal Akyıldız, Mert

Tanyur, Özgür 
Gülseven, Hasan 
Büyükoruç, 
S.Utku Özgül, 
Leyla Yıldırım, 
Furkan Çekim 3. 
kademe 4. dan olan 
Antrenörleri 
Gökhan Özler 
tarafından başarı ile

siyah kuşak I. dan’a 
terfi ettiler.
Öte yandan, Dojo 
Karate Do Spor 
Kulübü’nün 26 
sporcu Dan 
sahibi oldu.
Karate i. dan olduk
tan sonra başlıyor 
çünkü o zaman

sporcular ‘Do’ 
felsefesini yaşa
maya başlıyorlar. 
Aralık ayında da 
8 sporcunun daha 
Dan sahibi ola
bilmek için 
çalışmalarına 
başladığı 
öğrenildi.

ELEMAN
COPYCENTER’DE 

ÇALIŞACAK GRAFİK 
TASARIM YAPABİLEN 

VE MÜCELLİT ELEMAN 
ARANIYOR

Müracaat Tel: 
513 56 82

ELEMAN

elm& .sekeri

flVflNTflJLflRIMIZDflN 
YARARLANIN

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU 

(ĞİTİMDC13. YIL

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

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

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

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

İhracatta 
Müthiş
Artış

İhracat 2012 yılı 
Mayıs ayında ge 
çen yılın aynı ayına 
göre yüzde 20.3 
artarak 13 milyar 
168 milyon dolar, 
İthalat yüzde 3.1 
artarak 21 milyar 
752 milyon dolar 
ola rak gerçekleşti. 
Aynı dönemde dış 
ticaret açığı yüzde 
15.5 azalışla 10 
milyar 164 milyon 
do lardan, 8 milyar 
584 milyon dolara 
geriledi.
Türkiye İstatistik 
Kurumu ile Güm 
rük ve Ticaret Ba 
kanlığı işbirliğiyle 
oluşturulan geçici 
dış ticaret veriler
ine göre; 2012 yılı 
Mayıs ayında, 2011 
yılının aynı ayına 
göre ihracat yüzde 
20.3 artarak 13 mil
yar 168 milyon do 
lar, ithalat yüzde 
3.1 artarak 21 mil
yar 752 milyon do 
lar olarak gerçek
leşti.

GÜRLE KÖYÜ’NDE 
İKAMET EDEN YAŞLI 

KARI KOCAYA 
BAKABİLECEK 

YATILI KALABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR.

ÜCRET 900 TL

Müracaat Tel: 
0 542 489 36 92 
0 530 873 59 22

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

HM ABONE OLDUNUZ llü?
ABONEOLUNOKUYUNOKUTUN

Gemlik Körfez www.gemlikkorlezgazetesi.coin

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
http://www.gemlikkorlezgazetesi.coin
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Ekmene gizli zam
1 Temmuz'dan 
itibaren yenilenecek 
300 gram halk tipi 
ekmek, 50 gram 
eksiliyor ama fiyat 
yine aynı.
1 Temmuz'da resmen 
uygulamasına geçile
cek olan "Türk Gıda 
Kodeksi Ekmek ve 
Ekmek Çeşitleri 
Tebliği" ile 300 gram 
olan halk tipi ekmek, 
50 gram daha 
eksilerek 250 gram
dan piyasaya 
sunulurken, fiyatı 
yine 70 kuruş ileYTL 
arasında olacak. 
Ekmek Sanayii İş 
verenler Sendikası 
Başkan Yardımcısı 
Çetin Keçeli, ekmek
le ilgili yeni düzenle
meyi değer
lendirirken, Türk 
Gıda Kodeksi Ekmek 
ve Ekmek Çeşitleri 
Tebliği'nin, Resmi 
Gazete'de yayın
landığını, uygulama 
tarihinin de 1 Tem 
muz 2012 olduğunu, 
böylelikle ekmeğe bir 
takım yenilikler geti 
rildiğini, bunların 
başında bakkallarda 
halk tipi olarak 300 
gramdan satışa 
sunulan ekmeğin 
başlangıç gramının 
250 olarak kabul 
edildiğini hatırlattı. 
Ancak 50'şer gram 
artırılmak suretiyle 
değişik gramajlarda 
ekmekler yapılabile
ceğini belirten 
Keçeli, "Gramajın 
300 gramdan 250 
grama çekilmesiyle

KAYIP İzmir Narlıdere İstihkam Er Eğitim Alayı’ndan almış 
olduğum askeri kimlik kartımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. SAİT ÖZER

israfın önlenmesi 
düşünüldü. Büyük 
gramajda ekmek 
israfı daha fazlaydı. 
Şimdi gramajı küçül
terek ekmek israfının 
önüne bir nebze ol 
sun geçilmiş olacak" 
yorumunu yaptı.

"EKMEK 
ARABALARI VE 
KASALARI HİJYEN 
OLACAK" 
Bunun yanında 
ekmekte tuz oranının 
da düşürüleceğini 
hatırlatan Keçeli, 
"Ekmekte yüzde 
f.Jlı geçmemek kay- 
dıyla tuz oranı tespit 
edilmiştir" dedi. Aynı 
şekilde kullanılacak 
ekmekteki unun 
randımanının da 
değiştirildiğini 
belirten Keçeli, "Da 
ha önce tip 550 dedi 
ğimiz, beyaza yakın 
undan yapılan ek 
mekler tüketime 
sunulmaktaydı.
Şimdi ise kepeği 

fazla olan tip 650 
dediğimiz kepeği 
fazla olan undan 
ekmek yapılacak" 
dedi. Tebliği ile birlik
te ekmek arabaları, 
ekmeklerin konul
duğu kasaların 
hijyen olmasının da 
ön plana çıktığını dile 
getiren Keçeli, ayrıca 
ekmek üreticilerine 
kursa tabi tutulma 
zorunluluğu getir
ildiğini kaydetti.

200 BİNE YAKIN 
FIRINCIYA EKMEK 
DERSİ VERİLECEK 
Eğitini tamusunda 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakan 
hğı'nın çalışmalarının 
devam ettiğini ve 
federasyonla bir pro
tokol yaptığını belir 
ten Keçeli, ancak net 
bir açıklamanın he 
nüz olmadığını söyle
di. Kendilerinin ise 
federasyona üye 
olmadığını, tüccar 
olan fırıncıların tica 

ret odalarına üyeliği 
bulunduğunu 
bildiren Keçeli, 
eğitim konusunda 
İstanbul Ticaret 
Odası'nın (İTO), ' 
İstanbul Ticaret 
Üniversitesi'nde 
eğitim talebi bulun
duğunu açıkladı. 
İTO'nun bu konuya 
ücretsiz talip 
olduğunu bildiren 
Keçeli, "İTO, bakanlık 
yetki verirse ücret 
almayacağını açık
lamıştı.
Umarım bakanlıkla 
protokol yaparlar ve 
eğitim konusunda bu 
konu da aşılmış olur. 
Bakanlık ile eğitim 
konusunu ticaret 
odası kanalıyla 
görüşüyoruz. Üniver
sitelerde açılacak 
dersliklerle gıda 
uzmanı hocalarla bu 
eğitimin daha da iyi 
verilebileceğini düşü 
nüyoruz" diye 
konuştu.
Türkiye'de 20 binin 
üzerinde fırın 
olduğunu ve buralar
da yaklaşık 200 bine 
yakın kişinin çalıştı 
ğını söyleyen Keçeli, 
bütün bu fırınlarda 
ekmek üretim safha 
sında çalışan 
kişilere, üç hafta 
sürecek eğitimlerde 
gıdada hijyen kural
ları, hamurunun fer
mantasyonunda 
yapılacak müdahalel
er gibi ekmek 
imalatındaki ince 
noktaların öğretile
ceğini bildirdi.

İste «eni bireysel 
emeklilik sistemi
Bireysel emeklilik 
sistemindeki 
değişiklik yürürlüğe 
girdi. Yeni sistemde 
devlet, konulan 
paraya yüzde 25 
katkı sağlayacak. 
Sistemden 3 yıl 
içinde çıkanlar 
devlet katkısını ala
mayacak. Emekliliğe 
hak kazananlar katkı 
payı ve gelirin 
tamamına 
sahip olacak. 
Bireysel Emeklilik 
Tasarruf ve Yatırım 
Sistemi Kanunu ile 
Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Kanun, 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı.
Kanun, vergi indiri
mi sistemi yerine 
devlet katkısı 
getiriyor.
Katılımcıların, 
bireysel emeklilik 
hesaplarına 
ödenecek devlet 
katkısı nedeniyle 
vergi yükümlüğü 
doğmamasını 
amaçlayan kanuna 
göre, bireysel 
emeklilik hesabına 
yapılan devlet 
katkılarının hak 
kazahılan kısımları, 
Veraset ve İntikal 
Vergisi'nden muaf 
olacak.
Tek primli yıllık 
gelir sigortalarından 
yapılan ödemelerin 
tamamı, Gelir 
Vergisi'nden ayrı 
tutulacak.
İşverenler tarafın
dan bireysel 
emeklilik sistemine 
ödenen ve ücretle 
ilişkilendirilmeksizin 
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 aşamaya
cak.
Bakanlar Kurulu, bu 
oranı yarısına kadar 
indirmeye, 2 katına 
kadar artırmaya ve 
belirtilen haddi 
asgari ücretin yıllık 
tutarının 2 katını 
geçmemek üzere 
belirlemeye yetkili 
olacak.
Bireysel katılım 
yatırımcıları, Hazine 
Müsteşarlığı ve 
Maliye Bakanlığı'nca 
belirlenen 
esaslar dahilinde 
şirketlere koydukları 
sermaye miktarının 
yüzde 75'ini, Gelir 
Vergisi matrahından 
gider olarak indire
bilecek. 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 
belirlenen araştırma, 
geliştirme ve 
yenilikçilik 
programları kap
samında son 5 yıl 
içinde projesi 
desteklenen kurum- 
lara iştirak sağlayan 
bireysel katılım 
yatırımcıları için bu 
oran, yüzde 100 
olarak uygulanacak. 
Yıllık indirim 
tutarı, 1 milyon lirayı 
aşamayacak.
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4311 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
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Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
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Rez. Tel: 51415 00
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