
Denizcilik «e Kaholai Baııramı 
törenlerine ilgi gelin
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 86. yıldönümü törenleri bu 

H yıl ilgisiz kutlandı. Pazar günü saat 10.oo da Atatürk Anıtı 
R önünde yapılan törenlere katılanların sayısı 50 kişiyi bulmadı. 
U Liman Başkanı Serdar Canlı konuşmasında, Denizcilik 
I Bayramını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk ulusuna 
। armağan ettiğini, 1 Temmuz 1926 tarihinde Kabotaj Kanunu

I ’ nun yürürlüğe girdiğine dikkat çekti. Haberi sayfa 2’de
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Fenceredeıı artan 
cocukZ.lıatianiliistii
Bursa'da, annesinden habersiz 
pencereye çıkan 2 yaşındaki ço 
cuk, 10 metre yükseklikten asfal
ta düşerek düşerek yaralandı. 
Haberi sayfa 3’de

Kumla sahilleri temizlendi
Gemlik Belediyesi, 
DenizTemiz Derne 
ği/ TURMEPA ve 
Borusan Holding 
işbirliğinde 
Gemlik Kumla 
Sahili temizlendi. 
Pazar günü Deniz 
cilik ve Kabotaj 
Bayramı’nda ger 
çekleşen etkinliğe, 
Kumla sahillerinde 
denize giren 
vatandaşlar da 
katıldı. Sayfa 5’de

fiDD gazetemize 
sözlü saldırıyı 

kınadı
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şube 
Başkanı Cüneyt 
Yavuz, gazetemize 
gönderdiği yazılı 
açıklamada, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın Meydan 
projesinin yıkım 
töreninde yaptığı 
konuşmada, 
Gemlik Körfez

Gazetesi Sahibi 
Kadri Güler’e ve 
basın mensuplarına 
hakarette bulun
duğunu belirtti.
Yavuz, "AKP 
tarafından, yine 
basın emekçilerimize 
yapılan sözlü 
hakaretlerini esefle 
kınıyoruz.” dedi.
Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
I^HP Belediye Meclis üyesi ve eski Zabıta Müdürü

İlil ttlMİİMİ İMİMİKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Ömer Kahraman
l O’nu tanıdığımda Belediye de Zabıta Memu 
I ru’ydu.

Osman Acar, Zabıta Müdürü, o da diğer arka 
I daşlarıyla eski Belediye binasında zabıta 
I ekibindeydi.

Dostluğumuz ölümüne kadar sürdü.
Mel’un hastalık o’nu kısa sürede aramızdan 

aldı.
Koca gürcünün çok kırılgan bir yapısı vardı.
Geçtiğimiz yıl yapılan Belediye başkanvekilliği 

seçimlerinde, AKP’liler o’na da kanca atmıştı.
Bunu bir yazımda dile getirmiştim.
O sıralarda, Onkoloji Hastanesi’nde tedavi görü 

| yordu.
Hastaneden çıktığında büroma geldi, karşıma 

oturdu ve üzüldüğünü anlattı.
19 Ocak Başkanvekilliği seçimlerine bu yüzden 

katılmadı. Devamı sayfa 4’de

Milliyetçi Haraket 
Partisi eski Belediye 
Meclis üyesi Ömer 
Kahraman yaka
landığı hastalıktan 
kurtulamayarak 
vefat etti.
Gemlik Belediyesi 
Zabıta
Müdürlüğü’nden 
emekli olduktan 
sonra MHP’ye 
katılan ve 2002 yerel 
seçimlerinde 
Belediye Meclis 
üyesi seçilen Ömer 
Kahraman, 
geçtiğimiz yıl kan

kanserine yakalandı. 
Uzun bir süredir 
Bursa Ali Osman 
Sönmez Onkoloji 
Hastanesi’nde tedavi 
gören Kahraman, 
hastanede hayata 

gözlerini yumdu. 
Dün, ikindi namazın
dan sonra Hamidiye 
Köyü’nde toprağa 
verilen Kahraman 
için siyasi parti 
temsilcileri ve sivil 
toplum kuru
luşlarının yöneticileri 
cenazede buluştu. 
Ömer Kahraman’ın 
ölümü üzerine 
MHP Genel 
Başkanı Devlet 
Bahçeli de 
Kahraman’ın ailesine 
taziyelerini bildiren 
bir telgraf çekti.

■m
■i
İkinci Küme 7. 
gurupta maçların 
bitimine 1 hafta 
kala kendi evin
de oynaması 
gereken Bordo 
spor maçı deplas 
mana alınan 
Umurspor, üstün 
oynadığı maçta 
yediği talihsiz 
golle lider Bordo 
spor’a 1-0 yenil
di. Seyfettin 
Şekersöz’ün 
haberi syf 10’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Denizcilik ne M Bayramı törenlerine ilgi volttu
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 86. yıldönümü törenleri bu yıl tarihinin en sönük 
kutlamasını yaşadı. Atatürk Anıtı önünde yapılan törenlere 50 kişi bile katılmadı.

Denizcilik ve 
Kabotaj 
Bayramı’nın 86. 
yıldönümü törenleri 
bu yıl ilgisiz kut
landı.
Pazar günü saat 
10.oo da Atatürk 
Anıtı önünde 
yapılan törenlere 
Kaymakam vekili 
Vali Yardımcısı 
Adnan Kayık, 
Belediye Başkan 
vekili temsilcisi 
Aydın Bayraktar, 
Garnizon Komutanı 
vekili, Liman 
Başkanı Serkan

Canlı, bazı daire 
amirleri, MHP yöne
tim kurulu temsilci
leri ve çok az sayı
da vatandaş katıldı. 
Atatürk Anıtı’na 
Liman Başkanhğı’n 
ca çelenk konup, 
saygı duruşunda 
bulunulduktan 
sonra İstiklal Marşı 
söylendi.
Ardından günün 
anlamını belirten 
konuşmayı Gemlik 
Liman Başkanı 
Serdar Canlı yaptı. 
Canlı konuşmasın
da, Denizcilik

Kemal Atatürk’ün Kanununun yürür-
Türk ulusuna lüğe girdiğine
armağan ettiğini, 1 dikkat çekti.

Bu yasaya göre 
Türkiye limanları ve 
sahilleri arasında 
yük ve yolcu taşıma 
ve kılavuzluk ve de 
römork hizmet
lerinin bundan 
böyle Türk vatan
daşları ile Türk 
Bayrağı taşıyan 
gemilerle yapıla
cağının kabul 
edildiğini söyledi. 
Canlı, konuşmasını 
şöyle sürüdürdü: 
“Yaklaşık 350 yılık 
süre gelen yaban 
cılara verilen 
imtiyaz (kapütilas

yonlar) sona 
erdirilmiş, bu 
kanun ile sadece 
bağımsız lığımız ve 
denizleri mizdeki 
hükümranlık hak
larımız per çinlen- 
memiş, aynı zaman
da denizci 
/iğimizin gelişmesi 
içinde bir dönüm 
noktası olmuştur.” 
dedi.
Daha sonra, 
İskeleden kalkan 
bir römorkör ile 
protokol açıkta 
şehitler için denize 
çelenk bıraktılar.

Marmarabirlik’ten kıta harekatı
Marmarabirlik, 
dünya pazarların
dan daha çok pay 
alabilmek için kıta 
harekatı başlattı. 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa Avrupa’da, 
Başkanvekili Refi 
Taviloğlu da 
Amerika’da, daha 
çok zeytin ve 
zeytinyağı sata
bilmek için 
görüşmeler yaptı. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, denetim kurulu 
üyesi Fevzi ipek ve 
Pazarlama Satış 
Müdür Yardımcısı 
Nebi Sür ile birlikte 
Avrupa’da kapsamlı 
çalışma yaptı. 
Heyet, Almanya, 
Hollanda, Belçika 
ve İsviçre’de 
görüşmelerde

bulundu. Önceki 
aylarda görüşme 
lerin yapıldığı, 
İsviçre ve Avustur 
ya’da ticari faaliyeti
ni sürdüren fakat 
tüm Avrupa’ya 
hizmet veren Kreis 
firması vasıtasıyla 
Marmarabirlik ürün
lerinin İsviçre 
vatandaşlarına 
hitap eden pazarda
ki ulusal zincir mar
ket raflarına girmesi 
sağlandı.
İsviçre pazarının 
yüzde 80’ini oluştu

ran Migros ve Coop 
marketlerinde 
Marmarabirlik ürün
lerinin satışına baş
landığını söyleyen 
Başkan Hidamet 
Asa, Denner Disco 
unt marketlerinde 
bulunmak için de 
görüşmelerin son 
aşamaya geldiğini 
söyledi. Asa, 
“Ayrıca, Avustur 
ya’da bulunan 
Penny market
lerinde de ürünleri 
mizin satışına on 
beş gün içerisinde 

başlanması planlan
maktadır” dedi.
Hidamet Asa, marka 
bilinirliğinin çok 
yüksek olmasından 
raflara girmekte çok 
zorlanmadıklarını ve 
hedeflerinin tüm 
Avrupa’daki ulusal 
zincir market rafları
na girmek olduğunu 
belirterek, 
“Etnik pazar dışın
da özellikle de o 
ülkenin vatan
daşlarının alışveriş 
yaptıkları ulusal zin
cir marketlerin 
rafında yerimizi 
alarak yeni 
pazarlara ve tüketi
cilere ulaşmak isti 
yoruz.
Ayrıca, Avrupa’da 
kuracağımız altyapı 
ve temsilcilikle 
Marmarabirlik’in 
önümüzdeki yıllarda 
avrupa’ya yapacağı 

ihracatı artırmayı 
hedeflemekteyiz. ” 
dedi.

AMERİKA’DA 
TANITIM 
Marmarabirlik’in 
kıta harekatının 
ikinci aşaması da 
Amerika’da gerçek
leşti.
Marmarabirlik, 
dünyanın en önemli 
gıda fuarlarından 
biri olarak bilinen 
ve Washington 
DC’de 58.’si düzen
lenen 2012 Yaz 
Fancy Food & 
Confection Show 
Gıda Fuarı’na, ABD 
Bayi isi Vintage 
Food Corp, firması 
ile ortaklaşa katıldı. 
Fuarda 
Marmarabirlik’i, 
yönetim kurulu 
başkanvekili Refi 
Taviloğlu, yönetim 

kurulu üyeleri 
Cengiz Sayın ve 
Hüseyin Peker ile 
Pazarlama ve Satış 
Müdürü Tuncay 
Kural temsil etti. 
80 ülkeden 2 bin 
250’ye yakın fir
manın katıldığı bu 
fuarda 100 bine 
yakın ürün sergilen
di.
Marmarabirlik’in 
tüm ürün çeşit
lerinin sergilendiği 
standını çok sayıda 
firma temsilcisi ve 
tüketici ziyaret etti. 
Dünyanın her 
yerinden tüketiciye 
ürün tadımı yap
tırıldı. Marmarabir 
lik’in Amerika’ya 
yönelik hedefi ise 
bayi Vintage Food 
Corp, ile birlikte 
eyaletler bazında 
bölge bayilik sis
temini oluşturmak...
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ADD gazetemize 
sözlü saldırıyı kınadı

Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi’nden yapılan yazılı açıkla
mada, Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz’ın Meydan projesinin yıkım 
töreninde yaptığı konuşmada, Gemlik Körfez Gazetesi Sahibi Kadri 
Güler’e ve basın mensuplarına hakarette bulunduğu belirtildi.
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanlığı 
Cüneyt Yavuz yap
tığı yazılı basın açık
lamasında Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın Ahmet 
Dural Meydam’nda 
kamulaştırılan 3 iş 
yerinin yıkım töre 
ninde yaptığı konuş
mada, Gemlik 
Körfez Gazetesi 
sahibi ve Başyazarı 
Kadri Güler’e sözlü 
saldırısını kınadı. 
Yazılı açıklama 
şöyle: 
“Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi ve Gemlik 
aydınlan olarak;
Yine AKP tarafından, 
yine basın emekçi
lerimize yapılan 
sözlü hakaretlerini 
esefle kınıyoruz. 
Daha dün, yayın 
hayatının 40. yılını 
kutlamış ve 
Gemlik’in nabzını 
tutabilmek için eşi 
ile birlikte günde 13 
saat ayakta çalışan 
değerli basın 
emekçimize 
yapılmış hakaretleri 
kabul etmiyoruz. 
Meydan projesinin 
başlangıcı olan

Penceretleıı sarkan çocuk Z tattan Jüsiii
Bursa'da, annesinden 
habersiz pencereye 
çıkan 2 yaşındaki 
çocuk, 10 metre yük
seklikten asfalta 
düşerek düşerek 
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 
olay, Gürsu Zafer 
Mahallesi Can Sokağı 
üzerindeki bir evde 
meydana geldi. 
Annesinin boş anın
dan faydalanan 
çocuk, 2. kattaki 
evinin penceresinden 
dışarı bakmak istedi.

yıkım törenine 50-60 
kişinin katılımı 
karşısında konuşan 
AKP'li Belediye 
Başkan Vekili, basın 
mensuplarımıza ve 
özellikle Körfez 
Gazetesi sahibi 
Kadri Güler’e sözlü 
hakaretlerde bulun
muştur.
Konuşmasında 
"abur cubur yazı 
yor" diyerek hakaret 
eden, "rantçı" diye 
rek karalamaya ça 
lışan ve eleştirenleri 
"ideolojik saplantı 
içinde", "her türlü 
hizmete karşı sağır 
ve kör olduğu" ile 
suçlayan AKP'nin 
gerici zihniyetini 
kınıyoruz.
Genel başkanlarının 
"ya taraf olacaksın 
ya da bertaraf" man
tığı ile ile hareket 
ederek, eleştiri 
kabul etmeyen, 

Bu sırada dengesini 
kaybeden çocuk, 
10 metre yükseklik

ten beton zemine 
düştü.
Çocuğunun çığlığını

kendinden olmayan
ları yıkma anlayışın 
sonucu; ayrıştır
madır, gericiliktir ve 
bölücülüktün 
Atatürk'ün kurduğu 
ve hızla aydınlanma 
devrimler! yapmış 
Türkiye Cumhuriyet' 
in de, iktidarın zin
danlarında yüzlerce 
tutsak gazeteci, ya 
zar ve aydınlarımız 
vardır. Hepsi “AKP 
hükümetine karşı 
darbe” yapmakla 
suçlanıyor. Asıl 
suçları sadece 
özgür bir gazeteci 
nin kullanacağı 
yazıları yazmaktı ve 
bedeli, Tayyip 
Erdoğan'ın ifadesi 
ile "içeri tıkılmak" 
olarak infaz edilmesi 
oldu.
AKP zihniyeti, tiyat 
roya, sanata ve sa 
natçılarımıza 
baskılar kurarak; 
tiyatro kapatıyor, 
anıt yıkıyor ve 
konser iptali dahi 
yapabili yor.
Şevval Şam'ın 
Van'daki bir etkinlik
te yaptığı konuşma
da "Türkiye'de 
korku imparatorluğu 
ve mahalle baskısı 
var. Düşünce özgür

lüğü yok" 
eleştirisinden sonra, 
AKP'li Kara mürsel 
ve Düzce Belediye 
leri sanatçının kon
serlerini iptal etmiş
leridir.
Halkımız için bir
leştirici, kucaklayıcı, 
aydınlık anlayışa su 
kadar ihtiyaç duy
duğumuz bu gün
lerde AKP’nin 
ayrıştırıcı, baskıcı ve 
gerici politikaları ne 
yazık ki demokrasi 
mizi ileri değil 
geriye götürmekte
dir. Sayın Belediye 
Başkanvekili ve 
AKP 'li ilçe yönetici
leri; Kadri Bey'e, 
gazetecilerimize ve 
aydınlarımıza 
yapılan "bertaraf" 
saldırılarından 
vazgeçiniz.
Baskıcı ve gerici 
politikalarınız 
Aydınlık Türkiye 
özlemi ile yanıp 
tutuşanların önünü 
kesemeyecektir. 
Bu konudaki derin 
hassasiyetlerimizi 
belirtir, hataların 
telafisi yapılarak 
tekrarlanmaması 
dileğimizi kamuoyu
na saygı ile sunarız” 

duyan anne ve 
mahalle sakinleri 
küçük çocuğu 
araçla Gürsu semt 
polikliniğine 
götürdü. Polikliniğe 
gelen 112 Acil Servis 
ekipleri, yaralı 
çocuğu Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi'ne kaldırdı. 
Annesi ve baba, 
acılar içinde ağlayan 
çocuğunun yanından 
bir an olsun ayrıl
madı.

Aşırı lıız 
ölüm getirdi

Mudanya'da aşırı 
hız sebebiyle bir 
otomobil refüjdeki 
ağaca çarptı. 
Kazada bir kişi 
hayatını kaybed
erken 3 kişi de 
yaralandı.
Edinilen bilgilere 
göre, Mudanya’da 
bir balık lokantasın
da çalışan 3 
arkadaş sabah saat 
06.30 sıralarında 
benzin almak için 
Bursa istikametine 
giderlerken 
Prysmian kablo fab
rikası önünde, 
sürücü Gökhan A. 
(18) aracın direksi 
yon hâkimiyetini 
kaybetmesi sonucu 
refüjdeki ağaca

İki motosiklet kafa 
kafaya çarpıştı

Bursa’da, iki moto
sikletin kafa kafaya 
çarpıştığı kazada bir 
kişi öldü, iki kişi 
yaralandı.
Mustafakemalpaşa’y 
a bağlı Ovaazath 
beldesi yolunda 
meydana gelen 
kazada, iki motosik
let kafa kafaya 
çarpıştı.
Motosikletleriyle 
inşaat işine giden 
baba ve oğulun 
bulunduğu motosik
let ile Ovaazatlı 
beldesinden ilçe 
merkezine giden 
Erdinç U.’ın kul
landığı motosik

çarparak durdu. 
Çarpma sonucu 
şoför yanında bulu
nan Anıl G., araç 
içinde sıkışarak can 
verdi. Gürgen, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı 
Arama Kurtarma 
ekiplerinin müda
halesiyle araçtan 
çıkarılabildi. Araçta 
bulunan S.S. (18) ve 
Sürücü Gökhan A. 
ağır yaralı olarak 
Bursa’ya sevk 
edilirken, yarası 
hafif olan Y. G. (15) 
Mudanya Deyjet . 
Hastanesi'nde ayak
ta tedavi edildi. 
Polis kazayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

letler çarpıştı. 
Çarpışmanın etk
isiyle yola savrulan 
şahıslardan Mehmet 
A. (51) hayatını 
kaybederken, oğlu 
Ali Aydın’ın bacağı 
kırıldı. Ağır yarala 
nan diğer motosiklet 
sürücüsü Erdinç U. 
(31) ise olay yerine 
gelen ambulansla 
hemen Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’ne sevk 
edildi. Bacağında 
kırıklar tespit edilen 
Ali Aydın’ın tedavisi 
Mustafakemalpaşa 
Devlet Hastane 
şi’nde sürüyor
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Güne Bakış Sivas Mamma onalı leplıi
Sivas Katliamının 19. yıldönümü nedeniyle Hünkar Hacı Bektaşi Veli Derneği, 

Gemlik Dersimliler Derneği, Demokratik Halklar Federasyonu, Halkların 
Demokratik Kongresi’nin düzenlediği yürüyüşte katliam kınandı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Omer Kahraman...
Rahmetli görevine çok düşkündü. Titizdi de.
Sanırım onu yine rahmetli olan Nezih Dimili 

ağabeyimiz Zabıta Müdürlüğü görevine getiri 
mişti.

Hatta o günlerde Kahraman’ın MHP’li olduğu 
söylenirdi.

Buna karşın Dimili, o’nun dürüstlüğünü ve titiz 
ligi bildiği için o göreve getirdi.

Dürüstlüğü yanında, çok da kibar ve ince yapı 
lıydı.

Görevdeyken, çok kez beni odasına davet et 
miş, çay söylemiş, sohbet etmiştik.

Siyasete emekli olduktan sonra girdi.
MHP, O’nu ön sıralardan listesine koydu.
Burada biraz da gürcü oylarını alma gibi siyasi 

bir yatırım olsa da, seçildi ve 2 yıl mecliste 
görev yaptı.

Herşeyden çabuk etkilenen bir yapıya sahipti.
Kavgacı değildi. Uzlaşmacıydı.
Çabuk etkilenir, çabuk da kızardı...
2011 yılında hastalık bedeninde ortaya çıkan

ca, üzülmüştüm.
Kardeşimi aynı hastalıktan 19 yaşında kaybet

miştim. Hem de 4 ayda..
Sonucun böyle olacağı belliydi.
Son meclis toplantısına geldiğinde, aldığı ilaç 

ların etkisiyle oldukça şişmanlamıştı.
Ama acı da çekiyordu.
Kurtuldu.
Toprağı bol olsun, MHP camiasının ve ailesi 

nin başı sağolsun.

FİYASKO BİR BAYRAM
Cumartesi günü çocukluğumuzun Denizcilik 

Bayramlarını yazmıştım.
Bu bayramın da giderek yok edildiğini görüyo 

rum.
Zaman zaman canlandırılmaya çalışılsa da, 

resmi bayram törenlerinden öteye gitmeyen her 
bayram gibi o da bir gün yok edilecekti.

Dün, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’na yetiş 
mek için Küçük Kumla dan geldiğimde, İstiklal 
Marşı okunuyordu.

Ne yazık ki resmi törene katılanların sayısı 25- 
30 kişiydi.

40 yıllık meslek yaşamımda, ilk kez Atatürk 
Anıtı önünde düzenlenen resmi bayram törenin 
de, bu kadar ilgisizini gördüm.

Ne kamudan kimse vardı, ne siyasi partilerden, 
ne de vatandaştan.

Gel de eski denizcilik bayramlarını arama...
Sonra hey gidi günler hey deme...
Üzüldüm.

SAHİLLERDE TEMİZLİK
Boru san, Belediye Başkanlığı ve TURMEPA’nın 

organize ettiği sahillerin temizliği projesi dün 
Küçük Kumla sahilinde yapıldı.

Saat 13.oo de İskele Meydam’nda başlayacağı 
söylenen etkinlik için İskele Meydam’nda bekle
mekten ağaç oldum.

Tesadüfen çay bahçelerinin önüne gidip, 
yüzenlerin fotoğrafına çekmeye gittiğimde, etkin 
liğin orada başlatıldığını gördüm.

Organizasyonun bozukluğu dedim içimden...
Bu tür bir etkinlik kimseye birşey sağlamaz.

Kumla sahillerinde çöpünü atacağınız bir tane 
çöp kovası bile yok.

Bana göre biraz şekilcilik yapıldı.
Bu tür etkinliği bir güne sığdırırsanız, bir şey 

elde edemezsiniz.

Sivas katliamının 19. 
yıldönümü 
nedeniyle, Hünkar 
Hacı Bektaş Veli 
Derneği, Gemlik 
Dersimliler Derneği, 
Demokratik Halklar 
Federasyonu, 
Halkların 
Demokratik 
Kongresi’nin düzen
lediği yürüyüş ve 
basın açıklamasında 
“Madımak katliamı 
sadece ülkemiz tari
hinde değil, insanlık 
tarihine bir kara 
gün, bir utanç tablo
su olarak geçmiştir.” 
denildi.
Dün saat 17.30 da 
Irmak Sokak 
üzerindeki köprü 
önünde toplanan 
alevi yurttaşlar, 
ellerinde Sivas 
katliamında 
öldürülenlerin 
fotoğrafları ve 
pankartlarla 
yürüyüşe geçtiler. 
Buradan, İskele 
Meydanı Festival 
alanına kadar, 
yürüyüş sırasın
da,“Sivasın Hesabı 
sorulacak.”, 
“Yaşasın devrimci 
dayanışma,”, 
“Susma sıra sana 
gelecek.”, 
“Sivas şehitleri 
ölümsüzdür.”, 
“Katil ABD, işbirlikçi 
AKP”, “Yaşasın 
halkların 
kardeşliği.”, 
“Katiller halka 
hesap verecek.” 
şeklinde sloganlar 
attılar.
Festival alanında 
Sivas katliamında 
ölenlerin fotoğrafını 
taşıyanlar platfor
mun üzerine çıktılar. 
Burada, Gemlik Hacı 
Bektaş Veli Derneği 
Başkanı Ahmet 
Gazimemiş, bir 
bildiri okuyarak 
katliamı kınadı. 
Gazimemiş konuş
masında şunları 
söyledi:
“2 Temmuz 1993 
Sivas-Madımak 
katliamı da ülke 
mizde emperyaliz 
me, faşizme ve geri
ciliğe karış müca

delede yaşamını 
feda edenlerin tari
hidir. İnancın, 
bilincin ve direncin 
bir simgesi olan Pir 
Sultan Abdal’ın 
yaşadığı yer olan 
Banaz’da düzenle
nen Pir Sultan Abdal 
etkinliklerinin 
4.cüsünü yapmak 
için Sivas’a giden 
aydın, yazar şair, 
sanatçı, ozan, 
devrimci, demokrat 
yutsever ve 
semahçılardan 
oluşan 33 kişi, 2 kişi 
de otel görevlisi 
olmak üzere 35 
canımız, Madımak ta 
yakılarak katledil 
miştir. Bu katliamın 
üzerinden 19 yıl 
geçti. Bu katliam 
yalnız ülkemizde 
değil, insanlık tari
hin de de bir kara 
gün, bir utanç tablo
su olarak geçmiştir. 
Bugün bölgemizde 
ülkemizde yaşanan 
gelişmelere bak
tığımızda, Sivas - 
Madımak katliamının 
anlamı daha da 
önem kazanmak

tadır. 19. yüzyılda 
özgür ve demokratik 
bir ülke yaratmak 
için Madımak’ta 
bedenleriyle ateşten 
semah duran can
larımızın direnci, bi 
linçi ve inancı, 
mücadelemize ışık 
tutacaktır.” 
Gazimemiş konuş
masında, katliamın 
19. yılında faşizme, 
emperyalizme, şov
enizme, şeriata ve 
gericiliğe karşı 
mücadelerini 
sürdüreceklerini 
belirterek, “Canlar 
bizler Dersim 
katliamına tepki 
koysaydık, Kızıldere 
katliamı olmazdı. 
Kızıldere’ye 

sahiplenseydik, 6 
Mayıs ta Denizlerin 
idamı ve İbrahîm- 
lerin işkencehane 

“ lerde katledilmesini 
engeleyebilirdik. 
Bunları engelleyeme 
diğimizden M araş, 
Çorum, Sivas, Gazi 
ve Roboski de 
katliamlar devam 
etti. Bugün, legal 
siyaset yapan 
siyasetçiler cezaev
lerine doldurul
mazdı. Didim 
beldesinde yapılmış 
Cem evini kimse 
yıkmaya kalkışa
mazdı. Bu tür baskı 
ve zulümlerin ve 
katliamların yapılma 
ması için buradayız” 
dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kumla sahilleri temizlendi
Gemlik Belediyesi, Deniz Temiz Derneği / TURMEPA ve Borusan işbirliğinde Kumla Sahili’nde 

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı sonrası kıyı temizleme etkinliği düzenlendi.
Gemlik Belediyesi, 
DenizTemiz 
Derneği/ TURMEPA 
ve Borusan Holding 
işbirliğinde Gemlik 
Kumla Sahili temiz 
iendi.
Pazar günü Deniz 
cilik ve Kabotaj 
Bayramı’nda 
gerçekleşen etkin
liğe, Gemlik 
Kaymakam Vekili 
Adnan Kayık, 
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, Borusan 
Lojistik Liman ve 
Uluslararası 
Taşımacılık Genel 
Müdür Yardımcısı 
İbrahim Dölen, 
TURMEPA Genel 
Müdür Yardımcısı 
Mine Göknar katıldı. 
Sadece topluma 
katkı amacıyla 
Borusan Grubu 
çalışanlarından 
oluşan ve 
Borusan’ın kurum
sal ve bireysel bilgi, 
beceri ve birikim
lerinin toplumla 
paylaşılması için 
faaliyetlerini sürdü 
ren Borusan Okya 
nus Gönüllüleri 
Platformu 
üyelerinin de yer 
aldığı etkinliğe

Kumlaiılar ilgi gös
terdi. Deniz Temiz 
Derneği/ TURME 
PA’nın vermiş 
olduğu kısa 
eğitimin ardından, 
yapılan çalışmalar
da, Küçük Kumla 
sahilinde denize 
giren vatandaşların 

da katılımıyla 
sahilin bir bölümü 
temizlendi.

TÜRKİYENİN 
KIYILARI 
TEMİZLENMELİ 
Borusan Lojistik 
Liman ve Uluslara 
rası Taşımacılık

Genel Müdür 
Yardımcısı İbrahim 
Dölen, şirket olarak, 
Gemlik Körfez 
kıyılarının temizlen
mesine katkı sağla
mak amacıyla 
Gemlik Belediyesi 
ve DenizTemiz 
Derneği / TURMEPA 

işbirliğinde 
“Gemlik Sahili İçin 
El Ele” projesini 
hayata geçirmekten 
duyduğu mutluluğu 
ifade etti.
Proje kapsamında 
Kumla Sahili’nde 
gerçekleşen kıyı 
temizleme hareke

tinin, Gemlik’te 
temiz deniz mücade 
leşine katkı sağladı 
ğını belirten Dölen, 
projenin aynı 
zamanda Türkiye’de 
kıyıların temizlen
mesi için sivil 
toplum, özel sektör 
ve kamu kuram
ların ın bir araya 
gelmesi hususunda 
önemli bir örnek 
teşkil ettiğini de 
sözlerine ekledi. 
Küçük Kumla İskele 
Meydanı’nda saat 
13.oo’da çevre 
gönüllülerinin bil
gilendirilmesiyle 
başlayan etkinlikte 
kurulan ekipler, 
sahil boyunca 
temizlik yaptılar. 
Temizliğin bitmesi 
nin ardından 
toplanan atıkların 
envanteri çıkarıldı. 
Gemlik halkı ile bir
likte çok sayıda 
kişinin katıldığı 
etkinlikte 191 kilo 
atık toplandı. 
Etkinlik sonrası en 
çok atık toplayan ilk 
3 gruba doğa dostu 
temizlik seti hediye 
edilirken, katılım
cılara Karaçam 
tohumlu doğa 
dostu kalem verildi.

Zabıtanın 6 aylık 
çalışma raporu açıklandı

Eşref Dinçer 
Mahallesi Çevre 
Yolu Kum Depoları 
arkasındaki mahalle 
sakinleri nihayet 
tapularına kavuştu
lar. Gemlik 
Belediyesi’nin imar 
planlarındaki 18 
uygulaması sonucu 
tapularını almaya 
hak kazanan 
mahalle sakinleri 
büyük sevinç 
yaşadılar.
84 hektarlık alanın 
üçe bölünerek 
yapılan imar planı 
uygulamaları sonu
cu önce mahallenin 
yol sorunu ve kana 
lizasyon ve içme 
suyu şebekesi 
sorunu çözüldü. 
Ardından BUSKİ

ekipleri yoğun bir 
alt yapı çalışması 
atağı başlattı.
Birinci bölge olarak 
belirlenen mahal
lenin bu bölgesinde 
ki tapular da önceki 
akşam sahiplerine 
verildi.
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, “İlçe adına 
mutlu anlardan 
birisini daha yaşı 

yoruz" diye başla 
dığı konuşmasında 
25-30 yıldır yapıl
mayan hizmetin ve 
imar uygulamaları 
nın sonunda yaşa
ma geçirildiğini 
söyledi.
Mahalle halkının 
yağmur, çamur, 
bataklık, sel gibi 
birçok afeti 
yaşadığını ve 
büyük sıkıntılar 

çektiğini bildiklerini 
dile getiren 
Gemlik Belediye 
Başkan vekili Refik 
Yılmaz, “Hamdolsun 
şimdi yeni bir sayfa 
açıyoruz. İmar planı
na uygun yollar, alt 
yapı çalışmaları ve 
yapılaşmalar yapıl
maya başladı. 18 
uygulaması yapıldı. 
Biz 84 hektarlık 
alanı üçe böldük.
Bunu yapmamızdaki 
amaç ise herhangi 
bir itiraz veya 
olumsuzluk da 84 
hektarlık alanın 
tamamında gecikme 
yaşanmasını 
önlemekti. Bugün 
birinci bölgenin 
tapularını dağıtı 
yoruz” dedi.

Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
nün 2012 yılı 6 aylık 
çalışma raporu kamu 
oyuna açıklandı. 
Asker Yardımı, 
Erzak, Akülü 
Tekerlekli Sandalye, 
İşitme Cihazı ve 
Tıbbi Malzeme yardı 
mı talebi gibi 143 
dilekçeyi yerinde 
araştıran Gemlik 
Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri^ 
şikâyet ve öneriden 
oluşan 315 dilekçeye 
de cevap verdi. 1 
Ocak 2012 iie 30 
Haziran 2012 tarih
lerini kapsayan çalış
malarda 101 işyerine 
tespit tutanağı tutu
lurken, 57 işyerine 
de idari yaptınm 
tutanağı düzenlendi. 
6 işyerini 

mühürleyen Belediye 
Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri, 105 encü
men cezai kararını 
da yerinde tebliğ etti. 
Kaçak 65 binanın 
yıkım karan alınan 
13’ünde görev yapan 
zabıta müdürlüğü 
ekipleri, seyyar esnaf 
denetiminde de göz 
açtırmadan çalıştı. 
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürü Halit 
Seymen, zabıta 
müdürlüğünün 
belediye yasalan 
çerçevesinde, huku
ka dayalı çalıştığını 
vurgulayarak, bu 
çahşmalann yaz 
aylarında da artarak 
sürdürüleceğini ve 6 
aylık periyotlarla 
faaliyetlerin kamu 
oyuna duyurula
cağını söyledi.
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ftDD'öen Sivas katliamı açıklaması
ADD Gemlik Şube 
Başkanı Cüneyt 
Yavuz, Sivas 
katliamının 19. yılı 
nedeniyle basın 
açıklaması yaptı. 
Yavuz, açıklamasın: 
da şunları söyledi: 

Temmuz 1993!
Ö gün ortaçağ 
karahhğı, yürekle 
rimizi ve ülkemizi 
Sivas'ta ateşe verdi. 
2 Temmuz 1993 tari
hinde Sivas'ta Pir 
Sültan Abdal Kültür 
Derneği tarafından 
organize edilmiş 
olan Pir Sültan 
Abdal Şenlikleri 
sırasında Madımak 
Oteli'nin etrafını 
saran radikal İslam
cılar 33 yazarımızı, 
ozanlarımızı, aydın
larımızı ve 2 çalışanı 
yakarak hunharca . 
katletti.
Yaşan play çok net 
bir şekilde şeriatçı 
ayaklanmadır.
Katliamcılar ‘Cumhu 
riyet burada kurul
du, burada yıkıla
cak’ sloganlarıyla 
birsiyasi ideolojinin 
eyfemi öldüğünü 
gösterdiler.
Amaçlarının yalnız
ca aydınlarımızı 
yakarak yok etmek 
değil, Atatürk 
Cumhuriyetini yık-

Kailin, Çocuk «e Kimsesizler 
Koruma Der neni kuruldu

Gemlik Çevresi 
Kadın, Çocuk ve 
Kimsesizler Koruma 
Derneği kuruldu.
Kurucu başkanlığını 
Nida Otabatmaz iJe 
Haşan Türe’ninjfap- 
tığı derneğin kurucu 
yönetim kurulunda 
ise Müzeyyen 
Eroğlu, İnci Barış ve 
Zeynep Bekler yer 
aldh-— 
Emniyet raporlarına 
göre Gemlik’te 
1O8’ün üzerinde 
kimsesiz çocuk, 
kadın ve muhtaç 
yaşlı insan bulun
duğunu belirten 
Hasan Türe, 
hedeflerinin modern 
ve yasal bir tesiste 
bu kimsesizlerin 
barınma, sağlık, 
eğitim, istihdam ve 
yemek sorununu 
çözmek olduğunu 
bildireli. Tüzel kişilik 
kazanan dernek 

mak olduğunu res
men ilan ettiler. 
Arandan Geçen 
Zamanda... 19 yıl 
boyunca faailler 
aramızda ellerini 
kollarını sallayarak 
dolaşıyor.
19 yıl önce araların
da 12 yaşında çocuk 
ve 34 insanımızı 
hunharca katleden 
cani olduğu bilindiği 
şahıslar ehliyet alıy
or, eyleniyor, askere 
alınıyor. Tüm bun
lara rağmen bir 
onurlu insan çıkıpta 
"şenin katliam kay
dırmaz- tutuklanmak 
gerek" diyemiyor.
Çünkü caniler ikti

dar destekli, çünkü 
caniler gladyo terti
pli, çünkü caniler 
emperyalizmin 
taşeronu. Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan, Sivas 
Katliamı davasının 
zamanaşımına 
uğratılması kararı 
pin ardından yaptığı 
Açıklamada "Karar 
milletimize hayırlı 
olsun, yıllarca 
içerde yatanlar 
vardı" diyerek 
açıkça anlayışlarını 
ortaya koymuştur. 
Yine AKP' nin bir 
milletvekili, Sivas 
katliamında kaybet

üyeleri ilk ziyaret
lerini Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a yaptılar. 
Dernek üyelerini 
makamında kabul 
eden Refik Yılmaz, 
hayırlı uğurlu 
olmasrtemen- 
nisinde bulundu. 
Dernek üyelerinin 
Umurbey Belediye 
eski binası ya da 
Kept müzesi olarak 
düşünülen ancak 
paşama ğeçiril 
meyen restoresi 
yeni yapılan eski 
imam hdtip kız 
lisesi .binasını talep 

tiğimiz aydanlardan 
şair Metin Altıok'un 
kızı Zeynep Altıok 
AkailT ya "Lütfen 
Sivas katliamını 
'şeriatçı kalkışma' 
olarak adlandır
mayın" açıkla
malarını yaparak, 
katliamda 
yargılananlar için 
"suçlu diyemeyiz” 
diyerek hangi 
güruhlara hizmet 
ettiklerini açık
lamışlardır.
Yine AKP'nin 
Diyarbakır 
Milletvekili ise, 
katliamcıları— 
aklayıp, "Keşke 
Aziz Nesin konuş
ul as aydı da katliam 
olmasaydı" diyerek 
suçu aydınlarımızın 
o parlak fikirlerine 
yıkmak dahi isten
miştir.
Bütün bu olup 
bitenler karşısında 
suçu ve suçluyu 
övenler hakkında 
işlem yapılmasını 
talep ediyoruz. 
İsimleri altta yazılı 
olan "Aydınlanma 
Şehitlerimiz" olarak 
tarihe geçen kayı
plarımızı saygıyla 
anıyor, sorumluların 
bir an öce ceza
landırılmasını isti 
yoruz. ” 

etmesi üzerine 
konuşan Yılmaz, 
Gemlik’te kamu 
yararına çalışan 
tüm dernek ve sivil 
toplum örgütlerine 
ayrım yapmadan 
destek olduklarını 
söyledi.
Yer taleplerini 
belediye meclis 
üyeleri ile birlikte 
değerlendirecekleri
ni kaydeden Refik 
Yılmaz, kimsesiz 
çocuk ve kadınlara 
yönelik her türlü 
organizasyona da 
destek olacakları 
sözünü verdi.

İP Gemlik İlçe Başkanı Muammer Çelik Sivas 
katliamının 19. yıldönümünde olayların ABD’nin emrindeki 

Glodyanın icraatı olduğunu söyledi. 

OlİllBt
Sivas katliamının 
19. yılı dolayısıyla 
bir basın açıklaması 
yapan İşçi Partisi 
İlçe Başkanı 
Muharrem Çelik, 2 
Temmuz 1998 tari
hinde Sivas’ta 
yaşanan Madımak 
Katliamının 
Cumhuriyet karşıtı 
kalkışma olduğunu, 
Madımak’ın hala 
yanmakta olduğunu 
söyledi.
Çelik, şöyle 
konuştu: 
"İP Gemlik İlçe 
Başkanı Muammer 
Çelik 2 Temmuz 
1993’de Sivas’ta 
yaşananlar 
"Cumhuriyet burada 
kuruldu, burada 
yıkılacak”, / 
"Kahrolsun laiklik, 
yaşasın şeriat” slo
ganlarıyla gerçek
leştirilen gerici bir 
ayaklanmadır. 
Bu Cumhuriyet, 
karşıtı kalkışmanın, 
Türkiye’nin 60 yıldır 
yaşadığı karşı
devrim sürecinin . 
önemli kilometre 
taşlarından biri 
olduğu bugün daha 
iyi anlaşılmaktadır

IGS SMiamıııı lanetledi
Türkiye Gençlik 
Birliği Gemlik İlçe 
Temsilciliği yayın
ladığı yazılı basın 
bildirisiyle 2 
Temmuz Sivas 
katliamını kınadı. 
Bildiride şu görüş 
lere yer yerildi: 
"Sözde Islamı savu
nan şeriat yanlısı, 
bağnaz, yobaz, milli 
ve manevi kültürden 
yoksun, Cumhuri 
yet ve laiklik karşıtı 
söylemleriyle 
başlayan, özünde 
Cumhuriyeti, 
Atatürkçülüğü, 
Kemalizmi, laikliği

Sorumluları, 
1970’lerden bu 
yana Amerikan 
emperyalizmimiz 
projelerinde yer 
alan hükümetler, 
onların kontrgeril- 
laları, Süper _ 
NATO’ları, Fethullah 
çı Gladyolarıdır. 
Aynı karanlık 
güçler, şimdi Türk__ 
Ordusu’na, İşçi 
Partisi’ne, yurtsev
erlere karşı "Ergene 
kon”, "Balyoz” adı 
altında tertiplerini 
sürdürüyorlar. _ 
Tıpkı İstiklal Savaşı 
mızın 23 iç isyanını 
kurgulayan ve 
uygulayan Kuvvayı 
İnzibaüye gibi, 
emperya fizmiri 
emrinde onun plan-- 
İarını uygulayan 
işbirlikçileri gibi, 2 
Temmuz 1993’te 
gerçekleştirdikleri 
Sivas katliamının ~ 
sorumluluğundan 
kurtulmak için yem 
tertipler hazırlıyor
lar. Geçtiğimiz gün
lerde JRT’de yayın
lattıkları sözde 
"belgesel”de, yargı 
kararlarıyla da sap
tanmış gerçekleri 

hedef alan ve Alevi 
vatandaşlarımıza 
yönelikmiş gibi 
lanse ettirilen 
katliamdır 2

-Temmuz: Madımak 
Oteli’ni ateşe verip, 
bu yurdun aydın- 1 
İarını, çağdaşlarını 
ölüme götürmeye 
çalışan, katli vacip 
gören, ellerini karı, 
gözlerim kin ve 
nefret bürümüş, 
milli mücadelede ön 
safta yer alan 
Ataları için birer yüz 
karası olmuş yeşil 
kuşağın fertlerini, 
katliamdan 19 yıl 

tahrif ederek, 
neredeyse katliamın 
mağdurlarını, 
katliamı 
düzenleyenler 
olarak ilan etmeye 
kalktılar. Tekrar vur
guluyoruz: 
Bu katliamı hukuki 
yollardan düşür 
meye çalışsalar da 
hiçbirzaman 
Atatürkçülerin, 
Cumhuriyetçilerin, 
Devrimcilerin ve 
Türk Milletinin vic
danından söküp , 
atamayacaklardır. 
Sivas katliamı, 
ABD’nin emrindeki 
Gladyo’nun bir 
icraatıdır. Bu terti 
bin sorumluları 
şimdi iktidardırlar. 
Dünkü Sivas 
katliamcılarının 
avukatı, bugün 
bakanlık koltuğunda 
oturmaktadır.
Amahiç kimsenin 
kuşkusu olmasın; 
kaçınılmaz olarak 
kurulacak bir 
Milli Hükümet 
önderliğindeki 
Cumhuriyet itfaiyesi 
Madımak yangınım 
söndürecektir.” 

sonra, bugün, her 
yıl olduğu gibi 
lanetliyoruz...
Madımak 'ta gerçek^ 
Işştiremeğikleri aşü 
niyetlerini; bugün? ? 
yavaşyavaşiktidar 
koltuklarında 
gerçekleştirme eğili
minde olanlara 
Madımak'ta yanan 
ateşin sönmediğini, 
o ateşin tüm Türk 
Yurdunu aydınlata
cağını, zaman 
aşımıyla kurtarmaya 
çalıştıkları kişiliksiz 
kişilerden hesap 
sorulacağını hatır
latıyoruz... ”r. nhmat
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Belediyespor’da yönetim inere teslim edildi
Gemlik Belediyespor 
Kulübü’nün yapılan 
genel kurul toplan
tısında, Mahir 
Gencer başkanlığın 
daki CHP’li yönetim, 
AKP’li Meclis üyeleri 
ne devredildi.
Gemlik Belediye 
spor’un yeni Başka 
nı AKP Belediye 
Meclis üyesi Turan 
Alkış oldu.
Cumartesi günü 
Belediye Sosyal 
Yaşam Merkezi’nde 
yapılan genel kurul 
toplantısına genel 
kurul üyesi CHP ve 
AKP’li üyelerin bir 
bölümü katıldı.
Divan Başkanhğı’na 
Fikret Çolakoğlu 
yazmanlıklara Çiğ
dem Kuş ve 
İbrahim Tokgöz 
geurııaT.
Yönetim Kurulu 
adına Gemlik 
Belediyespor 
Kulübü’nün faaliyet 
raporunu okuyan 
Mahir Gencer, kulüp 
çalışmaları hakkında 
genel kurula bilgiler 
verdi.
Gencer, zor ve sıkın
tılı bir dönem geçir 
diklerini, kulübün 
mali yönden destek
lenmesi gerektiğine 
dikkat çekerek, 
belediyenin desteği 
olmadan alt yapıya

hizmet veren çok 
branşh bir spor 
kulübünün yaşatıl
masının zor 
olduğunu söyledi. 
Çalışma raporunun 
okunmasından 
sonra rapor oy bir
liği ile kabul edildi. 
Divan Başkanı Fikret 
Çolakoğlu yaptığı 
konuşmada, dar 
imkanlarla kulübü 
başarıya götüren 
Mahir Gencer ve 
arkadaşlarına 
teşekkür eti.
Turhan Alkış da 
konuşmasında, yerel 
yönetimlerin asıl 
görevlerinin artık 
sosyal paylaşımı 
genişletmek olduğu
na dikkat çekerek, 
“Hükümet bile bu 
konuda yasalar 
çıkarıyor. Gemlik 

Belediyespor’un 
oluşumunda demo 
rize çalışma dönemi
nin sıkıntılı geçiril 
meşine rağmen 
başarı ile çıkılmıştır. 
Ciddi, disiplinli 
kulüp elemanlarının 
branşlarda işlerini 
ciddiyetle yapması 
başarıya etken oldu. 
Anne ve babalar 
hiçbir sıkıntı çekme
den çocuklarını 
güvenerek kulübe 
spor yapmaya gön
derdiler. Arkadaşları 
miza teşekkür ediyo
rum." dedi.
Daha sonra, Hesap 
raporunun okun
masına geçildi. 
Kulübün 186 bin lira 
Buski’ye borcu 
bulunduğunu 
belirten Mahir 
Gencer, raporu 

okudu. Hesap 
raporu genel kurulda 
bir red oyuna karşın 
oy çokluğu ile kabul 
edildi. Denetim 
Kurulu raporunu 
denetmen Necdet 
Ersoy okudu. 
Denetleme kurulu 
raporunun oy birliği 
ile kabulünden 
sonra yeni yönetim 
denetim kurulu 
seçimlerine geçildi. 
Mahir Gencer’in 
aday olmadığı yöne
tim kurulu seçim
lerinin açık oy ile 
yapılmasının kabu 
lünden sonra yöne
tim kurulunu oluştu
ran tek liste okundu. 
Listede 3 CHP li 
meclis üyesi 6 da 
AKP’li meclis üye
sine yer verildi.
Böylece kurulduğun

dan beri CHP’lilerin 
çoğunluğunda olan 
Gemlik Belediyespor 
Kulübünün CHP li 
üyeleri, görevi 
AKP’li meclis üyele 
rine devretmiş oldu
lar.
Gemlik Belediyespor 
Yönetiminde şu 
kişiler bulunuyor. 
Binali Derin (CHP), 
Zafer Ülgen (CHP), 
Cemil Kurt (CHP), 
Turan Alkış (AKP), 
Aydın Bayraktar 
(AKP), Abdullah 
Özden (AKP), Gökay 
Bilir (AKP), Refik 
Yılmaz (AKP), 
Necmettin Rama 
(AKP) 
Denetim Kuruluna 
ise Çiğdem Kuş 
(AKP), Gürhan 
Çetinkaya (CHP), 
Aslan Özaydın 
(AKP) oy birliği ile 
seçildiler.

ÇALIŞANLARIN 
HAKKI 
KORUNMALI 
Yeni yönetim ve 
denetim kurullarının 
seçiminden sonra 
konuşan eski 
Başkan Mahir 
Gencer, yeni yöne
timin bir koalisyon 
şeklinde olmasının 
enerji yaratacağını 
söyledi.
Gencer, “Kulübün 

arkasında belediye 
olmadığı takdirde iş 
yapmak zorluğunu 
yaşadık. Sizler, 
inanıyorum ki bu 
zorluğu aşacaksınız. 
Belediyeden 
gereken desteği ala
caksınız. Biz, kurul
duğundan beri çıkan 
personelimiz yerine 
yenisini almadık. 
Mevcut arkaçlarımız 
işlerinde başarılı 
kimselerdir. Her biri 
anne ve babadır. İş 
güvenliklerine saygı 
göstereceğinize 
inanıyon ve bunu 
sizlerden istiyorum." 
dedi.
Turhan Alkış’ın 
teşekkür konuş
masından sonra, 
Mahir Gencer yeni 
yönetim kurulu 
üyelerine tesisi 
gezdirdi, onlara 
çalışmaları hakkında 
bilgiler verdi. 
Daha sonra yapılan 
yönetim kurulu 
görev dağılımında 
Turan Alkış Gemlik 
Belediyespor 
Kulübü 
Başkanlığına, Aydın 
Bayraktar Başkan 
Yardımcılığına, 
Gökay Bilir Genel 
Sekreterliğe, 
Abdullah Özden de 
saymanlığa seçildi 
ler.

PLAKET ■ KUPA VI MADALYA ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketlerİstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı No: 3/ B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0 224) 513 55 95

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - ORGANİZASYON VETABIM
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U-19'lar şampiyonluğu kutladı

Umurspor U-19 
takımı şampiyon
luğu Umurbey 
Aytepe Restoran da 
düzenlenen yemek 
ile kutladı. 
Geçtiğimiz hafta 
sonu Gemlik İlçe 
Stadı'nda oynanan 
maçta 
Kurşunluspor'u 
6 - 0 yenerek 2.

9 takımın yer aldığı 
gurupta oynadığı 16 
maçın 15’ini kazanıp 
sadece bir maçta

berabere kalan 
Umurspor, 
89 gol atıp 13 gol

yerken aynı

zamanda namaglûp 
şampiyon unvanını 
da kazanmıştı.
Kutlama Yemeğine 
Klübün Futbolcuları 
ve yöneticileri 
katılırken, 
Klüp Başkanı Erkan 
Çipli; ‘’U-19 
Gençlerde 1. lige 
çıktık. Seneye işimiz 
daha zor olacak,

ELEMAN
COPY CENTER’DE 

ÇALIŞACAK GRAFİK 
TASARIM YAPABİLEN 

VE MÜCELLİT ELEMAN , 
ARANIYOR ?

Müracaat Tel : 
513 56 82

Amatör küme 1. 
grupta bitime 2 hafta 
kala şampiyon
luğunu ilan etmişti.

Gençlerimizin azmi 
ile orada da başarılı 
olacağız” şeklinde 
konuştu.

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

glm# sekeri

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

İKİ RİNAMIZLA ATAYÜRK 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

Cemliksnor yola Ortıan 
Koc ile taam edecek

Gemlikspor olağan 
kongresi Pazar günü 
klüp binasında 
gerçekleşti.
Kongreye tek listeyle 
giren Orhan Koç 
yapılan açık oyla
mayla tekrar kulüp 
başkanlığına getirildi. 
Gemlikspor’un daha 
iyi yerlere gelmesi

için çalışacaklarını 
belirten Koç, geçen 
sezon yakalanan 
Play-off başarısını 
daha ileriye taşıya
caklarını, Gemlik 
halkının da desteği 
ile her şeyin 
mümkün olacağını 
belirtti.
Gemlikspor Yönetim

Kurulu şu isimlerden 
oluştu.
Orhan Koç, 
Fatih Keke, 
Coşkun Güneş, Salih 
Yılmaz, Mehmet 
Göral, Ersin 
Kahraman, Mehmet 
Cesur, Bekir Sami 
Ufuk, Emir Ertem, 
Murat Yavuz.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik 
Belediyesi’nin 
Gençlik Hizmetleri 
İlçe Spor Müdürlüğü 
ile ortaklaşa orga 
nize ettiği Voleybol 
Yaz Turnuvası final
leri yapıldı.
İlçe Spor Salonu’nda 
13 Haziran’da 10 
takımın mücadelesi 
ile start alan turnu
vada rakiplerini bire 
birer yenerek finale 
kalmayı başaran 
Gemport ile Ayşe 
Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu en 
büyük olmak adına 
kapıştı. Profesyonel 
lig müsabakasını 
aratmayan finalde 
rakibini 3-1 ile yenen 
GEMPORT şampi 
yon oldu. Üçüncülük 
maçında ise 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’ni 
3-0’hk net skorla 
geçen Aksa 
Doğalgaz büyük 

beğeni topladı. 
Turnuvanın şampi 
yonu GEMPORT’a 
madalyalarını ve 
kupasını Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz verdi.
Turnuvanın İkincisi 
Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulunun 
kupa ve madafyasım 
Gençlik Hizmetleri 
İlçe Spor Müdürü 
Ahmet Adil Tunç 
takdim ederken, 
üçüncü Aksa 
Doğalgaz’a Voleybol 
İl Temsilcisi Ali 
Bağde, 4. Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesine de kupa 
ve madalyalarını 
GEMPORT İnsan 
Kaynakları Müdürü 
Özcan Erdem sundu. 
Büyük ilgi gören ve 
ayakta alkışlanan 
final maçı ise nefes
leri kesti.
İlk sette rakibine

bariz üstünlük kuran 
GEMPORT bu setten 
25-15 galip ayrıldı. 
İkinci sette pes 
etmeyen Ayşe Ziver 
Karataş İlköğretim 
Okulu, 16. sayıya 
kadar geride 
götürdüğü karşılaş
mayı, 23-23’e kadar 
beraberlikle taşıdı. 
Setin sonlarında 
müthiş savunma 
gösteren Ayşe Ziver 
Karataşh voleybol
cular skoru 25-23 ile 
eşitlemeyi başardı. 
Maçın üçüncü seti 
ise dünya kupası 
finali havasındaydı. 
15. sayıya kadar 
önde giden GEM
PORT, bir ara 19-16 
geriye düştü. Maç 
20-20’den sonra 
sürekli eşitlikle 
uzadı. Ancak setin 
sonlarında kon
santrasyonunu kay
betmeyen GEM
PORT 30-28’lik skor

la durumu 2-1’e 
getirdi.
GEMPORT’ta Çakır, 
Mustafa ve Onur 
dikkat çekerken, 
Suat, Alaattin ve 
Tahsin’in çabaları 
Ayşe Ziver Karataş’a 
yetmedi. Skoru 
tekrar eşitlemek 
isteyen Ayşe Ziver 
Karataş dördüncü 
sette 8-6 üstünlüğü 
ele geçirmesine rağ
men, 13-10’luk 
geriye düşüş yaşadı. 
Setin ortalarında 16- 
16, 18-18, 21-21 gibi 
eşitlikler yaşandı. 
Ancak GEMPORT 
yine etkili bir oyunla 
bu seti 25-23 ile 
maçı da 3-1 ile 
kazanmasını bilip, 
şampiyon olmayı 
başardı.
Turnuvaya katılan 
tüm takımlara 
teşekkür eden 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik

Yılmaz, barışın, 
kardeşliğin, dostluk 
ve centilmenliğin 
kazandığını 
belirterek, futbol ve 
basketboldan sonra 
voleybolda da 
ilçenin spora doy
duğunu hatırlattı. 
Turnuvaların devam 
edeceğini ifade eden 
Refik Yılmaz, 
spordaki tesisleşme 
hamlesinin de 
artarak devam ede
ceğini söyledi. 
Voleybolcuların 
Gemlik Belediye 
Spor Voleybol 
Takımı kurulsun, 
profesyonel anlamda 
liglerde mücadele 
edelim önerisini de 
destekleyen Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, “Bu turnu
valar görüldü ki çok 
önemli cevherleri de 
ortaya çıkarıyor. 
Aynı turnuvayı son

baharda çok daha 
fazla takımın 
katılımıyla yeniden 
yapalım. Burada par
layacak yıldızlarla bu 
takımı kuralım. Hep 
birlikte her spor 
branşında Gemlik’in 
adını duyuralım" 
dedi.
Önerinin kabulü ve 
yeni turnuvanın 
sözü üzerine 
sporcular uzun süre 
Refik Yılmaz’ı 
alkışladı. Kupa 
dağıtım töreni son
rasında ise baklava 
partisi 
organize edildi. 
Sporcuların 
birbirlerini tebrik 
etmesi de turnu
vanın sadece 
şampiyonluk adına 
değil, centilmenlik 
ve kardeşlik adına 
da önem 
taşıdığının bir 
başka göstergesi 
oldu.

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

tllimiHUlÜİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4312 
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 
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 
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 1453:1130 
14.30-17.30-20.30 

Rez. Tel: 51415 00
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UMUBSPOR’A YAZIK OLDU
Seyfettin Şekersöz

İkinci Küme 7. 
gurupta maçların 
bitimine 1 hafta kala 
kendi evinde oyna
ması gereken 
Bordospor maçı 
deplasmana alınan 
Umurspor, üstün 
oynadığı maçta 
yediği talihsiz golle 
lider Bordospor’a 1- 
0 yenildi. 
Geçtiğimiz hafta 
Gemlik’te oynanan 
Çotanakspor- 
Bordospor arasında
ki olaylı maçtan 
sonra İl Tertip 
Komitesi’nin tedbir 
olarak Merinos 
sahasında oynanan 
maça genç takım 
ağırlıklı çıkan 
Umurspor üstün 
oynamasına rağmen 
kale önünde 
yakaladığı pozisyon
larda golü bula
mayınca sahadan 
mağlup ayrıldı. 
Umurspor yönetimi 
ise Umürspor’un 
sahasının kapanma
masına rağmen bu 
maçı Merinos 
sahasına aldığı için 
İl Tertip Komitesi’ne 
sitem ederken, 
kendilerinin deplas
mana getirildiğini 
savundular. 
Geçen hafta 
Gemlik’te oynanan 
ve olayların çık
masıyla bitirile
meyen Çotanakspor 
maçını 3-0 hükmen 
kazanarak ikili aver
ajda rakibine üstün
lük sağlayan Bordo 
spor, Gemlik’te 
oynanması gereken 
Umurspor maçı ted
bir olarak Merinos 
sahasında oynandı. 
Maça cezalı as fut
bolcularından yok

sun başlayan 
Bordospor karşısın
da 8 futbolcusu 
genç takımdan olu 
şan Umurspor ilk 
dakikalardan itiba 
ren rakip kaleye gol 
için gelmeye 
başladı.
Bordospor’un uzun 
toplarla ileride

Reşat’ı pozisyona 
sokma düşüncesi 
karşısında genç 
Umurspor yerden 
yaptığı paslarla 
geldiği rakip kalede 
bir çok pozisyon 
buldu.
3. dakikada gelişen 
atakta Reşat topa iyi 
vuramayınca gol

kaçtı.
12. dakikada 
Ufuk’un sol çapraz
dan şutu Bordospor 
kalecisinde kalırken 
35. dakikada gelişen 
Bordospor atağında 
Zeki’nin şutunda 
kaleci Ömer gole 
izin vermedi ve ilk 
yarı golsüz kapandı.

İkinci yarıya mutlak 
gol için atak 
başlayan 
Bordospor’da 50. 
dakikada gelişen 
atakta penaltı nok
tasına ortalanan 
topa Reşat iyi vura
madı.
61. dakikada 
Umurspor’dan 
Okan’ın şutu direk 
dibinden dışarı 
giderken 74. dakika
da Bordospor’un 
kullandığı ceza 
atışında üst direğe 
gelen sert topu kale
ci Ömer kornere 
tokatladı. Köşe 
atışında gelen top 
kaleci ve defansı 
geçince arka direkte 
Kemal’in göğsünden 
filelere gidince 
Bordospor 1-0 öne 
geçti.
Yediği golden sonra 
beraberlik için rakip 
kalede gol arayan 
Umurspor bu şansa 
90. dakikada çok 
yaklaştı.
Yaklaşık 20 metre 
rakiplerini çalımla 
geçen Ömer Faruk 
ceza sahasına 
girmeden Erkan 
tarafından 
düşürüldü, Erkan 
direk kırmızı kart 
görerek oyun dışın

da kaldı. 
Kullanılan ceza 
atışından gol 
gelmeyince Bordo 
spor ölüp ölüp 
dirildiği Umurspor 
maçını 1-0 kaza
narak şampiyonluk 
turunu gelecek hafta 
oynayacağı Kumla 
Gençlikspor maçına 
bıraktı.
SAHA : Merinos 
HAKEMLER: 
Erhan Sönmez 5, 
Rüştü Baykal 5, 
Hüseyin Sönmez 
Kumral 5, 
UMURSPOR : 
Ömer 5, Enes 5, 
Halil 6, Emrullah 6, 
Mustafa 6, Yavuz 6, 
Mert 5, (Can 2) 
Hakan 5, Okan 5, 
(Serdar Şık 2) Ömer 
Faruk 6, Ufuk 4, 
(Serdar Hançer 3) 
BORDOSPOR : 
Mustafa 5, Suat 5, 
Gürkan 5, Erkan 6, 
Onur Portakal 6, 
Kemal 6, Cihan 5, 
(Ozan 2) Cemil 5, 
Zeki 5, (Ömer 2) 
Reşat 5, Orhan 4, 
(Emre 3)

GOL : Dk. 76. Kemal, 
(Bordospor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 90. Erkan, 
(Bordospor)

DAVETİYE BİZİ İYİ İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
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to. Mehmet Cemiz Goral'ı anıyoruz
Gazetemiz Eski Sorumlu Müdürlerinden Av. Mehmet Cengiz Göral, öldürülüşünün 33. yıldönü 
münde Adliye Köyü’ndeki mezarı başında anılacak. Bugün saat 15.oo de, Cengiz Göral’ın annesi 
Renginaz Göral, Eşi Ayhal Göral, kızı Özgür Göral, Bursa Barosu temsilcileri, avukat arkadaşları, 
gazetemiz sahibi Kadri Güler, CHP İlçe örgütü temsilcileri, ADD temsilcileri ve sevenleri, Mehmet 
Cengiz Göral’ın mezarı başında saygı Duruşunda bulunacaklar. Daha sonra Cengiz Göral ile ilgili 
konuşmalar yapılacak, şiirleri okunacak, ailesine taziyede bulunulacak.
Cengiz Göral, 3 Temmuz 1979 günü Bursa Çağdaş Gazeteciler Derneği’nden çıktıktan sonra, Bursa 
Mahfel Kıraathanesi önünden yürüyerek, Sakal Döken Caddesi’ndeki evine 50 metre kala, ülkücü 
bir katil tarafından başına arkasından sıkılan tek kurşunla öldürülmüştü. Mehmet Cengiz Göral, 
gazetemizde 1976 yılında Sorumlu Müdürlük yapmaya başladı ve 2. sayfamızda Görüş adlı köşe 
sinde ölümüne dek haftalık yazılar yazdı. Bu yazıları daha sonra “Demokrasi Adına” adlı bir kitapta 
toplandı. Kitabın 2. baskısı Bursa Barosu tarafından 2005 yılında yeniden basıldı.
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Ilım yolla iki 
tel ölü 5 »aralı
Bursa'da aynı yolda kısa süre 
arayla meydana gelen trafik 
kazalarında 1 kişi hayatını kay
betti, 5 kişi yaralandı. Syf3’de

Win Milli dönemi MlllM
Gemlik Rotary Kulübü’nün geçtiği 
m iz günlerde Atamer Hotel’e yaptığı 
devir teslim töreninde Dönem 
Başkanı Serdar Kara, görevini 
Hasan Hamaloğlu’na devretti.
Gemlik Rotary Kulübü üyelerine 
teşekkür plaketi verilen gecede, 
Rotaract Kulübü’nün başkanlık 
devir teslim töreni yapıldı. 2011- 
2012 Rotaract Kulübü Başkanı 
Selim Solaksubaşı, görevi Asena 
Güler’e devretti. Haberi sayfa 4’de

YURT genelinde 
başlatılan ’E- 
Reçete’ adı 
verilen elektronik 
reçete uygula
masında aksaklık
lar nedeniyle has
tanın ilaca ulaş
masında sorunlar 
yaşandığı

bildirildi.
Tüm Eczacı İş 
verenler Sendikası 
(TEİS) tarafından 
’Çalışmayan E- 
reçete sistemi 
hakkında bilgilen 
dirme’ başlığıyla 
açıklama yaptı.
Haberi sayfa 9’d a

Gine Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Mehmet Cengiz Göral’ı anarken
Mehmet Cengiz Göral’ı kaybetmemizin üzerinden 

33 yıl geçti.
O hain bir pusuya kurban gitti.
Katili ülkücü genç, Mehmet Cengiz’i hiç tanımı 

yordu. O’na vur emri verilmişti!.
Evine, eşine ve kızlarına kavuşmak, Bursa Sa 

kaldöken Caddesi’ndeki evine girmek üzereydi. 
Arkasından beynine sıkılan bir kurşunla bedenini 
ortadan kaldırdılar.

Aradan bunca yıl geçmesine karşın, O ve 
düşünceleri yaşıyor.

Cengizler, Uğurlar, Hablemitoğulları, Çetin 
Emeçler, Abdi İpekçiler ölmüyor...

Onları öldüremiyorlar...
Bugün O’nu yine annesiyle birlikte, eşi Ayhal ve 

sevgili kızı özgür, avukat dostları, demokrasiden, 
özgürlükten, emekten yana olan arkadaşları ve 
CHP’II ülküdaşları Adliye Köyü’nde anacaklar.

Devamı sayfa 4’de

Başsavcılıktan 
Açıklama: "Ocalan 
Imralı'dan Dışarı 
Çıkarılmamıştır"

Emekliye zam 
farkı üfleniyor
Emeklilerin 1-5 
Temmuz arasında, 
yılın ikinci yarısı 
için belirlenen 
yüzde 4 zam ve 
farkları ödenecek. 
Kurum rakamlarına

göre şu anda 1.042 
lira olan en düşük 
memur emeklisi 
maaşı, yüzde 4'lük 
artışla 1.084 lira 
olacak.
Haberi sayfa 9’da

Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığı, 
bölücü başı 
Abdullah Ocalan'la 
ilgili haberler üzer
ine yaptığı yazılı 
açıklamada, 
"Öcalan Imralı 
Cezaevi dışına 
çıkarılmamıştır; 
halen Imralı F Tipi 
Yüksek Güvenlikli 
Cezaevi'nde ceza
sını çekmektedir" 
denildi.
Açıklamada,

Hükümlü hiçbir 
şekilde cezaevin
den çıkarılmamış 
olup, halen Imralı 
F Tipi Yüksek 
Güvenlikli 
Cezaevi'nde 
cezasını infaz 
etmektedir. 
Haberlerde 
yer alan iddialar 
hiçbir şekilde 
gerçeği yan 
sıtmamaktadır" 
denildi.
Haberi sayfa 5’de

KPSS sınavına giriş 
helgeleri yayımlandı
Lisans mezunları 
için düzenlenecek 
KPSS giriş bel
geleri ÖSYM'n in 
internet sitesinde 
yayımlandı. 
ÖSYM'den yapılan 
duyuruda, 7 Tem 
muz Cumartesi

günü sabah ve öğ 
leden sonra, 8 Tem 
muz Pazar günü 
sabah ve öğleden 
sonra olmak üzere 
dört oturumda, il 
merkezleriyle Lef 
koşa'da yapılacağı 
anımsatıldı. 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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En Önemli An, En Önemli Kişi
Yaşamımızda her 

şeyin bir önemi ve 
önceliği vardır. Bu 
gerçeği biliriz ama bir 
türlü sırasını saptaya
nlayız. Onun için olay
ları akışına bırakmak 
galiba en iyisi... 
Çünkü yaşam 
dinamiği içinde önce
likleri de kendiliğinden 
belirliyor.

Bir hikâyeyle düşün 
cemizin doğruluğunu 
anlatalım.

Biraz uzunca ama 
sabır...

Bir zamanlar kralın 
birinin aklına şöyle bir 
düşünce gelir;
“Eğer bir işe ne 

zaman başlayacağımı, 
kimi dinleyeceğimi ve 
yapmam gereken en 
önemli şeyin ne 
olduğunu bilseydim, 
giriştiğim her işi 
başarırdım.”

Krallığın dört bir 
yanına, kim kendisine 
bir iş için en uygun 
anı, bu iş için en 
gerekli kişinin kim 
olduğunu ve yapılması 
gereken en önemli 
şeyin ne olduğunu 
öğretirse ona büyük 
bir ödül vereceğini 
duyurdu.

Bilgeler kralın huzu
runda toplandı; fakat 
sorulara verdikleri 
yanıtlar kralı tatmin 
etmedi.

Doğru yanıtları bul

madığı için yakınların
daki bir bilgeye danış
maya karar verdi.

Kralın danışmaya 
karar verdiği bilge 
kişi, bir ağaç kovuğun
da yaşıyor; yanına 
halk dışında kimseyi 
kabul etmiyordu. Bu 
nedenle kral, halktan 
biri gibi giyindi ve yola 
düştü. Bilge kişinin 
yaşadığı kovuğa yak
laştıklarında, kral atın
dan indi ve koru
malarını orada bırakıp 
yola tek başına koyul
du.

Bilgenin olduğu yere 
vardığında onu, 
yaşadığı kovuğun 
önüne çiçek tarhları 
kazarken gördü.
“Ey bilge kişi, size 

birkaç önemli konuda 
danışmaya geldim, 
Doğru şeyi doğru 
zamanda yapmayı 
nasıl öğrenebilirim? 
En fazla gereksinim 
duyduğum, dolayısıyla 
ötekilerden daha fazla 
ilgi göstermem gere 
ken kişiler kimdir? En 
önemli ve her şeyden 
önce gelen sorum ise 
şu: Kendimi vermem 
gereken işler ne 
lerdir?” .

Bilge, büyük bir 
dikkatle kralı dinledi 
ancak yanıt vermedi. 
Yapmakta olduğu işini 
sürdürdü.
“Yoruldunuz” dedi 

kral. “Küreği bana 
verin de siz biraz din
lenin.” Bilge kişi, “Sağ 
olun” dedi ve küreği 
krala verdi, yere otu
rup dinlenmeye 
başladı. Kral, iki tarh 
kazdıktan sonra soru
larını yineledi.

Bilge kişi, ona yanıt 
vermek yerine ayağa 
kalktı; elini küreğe 
uzattı ve
“Siz biraz dinlenin; 

bir parça da ben 
çalışayım” dedi. Fakat 
kral, küreği ona ver
medi; tarh kazmayı 
sürdürdü. Saatler bir
birini kovalıyor, güneş 
yavaş yavaş ağaçların 
ardından batmaya 
başlıyordu. Sonunda, 
kazmayı toprağa 
saplayıp bilgeye 
döndü:

“Ey bilge kişi, senin 
yanına, sorularıma bir 
yanıt bulmak için 
geldim, Eğer yanıt ver
meyeceksen, söyle de 
evime döneyim.”

Bilge kişi, gözlerini 
uzaklara dikti: “Bak, 
bir adam koşarak 
buraya geliyor, 
Bakalım kimmiş, ne 
istiyormuş...” /

Kral, arkasına 
döndüğünde, bir 
adamın koşarak kendi
lerine doğru geldiğini 
gördü. Adamın karnı
na bastırdığı ellerinin 
altından kan sızıyordu.

Kralın yanına ulaşınca, 
kendinden geçerce
sine inledi; sonra da 
bayılıp yere düştü. 
Kral ve bilge kişi, 
hemen adamın üstün
deki elbiseleri 
çıkardılar. Karnında 
büyük bir yara vardı. 
Kral, yarayı elinden 
geldiğince yıkadı; 
mendiliyle ve bilge 
kişinin havlusuyla 
sardı; kanı durdurdu. 
Adam, bir süre sonra 
kendisine gelince içe
cek bir şey istedi. 
Kral, dereden taze su 
getirdi, verdi.

Bu arada akşam 
olmuş, hava soğumuş
tu. Kral, bilge kişinin 
de yardımıyla, yaralı 
adamı kovuğa taşı
yarak yatağa yatırdı. 
Yatağa uzanan adam, 
gözlerini kapatıp derin 
bir uykuya daldı.

Kral öylesine yorul
muştu ki eşiğin dibine 
çöktü ve orada 
uyuyakaldı; kısa yaz 
gecesi boyunca delik
siz bir uyku çekti.

Sabah uyanınca 
yatakta uzanmış ve 
canlı gözlerle dikkatle 
kendisine bakan 
yabancının kim 
olduğunu anımsamaya 
çalıştı. Kralın 
uyandığını gören 
adam, zayıf bir sesle 
“Beni affedin” dedi 
krala., 

Kral, “Sizi tanımıyo
rum. Üstelik affedile
cek bir şey yap
madınız ki” dedi.

Adam, konuşmasını 
kesmedi: “Siz beni 
tanımıyorsunuz, ama 
ben sizi tanıyorum. 
Ben, kardeşimi 
astırdığınız ve mal
larını elinden aldığınız 

için sizden öç almaya 
yemin etmiş bir düş
manınızın!. Tek 
başınıza bilge kişiyi 
görmeye gittiğinizi 
öğrendim ve dönerken 
yolda sizi öldürmeye 
karar verdim. Ama 
akşam olduğu halde 
dönmediniz. Ben de 
pusuya yattığım yer
den çıkıp sizi aramaya 
koyulduğumda, koru
malarınıza yaka
landım. Onlar beni 
tanıdılar ve öldürmek 
istediler. Ellerinden 
kurtuldum; ama 
yaralıydım; yaramdan 
kan akıyordu. Siz dün 
akşam yaramı sar- 
masaydınız, kan kay
bından ölürdüm. Ben 
sizi öldürmek istedim; 
fakat siz benim 
yaşamımı kurtardınız. 
Eğer yaşarsam, şimdi
den sonra en sadık 
köleniz olarak size 
hizmet edeceğim ve 
oğullarıma da aynı 
şeyi yapmalarını emre
deceğim. Affedin 
beni.”

Kral, düşmanıyla bu 
denli kolay barıştığı ve 
onun dostluğunu 
kazandığı için çok 
mutlu oldu.

Onu yalnızca affet
mekle kalmadı; uşak
larını ve kendi dok
torunu gönderip onun 
tedavisini yaptıra
cağını da söyledi. 
Ayrıca, el koyulan tüm 
mallarının geri verile
ceğini de bildirdi.

Yaralı adamla 
vedalaşan kral, 
kapının önüne çıktı ve 
orada yine çiçek tarhı 
kazan bilgeden, soru
larına yanıt vermesini 
bir kez daha istedi. 
“Siz, beklediğiniz 

yanıtınızı çoktan 
aldınız” dedi bilge ve 
şöyle sürdürdü söz
lerini: “Dün eğer 
benim güçsüzlüğüme 
acımayıp şu tarhları 
kazmasaydınız, 
buradan ayrılacaktınız 
ve geri dönerken şu 
adamın saldırısına 
uğrayacaktınız. Yani 
dün sizin için en 
önemli an, tarhları 
kazdığınız andı. Sizin 
için en önemli kişi 
bendim ve sizin için 
en önemli iş, bana iyi
lik yapmaktı. Daha 
sonra yaralı adam 
koşarak geldi 
yanımıza.

Sizin için en önemli 
an, onunla 
ilgilendiğiniz andı. 
Çünkü eğer onun 
yaralarını sarmasay- 
dınız, o adam sizinle 
barışmadan ölecekti. 
Dolayısıyla o zaman 
sizin için en önemli 
kişi oydu.

Ve yine o zaman en 
önemli işiniz de onun 
için yaptıklarınızdı.”

Bilge, bunları 
söyledikten sonra 
krala bir de öğüt verdi:
“Sizin için en önemli 

anın, içinde bulun
duğunuz an olduğunu 
hiçbir zaman unut
mayın. Çünkü, yalnız
ca o an, elimizden bir 
şey gelebilir. Sizin için 
en önemli kişi ise o an 
birlikte olduğunuz 
kişidir.

Çünkü hiç kimse, bir 
başka kişiyle bir daha 
görüşüp görüşmeye
ceğini bilemez. Ve 
sizin için en önemli iş, 
iyilik yapmaktır. 
Çünkü, kişinin bu 
dünyaya gelmesinin 
tek nedeni budur.”

tetlwnra mm salısı Mi» w
Saadet Gemlik İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen, yabancılara 
toprak satışı ile ilgili 
olarak açıklamada 
bulundu.
Özmen, yaptığı açık
lamada şunları 
söyledi:
“Daha önce yap
tığımız basın açıkla
ması ile iktidarı, 
muhalefeti ve mil
letimizi yabancılara 
toprak satışını 25 
dönümden 600 
dönüme çıkaran 
kanunun ileride 
karşımıza çıkaracağı 
ile ilgili açıklamalar
da bulunmuştuk.
Yaptığımız bu 
uyarıların ne iktidar

partisi ne de muhale
fet partileri tarafın
dan dikkate alınma 
ması ve Anayasa 
Mahkesine itiraz 
süresinin dolmasına 
az bir süre kala tüm 
gücümüzle haykırı 
yor ve bu kanun ülke 

bütünlüğümüzü 
tehdit eden kanun
dur diyoruz. İktidar 
partisinin işbirlikçi 
yapısı nedeni ile 
yanlıştan dönmeleri 
umudumuzun zayıf 
olduğunu belirtmek 
isteriz dedi.

Saadet partisi olarak 
anlamakta zorlandık
ları konunun 
muhalefet parti
lerinin iktidarın çizdi 
ği gündemin peşine 
düşüp böylesine 
önemli bir konuda 
Anayasa Mahkesi’ne 
kanunun iptali için 
başvurmaacağız. ” 
Yabancılara toprak 
satışının kanunlaşa
cağı günlerde iktida 
rın Başkanlık sistem
ini gündeme getirdi 
ğini hemen akabin 
de de kürtaj konusu
nun tezgahlandığını 
belirten Özmen, 
Ülkemizin aleyhine 
olan çok tehlikeli bir 
kanunun bu şekilde 

perdelendiğini söyle
di.
“Milletin isteklerine 
bir nebze olsun şifa 
olacak kanunlar için 
hemen Anayasa 
mahkemesine koşan 
CHP'nin bu konuda 
sessiz kalması 
anlaşılabilir değil 
dedi.
4+4+4 ün iptali için 
Anayasa Mahke 
mesi’ ne koştunuz 
şimdi ne diye bekli 
yorsunuz” diye 
CHP'ye seslenen 
Özmen, MHP'ninde 
hiçbirşey yapmadı 
ğım sadece konuş
tuğunu dile getirdi. 
Milli Görüşün tek 
temsilcisi Saadet 

eğer mecliste temsil 
«diliyor olsa idi 
böyle bir kanunu 
iktidar partisinin 
meclise getiremeye
ceğini dile getiren 
Özmen, “Milletimize 
herzaman söylediği 
miz gibi AKP ile 
Saadet arasında YER 
ve YÖN farkı 
olduğunu bunu 
görmek isteme yen 
gözlerin tıpkı
28 Şu bat'ta Hocamızı 
anlamayanların, 
15 sene sonra 
gerçekle ri görmesi 
gibi bu farkı göre
ceğini o zamanda 
iş işten geçmiş 
olmaz inşaallah” 
dedi.
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ftynı yolda illi kaza: 1 iilü 5 yaralı
Bursa'da aynı yolda 
kısa süre arayla 
meydana gelen 
trafik kazalarında 
1 kişi hayatını 
kaybetti, 5 kişi yara
landı.
Kazalar, Bursa-İzmir 
karayolu Kosova 
rampasında mey
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 
Bursa’dan İzmir 
istikametine seyir 
halinde olan 
Fahrettin G. (57) 
idaresindeki otomo
bil, sürücünün 
direksiyon 
hakimiyetini kay
betmesi sonucu 
şarampole yuvar
landı. Hurdaya 
dönen araçtaki

ÇocuMar ıının oynarlten ceset hulfla
İnegöl'de boş alanda 
oyun oynayan çocuk
lar, bir ağacın altında 
ceset buldu.
Edinilen bilgilere 
göre, Ahmet Türkel 
Çevreyolunun eski 
Hocaköy yolu 
mevkiinde, yolun 
karşısındaki boş 
alanda oyun oynayan 
çocuklar, dere 
yatağının yanındaki 
ağacın altında 
yüzüstü yatar 
vaziyette bir ceset 
gördü. Korkuya 
kapılan çocuklar, 
bağırarak durumu 
etraftaki vatandaşlara 
bildirdiler. Çocukların 
gösterdiği yere gelen 
vatandaşlar, cesedi

Mıcır »üriinden canından oldu
Bursa'da, mıcırlı 
yolda takla atan oto
mobilde bulunan 
yaşlı kadın hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 
25 Haziran'da tatil 
için Manisa'dan 
Bursa istikametine 
giden Hasan B.

Gemlik Ksrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Fahrettin G., eşi 
Zeliha G. (57), Sibel 
E. (33) ve 3 yaşında
ki oğlu yaralandı. 
Sıkıştıkları araçtan 
kurtarıldıktan sonra 
Mustafakemalpaşa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralılar
dan Fahrettin G., 

gördü ve durumu jan
darma ekiplerine 
bildirdiler. Savcı ve 
İnegöl Jandarma 
Bölük Komutanlığı

Olay Yeri İnceleme 
ekiplerinin yaptığı ilk 
incelemede, cesette 
herhangi bir darp 
izine rastlanmadı.

idaresindeki otomo
bil, İzmir yolunun 30. 
kilometresinde mıcırlı 
yolda direksiyon 
hakimiyetini kaybetti. 
Takla atarak ters 
dönen otomobilde 
bulunan sürücü ile 
birlikte Fatme A. (55), 
Erhan T. (21), Bahar 

tüm müdahalelere 
rağmen kurtarıla
madı.
Otomobildekilerin 
akraba ziyaretine 
gittikleri öğrenildi. 
Öte yandan, bu 
kazadan kısa bir 
süre sonra yine aynı 
yolda bir kaza daha

B., (24), L. B. (6) ve 
R.B.(5) yaralandı. 
Yaralılar, kazayı 
görüp duran diğer 
sürücülerin yardımıy
la araçtan çıkarılarak 
çeşitli hastanelere 
sevk edildi.
Durumu ağır olan 
yaralılardan 

meydana geldi. 
İstanbul’dan 
Marmaris’e giden 
Levent Ü. (50) yöne
timindeki otomobil, 
kontrolden çıkarak 
refüje çarptı. Kazada 
Oya G. Ü. ve Hikmet 
T. 0. yaralandı.
Yaralılar, hastaneye 
kaldırıldı.
Her iki kazada da 
yaralılara yardım 
etmek için duran 
sürücüler, gün boyu 
esen şiddetli 
poyrazın sürücüleri 
çok zorladığını ve 
otomobillerin kont 
rollerini zor
laştırdığını söyledi. 
Kazalarla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Cesedin üzerinden 
Ramazan A. 
adına düzenlenmiş 
Ankara Üniversitesi 
Tarih-Coğrafya 
Fakültesi Dil 
Bölümü öğrenci 
kimliği çıktı.
Cesette çürümeler 
meydana gelmesi 
nedeniyle olayın en 
az bir hafta önce 
gerçekleştirilmiş ola
bileceği tahmin 
ediliyor. Savcı 
incelemesinin ardın
dan ceset, kimlik ve 
kesin ölüm nedeninin 
tespiti için Bursa Adli 
Tıp Kurumu'na gön
derildi.
Olayla ilgili soruştur
ma sürüyor.

Yunanistan uyruklu 
Fatme A., 7 gündür 
tedavi gördüğü Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'nde 
hayıfını kaybetti. 
Savcılığın kazayla 
alakalı soruşturması 
sürüyor.

Engelli vatanca 
dolmuş çarptı

Mustafakemal 
paşa'da, akülü tek
erlekli sandalyesiyle 
köprüden geçen 
engelli bir vatandaş, 
dolmuşun çarpması 
neticesinde yara
landı.
Akülü sakat 
arabasıyla köprü 
istikametinden 
gelen Mehmet K. 
(80) isimli yaşlı 
adama, Tahıl 
istikametinden 
gelen ve yolcu 
taşıyan dolmuş

Polisi görünce 
çaldıkları altınları 

dolmuşa sakladılar
Bursa’da, kendileri
ni takip eden polis
leri fark edince 
çaldıkları altınları 
bindikleri 
minibüsün koltuk
ları arasına sak
layan iki sabıkalı 
kadın hırsız, altın
ların sahibi ortaya 
çıkınca gözaltına 
alındı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Hırsızlık 
Büro Amirliği'ne 
bağlı ekipler, Ankara 
Yolu üzerinde 
sabıkalı iki genç 
kadını görünce 
şüphelenerek takibe 
başladı. Daha önce 
birçok hırsızlık 
suçundan hakların
da işlem yapılan N. 
Ö. (21) ile H. B. (27), 
kendilerini polisin 
takip ettiğini fark 
edince minibüse 
bindi. Polisin de 
minibüse bin
mesiyle paniğe 
kapılan iki kadın, 
kadın çorabı içeri
sine sarılı ziynet 

taksi çarptı. Yaşlı 
adam, çarpmanın 
eksiyle devrilen 
akülü aracından 
savrularak yere 
düştü.
Bir süre yol ortasın
da ambulansın 
gelmesini bekleyen 
Mehmet K, olay yer
ine gelen ambu
lansla Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Yaralanan şahsın 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.

eşyalarını koltuğun 
arasına gizledi. Üst 
araması yapan 
polis, koltuk arasın
daki ziynet 
eşyalarını bulunca 
N. Ö. ile H. B.’yi 
gözaltına aldı. 
Ancak ziynet 
eşyalarının sahibi 
bulanamayınca iki 
genç kadın serbest 
kaldı.Altınlarının 
çalındığını bir gün 
sonra fark eden bir 
vatandaş, polisi ara
yarak durumu haber 
verdi. Polis, elindeki 
ziynet eşyalarının 
bu evden çalındığını 
tespit edince, iki 
kadın bir kez daha 
gözaltına alındı; 
Haklarındaki suçla
maları kabul etme 
yerek, hırsız değil 
temizlikçi olduk
larını söyleyen N. Ö. 
ile H. B., 'evden 
hırsızlık' suçundan 
adliyeye sevk edildi. 
N. O. nöbetçi 
mahkeme tarafından 
tutuklandı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Mehmet Cengiz Göral’ı 
anarken

Mehmet Cengiz Göral, 1976 yılının 21 Şubat 
günü ilk yazısını Gemlik Körfez’de “Başlarken" 
diye yazdı.

O’nun son yazısı ise, 30 Haziran 1979 Sah 
günüydü...

Yazının başlığı ise "Demokrasi Adına”ydı...
O diğerleri gibi, demokrasi mücadelesinde 

şehit düşen hukukçu, gazeteci ve siyasetçiydi.
İlk yazısında şöyle diyordu:
" Yazmak, fakat neyi... O kadar çok şey var ki 

yazacak ve bunlar o kadar çok yazıldı ki bugüne 
değin.

Ve öylesine güç bir şey ki yazmak. Olaylara 
bakış açınız, yaklaşım yönteminiz ne olacak?... 
Bunu anlaşılır şekilde anlatmak sorunu var, 
uygar cesaretle Donkişotluk taslama arasındaki 
hassas çizgiyi aşmamak sorunu var... Kısacası 
yerleşmiş değimle "haddini bilmek” sorunu var. 
Bir de her olayın temelindeki çelişkiyi yazınızın 
havası içinde ortaya koyma zorunluluğunu bun
lara ekleyin ve gelin görün yazmanın güçlü 
ğünü...

İşte böylesine güç bir şeye başlamış olmanın 
bilinci içindeyim. Fakat, bu ilçenin çocuğu 
olarak, ilçe insanlarının beni her zaman olmasa 
da, genellikle hoşgörüyle karşılayacaklarına 
inanıyorum. Sonra tüm olanaksızlıklarına kar 
şın, ilerici çizgisi son derece belirgin bir yöresel 
gazetenin yazarı olmanın insanı gururlandıran 
huzuruna inanıyorum. Bu iki inanç, benim için 
güvenceye dönüşüyor bir noktada...

Sözün kısası; bu bilinçle başlıyorum ve böyle 
sürdüreceğim, götürebildiğim yere değin.

Sîzlere Halikarnas Bahkçısı’nın (Cevat Şakir) 
deyimiyle: bir ağız dolusu “MERHABA”...

Sevgili Cengiz, vurulasıya dek götürdü bu yazı 
işini...

Yalnız, yazmayı sevdi, insanları sevdi, halkını, 
ülkesini sevdi...

Faşizmi sevmedi, emeğin sömürülmesin'! sev 
medi, madrabazı, üçkağıtçıyı, hukuksuzluğu, 
adaletsizliği sevmedi...

Bugün O’nu bir kez daha anacağız.
33 yıldır mezarı başına gidilip dualar okunan, 

hakkında konuşulan, çiçekler bırakılan, kaç kişi 
var...

Bu kişiler ölmüyor, aramızda düşünceleriyle, 
geride bıraktıklarıyla yaşıyorlar...

O bir şaiirdi aynı zamanda.
O’nun bu yönünü ölümünden sonra kitabını 

hazırlarken öğrendim.
Gemlik Körfez’de hiç şiir yazmamıştı.
Bakın bir şiirinden sizlere örnek sunuyorum..

Eskiden
Bir İstanbul vardı.
SENSİZ
Bir dünya vardı 
SENSİZ
Gözlerim vardı 
FERSİZ 
Kulaklarım vardı 
SESSİZ 
Şimdi bir İstanbul var. 
Gözlerim var.
Kulaklarım var.
Dünyam var.
SEN VARSIN (1.11.1970)

Nur içinde yat sevgili dostum.

Roian'de Haiîialoglu aonemiII

Gemlik Rotary Kulübü’nün geçtiğimiz günlerde Atamer Hotel’e 
yaptığı devir teslim töreninde Dönem Başkanı Serdar Kara, 

görevini Hasan Hamaloğlu’na devretti.

SM
fi
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Gemlik Rotary 
Kulübü 2012-2013 
döneminde görev 
yapacak yeni 
başkanı için devir 
teslim töreni düzen
ledi.
Geçtiğimiz hafta 
Atamer Hotel’de 
düzenlenen yemekli 
toplantıya 2440 
Bölge Guvernörü, 
Bursa Rotary 
Külüplerinden 
yöneticiler, Gemlik 
Rotary Kulübü 
üyeleri ve Gemlik 
Rotaract Kulübü 
üyeleri katıldılar. 
2011-2012 Dönem 
Başkanı Serdar 
Kara, döneminde 
yaptığı çalışmalarla 
ilgili bilgiler verdik
ten sonra, yeni 
dönem Başkanı olan 
Hasan Hamaloğlu’na 
kulüp madalyonunu 
ve rozetini taktı. 
Hamaloğlu da 
Kara’ya çahşmala 
rından dolayı 
teşekkür plaketi ve 
Atatürk portresi 
verirken, eşi Demet 
Kara’ya da 
Hamaloğlu’nun eşi 
Ayşegül Hamaloğlu 
bir demet çiçek 
verdi.
Hamaloğlu, daha 
sonra yaptığı konuş
mada, Rotary’nin 
topluma hizmet 
amacıyla kurulduğu
na dikkat çekerken, 
“Rotary çıtasını 
daha yükseğe çıkar
mak için birlikte 
çalışacağız” dedi.

■I İt -
Serdar Kara, Demet Kara, Ayşegül Hamaloğlu- Hasan Hamaloğlu |

s®

yşegül Hamâiöglu- Asena Güler - Selim Solaksubaşı 
Hasan Hamaloğlu

Daha sonra, Gemlik 
Rotaract Kulübü 
başkanlar) arasında 
devir teslim töreni 
düzenlendi.
2011-2012 Dönem 
Başkanı Rotaract 
Selim Solaksubaşı, 
görevini Asena 
Güler’e devretti. 
Daha sonra 2012- 
2013 döneminin

ortak toplantısı 
başladı.
Rotary Kulübü eski 
Başkanlarından 
Mahmut 
Solaksubaşı da 
toplantıda yaptığı 
konuşmada, Serdar 
Kara başkanlığında 
çok güzel bir dönem 
geçirdiklerini, 
Kara’nın Rotary’i

başarıyla temsil 
ettiğini belirterek, 
küçük yerlerde 
Rotary gibi bir 
kulübü yaşatmanın 
kolay olmadığını 
söyledi ve yeni 
dönemde görev 
alanlara başarılar 
diledi. Gece geç 
saatlere kadar müzik 
eşliğinde devam etti*

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Başsavcılıktan Açıklama: "Ocalan 
Imralı'dan Dışarı Çıkarılmamıştır"

Yazı Yorum
Necati KARTAL

Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığı, 
bölücü başı 
Abdullah Ocalan'la 
ilgili haberler üzer
ine yaptığı yazılı 
açıklamada, 
"Ocalan Imralı 
Cezaevi dışına 
çıkarılmamıştır; 
halen İmralı F Tipi 
Yüksek Güvenlikli 
Cezaevi'nde ceza
sını çekmektedir" 
denildi.
Başsavcılıktan 
yapılan yazılı açık

lamada, "Son gün
lerde bazı basın 
yayın organlarında 
ımralı F Tipi Yüksek 
Güvenlikli Kapalı 
Ceza İnfaz 
Kurumu'nda 
hükümlü olarak 
bulunan Abdullah 
Öcalan'ın cezaevin
den çıkarılarak 
değişik resmi 
kurumların mis
afirhanelerinde 
misafir edildiği 
iddiaları üzerine 
açıklama ihtiyacı

duyulmuştur. 
Hükümlü hiçbir 
şekilde cezaevin
den çıkarılmamış 
olup, halen Imralı F 
Tipi Yüksek 
Güvenlikli 
Cezaevi'nde 
cezasını infaz 
etmektedir. 
Haberlerde 
yer alan iddialar 
hiçbir şekilde 
gerçeği yan 
sıfırlamaktadır" 
ifadelerine yer 
verildi

Mesleki tercihler (1)

KPSS sınavına giriş 
belgeleri yayımlandı
Lisans mezunları 
için düzenlenecek 
Kamu Personel 
Seçme Sınavı'nın 
(KPSS) giriş bel
geleri ÖSYM'nin 
internet sitesinde 
yayımlandı. 
OSYM'den yapılan 
duyuruda, 
KPSS'nin, 7 
Temmuz Cumartesi 
günü sabah ve 
öğleden sonra, 8 
Temmuz Pazar 
günü sabah ve 
öğleden sonra 
olmak üzere dört 
oturumda, il merke
zleriyle Lefkoşa'da 
yapılacağı anım
satıldı.
Duyuruya göre, 
adaylara sınava 
giriş belgesi gön
derilmeyecek. 
Adaylar, sınava 
girecekleri yer bil
gisini gösteren 
sınava giriş bel
gesini, TC kimlik 
numaraları ve aday 
şifreleriyle 
ÖSYM'nin 
"http://ais.osym.go 
v.tr" internet 
adresinden, başvu
ru yaptıkları her 
oturum için ayrı 
ayrı edinecek. 
Belgenin üzerinde 
adayın sınava gire

ceği merkez, bina, 
salon bilgileri ile 
adayın fotoğrafı 
bulunacak. Adaylar 
internetten alacak
ları bu belgelerinin 
renkli ya da siyah 
beyaz çıktılarını 
ilgili oturumda yan
larında bulundura
cak. Ancak bel
genin arka yüzünde 
herhangi bir yazı, 
resim ve işaretin 
bulunmaması 
gerekiyor.
İlgili oturuma ait 
sınava giriş bel
gesini görevliye 
gösteremeyen 
adaylar, sınava 
alınmayacak. 
Adayların sınava 
girecekleri binayı 
sınav gününden 
önce görmeleri 
yararlarına olacak.

Fotoğraflı ve onaylı 
özel kimlik belgesi 
olarak sadece 
nüfus cüzdanı veya 
pasaport kabul 
edilecek. Üzerinde 
soğuk damga, gün
cel bir fotoğraf 
veya TC kimlik 
numarası bulun
mayan nüfus cüz
danları ile geçerlilik 
süresi bitmiş pas
aport kabul 
edilmeyecek. Özel 
kimlik belgesi 
olarak nüfus cüz
danını veya pas
aportunu sınav 
günü yanında 
bulundurmayan 
aday, gerekçesi ne 
olursa olsun sınava 
alınmayacak, 
sınava alınsa bile 
sınavı geçersiz 
sayılacak.

ÖSS sonuçlarının açıklan
masına az bir zaman kaldığı 
için, neredeyse tüm tele viz 
yonlarda üniversite tercihi 
programları tam gaz gidiyor.

Ben de Gemlik Körfez 
okurları için, tercih yapacak 
olan öğrenci adaylarına hem 
teknik, hem de sosyolojik 
bakımdan katkı yapmak için, 
iki hafta üst üste yazımı bu 
konuya ayırmış bulunmak
tayım.

Gelecek dediğimiz şey?!..
Geleceğin gözde meslekleri 

nelerdir?
Bu dört bilinmeyenli bir den

klem gibidir ve çözebilmek 
için m ata m atik-fen bilginizin 
yanına sosyoloji bilginizi de 
eklerseniz belki geleceğin 
yüzde 25'ini tahmin ede
bilirsiniz.

Tutturanlarınsa büyük 
bölümü bu yüzde 25'e dahil 
olanlar.

Genellikle meslek seçiminde 
ilk duvara toslama lise ikinci 
sınıfta gerçekleşen alan tercihi 
ile başlıyor.

Ardından ÖSS öncesi ve 
puanlar geldikten sonraki gün
lerde ağırlığını iyice hisset
tiriyor.

Ve derken milyonlarca 
üniversite adayı, aileleri, 
gazete ve TV'ler derken bütün 
ülke bir dönem bu konuya kil
itleniyor.

Konu entelektüel çevrelere 
ve akademisyenlerin eline 
düşünce anlıyorsun ki, gele
cekte gözde mesleklerinin 
hangileri olacağı, soyut ve çok 
da bilinen birşey değil.

Çünkü uzmanlık ya da ilgi 
alanına göre herkes farklı bir 
liste sunuyor.

Birinde yıldızı parlayan 
meslek, diğer listede tepetak
lak gidenler arasında yer ah 
yor.

Derken neredeyse toplamın 
yüzde 90'ını oluşturan 
'geleneksel aileler'de çocuk
larını; 'mühendislik, doktorluk, 
öğretmenlik, subaylık' gibi 
bildik mesleklere doğru yön
lendirmeye çalışıyor.

Geleceği anlamak zorundayız 
Dünyada gelişen muazzam 

telekominikasyon devrimi ve 
dış ticaret/dış turizmin 
gelişmesi gelecek nesillerde 
iki ayrı ruhsal yapının birlikte 
yaşanmasına neden olacaktır. 
Birincisi; yeni kimlik ve yeni 
kültürlerle birlikte çalışmanın 
getirdiği 'dünya yurttaşlığı' 
kimliği; İkincisi; 'biz kimiz' 
sorusuyla ortaya çıkan 
'yerelleşme kimliği'.
Bu paradoks yaşanırken; 

geleceğin mesleklerini çöze
bilmek için, gelecekte varlığını 
yitirecek değerleri ve çözüle
cek ilişkileri iyi anlamak yani 
21. yüzyılın analizini iyi yap
mak gerekmektedir.

Bugün kullandığımız ve var
lığı anlamlı olan ama 21. 
Yüzyılda anlamını yitirecek 
kurum, değer ve mantaliteleri 
şöyle sıralayabiliriz:

"fiziki mekanlar, ünvan ve 
kalıplar, sahip olunan 
mülkiyetler, yaş, milliyet, dil ve 
yıla bağlı terfiler, otorite mod
elleri, ahlak yapıları, inanç sis
temleri, sosyolojik tepkiler, 
geleneksel önyargılar" mutla
ka değişecek ve anlamını 
yitirecektir. Bunu şimdiden 
öngörmek gerekir. Eğer 
gelişen dünyanın çözümleme
si yapılamazsa, gerçeklerle 
çelişip, mutsuz meslek ve 
toplumsal ilişkilerle karşı 
karşıya kalabiliriz.

Haftaya Bölgemizin özellik
leri ve revaçta mesleklere 
değinmek üzere hoşça kalın...

Devamı haftaya...

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

: 3/B GEMLİKGÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No

GemlikKMrfez
GEMLİK’İM HK COmOK »İT*»I CAZETEll

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

matbaacilik - yayincilik - reklamcilik Tel: (0.224) 513 96 83 Fax I (0.224) 513 35 95

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://ais.osym.go
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin 
davetlisi olarak 
Bursa'ya gelen 
MakedonyalI 
gençler, körfez 
turunda keyifli bir 
gün geçirdi.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Makedonya’nın 
başkenti Üsküp'te 
faaliyet gösteren El 
Hilal Yardımlaşma 
Teşkilatı nın ortak 
organizasyonuyla

SEHIB TİYATROSU YMÂ 
D AMGASIHI VURUYOR

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, ‘Her 
Yerde Tiyatro, Her 
Yer Tiyatro’ projesi 
kapsamında, ‘Adını 
Temaşa Koyduk’ 
adlı oyununu, çevre 
yerleşim yerlerinde 
sahneliyor.
Bu yıl “Her Yerde 
Tiyatro, Her Yer 
Tiyatro” projesi 
kapsamında yaz tur
nesinin ilk turuna 
13 Haziran Çarşam
ba günü İrfaniye’- 
den başlayan 
Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, 29 
Haziran Cuma günü 
Erdoğan’da sona 
erdi. Bursa’da çevre 
ilçe ve yerleşim
lerde yaşayan ve 
tiyatroya gitme 
olanağı bulamayan 
vatandaşları tiya
troyla buluşturan 
Şehir Tiyatrosu, 
‘Adını Temaşa 
Koyduk’ adlı 
geleneksel seyirlikle

Türkiye'ye gelen 44 
yetim genç, 
Bursa’nın tadını 
doyasıya çıkardı. 
Gençler, Bursa 
gezisi kapsamında 
Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal 
İşler Şube 
Müdürlüğü’nün de 
konuğu olarak mavi 
tur körfez seferler
ine katıldı. Mavi 
turda gönüllerince 
eğlenen gençler, 
Armutlu ve 

yaz turnesi ilk 
turunda 11 ayrı yer
leşim noktasında 4 
bin izleyiciye ulaştı. 
Projenin ikinci turu 
ise 24 Temmuz Salı 
günü başlayacak. 
Geleneksel Türk 
Tiyatrosu’n un 
sadece ‘bir 
Ramazan eğlencesi’ 
olarak algılanma
ması gerektiği 
fikriyle hazırlanan 
‘Adını Temaşa 
Koyduk’ adlı oyun, 
Ramazan ayında da 
farklı çevre ilçe ve 
beldelerde izleyi
ciyle buluşacak. 
Geleneksel 
metinlerden yola 
çıkılarak derlenen 
ve E. Ertan Akman 
tarafından sahnele

Fıstıkh’da denize 
girdi, teknede de 
oyunlar oynayarak 
denizin tadını 
çıkardı. Eğlencenin 
iskeleye taştığı 
gezide, gençlerin 
eğlencesine Zeki 
Kaptan da eşlik etti. 
Bursa’da güzel bir 
gün geçiren gençler, 
kendilerine keyifli 
anlar yaşatan 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
teşekkür etti.

nen oyunda E. 
Ertan Akman, 
Tayfun Özeren, 
Bülent Uçar, Günay 
Y. Güney, M. Eren 
Topçak, Fatih Ateş, 
Kazım Güçlü, Uğur 
Serener, Altuğ 
Görgü, Murat 
Liman, Nihal 
Türksever, Müge 
Açıkdüşünenler, 
İpek Zeylan ve 
Ebru Ergüç rol 
alıyor.
Karagöz ve Hacivat 
ile Kavuklu, Pişekâr, 
Zenneler, Tosun, 
İbiş, Hokkabaz, 
Leyla ile Mecnun’un 
da modern bir 
yorumla sunulduğu 
oyun, BursalIlara 
neşeli anlar yaşata
cak.

II II

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, ilk 
altı aylık bütçe 
gerçekleşme oranın 
yüzde 54’e 
ulaştığını belirterek, 
Bursa’nın tüm 
gücünün 
Büyükşehir pro
jeleriyle harekete 
geçtiğini söyledi. 
Başkan Altepe, 
Bursa’nın 10 yıllık 
yatırımı 3 yılda 
aldığını kaydederek, 
5 yıl tamamlandığın
da Bursa’nın 20 yıl
lık hizmetlere 
kavuşmuş olacağını 
vurguladı.
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 2012 
yılının ilk 6 aylık 
çalışma performan
sını değerlendirmek 
amacıyla tüm daire 
başkanlarıyla 
Dobruca Sosyal 
Tesisleri’nde bir 
araya geldi. 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Seyfettin 
Avşar, Genel 
Sekreter 
Yardımcıları, danış
manlar ve daire 
başkanlarının 
katıldığı toplantının 
sonunda bir açıkla
ma yapan Başkan 
Altepe, 2012 yılının 
ilk 6 ayında bütçe 
gerçekleşme 
oranının yüzde 54’e 
ulaştığını söyledi. 
Geride kalan 3 yılda 
Bursa’nın 10 yıllık 
hizmete kavuş
tuğunu ifade eden 
Başkan Altepe, “5 
yılı tamam
landığımızda Bursa, 
20 yıllık yatırımı 
almış olacak.
Büyükşehir olarak, 
kenti ilgilendiren 
tüm sorunların 
çözümü noktasında 
rol alıyoruz. Bugün 
kadar ikinci planda 
kalan kentin tüm 
dinamizmi 
Büyükşehir

KflŞEDt B€KL€AA€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

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

MATBAACILIK-YAYINCILIK- REKLAMCILIK Tel: (0224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

Belediyesi’nin pro
jeleriyle harekete 
geçti.
Artık Bursa, 
Büyükşehir’i pro
jeleriyle yön bulan 
bir kent oldu.
Hayata geçirdiğimiz 
tüm projeler 
Türkiye’ye örnek 
oluyor ve hemen 
hemen her gün fark
lı belediyelerden , 
gelip, bizim pro
jelerimizi inceliyor
lar. Beklentileri 
boşa çıkarmayacak 
bir anlayışla çalış
malarımızı 
sürdürüyoruz” 
diye konuştu. 
Çalışmalara ivme 
katmak için zaman 
zaman bazı kadro
larda rotasyona git
tiklerini de hatırla
tan Başkan Altepe, 
özellikle deprem ve 
kentsel dönüşümün 
en önemli gündem 
maddesi haline 
geldiği günümüzde 
bu konuya yönelik 
bir daire başkanlığı 
oluşturduklarını 
vurguladı. Deprem 
Risk Yönetimi ve 
Kentsel İyileştirme 
Daire Başkanlığı ile 
Kent Estetiği Şube 
Müdürlüğü’nü kur
duklarını ifade eden 
Başkan Altepe, “Bu 
iki yeni birimle 
deprem, kentsel 
dönüşüm ve kent 
estetiği gibi önemli 
konular tek merkez
den koordineli bir 
şekilde yürütüle
cek” dedi.
Öte yandan bazı

boş olan kadrolara 
da yeni isimler 
atandı.
Yeni görevlendirilen 
isimler şöyle: 
Deprem Risk 
Yönetimi ve Kentsel 
İyileştirme Daire 
Başkanı: Habip 
Aslan
Kent Estetiği Şube 
Müdürü: Nida 
Kabadayı Aydın 
Kültür Şube 
Müdürü: Saffet 
Yılmaz
Orkestra Şube 
Müdürü: Hüseyin 
Toprak 
Aykome Şube 
Müdürü: Ferdah 
Yavuz
Park ve Bahçeler 
Şube Müdürü: 
Abdullah Çiğdem 
Hal Şube Müdürü: 
Zeynep Toyranlı 
İlan ve Reklam 
Şube Müdürü: 
Cevdet Özgür 
Akom Şube 
Müdürü: Süleyman 
Alper
Ayniyat Şube 
Müdürü: Cemile 
Baysal
Strateji Geliştirme 
Şube Müdürü: Esra 
Ender
Zabıta Daire 
Başkanı: Mahmut 
Turna
Zabıta Şube 
Müdürü: Yüksel 
Türkoğlu
Yapı Kontrol Şube 
Müdürü: Necdet 
Külahçı
AB Şube Müdürü: 
Emine Alan
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KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

TAKIMINI YAKMAK 
FEDAKARLIK MIDIR ?

Çotanakspor’un 
Bordospor ile yaptığı ve 
istenmeyen olayların 
yaşandığı maç hakkın
da gazetelere destek 
veren siyasiler atmaya 
devam ediyorlar, edi 
yorlar çünkü aslı 
olmayan yalanları fut
boldan anlamayanlar 
hazır bekliyor.
Atmaya devam ediyor

lar da; Gemlik’te başka 
takımlar da var, onların 
yaşadıkları sorunlara 
acaba bu kişiler yete 
rince destek oluyorlar 
mı?

Göstermelik destekler 
takımlara fayda yerine 
zarar verir, Bursa’da 
amatör futbolun başını 
çeken kaç kişiyle 
temaslarınız var, bunları 
da açıklayın, eğer 
yoksa, kimseyi tanımı 
yorsanız işiniz her 
zaman zordur.

Maçın oynandığı Pazar 
gününün ertesi yani 
Pazartesi günü 
Bordospor yöneticileri 
toplu halde BASKF’da 
kulise başladıklarında 

beyanatları veren 
siyasiler ile kulüp 
yöneticileri acaba 
neredeydiler?

Bu yapılan destek 
açıklamaları siyasi kişi
lerin göstermelik açıkla
malarından biridir.

Eğer maç 2-1 bitseydi 
Çotanakspor ikili averaj 
la birinci kümeye çıka
caktı.

Orta hakem yapılan 
faul atışını vermiş, ama 
senin topçun ayağa 
kalkıyor ve 2 adım 
sonra dönerek rakibine 
yumruğu adeta geçiri 
yor.

Sonrası ne olabilirdi?
Takım arkadaşları kav

gaya engel olacaklarına 
içine balıklama dalmayı 
tercih ediyorlar ve iki 
taraf arasında seyirci
lerin de tribünlerden 
sahaya girmeleriyle 
meydan muharebesi 
yaşanıyor.

Faul atışı rakip kaleye 
yapılacaktı ve 
muhtemelen top geri 
dönmeden de orta 
hakem bitiş düdüğünü

çalacaktı.
Hakemin bitiş 

düdüğünü çalmadan 
olay sonrası kalan 
zamanı oynatmadığı 
maçlar rakip tarafın 
lehine 3-0 hükmen 
olarak karar veriliyor.

Eğer yılların bir emeği 
bir futbolcu tarafından 
bu kadar basitçe har
canıyorsa söylenecek 
tek söz vardır “yazık”

Bence Çotanakspor’un 
bunca yıllık mücade
lesini bir futbolcu attığı 
yumruklarla bir anda 
yok etmemeliydi.

Bir takım düşünün ki, 
oynadığı 13 maçın 
tamamında kırmızı kart 
görsün.

Hani nerede sağlıklı ve 
sportmen nesil.

Sen rakibini sahasında 
2-0 yeniyorsun, rakibin 
de seni kendi sahanda 
2-1 yense ne olur.

İkili averajda üstün
lüğün devam edecek.

Gökay Bilir kardeşimiz 
diyor ki, “Hakem maçı 5 
dakika uzattı ama uzat
madan sonra da 3-4 

dakika maç oynandı” 
evet oynanmalı.

Hiç mi kural bilmiyor
sunuz, oynanacak olan 
en az 5 dakikadır, yani 5 
dakika içinde durakla
ma olursa o dakikalarda 
5 dakikaya eklenir.

Bu kararlar Gökay 
Bilir’in futbol oynadığı 
zamanlarda uygulan
mıyordu.

Faul atışı rakip kaleye 
kullanılacak, belki de 
gol olacak ve maç 
berabere bitecek.

Hakem saniyeleri 
doldurmadan, atışı da 
sen kullanıyorsan 
neden bitirsin, bitirse 
bu kez de “bitirmeseydi 
gol olabilirdi” denile
cek.

Maçın hakemlerinin 
verdiği kararlar eleşti 
rilebilir ancak değişti 
rildiğini hiç görmedim.

Olaylar esnasında 
hakemler ile tribün 
önünde olayları izleyen 
gözlemcinin ne yap
tığını gördünüz mü?

Hepsi sadece isim 
aldılar ve raporlarına 
yazdılar.

Gemliklileri karara 
müdahil olmaya çağın 
yorsunuz, cezalar veril 
meden önce sizler 
neredeydiniz acaba?

Gökay Bilir’in ardın
dan bir destek açıkla
ması da Muharrem 
San’dan geldi.

Önce şunu söyleye 
yim, Gemlikspor’un 
etrafında kenetlen
meyen halkımız hiçbir 
takıma da destek ver
mez.

Sen şimdiye kadar 
nerdeydin, şimdi mi 
aklına geldi spora 
destek olmak.

İsmini verdiğin spor 
kulübünün dışında 
hangi kulübe destek 
veriyorsun?

Mesela Cumartesi 
günü kendi sahasında 
oynaması gereken 
Umurspor neden 
Merinos sahasına gön
derildi? Suçu neydi? 
Sen Umurspor’a destek 
veriyor musun?

Sahaya 200 kişilik 
taraftarla gelen 
Bordospor önünde gali
biyeti kaçıran 
Umurspor’a neden 
destek vermediniz?
Umurspor eğer o 

maçta berabere kalsay
dı, Gemlik kazanacaktı.

Umurspor’lu futbolcu
ların önüne geçilerek 
adeta psikolojilerini 
bozarak “yenmeden 
gelmeyin, kötü olur” 
sözleri yerine maçlarına 
gidip onlara destek veril 
şeydi, kötü mü olurdu? 
Muharrem Sarı olarak 
futboldan ne kadar 
anladığın belli.
Verdiğin destekte 

anladığın kadar oluyor.

PLAKET ■ KUPA VE MADALYA ÇEŞİTLEDİ İLE HİZMETİNİZDEVİZ

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - ORGANİZASYON VE TAfiİŞM

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

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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ELEMAN
COPY CENTER’DE 

ÇALIŞACAK GRAFİK 
TASARIM YAPABİLEN 

VE MÜCELLİT ELEMAN 
ARANIYOR

Müracaat Tel : 
513 56 82

Gemlik Körfezspor 
Kulübü, geçtiğimiz 
günlerde yaptığı 
olağanüstü 
kongrede yapılan 
seçimlerde 
belirlediği yeni 
yönetim kurulu ile 
birlikte 
Bursa Vali 
Yardımcısı ve 
Gemlik Kaymakam 
vekili Adnan Kayık’ı 
makamında ziyaret 
ettiler.

TANIŞMA 
YEMEĞİNDE 
BİRARAYA

GELDİLER 
Kemal Karslı 
başkanlığında 
oluşan Gemlik 
Körfezspor Yönetim 
Kurulu, sporcularını 

ve yeni yönetim 
kurulunu düzen
lediği tanışma 
yemeğinde biraraya 
geldiler.
Düzenlenen yemeğe, 

yeni yönetim kurulu 
ile Körfezsporlu 
sporcular katıldılar. 
Körfezspor Yönetim 
Kurulu şu isimler
den oluşuyor.
Kemal Karslı, 
İBrahim Baki, Oktay 
kahveci, Necmettin 
Rama, Hasan 
Arslan, İsmet 
Gümüş, Sezgin 
Mutlu, Mehmet 
Bulut, Melih Özay- 
dın, Ömer Bayrak, 
Halil Kırcı.
Denetleme kurulu : 
Osman Küçük, Eyüp 
sert, Mustafa Göçük.

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

elm<b sekeri Uza Yildirim serlıest kaldı

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

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

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

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

Fenerbahçe Kulübü 
Başkanı Aziz 
Yıldırım, futbolda 
şike davası sonucun
da örgütten 2,5 yıl, 
şike ve teşvikten 3 
yıl 9 ay hapis cezası 
aldı. Aziz Yıldırım 
ayrıca 1 milyon 313 
bin lira para cezasına 
çarptırıldı. Bu 
cezanın Yargıtay 
tarafından onaylan
ması halinde Aziz 
Yıldırım’ın yöneticilik 
hayatı bitecek.

MAHKEME, 
YATTIĞINA 
SAYDI, 
KALANINI DA 
ERTELEDİ 
Mahkeme, Aziz 
Yıldırım’ın aldığı ceza 
karşılığında tutuklu 
kaldığı süreyi kabul 
etti ve Aziz Yıldırım'ı 
tahliye etti. Ayrıca 
mahkeme, Aziz

HM ABONE OLDUNUZ MU?
GEILİK'İN İLK tÜNLOllİTAİl tAZETEJl

Yıldırım’ın geri kalan 
cezasını da erteledi. 
YILDIRIM NASIL 
SERBEST KALDI? 
Tahliye sebebi, İnfaz 
Yasası değil. Sanığın, 
mahkumiyet kararını 
Yargıtay'a götüre
ceğine kesin gözüyle 
bakan mahkeme 
heyeti, Yargıtay 

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

sürecini yargının 
bir parçası olarak 
görüyor. Yargıtay 
sürecinin 6 aydan 2 
yıla kadar uzaya
cağını göz önünde 
bulunduran 
mahkeme, sanığın bu 
süre zarfında serbest 
kalmasını doğru 
buldu.

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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E-reçete sırlılı iaslaJı Ti rMrc, İrin» ele ı'ae sasıttı
Hayatımıza 1 
Temmuz'da girmişti 
YURT genelinde 
başlatılan ’E- 
Reçete’ adı verilen 
elektronik reçete 
uygulamasında 
aksaklıklar 
nedeniyle hastanın 
ilaca ulaşmasında 
sorunlar yaşandığı 
bildirildi.
Tüm Eczacı İş 
verenler Sendikası 
(TEİS) tarafından 
’Çalışmayan E- 
reçete sistemi 
hakkında bilgilen 
dirme’ başlığıyla 
yapılan açıklamada, 
E-Reçete uygula
ması ve eczanel
erdeki ilaç takip sis
teminin bugün 
çalışmadığı belirti 
lerek, şu görüşlere 
yer verildi: 
"Bugün oluşan ilaç 
takip sorunu (İTS), 
Sağlık Bakanlığı 
kaynaklı değildir. 
Sendikamızca 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu’dan kay
naklı olan sorun, 
Hizmet Sunumu 
Genel Müdürlüğüne

KEY listesi yayımlandı
Konut Edindirme 
Yardımı (KEY) hak 
sahipleri listesi, 
ilan edildi. Emlak 
Konut Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı 
Anonim Şirketi 
tarafından, “5939 
Sayılı Konut Edindir 
me Yardımı Hak 
Sahiplerine Ödeme

iletilmiştir. Aldığı 
mız son bilgiye 
göre;çalışmalar 
devam etmekte 
olup, durum 
sendikamızca takip 
edilmektedir.” 
Türk Eczacıları 
Birliği (TEB) Merkez 
Heyeti Üyesi Ahmet 
Özçavuşoğlu da 
sistemin yeni uygu
lamaya başlaması 
nedeniyle bazı 
sıkıntıların 
olduğunu ifade 
ederek, ’’Reçete gir
ilmesinde ilk gün
lerde bazı sıkıntılar 
olduğu doğru. İleri-

Yapılmasına Dair 
Kanunda Değişiklik 
Yapılma sına İlişkin 
Kanun ve Konut 
Edindirme Yardımı 
Hak Sahiplerine 
Ödeme Yapılmasına 
Dair Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılma 
sına İlişkin Yönetme 
lik ile 5664 Sayılı 

ki günlerde sis
temin daha iyi işle 
yeceğini bekliyo
rum” diye konuştu. 
Öte yandan 
eczanelerin bilgisa
yarlarıyla ilaç takip 
sistemine girdik
lerinde, zaman 
zaman sıkıntı 
yaşadıkları, ekrana 
’Bakım nedeniyle 
kapalıdır’ uyarı 
yazısı geldiği ve 
sistemin sağlıklı 
çalışmadığı, çok 
sayıda vatandaşın 
ilaç alabilmek için 
eczanelerde bek
lediği öğrenildi.

Konut Edindirme 
Yardımı Hak 
Sahiplerine Ödeme 
Yapılmasına Dair 
Kanuna 662 sayılı 
Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 73. 
maddesi ile eklenen 
hükme göre tespit 
edilen hak sahipleri 
listesi yayımlandı. 

2012 yılı ilk çeyrek 
büyüme rakamı 
yüzde 3.2 olarak 
açıklandı. Beklenti, 
büyümenin yüzde 
2.5 olacağı 
yönündeydi.
2012 yılı birinci 
döneme ilişkin hesa
planan gayri safi 
yurtiçi hasıla değeri 
bir önceki yıla göre 
sabit fiyatlarla yüzde 
3,2 artış gösterdi. 
TÜİK tarafından 
yapılan açıklamaya 
göre, üretim yöntemi 
ile hesaplanan gayri 
safi yurtiçi hasıla 
tahmininde, 2012 yılı 
birinci üç aylık döne
minde bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre cari fiyatlarla 
gayri safi yurtiçi 
hasıla yüzde 14,2’lik 
artışla 329 020 
Milyon TL oldu.
2012 yılının birinci 
üç aylık döneminde

Milli Ml Ml Willi
Emeklilerin 1-5 
Temmuz arasında, 
yılın ikinci yarısı 
için belirlenen 
yüzde 4 zam ve 
farkları ödenecek. 
Kurum rakamlarına 
göre şu anda 1.042 
lira olan en düşük 
memur emeklisi 
maaşı, yüzde 4'lük 
artışla 1.084 lira ola
cak.
3 aylıklar halinde 
maaş alan emeklil
erden, Mayıs 
2012'de aylık alan
lara Temmuz 2012

bir önceki yılın aynı 
dönemine göre sabit 
fiyatlarla gayri safi 
yurtiçi hasıla yüzde 
3,2’lik artışla 27 089 
Milyon TL oldu. 
Takvim etkisinden 
arındırılmış sabit fi 
yatlarla GSYH 2012 
yılı birinci üç aylık 

için 1 aylık, Haziran 
2012'de aylık alan
lara ise Temmuz-

Ağustos 2012 ayları 
için 2 aylık tutarın
da fark ödenecek.

döneminde bir önce
ki yılın aynı dönem
ine göre yüzde 
2,3’lük artış gös
terirken, mevsim ve 
takvim etkilerinden 
arındırılmış GSYH 
değeri bir önceki 
döneme göre yüzde 
0,2 arttı.

G 
E

B

GEREKLİ TELEFONLAR

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

KAYMAKAMLIK

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

ULAŞIM
METRO 51312 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 612 01 63

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

TAKSİLER

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

RESMİ DAİRELER

UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme ;
Statyum . (
Orm.Böl.Şef. <
Milli Eğt. Md. ;
Halk Kütüphane j
Askerlik Şb. !
Karayolları ‘
Liman Baş. !
Mal Müd. I
Nüfus Md. I
Özel Id. Md. I
Tapu Sicl. Müd. !
Müftülük , I 
Gümrük Md. I
Ver. Dairesi Md. I
İlçe Tarım Müd. !
İlçe Seç. Md. !
Halk Eğitim Müd. I
İŞ-KUR I

BELEDİYE

Santral
Başkanlık
Zabıta 
BUSKİ 
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı işi. Md. 
Su Arıza

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

DENİZ OTOBÜSÜ

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

WAPUR - 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
Ay gaz 513 12 95
Habaş 51316 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 5İ3 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik K?rfez
GEMLİK’İM İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4313 

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)

■MM
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 
ClUŞ AVMTUTKU

SUPERTURK:
13.30-15.30-17.30

19.30-21.30
SEN KİMSİN: 12.00- 

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

Rez. Tel: 51415 00
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Artvin «e Yusufelililer piknikte hulustu
İlçemizde yaşayan 
Artvin ili Yusufeli 
ilçesi Narlık köylüleri 
geleneksel hale 
getirilen ve bu yıl 6. 
gerçekleşen Piknik 
şöleninde bir araya 
geldiler.
Yeniköy piknik 
alanında gerçek
leşen şölene, 40 dan 
fazla araç, minibüs 
ve otobüslerle gele 
rek dolduran Narlık 
Köylüleri birlik ve 
beraberlik tablosu 
çizdiler.
Piknik alanına bir 
gece önceden 
giderek çadır kuran
larında gözlendiği 
şölende Narlık 
Köylüleri tulum, 
saz, davul ve zurna 
eşliğinde gün boyu 
yöresel oyunlarla 
eğlendiler.
Sunuculuğunu 
Şuayb Serdaroğlu ve 
Ali Durmuş’un yap
tığı programda 
Şuayb Serdaroğlu 
pikniği Narlık 
Köylülerinin birlik ve 
beraberliğinin bir 
işareti olduğunu 
ifade ederek “5.sını 
düzenlediğimiz 
programı bundan

sonraki yıllarda da 
devam ettirme 
arzusundayız.
Çünkü çocuklarımı 
za bu şenlik ve 
buluşmalar Vesile
siyle kültürümüzü. 

gelenek ve görenek
lerimizi aktarma 
amacındayız.
Bu buluşmalar saye 
sinde çocuklarımız 
ve gençlerimizin de 
birbirlerini tanıma 

larını ve dostluklar 
kurmalarını hedefti 
yoruz" dedi.
Hamidiye Mahallesi 
Muhtarı Necmi Ünlü, 
Kemal Peltek, Nihat 
Yazıcı, Ali Durmuş,

Lütfü Boylu ve 
Şuayb Serdaroğlu’ 
dan oluşan tertip 
heyeti adına konuş
ma yapan Hamidiye 
Mahallesi Muhtarı 
Necmi Ünlü pikniğe 
katılan herkese 
teşekkür etti. 
Narlık Köylülerinin 
pikniği tam bir şölen 
havası içerisinde 
gerçekleşti. Tulum, 
saz, davul ve zurna 
gibi çalgıların 
eşliğinde gün boyu 
oynanan yöresel 
oyunlar yanı sıra 
çocuk ve gençler 
arasında düzenlenen 
yumurta taşıma, 
çuvalla koşu, halat 
çekme ve bilgi yarış

ması gibi yarışmalar 
büyük bir ilgiye 
sahne oldu, özellikle 
çocukların yoğun 
katılımıyla gerçek
leşen yarışmalarda 
dereceye girenlere 
çeşitli hediyeler 
sunuldu. Bilgi yarış
masında Narlık köyü 
ile ilgili sorular 
soruldu. Çocukların 
bir çoğunu Narlık. 
köyünün mahalli ve 
isimlerini bilememe
si üzerine alanda 
sergilenen Narlık 
Köyü mahalle ve 
mezra isimlerini 
gösteren tabelalar 
çocuklarla birlikte 
okundu.

MATBAACILIK-YAYINCILIK
REKLAMCILIK

iî MnMz
DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ 40 YILIK TEMİZ

GÜLER MANS
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR..

IH I

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

İstiklal Caddesi Bora Sokak .
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83
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İstanbul'dan 
Bursa'ya Extacy 

Sevkıyatı
İstanbul'dan getirdikleri uyuştu
rucu hapları Bursa'da satmak 
isteyen biri kadın 2 kişi gözaltına 
alındı. Ele geçirilen hapların 
piyasa değerinin yaklaşık 250 
bin TL olduğu öğrenildi. Syf 3’de

Gazetemiz eski Sorumlu Müdü 
rü, Gazeteci, Hukukçu, Siyasetçi 
Mehmet Cengiz Göral, dün Adli 
ye Köyü’ndeki mezarı başında 
ölümünün 33. yılında saygıyla 
anıldı. Göral’ı anma töreninde 
konuşan Eski CHP Bursa Millet 
vekili Avukat Yahya Şimşek, 
“Hayata 33 yıllık bir yaşamı 
sığdıran Cengiz Göral’ın ölü 
münden bu yana da 33 yıl geçti. 
Hukuk ve insan hakları ve 
özgürlük mücadelesini ödünsüz 

savunduğu için karşı olan 
güçlerce öldürüldü.
Bugün daha ülkede hukuk, 
insan hakları ve demokrasi 
mücadelesi yapılmaktadır. 
Cengiz’in ruhunun şad olması 
için bugünde yapılan bu 
mücadelenin mutlaka başarıya 
ulaşması gerekir. Cengiz Göral, 
bizim hala kalbimizde, beyni
mizde yaşıyorsa, kısa yaşamın
da bıraktığı izler nedeniyledir. “ 
dedi. Haberi sayfa 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Örnek bir sosyal proje..
Balıkpazarı’nı bilirsiniz.
Gemlik’in en çok kahvehanesinin ve kıraathane 

terinin olduğu semttir.
Bu durum dün de böyleydi, bugün de böyle...
1980’li yıllara kadar ilçenin merkezi Balıkpazarı 

mevkiiydi.
Kahvehane denince, erkek milletinin oturup oyun 

oynadığı, günboyu lak lak yaptığı, işsizlerin 
barındığı, dostların ve arkadaşların buluştuğu pek 
de sağlıklı olmayan ortamlar gelir aklımıza..

Doğu toplumlarının değişmez mekanlarıdır kahve
haneler...

Bunlar da zamanla değişime uğruyorlar ama, hala 
ayaktalar ve varlıklarını sürdürüyorlar.

Genelde üretim yerleri değil, daha çok tüketim 
merkezleridir kahvehaneler...

Bunlardan biri örnek bir sosyal proje üretti. 4’de

Kıraathane 
müşterilerinden 
örnek davranış

Balıkpazarı Velibaba Kıraathanesinde, 
kıraathane müşterileri her ay bir engel
liye tekerlekli sandalye hediye etme 
kararı alındı. Tekerlekli sandalyenin ilki 
dün teslim edildi. Haberi sayfa 5’de

Manastır kavşağına 
sinyalizasyon

Kumla Caddesi ile Manastır Çevre Yolu 
nu birleştiren kavşağa Karayolları Bölge 
Müdürlüğü tarafından sinyalizas yon 
lambaları kondu. Sinyalizasyon lambala 
rının programlanmasına kadar geçen 
sürede kavşakta sürekli olarak yalnız 
uyarı lambalarının yanacağı ilgililerce 
bildirildi. Haberi sayfa 2’de

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

Adam sokağın ortasında küçücük kızını 
geç geldi diye öldüresiye dövüyor.
Allahtan kameralara takılıyor ve kimliği 
saptanıyor. Gerginlik diz boyu...

Sokaktaki insan durduk yerde gerilmedi.
Yaşamsal güçlükler...
Küçülen pastadan daha çok pay alma 

yarışı..
Televizyonlardaki diziler...
Üretmeden tüketme eğilimi:..
Eğitimsizlik...
Gerginliği tetikleyen ana etkenlerden 

bazıları...
Ama daha çok da ailedeki şiddet...
Kadını dövme...
Çocuğa el kaldırma...
“Çocuğunu dövmeyen dizini döver...”
“Dayak cennetten çıkma...”
“Nush ile uslanmayanı tekdir,tekdirle 

uslanmayanın hakkı kötektir.’’gibi saçma 
sapan laflar...

Dayağı ön plana oturttu.
Oysa, 
Şiddet şiddeti doğuruyor. 
Çünkü öfkeyle kalkan zararla oturuyor. 
Çocuğa kaldırılan el ileride toplumun 

başına balyoz gibi düşüyor.
Dayağın neden olduğu toplumsal trav

ma, gelecekte başa bela oluyor.
Onun için şu gerçekleri bir kez daha 

anımsamakta ve anımsatmakta sayısız 
yarar var:

Çocuğunuza atılan dayak onun da 
ileride başkalarına ve hatta kendi çocuk
larına vurması gerektiğini öğretiyor.

Cezalandırma ve dayak çocukların olay
ları çözme yeteneğini köreltiyor.

Dayak çocukla anne-baba arasındaki 
seygi-saygı ikilemini ortadan kaldırıyor.

Gençler aniden saatli bomba halini almı 
yor.

Yıllardır içinde biriken kini, nefreti ve 
kızgınlığı dışa vuruyor.

Enerji deposu çocuklar büyüklerinden 
sadece ilgi ve sevgi bekliyor.

Çocuklar iyiyi kötüyü eğriyi doğruyu 
önce ailesinden öğreniyor.

Dönemini yaşamak için çabalayan 
çocuğa dayakla, şiddetle yaklaşmak ona 
haksızlık ve çocukluğunu çalmaktır.

Demek ki...
Çocuğunu döven toplum aslında gele

ceğini dövüyor.
Şiddetin önünü açıyor.
Ne demişler:
“Rüzgar eken fırtına biçer.,”
Gerçeklerle yüz yüze gelindiğinde bu 

atasözü yukarıdakilerden daha doğru 
değil mi?

WJ MMİ
Eski Gemlik 
Kaymakamı Mehmet 
Baygül, iki gün
lüğüne geldiği 
ilçemizde çeşitli 
kurum ve kuru
luşları ziyaret etti. 
Gemlik 
Kaymakamlığı’ndan 
2011 yılında 
Antalya Döşemealtı 
Kaymakamlığı’na 
atanan Mehmet 
Baygül, ilçemizden 
büyük bir tören ve 
gözyaşlarıyla 
uğurlanmıştı. 
Görevi sırasında 
ilçe halkının gön
lünü kazanan 
Mehmet Baygül, 
önceki gün ilçemi 
ze gelerek, burada 
edindiği dostlarını, 
sivil toplum kuru
luşlarını ve esnafı 
gezerek, sohbet 
etti. Dün, ilçemiz
den ayrılmadan 
önce Gemlik 
Muhtarlar

gelmekten mutluluk 
duyduğunu, birlikte

Derneği Başkanı 
İdris Kurt’ta konuş

madığı için 
teşekkür etti.

Hanasiır toağı na sinyalizasyon

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

Kumla Caddesi ile 
Manastır Çevre 
Yolunu birleştiren 
kavşağa Karayolları 
Bölge Müdürlüğü 
tarafından sinyalizas 
yon lambaları 
kondu.
Dörtyol Kavşağı’nın 
Gemlik’e girişinin 
yasaklanması ve 
yaya üst geçit 
yapımı nedeniyle 
Çevre Yolu’nun 
trafiğinin yoğunlaş
ması sonucu Gemlik 
içinden Manastır 
yönüne giden 
araçlar, Çevre Yolu 
kavşağında sık sık 
maddi hasarlı trafik 
kazalarına neden 
oluyordu.
Kazalar yanında, 
trafiğin yoğunluğu 
nedeniyle de Kumla 
Caddesi’nden 
Manastır yönüne 
giden araçlar, 
kavşakta uzun süre 
beklemek zorunda

kalınca, şikayetler 
de artmıştı.

KARAYOLLARI 
İNCELİYOR 
Karayolları Bursa 
14. Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı 
olan Gemlik Armutlu 
Çevre yolu, Manastır 
kavşağına

geçtiğimiz günlerde 
sinyalizasyon lam
baları kondu.
Karayolları, bu 
bölgeden geçen 
araç sayısının 
yoğunluğunu bir 
süre tesbit ettikten 
sonra, sinyalizasyon 
lambalarının zaman 
ayarlamasının buna

göre yapılacağı 
öğrenildi.
Sinyalizasyon lam
balarının program
lanmasına kadar 
geçen sürede 
kavşakta sürekli 
olarak yalnız uyarı 
lambalarının 
yanacağı ilgililerce 
bildirildi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


4 Temmuz 2012 Çarşamba Gemlik KHrfez Sayfa 3

Boş t* çıkan yangın korkuttu
Mudanya'da tek katlı 
boş bir evde çıkan 
yangın mahale 
sakinlerini korkuttu. 
Mudanya Mütareke 
Mahallesi Nişanyeri 
Sokak’ta bulunan 
bir evde bilinmeyen 
bir sebepten dolayı 
çıkan yangın 
mahalle sakinlerini 
korkuttu.
Saat 10.00 sıraların
da Sema Düvenci’ye

İstaıhrftoı Bursa'ta EKtaCT Sevtivatı
İstanbul'dan getirdik
leri uyuşturucu hap
ları Bursa'da satmak 
isteyen biri kadın 2 
kişi gözaltına alındı. 
Ele geçirilen hapların 
piyasa değerinin yak
laşık 250 bin TL 
olduğu öğrenildi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, İstanbul'dan 
Bursa'ya otomobille 
uyuşturucu sevkiyatı 
yapılacağı ihbarını 
aldı. İstanbul-Bursa 
güzergahı üzerinde 
önlem alan ekipler,

Mudanya'da Boğulma paniği
Bursa’nın Mudanya 
ilçesinde, Güzleyalı 
İDO iskelesinde bir 
kişinin boğulduğu
nun iddia edilmesi 
heyecana sebep 
oldu. Sahile toplanan 
yüzlerce kişi, boğul
duğu söylenen şah
sın çıkarılışını 
görmek için akşam 
karanlığına kadar 
bekledi.
Deniz kenarındaki 
kafede oturanların 
“Denizde boğulan 
var, bir batıp bir 
çıkıyor” demesi üzer
ine bir anda ortalık 
karıştı. Sahildekilerin 
feryadı üzerine, 
bölgede yelken sörfü 
yapan bir genç,

ait boş ve yıkılması planlanan tek katlı

Gemlik ilçesinde 
takip etmeye 
başladıkları otomobili 
Bursa girişinde dur
durdu. Araçta yapılan 
aramada 150 bin adet 

boğulan kişinin 
olduğu yöne gitti. 
Sörfçü genç, İzzet 
Kaptan yazılı bir 
mont bularak sahile 
çıkardı.
Bulunan montun

Extacy hap ve Bonzai 
uyuşturucu ele geçir
ildi. Otomobilin arka 
koltuğunda bir valiz 
içinde bulunan uyuş
turucular muhafaza 

içinde birinin olup 
olmadığı tartışmaları 
sürerken emniyet 
güçleri olaya el 
koydu. Sahil güvenlik 
botu, M AK botu ve 
dalgıçlarla aramalar 

binada çıkan yangı
na Bursa 
Büyükşehir İtfaiye
sine bağlı ekipler 
tarafından müdahale 
edildi.
Çevre sakilerini 
endişelendiren 
yangın, çevreye 
yayılmadan kısa 
sürede söndürüldü. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

altına alınırken, 
kiralık otomobille 
Bursa'ya gelen ve 
İstanbul'da taksi 
şoförlüğü yapan H.A. 
(37) ile ev hanımı 
olduğu öğrenilen 
D.A. (20) ifadeleri 
alınmak üzere 
emniyete getirildi. 
Zanlılar, sorgularının 
ardından çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından 
tutuklanarak ceza
evine gönderilirken, 
ele geçirilen hapların 
piyasa değerinin yak
laşık 250 bin TL 
olduğu öğrenildi.

başlatıldı. Akşam 
karanlığına kadar 
süren aramaları sahil 
kenarını dolduran 
yüzlerce kişi film 
seyreder gibi seyret
ti.
İzzet Kaptan gezi 
gemisi aranarak, 
bulunan mont 
hakkında bilgi alındı. 
Montun aşırı esen 
poyraz neticesinde 
denize düştüğünün 
öğrenilmesi yürekler 
su serpti. Havanın 
karamasıyla birlikte 
aramalar son- 
landırılınca, boğulan 
kişinin cesedini 
görmek için 
bekleyenler de 
dağıldı.

İlacını flç Karna 
İçince Zehirlendi
Bursa’nın Nilüfer 
ilçesinde, hastalığı 
sebebiyle kullandığı 
ilacı aç karna içen 
bir kişi zehirlenerek 
hastaneye kaldırıldı. 
Akçalar köyünde 
ikamet eden 
Nilüfer G. (33) isimli 
genç kadın, 
hastalığı sebebiyle 
kullandığı ilacı aç 
karnına kullandı. Bir 
süre sonra rahatsı
zlanan genç kadın,

Eşinin ölümüne 
dayanamadı, intihar etti
Bursa'da 62 yaşın
daki Mustafa 
Kızıltan, iddiaya 
göre, bir hafta önce 
eşinin rahatsızla
narak yaşamını 
yitirmesinin ardın
dan girdiği bunalım 
sonucu, evinin salo
nunda pompalı 
tüfekle kafasına 
ateş ederek canına 
kıydı.
Merkez Yıldırım İlçe
si Akçağlayan 
Mahallesi Yaşar 
Sokak'ta dün akşam 
saatlerinde mey
dana gelen olayda, 
2 çocuk babası 
Mustafa Kızıltan 
evinin salonunda 
pompalı tüfekle 
başına ateş etti. 
Silah sesini duyan 

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

yakınları tarafından 
hastaneye 
götürüldü. Yapılan 
kontrollerde Nilüfer 
G.'nin ilacı aç karna 
içtiği için 
zehirlendiği belir
lendi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldığını, genç 
kadının sağlık duru
munun iyi olduğunu 
açıkladı ' 

yakınlarının haber 
vermesi üzerine 
olay yerine gelen 
polis ve 
112 Acil Servis 
ekipleri, Kızıltan'ın 
olay yerinde 
yaşamını yitirdiğini 
belirledi.
Bir hafta önce 
geçirdiği rahatsızlık 
sonucu ölen eşi 
Sona Kızıltan'ı yitir
menin acısıyla 
bunalıma girdiği 
öğrenilen Mustafa 
Kızıltan'ın cesedi, 
otopsi yapılmak 
üzere Bursa 
Adli Tıp Kurumu 
Morgu'na kaldırıldı. 
Olayla ilgili 
Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından 
inceleme başlatıldı

Gemlik Krarf ez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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II IS IIIA İlHlİKimi İMİM
Örnek bir sosyal proje
Balıkpazarı semtinde bulunan Velibaba 

Kıraathanesi sahibi ve müşterileri aralarında 
topladıkları parayla satın aldıkları bir tekerlekli 
sandalyeyi muhtaç olan bir engelli kızımıza 
bağışladılar.

Dün, bu konuda gazetemize gelerek bize bilgi 
verirlerken duygulandım.

Gemlik’te ilk kez böylesi bir sosyal proje bir 
kahvehane ve müşterileri ve sahibi tarafından 
gerçekleştirildi.

Boş zamanları olan ve kahvehanelerde, 
kıraathanelerde boş zaman geçiren insanlar 
topluma yararlı bir hizmet gerçekleştirdiler.

Bu güzel projenin başkalarına da örnek olma 
sini diliyorum.

Bir kişinin belki yapamadığını, kıraathanede 
müşteri olan topluluk yapabiliyor.

Bu topluluğu kutluyorum.
Yaptıkları güzel hizmetin devamını diliyorum.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜNDE
33 YAŞINDAYDI
33 YILDIR ANILIYOR

Dün, rahmetli Mehmet Cengiz Göral’ı öldürü 
lüşün 33. yılında mezarı başında andık.

Ailesi oradaydı.
Her zamanki gibi kadim dostu Yahya Şimşek, 

Bursa Barosu avukatları, Çağdaş Hukukçular 
Derneği yöneticileri, CHP Gemlik Yönetimi, 
Kadın ve Gençlik Kolları, Gemlik körfez 
Gazetesi’nden ben ve küçük oğlum Özgür 
anma törenindeydik.

Cengiz’in mezarı başında her zamanki gibi 
onu anlatan konuşmalar yapıldı. Bu yıl da 
Yahya Şimşek Cengiz’i anlatırken söylediği şu 
sözler anlamlıydı.

“Hayata 33 yıllık bir yaşamı sığdıran Cengiz 
Göral’ın ölümünden bu yana da 33 yıl geçti. 
Hukuk ve insan hakları ve özgürlük mücade
lesini ödünsüz savunduğu için karşı olan 
güçlerce öldürüldü. Bugün daha ülkede hukuk, 
insan hakları ve demokrasi mücadelesi yapıl
maktadır. Cengiz’in ruhunun şad olması için 
bugünde yapılan bu mücadelenin mutlaka 
başarıya ulaşması gerekir."

Cengiz vurulduğunda 33 yaşındaydı. 
Gencecik bir fidandı.
Zehir gibi bir avukattı.
Zehir gibi siyasetçi..
Keskin kalemi olan bir gazeteci, demokrasi 

aşığıydı...
Dün o’nu andığımızda ölümünden tam 33 yıl 

geçmişti...
Yaşasaydı 66 yaşında bir delikanlı olacaktı.
Yahya Şimşek’in dediği gibi, o hukuk, insan 

hakları ve özgürlük mücadelesi yaptığı için 
öldürüldü.

Ölümünden 33 yıl geçti biz hala insan hakları, 
hukuk ve özgürlük mücadelesi yapıyoruz.

O’nun bıraktığı yerden arzu ettiği yere vara
madık.

Ne zaman varacağımız da belli değil.
Ortada bir oyun var, oyuncular değiştiği 

halde demokrasi, özgürlük, insan hakları, ve de 
hukuk adalet denilen kavramlarda gelişmiş 
ülkelerin standardını yakalayamadık.

Yakalamamız için daha çok fırın ekmek 
yememiz gerekiyor, çok...

Giresun kökenli 
işadamlarının 
biraraya gelerek 
oluşturduğu 
Girişimci Sanayici İş 
Adamları A.Ş.
(GİRSİAD A.Ş.) kuru
luşunu tamamladı.
GİRSİAD A.Ş. kuru
cu Başkanlığına 
getirilen Mimar 
Kenan Çakır, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada şunları 
söyledi:
“Girişimci grup 
olarak başladığımız 
şirket oluşumumuz, 
toplantılar, istişare 
ler, sermaye taah
hütleri toplama 
işlemlerinden sonra 
7 Haziran 2012 tari
hinde tamamlanarak 
şirketimizi kurduk.

KKTC Maliye Bakanı'nılan Harput’a ziyaret
KKTC Maliye Bakanı 
Ersin Tatar, Bursa 
Valisi Şahabattin 
Harput'u makamında 
ziyaret etti. Krizle 
boğuşan dünyanın 
aksine Türkiye'nin 
yüzde 3'lük bir 
büyümeyle gücünü 
bir kez daha ortaya 
koyduğunu ifade 
eden Tatar, "Türkiye 
Cumhuriyeti 
güçlendikçe KKTC 
de kendi içinde 
gelişecektir" dedi. 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput'u 
makamında ziyaret 
eden KKTC Maliye 
Bakanı Ersin Tatar, 
ilk Olarak şeref def
terini imzaladı. 
Ardından valilik 
makamında gazete
cilerin karşısına 
geçen Bakan Tatar, 
15 yıl önce hayal 
olan birçok geliş
menin bugün 
yaşandığını ifade 
ederek, "Şimdi her 
gün İstanbul'dan 
KKTC'ye sefer 
düzenlenmektedir.

KAYIP Uİudağ Üniversitesi Orhangazi Meslek Yüksek Okulu’ndan 
almış olduğum öğrenci kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. 

NEZAFET ELİF ŞENSOY

2 milyon lira ser
mayeli, 400 payla 
kurulan şirketimizin 
faaliyet alanları, 
akaryakıt, sosyal 
tesis, turizm, enerji, 
inşaat gibi farklı 
sektörlerden oluş
maktadır.
Amacımız, ticari 
faaliyet yapmak, 
üyelerimizi bir çatı 
altında toplayıp,

Bursa, gerek sana 
yisi gerek endüstrisi 
ve ihracatı ile 
Türkiye'de gelişimin 
öncüsü olarak 
ortaya çıkmıştır.
KKTC olarak bunları 
görmek, müşahede 
etmek bizler için 
gurur kaynağıdır. 
Aramızdaki ticari ve 
turizm alanındaki 
ilişkiler ülkelerimizin 
gelişmesine de 
büyük katkı koya
caktır. Bursa ile 
KKTC arasındaki 
ilişkilerin ileriye 
taşınması fevkalade 
önemli bir 
gelişmedir" diye 
konuştu.
KKTC'de BursalIları 
ağırlamaktan büyük 

güçlü yatırımlar yap
mak, istihdam sağla
maktır. Hedefimiz, 
ayrıştırmak değil, 
birleştirmek, kutup 
taştırmak değil, 
ortak hareket 
etmektir.
Şirketin yıllık 
karının % 2,5’u 
yardım ve hayır 
işlerine yönlen 
dirmek gibi bir mis 

onur duyacaklarını 
ifade eden Bakan 
Tatar, "Bugün Rum 
tarafı haksız bir 
şekilde AB dönem 
başkanı oldu. Ama 
bugün yine Rum 
tarafı 10 milyar euro 
borç için başvuruda 
bulunmuştur, büyük - 
bir ekonomik sıkın
tının içindedir. Ama 
bugün Türkiye ilk 
çeyrekte yüzde 3'ün 
üzerinde bir büyümü 
sergilemiştir. Dünya 
ekonomik krizle 
boğuşurken 
Türkiye'deki bu sür
priz gelişme, ülkenin 
gücünü bir kez daha 
ortaya koymuştur. 
Enflasyon rakamları 
düşmektedir.

yonumuz vardır. 
Modern, güçlü, 
teknolojik yapıyla 
farklı bir vizyon 
hedefimizdir.
Kuruluşumuzdan 
sonra farklı proje ve 
yatırım araştır
malarına başladık. ” 
KURUCU YÖNETİM 
KURULU 
GİRSİAD A.Ş. 
yönetim kurulu şu 
kişilerden oluştu: 
Kenan ÇAKIR 
Başkan) 
Hüseyin Okumuş 
(Başkan Yardımcısı) 
Halit Uslu, 
Mustafa Yiğit, Enver 
Şahin Dursun 
Yavuz, Nazım Yiğit, 
Murat Çakır, Tevfik 
Yılmaz, Hüseyin 
Ataş.

Türkiye Cumhuriyeti 
güçlendikçe KKTC 
de kendi içinde 
gelişecektir" dedi. 
Ziyaretten 
duyduğu mem
nuniyeti dile getiren 
Vali Şahabettin 
Harput ise, 
Bursa'nın her alan
daki zenginlikleriyle 
Türkiye'nin lokomo
tif kentlerinin başın
da geldiğini 
belirterek, 
"Sanayinin oluş
masının temel unsu
ru insandır. OsmanlI 
döneminde 
Bursa'daki okullaş
ma oranı yüzde 60 
teknik, yüzde 40 
genelmiş. Bugün de 
Bursa'nın teknik 
anlamda okullaşma 
oranı yine yüzde 60 
oranındadır. 
Türkiye'de ise bu 
oran yüzde 4O'tır. Bu 
rakamlar da 
Bursa'daki sanay
ileşmenin tesadüf 
olmadığını bir kez 
daha ortaya koy
maktadır" dedi.
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Cengiz fiöral mezarı basında anıldı

Gazetemiz eski 
Sorumlu Müdürü, 
Gazeteci, Hukukçu, 
Siyasetçi Mehmet 
Cengiz Göral, dün 
Adliye Köyü’ndeki 
mezarı başında 
ölümünün 33. 
yılında saygıyla 
anıldı.
Mehmet Cengiz 
Göral’ın anma töre
nine annesi 
Renginaz Göral, eşi 
Ayhal Göral, kızı 
Özgür Gör^l, kardeşi 
Metin Göral ve aile
si, yakın arkadaşı 
eski Bursa 
Milletvekili Yahya 
Şimşek, CHP İlçe 
Başkan vekili Bülent 
Çiçek, Yönetim kuru
lu üyeleri, kadın ve 
gençlik kolu üyeleri, 
Bursa Barosu Genel 
Sekreteri Av. Gürkan 
Altun, Çağdaş 
Hukukçular Derneği 

Bursa Şube Başkanı 
Av. Aslı Evka Yetkin, 
Gemlik Körfez 
Gazetesi sahibi ve 
Başyazarı Kadri 
Güler, Bursa Barosu 
avukatları, sevenleri 
ve dostları katıldılar. 
Mehmet Cengiz 
Göral’ı anma 
töreninde konuşan 
Eski CHP Bursa 
Milletvekili Avukat 
Yahya Şimşek, şun
ları söyledi: 
“Hayata 33 yıllık bir 

yaşamı sığdıran 
Cengiz Göral’ın 
ölümünden bu yana 
da 33 yıl geçti.
Hukuk ve insan hak
ları ve özgürlük 
mücadelesini ödün
süz savunduğu için 
karşı olan güçlerce 
öldürüldü. Bugün 
daha ülkede hukuk, 
insan hakları ve 
demokrasi mücade
lesi yapılmaktadır. 
Cengiz’in ruhunun 
şad olması için 
bugünde yapılan bu

mücadelenin mutla
ka başarıya ulaş
ması gerekir.
Cengiz Göral, bizim 
hala kalbimizde, 
beynimizde yaşıyor
sa, kısa yaşamında 
bıraktığı izler 
nedeniyledir.
Bugün ülkede hukuk 
mücadelesi veriliyor, 
Göral da bu 
mücadeleyi yaptığı 

için hedef seçildi. 
Gerçekten iyi 
çalışan bir beyin 
durdu. Göral söz
leriyle, yaptıklarıyla 
bugün hala 
anılarımızda 
yaşıyor. Ruhu şad 
olsun".
Daha sonra eşi 
Ayhal Göral da yap
tığı kısa konuşmada 
eşinin hukukçu kişi

ligini, mücadeleci 
yapısını anlatarak, 
“O’nu hala 
anıyorsak o görevini 
yerine getirdi. 
İnandığı demokrasi 
yolunda şehit 
oldu” dedi.
Okunan duaların 
ardından Göral'ın 
mezarına kırmızı 
karanfiller ve çelenk 
ler bırakıldı.

Kıraathane müşterilerinden M davranış
Balıkpazarı Velibaba 
Kıraathanesi’nde, 
kıraathane müşterileri 
her ay bir engelliye 
tekerlekli sandalye 
hediye etme kararı 
alındı.
İlk tekerlekli sandalye 
de dün teslim edildi. 
Duyarlı kıraathane 
işleticisi ve müşteri
lerinin bir sosyal pay
laşım programı olarak 
ele aldıkları engellilere 
destek için yardım 
kampanyası ilk sonu

cunu verdi. 
Eşref Dinçer 
Mahallesi’nde oturan 
23 yaşındaki EMS has
tası bir bayana satın 
alınan tekerlekli 
sandalye dün 
kıraathane sahibi ve 
müşterilerinden 
Abdullah Durmaz, Tarık 
Tanış ve Feyyaz Kınay 
tarafından evine 
götürülerek, gencin 
babasına teslim edildi. 
Kıraathane müşterileri 
olarak topluma yararlı

projeler üretmek için 
her ay bir engelliye bu 
yardımı sürdürecekleri
ni söyleyen Abdullah 
Durmaz, “Duyarlı müş
terilerimiz teklifimize 
sıcak bakarak, yardım
larını esirgemediler. Biz 
de muhtaç olan genç 
bir arkadaşımızı sevin
dirmek için onun ihti 
yacı olan tekerlekli san
dalyeyi alarak, teslim 
ettik. Bu yardımlarımızı 
sürdürmeye kararlıyız 
dedi.
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UHDIMSI
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin kent 
merkezindeki park- 
lanma sorununa 
köklü çözüm üret
mek amacıyla proje
lendirdiği rotasyo 
nel katlı otopark sis
temi ile 1 aracın 
park edeceği kadar 
alana toplam 12 
araç park edilebilî 
yor. Başkan Aitepe, 
toplam 12 aracın 
park edebileceği 
şekilde 7 katlı olarak 
üretilen sistemin 
Türkiye ve 
Avrupa’da bir ilk 
olduğunu belirterek, 
Bursa’nın bu alanda 
da önemli bir 
başarıya imza 
attığını söyledi. 
Cadde otoparkları 
ile özellikle araç 
trafiğinin yoğun 
olduğu cadde ve 
sokaklardaki park- 
lanma karmaşasını 
çözüme kavuşturan 
Büyükşehir 
Belediyesi, şimdi de 
dar alanda yüksek 
parklanma dönemini 
başlatıyor. Kent 
merkezindeki 
otopark yapılacak 
büyük alan bul
manın mümkün 
olmadığını göz 
önünde bulunduran 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin mini
mum alanda maksi
mum parklanma 
hedefiyle proje
lendirdiği rotasy- 
onel katlı otopark, 
Bursa’nın alanında 
en deneyimli firması 
olan Şanmak 
Makine Sanayi 
tarafından üretildi. 
Sadece bir aracın 
park edebileceği bir 
alana 12 aracın park 
edebileceği şekilde 
7 katlı olarak 
üretilen ve dönme 
dolap sistemi gibi 
çalışan ‘Ringopark’, 
düzenlenen basın 
toplantısı ile 
kamuoyuna tanıtıldı. 
Türkiye ve 
Avrupa’da bir ilk 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Aitepe, her 
türlü nimeti barındı 
ran Bursa’nın özel
likle sanayi kimliği 
ile öne çıktığını 
hatırlatarak, bu 
alanda yeni tasarım 
ve üretimlerle 
Bursa’nın kenti 
markalarını oluştur
duğunu söyledi. 
Herkesin ‘yapıla

maz’ dediği yerli 
tramvayı Bursa 
sanayiinin gücü ve 
birikimi ile 2,5 yılda 
ürettiklerini hatırla
tan Başkan Aitepe, 
otopark sistemleri 
konusunda 15 yıllık 
deneyimi bulunan 
Şanmak firması 
tarafından üretilen 7 
katlı sistemin de 
Türkiye ve Avru 
pa’da bir ilk oldu 
ğunu söyledi. Firma 
tarafından bugüne 
kadar 3-4 katlı sis
temlerin üretildiğini 
ancak 7 katlı sis
temin bir ilk olduğu 
nu dile getiren 
Başkan Aitepe, “Bu 
ilke vesile olduğu
muz için mutluyuz. 
Bu sistem özellikle 
kent merkezindeki 
parklanma soru
nuna köklü çözüm 
üretecek” dedi.
Başkan Aitepe, pro
jenin kapsamı alanı 
bakımından bir ilk 
olması nedeniyle 
TÜBİTAK tarafından 
da desteklendiğinin 
altını çizdi, 
özellikle kent 
merkezinde otopark 
yapılabilecek büyük 
alan bulmanın 
neredeyse imkansız 
olduğunu ifade 
eden Başkan 
Aitepe, kent 
merkezinde raylı 
sistemlerin devreye 
alınmasıyla otopark 
ihtiyacının daha da 
artacağını vurguladı. 
Bu sistem 
sayesinde gerekirse 
kiralama yoluyla da 
temin edebilecek
lerini küçük arsalara 
çok sayıda aracı 
sığdırabileceklerini 
kaydeden Başkan 
Aitepe, “Bu sistem 
en önemli yaramıza 
merhem olacak. 24 
metrekareye 12 araç 
park edebiliyor. Yani

100 metrekarelik bir 
arsaya biz 48 araç 
sığdırmış olacağız. 
Böylelikle 400 
metrelik bir cad
denin park ihtiyacı 
ortadan kalkmış ola
cak. Bu sistem aynı 
zamanda daha fazla 
sosyal donatı alanı 
yapılmasına olanak 
sağlayabilecek. 
Otopark için ayrılan 
yerler böylelikle 
yeşil alan ve sosyal 
donatı alanına 
çevrilebilecek” diye 
konuştu.
Üst düzey güvenlik 
Bursa’da 25 yıldır 
otomotiv sanayiine 
hizmet veren ve son 
15 yıldır da özel 
otopark sistemleri 
üretimi yapan 
Şanmak Makina 
Sanayi Genel 
Koordinatörü 
Cüneyt Şener ise 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Aitepe viz 
yonu ve teşviki 
sayesinde böyle bir 
projenin hayata 
geçtiğini vurguladı. 
Dünyanın 50 ülke
sine otopark sistemi 
ihraç ettiklerini, 
halen New York’ta 
kendi kurdukları 200 
otopark sisteminin 
çalışır halde 
olduğunu vurgu
layan Şener, 
“Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
mız geniş vizyonu 
ile hayata 
geçirdiğimiz proje A 
plus enerji tüketimi 
ve üst düzey güven
lik sistemine sahip. 
Herkes tarafından 
kolaylıkla kullanıla
bilecek olan sis
temdeki sensorlar 
sayesinde park 
alanına biri girdiği 
zaman sistem 
otomatik olarak 
duruyor” dedi.____

Tayan/Halkı IDOnun tekelci 
»ygulamalarınılan kurtaracağız’1
CHP Bursa 
Milletvekili Turhan 
Tayan, halkı 
İDO'nun tekelci 
uygulamalarından 
kurtaracaklarını 
söyledi. 
İstanbul Deniz 
Otobüsleri'nin (İDO) 
özelleştirilmesinin 
ardından esnek fiyat 
politikası adı altında 
yapılan zamları 
Denizcilik, 
Ulaştırma ve 
Haberleşme Bakanı 
Binalı Yıldırım'a 
sorarak konuyu 
ülke gündemine 
taşıyan, ardından 
da İDO'yu Rekabet 
Kurumu'na şikayet 
eden CHP Bursa 
Milletvekili Turhan 
Tayan, konunun son 
durumunu değer
lendirdi. İDO'nun 
ortaya koyduğu 
keyfiliğe karşı 
başlattığı mücade
lenin kamuoyunda 
olumlu yankrlar bul
duğunu, sivil 
toplum teşkilat
larının ve bazı 
siyasi partilerin de 
ortaya koyduğu 
kararlılıkla İDO'nun 
kısmen geri adım 
attığını belirten 
Turhan Tayan, 
meselenin henüz 
tamamen çözüleme 
diğine vurgu yaptı. 
"Rekabet 
Kurumu'na yaptığım

HaziranayıEnliasmlIafcanılarıaçılılaııılı
Anadolu Sanayici ve İşadamları 
Derneği (ANASİAD) Genel 
Başkanı Eyüp Kutlucan, haziran 
ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, 
"TÜFE’nin temmuz ve ağustos 
aylarında daha da aşağıya 
inmesini bekliyoruz" dedi.
Kutlucan, yaptığı yazılı açıklama
da, Avrupa ekonomilerinin krizde 
olduğu bir dönemde Türkiye'de 
ekonomiden üst üste iyi haberler 
geldiğini belirtti. Enflasyonun 
hem UFE'de hem de TÜFE'de 
gerilemesinin olumlu bir gelişme 
olduğunu belirten Kutlucan, 
"ÜFE’nin yıllık bazda TÜFE'den 
daha az yükselmesi üretim 
açısından daha da olumlu bir 
sonuç. Bu maliyetlerin daha az 
arttığını gösteren bir gelişmedir. 
TÜFE'nin temmuz ve ağustos 
aylarında daha da aşağıya 
inmesini bekliyoruz" ifadelerini 
kullandı. Bursa Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği

(BESOB) Başkanı Arif Tak ise 
yaşanan gerilemenin sevindirici 
olduğunu bildirdi. Tak, 
enflasyondaki düşüşün temmuz 
ve ağustosta da sürmesini bek
lediklerini dile getirerek,' 
Türkiye enflasyonda kalıcı 
başarıyı yakaladı. Akaryakıt fiyat 
larının düşmesi ÜFE'ye olumlu 
etki yapıyor. Düşüşün sürmesini 
umut ediyoruz" açıklamasını 
yaptı. İnegöl Ticaret ve Sanayi 
Odası (İTSO) Başkanı Metin Anıl 
da haziran ayında enflasyonun 
beklentilere uygun olarak 
aşağıya indiğini belirterek, 
"Avrupa ekonomilerinin 
krizde olduğu bir dönemde 
enflasyonun düşmesi ve 
ekonomimizin büyümesi iş 
dünyası olarak bize daha çok 
umut veriyor, önümüzdeki 
süreçte enflasyondaki düşüşün 
süreceğini tahmin ediyoruz" 
görüşünü iletti.

başvurunun ceva 
bini bekliyorum" 
diyen Turhan Tayan, 
şöyle devam etti: 
"Halkı İDO'nun 
tekelci uygula
malarından kurtara
cağız. Öte yandan 
Güzelyalı'da İDO 
seferlerinden kay
naklanan ağır trafik 
keşmekeşi çekilmez 
halde iken, şimdi de 
Ro-Ro taşımacılığı
na başlanacağı 
haberleri halkı 
endişeye sevk 
etmektedir.
Güzelyah Ro-Ro 
taşımacılığına 
uygun değildir. 
Gerekli iskele ve 
yeni yollar yapıl
madan Ro-Ro sefer
leri yapılamaz. İDO 
bu kararından 
vazgeçmelidir.
Şehrin idarecilerinin 
bu olup bitenlere 
seyirci kalmaması 
gerekir.
Büyükşehir

Belediyesi İDO'nun 
bu keyfiliği karşısın
da ağırlığını 
koyarak gerekeni 
yapamamıştır. Şimdi 
yeni bir tehlikeyle 
karşı karşıyayız. 
Büyükşehir 
Belediyesi bu 
gelişmeleri sadece 
seyretmektedir. 
Bursa adeta İstan
bul'a teslim 
olmuştur." 
Şu anda 
otomobillerin dahi 
Güzelyah'dan 
Bursa'ya 1 saatte 
zor gidebildiğine 
dikkat çeken Tayan, 
alt yapı ve trafik 
düzeninin yeterli 
olmadığını dile 
getirirken, Güzelyah 
halkı ve İDO yolcu
ları için işkence 
haline gelen sefer
lere bir de Ro-Ro 
taşımacılığının 
eklenmesinin son 
derece yanlış ola
cağını söyledi
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Dojo Karate Do 
Spor Kulübü 
sporcuları, Bursa 
Bölgeler arası milli 
takım alt kadrosu 
sporcu gelişim 
kampı seçmeleri 
Bursa Atatürk Spor 
Salonu’nda yapıldı. 
Dojo Karate Do 
Spor Kulübü 
Antrenörü Gökhan 
Özler, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 

sporcularından 
Müzeyyen 
Kıhçarslan Kata’da 
üçüncü, 
Kümitede üçüncü 
olarak iki madalya 
aldığını, Ali Kemal 
Akyıldız Katada bir
inci olurken, kumit- 
ede üçüncü olarak 
iki madalya almayı 
hak kazandığını 
söyledi.
Özler, iki sporcu ile 

katıldıkları seçme 
lerde 4 madalya 
aldıklarını belirterek, 
başarılarının devam 
edeceğini 
söyledi.
Özler, Dojo Karate 
Do Spor Kulübü 
sporcularının en iyi 
şekilde Türkiye 
Avrupa ve dünyada 
Gemlik’in adını 
duyurmaya devam 
edeceklerini belirttti. 

Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) öğrencileri, 
yüzde 60' ı yerli 
tasarım olan 
Formula 1 aracı ile 
11-15 Temmuz tarih
leri arasında 
İngiltere'nin meşhur 
Silverstone Pisti'nde 
yarışacak. 
The Society of 
Automotive 
Engineers organiza
syonunda, 1981 
yılından bu yana 
mühendislik öğren
cilerinin Formula 
tipi yarış araçları 
üreterek katıldıkları 
uluslararası 
mühendislik yarış
masına Bursa'nın 
Formula aracı da 
katılıyor. Yaklaşık 
200 üniversite 
takımının katıldığı 
'Formula Student' 
isimli yarışmaya 
hazırlanan 'Uludağ 
Racing' takımı 
öğrencileri, 
Silverstone Pisti'ne 
çıkaracakları 
Formula aracını 
tanıtı.
Öğrenciler, 11-15 
Temmuz 
tarihleri arasında 
İngiltere'de düzen

lenecek olan yarış
maya ilk katılan 
Türk ekip olacak. 
Makine, elektronik, 
endüstri ve otomo
tiv bölümü öğrenci
lerinden oluşan ekip 
tarafından 2 yıllık 
çalışma sonucu 
ortaya çıkan araç, 
görüntüsü ve özel
likleriyle Türk 
mühendislerinin 
neleri başarabile
ceğini gösterdi. 
2010 yılında aracı 
tasarlayarak yola 

çıktıklarını söyleyen 
takım lideri İlhan 
Yunus,"Uzun ve 
zorlu sürecin altın
dan kalkarak Türk 
öğrencilerin 
tasarımı olan bir 
Formula aracı oluş
turduk. Bu çok 
gurur verici. 
Temmuz ayında 
Silverstone'da 
bu aracımızı 
yarıştıracağız, 
ülkemizi en İyi 
şekilde temsil ede
ceğiz" dedi

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ MjtfHİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASIUR GUIER AJANS
MATBAACILIK ■YAYINCILIK.

REKLAMCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak _

Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83
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Mİ İM M ELEMAN
Gemlik 
Belediyesi’nin İlçe 
Gençlik Hizmetleri 
Spor Müdürlüğü ile 
ortaklaşa organize 
ettiği Köyler arası 
futbol turnuvası bol 
gollü başladı.
6 takımın tek devreli 
lig usulüne göre 
karşılaşacağı turnu
va 19 Temmuz 
Perşembe günü 
sona erecek. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Suni Çim 
Saha Tesislerinde 
organize edilen tur
nuvanın açılış 
vuruşunu Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz yaptı.
Spor Tesislerinin 
7’den 70’e tüm 
Gemliklilerin 
hizmetinde 
olduğunu vurgu
layan Refik Yılmaz, 
açılış karşılaşmasın
da bir araya gelen 
Hamidiye Köyü ve 
Katırh Köyü futbol
cularına başarılar 
diledi.
Gemlik’te daha önce 
olgunlar kategorisi 
futbol turnuvasının 
yanı sıra, basketbol 
ve voleybol turnu
vaları da organize 
ettiklerini hatırlatan
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, “Sporun 
sadece kazanmak 
adına olmadığını, 
birlik, beraberlik, 
kardeşlik, dostluk ve 
dayanışmanın da bir 
göstergesi olduğunu 
Gemlik’ten herkese 
örnek biçimde

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

COPY CENTER’DE 
ÇALIŞACAK GRAFİK 
TASARIM YAPABİLEN 

VE MÜCELLİT ELEMAN 
ARANIYOR

Müracaat Tel: 
513 56 82

göstermiş olduk. Bu 
turnuvada da centil
menliğin ön palanda 
olacağından kuşkum 
yok. Turnuvaya 
katılan tüm köy 
takımlarına, futbol
cularına, yöneticiler
ine ve hakemlerim
ize teşekkür ediyo
rum. Başarılar dili 
yorum” dedi. 
Turnuvanın açılış 
maçında Hamidiye 
Köyü Katırh Köyü’nü 
4-1 mağlup ederken, 
Karacaali Köy takımı 
turnuvaya gelmeyin 
ce rakibi Cihatlı 
Köyü sahadan hük
men 3-0 galip

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

ayrıldı.
Açılış gecesinin son 
maçında ise Şükriye 
Köyü takımı Yeniköy 
takımına gol 
yağdırdı.
Şükriye sahadan 6?1 
galip ayrıldı.
Turnuva maçları 5

elmte sekeri
-----— KREŞLERİ - ------

Temmuz, 9 Temmuz, 
14 Temmuz ve 19 
Temmuz’da 
oynanacak maçlarla 
devam edecek. 
Turnuvanın açılış 
karşılaşmalarını, 
Belediye Meclis 
üyeleri Turan Alkış 
ve Aydın 
Bayraktar’da izledi.

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Wk Körfez’ internette 

www.gemlikkorfez
gazetesi.com

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

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

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

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz _

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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500 Tl ceza ölebilirsiniz! tnllasyonda iıüyük tliisiis
MİLLİ Eğitim 
Bakanlığı temmuz
da 66 ayını doldu
ran 1 milyondan 
fazla çocuğu e-okul 
sistemi üzerinden 
evlerine en yakın 
okula kayıt edecek. 
Kayıtlar sistemden 
otomatik yapılacak. 
Adres değiştirene 
500 TL ceza 
MEB, bu aşamada 
çocuğunu çeşitli 
gerekçeyle istediği 
okula kayıt ettirmek 
için ikamet adresini 
farklı gösteren 
veliye 500 TL para 
cezası verecek. 
Bunu kabul eden 
okul yöneticisine de 
işlem yapacak. 
GERÇEK ADRESE

Memiira 86 lira zam, 104 lira venıi
Yüzde 4 zam oranı 
sonrası yıllık geliri 
10 bin liranın üze 
rine çıkan yüz bin
lerce memurun gelir 
vergisi oranı yüzde 
15‘feh yüzde 20'ye 
çıktı.
Yani devlet 4 puan- 
lık zammı 5 puanlık 
vergi artışıyla 
fazlasıyla geri aldı, 
Hükümetin 
memurlara verdiği 
zam, maaşlarda 
görünenden daha 
az bir artışa, hatta 
azalmaya neden 
oldu. Bu durumdan 
en fazla zarar göre
ceklerin başında ise 
sözleşmeli personel 
geliyor. Maaşı yak

NAKİL
Bu çocukların kayıt
ları, gerçek 
ikametin bulunduğu 
okullara direkt 
nakledilecek.
Misafir öğrencilerin 

laşık 2 bin 150 lira 
olan bir sözleşmeli 
personelin ödediği 
gelir vergisi, Mayıs 
ayında 104 lira 
artarak 312 liradan 
416 liraya çıktı. 
Yüzde 4'lük zamla 
birlikte maaşı 86 lira 
artan sözleşmeli 
personel, 104 lira 
daha fazla vergi 
Ödeyecek.
Böylelikle, maaş 
zammıyla beraber 
sözleşmeli perso 
nelin cebinden net 
olarak 18 lira çıka
cak.
Habere göre, 
memurlara verilen 
yüzde 4 4'lük zam
mın ardından, yıllık 

kayıtları da ailesinin 
bulunduğu ikamet 
adresi esas alınarak 
gerçekleşecek.
Ayrıca kayıtlarda 
bağış istenmeye
cek.

geliri 10 bin liranın 
üzerine çıkan yüz 
binlerce memur, 
gelir vergisi 
oyunuyla karşı 
karşıya kaldı. Buna 
göre, gelir ver
gisinde yüzde 
15'ten yüzde 20'lik 
dilime giren 
memurlar daha 
fazla gelir vergisi 
ödeyecekler.
Yapılan zamla birlik
te 89 lira zam alan 
bir öğretmenin 
cebinden çıkan 
vergi miktarı da 
74.5 lira artacak ve 
öğretmenin maaşı
na yansıyan net 
zam sadece 14.5 
lira olacak.

Enflasyon rakamları 
beklenenden çok 
daha büyük bir 
düşüş gerçekleştirdi. 
Haziran ayı enflasy
on rakamları, 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
tarafından açıklandı. 
Enflasyon Tüketici 
Fiyatları Endeksi'nde 
(TÜFE) yüzde 0,90 
oranında düşüşle 
beklentilerin çok 
altında kaldı. ÜFE'de 
ise, yüzde 1,49 
yaşandı.
Bu rakamlar, piyasa 
beklentilerinin de 
altında bir düşüş 
yaşandığını 
gösteriyor.
Yıllık rakam yüzde 
8,87 olarak gerçek
leşti.
Haziran ayı enflasy
on tahmini, (TÜFE) 
yüzde 0.45 düşüş 
olacağı yönündeydi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu'ndan (TÜİK) 
yapılan açıklamada 
şöyle denildi: 
"Ana harcama gru
pları itibariyle bir ay 
önceye göre en yük
sek artış yüzde 1,92 
ile haberleşme 
grubunda gerçek
leşmiştir. Haziran 
ayında endekste yer 
alan gruplardan 
eğitimde yüzde 1,67, 
eğlence ve kültürde 
yüzde 0,90, çeşitli 
mal ve hizmetlerde 
yüzde 0,88, ev 
eşyasında yüzde 
0,49, lokanta ve 
otellerde yüzde 0,49, 
konutta yüzde 0,14, 
sağlıkta yüzde 0,13

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

artış, giyim ve 
ayakkabıda yüzde - 
0,82, ulaştırmada 
yüzde -1,39, gıda ve 
alkolsüz içeceklerde 
yüzde -3,42 düşüş 
gerçekleşmiştir. 
Alkollü içecekler ve 
tütünde değişim 
gözlenmemiştir.
Bir önceki yılın aynı 
ayına göre TÜFE’de 
en yüksek artış 
yüzde 18,69 ile alkol
lü içecekler ve tütün 
grubunda gerçek
leşmiştir. Çeşitli mal 
ve hizmetler (yüzde 
14,92), konut (yüzde 
12,43), ev eşyası 
(yüzde 9,83), lokanta 
ve oteller (yüzde 
9,44) artışın yüksek 
olduğu diğer harca
ma gruplarıdır.
NUTS2 düzeyinde 
26 bölge içinde 
TÜFE’nin aylık 
bazda en yüksek 
artış gösterdiği 
bölge TR31 (İzmir) 
(yüzde 0,31) olmuş

tur.
Bir önceki yılın 
Aralık ayına göre en 
yüksek artış TR31 
(İzmir) (yüzde 3,46) 
bölgesinde, bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre en yük
sek artış TR31 
(İzmir) (yüzde 10,31) 
bölgesinde ve on iki 
aylık ortalamalara 
göre en yüksek artış 
TR71 (Kırıkkale, 
Aksaray, Niğde, 
Nevşehir^ Kırşehir) 
(yüzde 10,58) böl
gesinde gerçek
leşmiştir.
2012 yılı Haziran 
ayında endekste 1 
kapsanan 444 } 
maddeden 84 mad-J 
denin ortalama fiyat
larında değişim 
olmazken, 23^ J 
maddenin ortalama 
fiyatlarında artış, 
128 maddenin ortala
ma fiyatlarında ise 
düşüş gerçek
leşmiştir."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

Kaymakamlık 5,13 10 51
C.Savcılığı ' 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

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

KAYMAKAMLIK

ULAŞIM
METRO 513 1212
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER

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

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

TAKSİLER

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

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

BELEDİYE

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
Esklhisar (262)655 60 31

mlik Körfez
A GEBLİK’İMİLK G&MLÛIC 6İYA8İ GAZETESİ

IIlMNİl

_________ 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 Patrol
MAR-PET ,513 30, 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Patrol 513 01 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4314 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

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 
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
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Biz, sizin tatil hayallerinizi gerçekleştirmek için varız.
Uçaklı tatil paketlerinde Sabiha Gökçen 
Havaalanı Transferlerimiz ÜCRETSİZ! İÜk

flypgs.com
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Orhangazi'de 
kaza:1 ölü 1 yaralı
Orhangazi’deki trafik kazasında 1 
kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 
Süpürgelik mevkiinde meydana 
gelen kazada, panelvan tipi araç 
kireç yüklü tıra çarptı. Sayfa 3’de

Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, Marmarabirlik yönetiminin ABD gezisini eleştirdi

îıuarlanıa işi silin işiniz ieğil" Yener.Bu zam 
Dizi mutlu etmez”

Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı ve Bursa 
Ziraat Odaları İl 
Koordinasyon Başkanı 
Ali Çelik, Marmarabirlik 
yöneticilerinin Amerika 
Birileşik devletlerine 
yaptığı geziyi eleştirdi. 
Çelik, “Yönetim kurulu 
içinde pazarlama eğitimi 
almış kimse var mı? 
Marmarabirlik yönetimi

zeytini nereden ve 
nasıl alacağını tarımın 
ortak paydaşlarıyla 
paylaşacağına turistik 
geziler düzenlemesi 
ne kadar doğru." dedi. 
Çelik, açıklamasını 
Umuyorum bu ikaz 
tarımız yönetime 
yararlı olur." şeklinde 
sona erdirdi.
Haberi sayfa 2’de

Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği 
Gemlik Şube 
Başkanı Hüseyin 
Yener yaptığı yazılı 
açıklamada, 2012 
yılı ikinci 6 ayında 
emekli aylıklarına 
yapılacak artışların 
belli olduğunu 
belirterek, “Bu 
artışlar bizi mutlu 
etmez" dedi. 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Ali Çelik’in tepkisi
Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, dün 

yaptığı açıklamada, Marmarabirlik yönetici
lerini pazar bulma nedeniyle ABD’ye gidiş
lerini sert eleştirdi.

Çelik,“Marmarabirlik yöneticileri içinde 
pazarlama eğitimi almış kimse var mı ?” diye 
soruyor.

Devamla, “Marmarabirlik yönetimi, zeytini 
nereden ve nasıl alacağını tarımın ortak 
paydaşlarıyla paylaşacağına turistik geziler 
düzenlemesi ne kadar doğru.”

Yani Ali Bey, Marmarabirlik yöneticilerini 
zeytin üreticisinin parasıyla turistlik gezi 
yapmakla suçluyor.

Bu eleştiriyi yapacak başka bir babayiğit 
çıkmıyor. Devamı sayfa 4’de

Mlllll M W

Kızılay, kan bağışı kampanyası için 
yeniden ilçemize geldi, kızılay Bursa 
Kan Merkezi yetkilileri, sağlık ekip
lerinin 4-5-6 Temmuz 2012 günlerinde 
saat 16.30 ile 22.oo arasında İskele 
Meydam’nda kan bağışı kabul ettikleri
ni bildirdi. “Kan Ver hayat Kurtar" slo
ganıyla kan bağışı kampanyasını 
sürdüren Kızılay, tüm Gemlik halkını 
kan bağışında bulunmaya davet etti.

Eski Belediye Başkanı Mehmet Turgut 
MHP’ye taziye ziyaretinde bulundu

Eski Gemlik Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, MHP Belediye Meclis üyesi ve 
eski Zabıta Müdürü Ömer Kahra 
man’ın vefatı nedeniyle MHP’ye taziye 
ziyare tinde bulundu. Turgut, ziyarette 
yaptığı konuşmada, “Gemlik’te güzel 
insanlardan oluşacak bir meclis oluş
turulursa, Gemlik halkı daha iyi hizmet 
alır” dedi. Turgut, Gemlik’in girişi ile 
ilgili yapılan çalışmayı ‘Ucube’ olarak 
nitelendirdi. Haberi sayfa 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, Marmarabirlik yönetiminin ABD gezisini eleştirdi

"talimin işi sim isB ıitiirGürhan 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 İçişleri Bakanı,
Ne Emniyet Genel Müdürü,
Ne Jandarma Genel Komutanı ceylan 

derisi koltuklarında hala oturuyor 
olurlardı.

Ekonomi,
Eğitim,
Sağlık, 
Sosyal Güvenlik Allah’a emanetti... 
İç güvenliğimizi de Allah’a emanet ede 

riz 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...
İçim yanıyor içim.
Askerime...
Polisime...
Yurttaşıma yazık oluyor yazık.
Onları bu duruma düşürenlere yazıklar 

olsun.

Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı ve Bursa 
Ziraat Odaları İl 
Koordinasyon 
Başkanı Ali Çelik, 
Marmarabirlik 
yöneticilerinin 
Amerika Birileşik 
devletlerine yaptığı 
geziyi eleştirdi. 
Çelik, “Yönetim 
kurulu içinde 
pazarlama eğitimi 
almış kimse var mı? 
Marmarabirlik yöne
timi zeytini nereden 
ve nasıl alacağını 
tarımın ortak pay
daşlarıyla paylaşa
cağına turistik 
geziler düzenlemesi 
ne kadar doğru. ” 
dedi.
Ali Çelik yazı yap
tığı basın azçııkla- 
masında şunları 
söyledi:
“2 Temmuz 2012 
Pazartesi günü 
Körfez Gazetesi’nin 
Marmarabirlik ten 
kıta harekatı 
haberini okuyunca 
hayretler içinde 
kaldığımı öncelikle 
belirtmek isterim. 
Zeytinciliğin bu 
kadar problemleri 
ortada iken ve bu 
problemleri pro
fesyonel kadrolar 
çözmesi gerekirken, 
Yönetim Kurulu 
üyelerinin çeşitli

Oü öğrencileri Ingiltere'ye gitfnıor
Uludağ Üniversitesi 
ile İngiltere'deki City 
College Brighton 
and Hove ve 
Thames Gateway 
College arasında 
gerçekleştirilen çift 
diploma anlaşması 
uyarınca, Teknik 
Bilimler MYO 
Makina ve Otomotiv 
Teknolojisi öğrenci
lerinden oluşan ilk 
grup, ikinci sınıf 
eğitimlerini almak 
üzere eylül başında

ülkelerde pazarlama 
faaliyetlerinde 
bulunmasını
hayret le karşılamak 
elde değil.
Yönetim Kurulu 
üyelerinin içinde 
pazarlama eğitimi 
görmüş kişi vardır 
mı?
Ben bilmiyorum, 
eğer var ise, Genel 
Müdüre, Ticaret 
Müdürüne ihtiyaç 
olmaz.
Yönetim Kurulu bu 
işleri yapan kurum
da tasarrufa gitmiş 
olur.
İki senedir zeytin 
üreticisinin durumu 
ortada bu senede 
bölgemizde zeytin 
normal veriminin % 
25 civarında olacağı 

İngiltere'ye gidecek. Uluslararası Ortak
2010 yılında Önlisans
başlatılan Programları Projesi

tahmin ediliyor. 
Marmarabirlik yöne
timi zeytini nereden 
ve nasıl alacağını 
tarımın ortak 
paydaşlarıyla 
paylaşacağına 
turistik geziler 
düzenlemesi ne 
kadar doğru.
20 senedir Marmara 
birlik yönetiminde 
bulunan bildiğim 
kadarıyla 3 dönem 
Marmarabirlik yöne
timine Başkanlık 
yapan Sayın 
Re fi Taviloğlu’na 
ne demeli.
Başkanlıktan istifa 
edip ikinci Başkanlı 
ğı kabul etmesi 
hangi etik değerler
le bağdaşıyor. 
Yönetim Kurulu 

üyeliği ve Yönetim 
Kurulu Başkanlığı 
döneminde 
Marmarabirlik’e ne 
katkılar sunduğunu 
açıklar ise üreticiler 
adına memnun 
oluruz.
Zeytin üreticilerine 
seslenmek istiyo
rum;
Yönetime seçtiğiniz 
insanların bu görevi 
yapabilecek insan
lardan olmasına 
dikkat ediniz. 
Siyasi mülahazalar 
ile seçtikleriniz ken 
dilerini dev aynasın 
da görmeye bu 
ne denle her şeyi 
bildik terini 
zannediyorlar.
Yöneticilere sesle 
niyorum.
Yaptığınız bu işler
den dolayı paranın 
üreticiler tarafından 
ne zahmetler ile 
kazanıldığını bil 
menizİ stiyorum. 
Pazarlama işi sizin 
işiniz değil, 
bırakınız aldığınız 
profesyoneller 
yapsın siz 
hesap sorun yapa
mayanlar gider 
yapan gelir tabiat 
boşluğu kabul 
etmez.
Umuyorum bu ikaz 
larımız yönetime 
yararlı olur. ” 

kapsamında Teknik 
Bilimler Meslek 
Yüksekokulu'nu . 
kazanarak öğretime 
başlayan 17 Makine 
ve Otomotiv 
Teknolojisi öğren
cisi, Londra'da bulu
nan ve ortak kon
sorsiyumun pilot 
okulu olan ve 
Thames Gateway 
College'nin de 
ortağı olan Havering 
College'de eğitim
lerini sürdürecek.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Orhangazi'de hal ölii 1 »aralı
Orhangazi’deki 
trafik kazasında 1 
kişi öldü, 1 kişi 
yaralandı.
Emrah K'nın (34) 
kullandığı panelvan 
tipi araç, Orhangazi 
Yalova karayolu 
Süpürgelik mevk- 
isinde, Levent S. 
(42) idaresindeki 
kireç yüklü tıra 
çarptı.
Kazada,

HüMınlilMcnTOdaiBsaialararcıMı
Bursa'da cezaevi 
önünde polise 
saldırarak uyuşturu
cu hükümlüsü bir 
kadının kaçmasına 
sebep oldukları iddi
asıyla haklarında 
dava açılan "suça 
sürüklenmiş" 7 
çocuğun davasında 
karar çıktı. Mahkeme, 
hükümlü olan 
annesinin kaçırılması 
cıracında hir nnlic 

memurunu yarala
makla suçlanan 16 
yaşındaki genci, 7 yıl 
1 ay hapis cezasına 
çarptırdı. 
Haklarında verilen 
hapis cezalarında 
hükmün açıklan
masının geri bırakıl
masına karar verilen 
diğer 6 çocuğa ise 3 
yıl boyunca denetimli 
serbestlik cezası ver
ildi. Hükümlü kadın 
halen yakalana
mazken, cezaevi 
önünde yaşanan 
kaçırılma anı 
MOBESE kameraları 
tarafından saniye 
saniye görüntülen- 
mişti.
Edinilen bilgiye göre 
"uyuşturucu ticareti 
yapmak" suçundan 
hakkında 4 yıl 2 ay 
kesinleşmiş hapis 
cezası bulunan 
Aygün N., 21 Mart'ta 
İnegöl ilçesinde yaka
landı. Cezaevine tes
lim edilmek istenen 
Aygün N.'yi koruyan 
polisler, Bursa E Tipi 
Kapalı Cezaevi

çarpmanın etkisiyle savrulan panelvan

önünde kalabalık bir 
grubun saldırısına 
uğradı. Kargaşadan 
faydalanan Aygün N. 
kaçmayı başarırken, 
hükümlü kadının 
yakınları, kendilerini 
kovalayan polis 
memurlarını yaraladı. 
Kafasına mermerle 
vurulduğu iddia 
edilen polis memuru
nun vücudunda kırık
lar oluştuğu belirtildi.

FİRARDA OLAN 
KADININ OĞLUNA 7 
YIL HAPİS
Olaydan sonra çocuk 
savcılığı tarafından 
yürütülen soruşturma 
sonrası karar çıktı. 
Bursa 1. Çocuk 
Mahkemesi, annesi 
Aygün N.'nin kaçırıl
ması sırasında bir 
polisi yaralamakla 
suçlanan 16 yaşında
ki suça sürüklenmiş 
A.N.'yi, "kasten 
yaralamak ve hüküm
lünün kaçmasına 
imkan sağlamak" 
suçundan 7 yıl 1 ay 
10 gün hapis cezası

na çarptırdı.
6 ÇOCUK 3 YIL 
BOYUNCA 
DENETİME TABİ 
TUTULACAK 
Ayrıca "hükümlünün 
kaçmasına imkan 
sağlamak" suçundan 
ise suça sürüklenen 
çocuklar B.N.'ye (14) 
verilen 1 yıl, S.D.'ye 
(15) verilen 1 yıl 6 ay, 
E.Y. (16), S.C.S. (17), 
S.K. (17) ve O.T.'ye 
(15) verilen 2'şer yıl
lık hapis cezalarında 
ise ayrı ayrı hükmün 
açıklanmasının geri 
bırakılmasına karar 
verdi. Son olarak yaşı 
küçük 6 çocuğun,3 
yıl boyunca denetimli 
serbestlik tedbirler
ine tabi tutulmasına 
hükmedildi.
"BU İBRET-İ ALEM 
OLSUN DİYE 
VERİLMİŞ BİR 
CEZADIR” 
Tutuklu genç sanık 
A.N.'nin avukatı ise, 
müvekkili hakkında 
verilen 7 yıllık hapis 
cezasının hukuk 
kuralları çerçe 

tipi araçta 
bulunan Kadir 
D.(30), öldü. 
Alkollü olduğu ve 
sürücü belgesi 
bulunmadığı iddia 
edilen sürücülerden 
Emrah K. ise 
yaralandı.
Yaralı Emrah K, 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'nde 
tedavi altına 
alındı.

vesinde değil de, 
"ibret-i alem olsun" 
diye verildiğini savu
narak, "Kararda polis 
memurunun yaralan
masında mermer 
parçası kullanıldığı 
kabul edilerek ceza 
miktarı 1 kat 
artırılmıştır fakat 
incelenen görüntü 
kayıtlarında bir mer
mer parçasına rast
lanmamıştır. Polis 
memuru itmeye bağlı 
düşerek kafasını 
beton zemine çarp
mak suretiyle 
yaralanmıştır. Yine 
mahkemece şartlar 
oluşmamasına rağ
men takdiri indirim 
nedenleri uygulan
mamıştır. Ayrıca polis 
memurunun maddi 
zararını karşılama 
talebimiz de kabul 
edilmemiştir. Son 
olarak 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde yaşı 
büyük sanıkların 
devam eden yargıla
masında tutuklu hiç 
kimse kalmamıştır. 15 
yaşında annesini 
koruma içgüdüsüyle 
hareket eden 
müvekkilimize verilen 
ceza miktarı, yukarı 
hadden belirlenip 
kararla birlikte tahliye 
edilmemiştir.
Müvekkilimizin tutuk
luluk durumuna itiraz 
edeceğiz. Dosyayı 
temyiz ettik, adaletin 
yerini bulacağına 
inancımız tamdır” 
dedi.

Engelli $ahıs TIRın 
altımla kalılı

isterken TİR'ın altın- altında kalarak can
da kalan 79 yaşın
daki engelli şahıs 
hayatını kaybetti. 
Kaza, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Geçit Mahallesi 
Geçit Kavşağı'nda 
meydana geldi. 
Ahmet Yesevi 
Mahallesi'nde otu
ran 79 yaşındaki 
Ahmet K., gezmek 
için kavşağın önün
deki alışveriş 
merkezine gitmek 
istedi.
Koltuk değneği kul
landığı öğrenilen 
Ahmet K., yolun 
karşısına geçmek 

Inenöl OSB'de 
vananı paniği
Bursa'nin İnegöl ilçesinde, Organize Sanayi 
Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın 
bacasının temizlenmesi sırasında göğe yük
selen alevler polis ve itfaiyeyi alarma geçir
di.
Ana cadde üzerinde ısıtma ve soğutma 
cihazları üretimi yapılan fabrikanın döküm 
bölümündeki bacası temizlik için yakıldı. 
Kontrollü olarak yapılan yakım sırasında 
duman ve alevlerin göğe yükselmesi heye
can yaşanmasına sebep oldu. Vatandaşın 
ihbarı üzerine Organize Sanayi Bölgesi'ne 
giden emniyet ve itfaiye ekipleri, duman ve 
alevlerin yükseldiği fabrikayı tespit ettikten 
sonra söndürme işlemi için fabrikaya 
girmek istedi. Güvenlik görevlileri yakım 
işleminin bacayı temizlemek için periyodik 
ve kontrollü olarak yapıldığını söyledi. 
Ekipler bunun için kendilerine bilgi ver
ilmesini isteyerek geri döndü. Heyecana 
sebep ölan alev ve dumanlar, yakım işlemi
nin sona ermesi ile yerini karanlığa bıraktı.

verdi. Olaydan 
sonra TIR sürücüsü 
gözaltına alınırken, 
polis kazanın 
olduğu yerde 
güvenlik önlemi 
aldı. Polis, ölen 
Ahmet K.'un yakın
larına ulaşmaya 
çalışırken, olay yeri 
inceleme ekipleri de 
kaza yerinde çalış
ma başlattı.
Kazayla ilgili soruş
turma başlatılırken, 
Ahmet K.'un kırmızı 
ışıkta geçip 
geçmediği yapılan 
incelemenin ardın
dan belli olacak.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Göne Bakış Yener, "llıı zam hlzl mmiu eımez''
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Ali Çelik’in tepkisi
Ali Çelik önümüzdeki sezon zeytin üretimi 

nin geçen yıla göre yüzde 25 olacağının tah
min edildiğini, Birlik’in zeytini nereden bula
cağını soruyor.

Çelik, zeytin üreticilerine de seslenerek, 
seçecekleri insanların bu görevi yapabilecek 
kişiler olmasına dikkat etmelerini istiyor.

Seçilen kişilerinin siyasi tercihler sonucu 
seçilmesi nedeniyle göreve geldiklerinde 
kendilerini dev aynasında gördüklerini söyle
di.

Ben de bu görüşe şunu eklemek istiyorum. 
Bu geziler sonucu kaç lira masraf yapıldı? 
Bütçeye böyle bir ödenek kondu mu?
Konmuş bile olsa, bu gezi sayın yöneticilere 

ne kazandırdı?
Hayatlarında ABD yi görmeleri mümkün ol 

mayan yöneticilerden bazıları, Marmarabirlik 
sayesinde gerçekten güzel yerler gördüler.

Ali Bey’in eleştirilerine katılıyorum.

MEHMET TURGUT’UN TESBİTİ
MHP’li Belediye Meclis üyesi Ömer 

Kahraman’ın ölümü üzerine, MHP yöneticileri
ni ziyarete giden eski Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, Dörtyol Kavşağına yapılan 
yaya üst geçidi konusunda görüşleri sorul
duğunda, tek kelime ile yapılanı “Ucube” bul
duğunu söylemiş.

Bu haber bize MHP basın bürosundan geldi. 
Mehmet Turgut’un Dörtyol projesi hazırdı. 
Parası da vardı.
Projeyi ihale etmişti ama Karayolları Bölge 

Müdürlüğü devreye sokularak proje bazı 
AKP’lilerce iptal ettirildi.

Mehmet Turgut ne yapmak istiyordu?
Dörtyol’da çok maddi ve can alıcı kazalar 

yaşandığı için, Jandarma’nın biraz aşağısın
dan, Terminal’e doğru yolu dolduracak, 
Bursa ve İstanbul’dan gelen araçlar yolun 
üzerinden gidecekti.

Gemlik’e giriş ve çıkış ise Dörtyol 
Kavşağı’nda yapılacak alt geçitten sağlana 
çaktı.

Bana göre hoş bir proje değildi.
Ama o yapmak istiyordu.
Şimdi yapılan projede Gemlik girişi ve 

Yalova çıkışı yok.
Yalnız yayaların karşıdan karşıya geçeceği 

modern görünümlü bir yaya geçidi yapılıyor.
Bu durum kazaları azaltmayacak.
Çünkü Dörtyol kavşağında düz bir çizgi çi 

zerseniz karşıdan karşıya uzunluk 40 bile 
medin 50 metredir.

50 metre için karşıya geçmek isteyenler, 
300 metre yürüyecekler.

Kazalar yine yaşanacak.
Birçok kişi yaya geçidini kullanmayacak.
Mehmet Turgut partisine karşın yapılan 

yaya geçidini “Ucube” buluyor.
Bu konuda görüşünü söylemekten çekin

miyor.
Yapılan işin hatalı olduğunu açıkça belirti 

yor ve Dörtyol’da meydana gelecek kazalar
dan dolayı kendisinin yaptırmak istediği 
kavşağı engelleyenlerin vebali olacağını 
söyledi.

Turgut, ayrıca Belediye meclislerine temiz 
insanların getirilmesini, yani temiz siyaseti 
önerdi.

Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği 
Gemlik Şube 
Başkanı Hüseyin 
Yener yaptığı yazılı 
açıklamada, 2012 yılı 
ikinci 6 ayında emek
li aylıklarına yapıla
cak artışların belli 
olduğunu belirterek, 
“Bu artışlar bizi 
mutlu etmez” dediler. 
Yener, 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu 
nun 55. maddesi 
uyarınca düzenlenen 
emekli zamları TÜİK 
tarafından açıklanan 
TÜFE rakamlarıyla 
ikinci altı ay içinde 
belirlendiğini, bu 
durumunu gelir 
adaletsizliğini büyüt
tüğünü ileri sürdü. 
Hüseyin Yener, şöyle 
konuştu: 
“TÜİK nin yaptığı

Müleahlıiller Derneği gazelemizi zijaret etli
Gemlikli İnşaat 
Müteahhitlerini 
biraraya getiren 
Gemlik Müteahhitler 
Derneği yöneticileri 
gazetemizi 
ziyaret etti.
Dün saat 12.30 da 
Müteahhitler Derneği 
Başkanı Hamza 
Aygün ve yönetim 
kurulu üyeleri, 
gazetemiz sahibi ve 
başyazarı Kadri 
Güler ile sohbet 
ederek, ilçedeki imar 
konularını konuştu
lar.

KAYIP Bursa Serbest Bölgesi’nde işlem gören 12.06.2012 tarihli 
25119 nolu Serbest Bölge İşlem Formu kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür. BAKTAT GIDA SAN.A.Ş.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

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

Ocak/Haziran 2012 
döneminde 6 aylık 
enflasyon yüzde 1.95 
oldu. Bu hesapla
malara göre, 5510 
sayılı yasanın yürür
lülük tarihi olan Ekim 
2008 den önce emek-

İmar planlarının 
kentin tüm sınırlarını 
kapsayacak şekilde 
yapılması gerektiğini 
söyleyen Hamza 
Aygün, “Böyle olur
sa sık sık plan 
değişiklikleri gün
deme gelmez. Kaçak 
yapılaşmada öne- 
lenir” dedi.
Amaçlarının 
müteahitlerin sorun
larını gidermek için 
birlik ve beraberlik 
içinde hareket 
etmemeleri için 
dernek 

düşük işçi aylığı 
16.96 lira artış alacak 
ve 868.93 liradan 
885.89 liraya çıka
cak.” dedi.
Hüseyin Yener, 
674.69 lira olan en 
düşük Bağkur esnaf 

kurduklarını 
söyleyen yönetim 
kurulu üyesi Ferhat 
Kurt, “Bu konuda 
güzel bir başlangıç 
yaptık. Bugüne kadar 
her müteahhit soru
nunu kendi çözmeye 
çalışıyordu bundan 
sonra bu işi derneği 
miz ele alacak.” dedi. 
Gazetemiz sahibi ve 
başyazarı Kadri 
Güler ise, 40 yıllık 
gazetecilik 
mesleğinde belediye 
meclislerinin her 
toplantısında 

emeklisi aylığı 687.85 
lira olacağını, en 
düşük Bağkur emek
lisinin aylığına 13.16 
lira artış alacağını, 
ayrıca 499.54 lira 
olan en düşük 
Bağkur emeklisinin 
aylığı da 509.29 lira 
olacak. Yani artış 9 
lira 75 lira olacağını 
söyledi.
Hüseyin Yener 
yapılan bu artışların 
emeklinin derdine 
derman olmaktan 
çok uzak olduğunu 
belirterek, “Yapılan 
bu zamla kilosu 30 
Ura olan dana 
etinden ancak 570 
gram alabilecektir. 
Bağkur emeklisi 
zamla 440 gram et 
alınabilirken, 
Bağkur tarım emek
lisi 330 gram 
et alabilecektir.” 
dedi.

mutlaka imarla ilgili 
bir sorunun bulun
duğuna dikkat 
çekerek, “Belediye 
neredeyse yalnız 
imarla ilgili konularla 
uğraşıyor. Biri 
yapıyor bir başkası 
göreve geldiğinde 
diğerinin yaptığını 
bozuyor. Kent içinde 
yapılan yollar ve 
düzenlemeler 
trafiği rahatlatacağı
na daha da içinden 
çıkılmaz hale 
getiriyor.” dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Eski Belediye Başkanı Mehmet Turgut MHP’ye taziye ziyaretinde bulundu

Dörtyol geçidi “ücuhe"
Eski Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
MHP Belediye 
Meclis üyesi ve eski 
Zabıta Müdürü Ömer 
Kahraman’ın vefatı 
nedeniyle MHP’ye 
taziye ziyaretinde 
bulundu. Eski 
Başkan Turgut, aynı 
zamanda yönetim 
kuruluna da hayırlı 
olsun demek 
amacıyla döneminin 
meclis üyeleri; 
Nurettin Bay ve 
Osman Sivas ile bir
likte Milliyetçi 
Hareket Partisi’ni 
ziyaret etti.
Yaklaşık üç saat 
süren ziyarette, 
Ömer Kahraman’ın 
vefatının yanı sıra, 
Gemlik ile ilgili 
sorunlara da yer 
verildi.
Ömer Kahraman’ın 
kendi döneminde de 
Zabıta Müdürü 
olarak görev yap
tığını belirten 
Mehmet Turgut, 
Ömer Kahraman’ın 
temiz, dürüst ve 
görevine bağlı biri 
olduğunu belir
tirken, “Yeri zor 
dolacağı bir

Piloılar rnıifln Ceıazelerine Ulasıliı
Suriye'nin vurduğu 
uçaktaki kayıp iki 
pilotun naaşları 
denizin dibinde 
tespit edildi.
Genelkurmay'ın 
internet sitesinde 
yapılan açıklamada 
şu ifadeler kul
lanıldı:
"22 Haziran 2012 
tarihinde, Doğu 
Akdeniz'de, ulus
lararası hava 
sahasında, Suriye 
tarafından düşürü 
len Hava Kuvvetleri 
Komutanlığımıza ait 
RF-4 uçağının 
enkazının ve pilot
larının bulunması 
maksadıyla 
sürdürülen çalış
malarda; pilotlarımız

insandı” diyerek 
başsağlığı diledi. 
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, “Gemlik’e 
kalıcı eserler bırak
mış büyüklerimizle 
bir arada olmak 
bizlere onur veriyor. 
Ömer ağabeyimiz 
dürüstlüğü ve iyilik
leriyle anılacaktır, 
Allah, hepimize bu 
şekilde anılmayı 
nasip etsin.
Ömer Kahraman 
bizler için önemli bir 
rol modelidir.
Gemlik’te yaşanan 
siyasal ahlaksızlık 
karşısında, onurlu 
şekilde, makam 
mevki gözetmek
sizin vermiş olduk

Hv.Plt.Yzb. Gökhan 
ERTAN ve Hv. Pit. 
Tğm. Hasan 
Hüseyin Aksoy'un 
naaşları deniz 
dibinde tespit edil 
miş ve naaşların 
gemiye alınması 
çalışması devam 
etmektedir. Şehitle 
timize Allah'tan rah
met, kederli ailele 

ları mücadele ve dik 
duruşları Tüm 
Gemlik’e örnek 
olmuştur.” şeklinde 
konuştu.

Turgut; Siyaseti 
Temiz İnsanlar
Yapmalı
Ziyaretin devamında 
Mehmet Turgut, her 
vatandaşın siyasetle 
yakından ilgilenmesi 
gerektiğini ve elin
den gelse herkese 
görüşü doğrultu 
sunda bir siyasi par
tiye üye olma zorun
luluğu getireceğini 
belirtti.
Ülke yönetimi ve 
yerel yönetimlerde 
temiz insanların 
bulunmasının önemi 
ne değinen Turgut,

tine, yakınlarına ve 
silah arkadaşlarına 
başsağlığı dileriz." 
Dün akşam saat
lerinde Nautilus adlı 
arama gemisi böl 
geye hareket 
etmişti. Pilotları 
bulanın o gemi olup 
olmadığı henüz 
bilinmiyor ancak 
tahminler şehit 

“Gemlik’te güzel 
insanlardan oluşa
cak bir meclis oluş
turulursa, Gemlik 
halkı daha iyi hizmet 
alır" dedi.
Konuşmasının deva 
mında, Gemlik’in 
girişi ile ilgili 
yapılan çalışmayı 
‘Ucube’ olarak 
nitelendiren 
Turgut, kendilerinin 
hazırlamış 
oldukları köprülü 
kavşak projesinden 
bahseder ken, bun
lara binlerinin engel 
oldu ğunu ve bu 
engel olanların 
orada yaşanacak 
tüm can kayıpların
da vebali 
olacağını sözlerine 
ekledi.

pilotlarımızı 
Nautilus'un 
bulduğu yönünde. 
11 milyon dolar 
değerinde, 65 metre 
uzunluğunda ve 10 
metre genişliğindeki 
bilim adamları ile 
birlikte 36 mürette
batın bulunduğu 
dünyanın en ünlü 
araştırma gemisi 
Nautilus, İstanbul 
Haydarpaşa 
Limanı'nda dört 
gündür hazırlıklarını 
sürdürüyordu. 
Nautilus, 1912 
yılında Atlas 
Okyanusu'nda 
batan Titanik yolcu 
gemisinin bulun
masında da görev 
almıştı.

HOP Savcıları 
göreve çağırdı

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi’nden 
yapılan açıklamada, 
hükümetin Suriye 
politikası ve Oslo 
sürecinin ile 
Türkiye’nin bölün
mesinin istendiği 
belirtilerek, 
Cumhuriyet 
Savcılarını göreve 
çağırdılar.
ADD’den yapılan 
açıklama şöyle: 
“Emperyalistler isti 
yor diye Malatya 
üssünden 
kaldırdığınız jetimiz 
le Suriye'nin hava 
savunma sistemleri
ni test ettiniz.
Malatya'da ABD'ye 
verdiğiniz üs ile 
Türkiye sınırları 
içindeki toprakların 
bir kesimini başka 
devletlere devret 
meye yönelik 
faaliyet içindesiniz! 
Meşru Suriye 
rejimine karşı illegal 
örgütlenmiş "Suriye 
Özgür Ordusu"nun 
yanısıra, küçük 
çaplı silahlı direniş 
gruplarına silahlar 
vererek suç işli 
yorsunuz.
Aylardır bu terörü 
örgütlemeniz ve 
silahlandırmanız 
sonucu komşumuz 
Suriye’de yüzlerce 
insan öldürülmüş 
ve halen çatışmaları 
sürmektedir. 
Bütün bunları bir 
başka devletin ast- 
üst ilişkileri içinde 
BOP görevi olarak, 
yapıyorsunuz!
Ayrıca yaptığınız 
eylemler, Türkiye- 
Suriye düşmanlığın
dan yararlanarak 
bölücü örgütün 
terör faaliyetlerini 
kolayca uygulaya
bilme koşullarını 
yaratmaktadır.
Yaptıklarınız, Oslo’ 
da kararlaştırdı 
ğınız, Türkiye’yi 
bölme planına 
hizmet etmektedir.

Bütün bu suçlan 
dünyanın gözleri 
önünde, alenen 
yapıyorsunuz. 
Anayasamızın 302 
ve 304. maddele 
tince savcılarımıza 
göreve davet edi 
yoruz”.
Fıkrada geçen 
“hasmane hareket", 
barış ilişkileriyle 
bağdaşması olanağı 
bulunmayan fiil ve 
hareketleri ifade 
etmektedir.
Böylece hasmane 
hareket, düşmanca 
tutumu ifade eder 
ve hatta savaş 
nedeni olabilir.
Söz konusu suçun 
failinin vatandaş 
olabileceği gibi, 
yabancı da olabilir. 
Bu suçun özellikle 
yabancı devlet yet 
ki tileri ile işbirliği 
yapmak suretiyle 
işlenmesi açısın
dan, yabancı devlet 
vatandaşı olan, 
yabancı devlet yet 
kilileri, yabancı 
devlet adına görev 
yapan örneğin bir 
bakan, milletvekili 
veya diplomat, fail 
olabilecektir. Bu 
bakımdan örneğin 
Türkiye Devletine 
karşı hasmane 
hareketlerde bulun
mak amacına yöne
lik olarak Türk 
vatandaşlarıyla 
işbirliği yapan 
yabancı devlet yet 
kilileri, Türkiye’de 
bu suç nedeniyle 
cezalandırılabile- 
cektir.
Bu fıkrada yazılı 
suçun tamamlan
ması için, Türkiye 
açısından savaşın 
gerçekleşmiş 
bulunmasına ihtiyaç 
yoktur. Tahrik fiilin
in basın ve yayın 
yolu ile işlenmesi, 
bu suç açısından 
daha ağır cezayı 
gerektiren bir nite
likli hâl olarak kabul 
edilmiştir."
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Dikkat! 50 Tl cezası var
---------- ----------H---- H—H-------------H----------------------------------

■MI—İMİ
Çevreye izmarit, 
paket, ağızlık, kağıt 
ve benzeri atıkları 
atanlara kamu 
görevlileri ve 
belediye zabıta 
görevlilerince 50 TL 
para cezası verile
cek., Kişi, çevre 
kirliliğini derhal 
giderirse para ceza
sına çarptırılmaya
cak.
TBMM Genel 
Kurulu’nda, tıbbi 
zorunluluk bulun
ması halinde doğu
mun sezaryenle 
yapılmasını 
düzenleyen 
tasarının 1-13. mad
delerini kapsayan 1. 
bölümü kabul edildi. 
Kabul edilen mad
delere göre, gebe 
veya rahimdeki 
bebek için tıbbı 
zorunluluk bulun
ması halinde 
doğum, sezaryen 
ameliyatı ile yap
tırılabilecek. Gerekli 

I tedbirlerin ahnması- 
I na rağmen anne 
I veya bebekte mey- 
I dana gelebilecek 
I istenmeyen 
I sonuçlardan dolayı 
I hekim sorumlu tutu- 
I lamayacak.
I Sağlık Bakanlığı 
I bünyesinde Basın 
I ve Halkla İlişkiler 
I Müşavirliği kurula- 
I cak.
I Profesör ve 
I doçentler, ihtiyaç 
I duyulan alanlarda 
I faaliyette bulunmak 
I üzere sözleşmeli 
I eğitim görevlisi 
I olarak çalıştırılabile- 
I cek.
I Sağlık Bakanlığı ve 
I bağlı kuruluşlarına 
I ait kurum ve kuru- 
I luşlar ile üniver- 
I sitelerin ilgili birim- 
I leri, karşılıklı olarak 
I işbirliği
I çerçevesinde birlik- 
I te kullanılabilecek. 
I Ancak, adrese day- 
I alı nüfus kayıt siste- 

11 mi sonuçlarına göre
I toplam il nüfusu 750 
I bine kadar olan 
I illerde eğitim ve 
| araştırma hizmetleri, 
I Sağlık Bakanlığı 
I eğitim ve araştırma 
I hastanesi veya 
I üniversite sağlık 
I uygulama ve araştır- 
I ma merkeplerinden 
I yalnızca biri tarafın-? 
I dan verilebilecek. 
I Bu illerde Bakanlık 
I ve bağlı kuruluşları 
I ile üniversiteler, tıp 
I lisans eğitimi ve

tıpta uzmanlık eğiti
mi için ortak kul
lanım ve işbirliği 
yapacak.

Nargile üzerine de 
uyarıcı yazılar 
yazılacak 
Tütün ürünleri gibi, 
tütün ürünü ihtiva 
eden ve etmeyen 
nargile de 18 yaşını 
doldurmamış 
kişilere satılamaya
cak, tüketimlerine 
sunulamayacak. 
Tütün ürünleri üreti
ci, ithalatçı ve 
dağıtıcı firmaları ile 
tütün ürünlerinin; 
isim, marka, 
amblem, logo vey'a 
bunları doğrudan 
çağrıştıran diğer 
isim ve alametleri, 
tütün ürünleri sek
törü harici mal ve 
hizmet sektör
lerindeki firma ve 
ürünlerle ilişk- 
ilendirilemeyecek ve 
tütün ürünüyle diğer 
ürün ve hizmetin 
birbiriyle ilişkili 
olduğu izlenimi 
verecek biçimde 
kullanılamayacak. 
Tütün ürünleri harici 
mal ve hizmet sek
törlerindeki firma ve 
ürünlerin; isim, 
marka, amblem 
veya logo ya da 
bunları doğrudan 
çağrıştıran diğer 
isim ve alametler de 
tütün ürünleriyle 
veya firmalarıyla 
ilişkilendirilemeye- 
cek. Hiçbir ürünün 
üzerinde tütün ürün
lerini çağrıştıran 
işaret ve renk bulu
namayacak.
Türkiye'de üretilen 
veya ithal edilen 
tütün ürünleri paket
leri ile tabanı hariç, 
nargile şişelerinin 
üzerine, en geniş iki 
yüzünden her birine, 
bu yüzlerin alan
larının yüzde 
65'inden az olma

mak üzere, özel 
çerçeve içinde tütün 
ürünlerinin zarar
larını belirten resim
li ve Türkçe yazılı 
uyarılar veya 
mesajlar konulacak. 
İthal edilen veya 
Türkiye'de üretilen 
tütün ürünlerinin 
paketlerinde ve 
etiketlerinde; bu 
ürünlerin özellikleri, 
sağlığa etkileri, 
tehlikeleri veya 
emisyonları ile ilgili 
yanıltıcı ve eksik 
bilgi verilemeyecek; 
tüketimi özendiren, 
teşvik eden veya 
tüketiciyi yanıltan 
ya da ürünü cazip 
kılan metin, isim, 
marka, ibare, 
mecaz, resim, figür, 
işaret veya renkler 
ve renk kombinas 
yonları kullanılama 
yacak.
Çevre kirliliği gide 
rilirse ceza ve 
rilmeyecek 
Tütün ürünlerini; 
kamu binalarının 
kapalı alanlarında, 
birden çok kişinin 
girebileceği 
binaların kapalı 
alanlarında, taksiler 
de dahil olmak 
üzere karayolu, 
demiryolu, 
denizyolu ve 
havayolu toplu 
taşıma araçlarında, 
ilk ve orta öğrenim 
kurumlarının, kültür 
ve sosyal hizmet 
binalarının 
kapalı ve açık 
alanlarında, lokanta
lar, kahvehane, 
kafeterya, birahane 
gibi eğlence 
hizmeti verilen işlet
melerde tüketenler 
ile spor, kültür, 
sanat ve eğlence 
faaliyetlerinin 
yapıldığı yerlerde 
kullananlar 
Kabahatler 
Kanunu'na göre 
cezalandırılacak.

Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan 
Bayraktar’ı ağır
layan Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
kentsel dönüşümde 
pilot olarak seçilen 
5 il arasında yer 
alan Bursa’da en 
kısa zamanda örnek 
uygulamaları hayata 
geçireceklerini 
söyledi.
Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan 
Bayraktar, kentsel 
dönüşüm konusun
da yetki devri yap
tığı Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’yi 
Heykel’deki tarihi 
binada ziyaret etti. 
Bursa’da gerek 
mevcut yapı stokları 
gerekse bugüne 
kadar hayata geçir
ilen projeler hakkın
da bilgiler veren 
Başkan Altepe, yeni 
yasa ile çok daha 
güzel projeleri 
kente kazandırmayı 
amaçladıklarım 
söyledi.
Örnek olmak 
istiyoruz 
Kentsel dönüşüm 
konusunda yeni 
yasanın hem vatan
daşlara hem de 
yerel yönetimlere 
önemli kolaylıklar

i iil ilin İİIKİİ ■ İIİM
Türk vatandaşı olup tıp fakül
telerinin 5. yılını bitirip 6. yılına 
geçen öğrencilere intörn eğitimi 
döneminde, öğretim üyesi 
rehberliğinde yaptıkları uygula
ma çalışmaları sonucunda ilgili 
kurumların bütçelerinden 12 ay 
süresince ücret ödenecek. 
AK Parti Adana Milletvekili 
Necdet Ünüvar,yaklaşık 5 bin.500 
intörn hekime ücret ödenmesi 
hususunun mecliste kabul 
edildiğini söyledi.
Milletvekili Ünivar, "İntörn hekim
lerimize aylık net 310 lira 
ödenecek." dedi.
Kendisinin de bir hekim 
olduğunu hatırlatan Ünüvar; tıp 
fakültesi öğrencilerinin ne gibi 
sıkıntılar çektiğini çok iyi bildiği
ni kaydetti.
Bu ödemeyle öğrencilerin sorun
larının tamamen çözülmese de

onlara bir destek ya da yaraları
na bir merhem olma yolunda 
önemli bir adım atıldığını ifade 
etti.
Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın bu 
kanunda büyük çabası olduğu 
hatırlatan Ünüvar; "Grupların 
ortak önergesi ile Türk vatandaşı 
olup tıp fakültelerinin 5. yılını M 
bitirip 6. yılına geçen öğrenciler^, 
intörn eğitimi döneminde, öğre-^ 
tim üyesi rehberliğinde yaptıkları* 
uygulama çalışmaları sonucunda 
ilgili kurumların bütçelerinden 12i 
ay süresince ücret ödenecek.
Uygulamaya Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi de dahil edilecek." . f. 
dedi.
Üniversitelerin ücretleri kendi 
bütçelerinden karşılayacağını 
dile getiren Ünüvar, intörnlerin 
sağlık sigortalarından da fay
dalanabileceklerini bildirdi.'

Gemlik Karfez
•fHUl'la İA.K CONlOK «İVASİ «AZCTeal

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

getirdiğini ifade 
eden Başkan 
Altepe, birinci 
deprem bölgesinde 
yer alan ve Türkiye 
ekonomisinin yüzde 
60’ını bünyesinde 
barındıran Bursa, 
İstanbul ve 
Kocaeli’nin büyük 
önem arz ettiğini 
kaydetti. Kentsel 
dönüşüm konusun
da Bursa’daki 
belediyelerin büyük 
bir kısmının tecrü
beli olduğunu ifade 
eden Başkan 
Altepe, 
“Bakanlığımızın 
deneyimli kadro
larının da desteğiyle 
güzel bir başlangıç 
yapıp, bu alanda da 
Türkiye’ye örnek 
olmak istiyoruz. 
Yeni yasa ile ilgili 
olarak bazı yanlış 
anlaşılmalar var. 
Vatandaş her şeyin 
devlet tarafından 
yapılacağını sanı 
yor.

Oysa burada 
başlangıcı vatandaş 
yapacak. 
Çünkü olası bir 
deprem anında 
çökecek binanın 
altında orada oturan 
vatandaşlar kala
cak.
Bunun için otur
duğu binanın kon
trolünü yaptıracak 
olan yine o binanın 
sahipleri.
Vatandaşlar 
dönüşüm için 
gönüllü olacak, gi 
rişimleri başlatacak 
bizler de onlara 
gerekli desteği 
vereceğiz.
Vatandaşın istekli 
olması için öncelik
le örnek uygula
maları hayata 
geçirmek gerekli. 
Güzel bir başlangıç 
yapılırsa, bunu 
gören tüm 
vatandaşlarımız 
dönüşüm konusun
da istekli olur” 
diye konuştu.
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Bursa'da yaz döne
minde artış 
gösteren kaçak tur
ist taşımacılığı ile 
ilgili denetimler 
devam ediyor. 
Denetimlerde kaçak 
turizm taşımacıları
na 2'şer bin lira 
cezai işlem uygu
landı.

| Seyahat acente bel
gesi olmayan 
araçlarla ve diğer 
yükümlülükleri yer
ine getirmeden tur 
düzenleyen fir

maların engellen
mesi amacıyla 
başlatılan denetim
lere Ulaştırma 
Bakanlığı 4. Bölge 
Müdürlüğü, polis, 
maliye ekipleri ile 
Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf 
Odası yetkilileri 
katıldı. Denetimler, 
Arap turistlerin ağır
lıklı olarak ziyaret 
ettiği turistlik böl
gelerde gerçekleştir
ildi. Özellikle D2 bel
gesinin eksik olması 

durumunda, şoföre 
ve araç sahibine 
ayrı ayrı 2'şer bin 
lira ceza uygulandı. 
Bursa Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf 
Odası Başkanı 
Hasan Topçu, belge
siz turizm taşı
macılığı yaparak 
devleti, taksici 
esnafını ve turizm 
seyahat şirketlerini 
zarara uğratan 
kişilere karşı dene
timlerin devam ede
ceğini söyledi

Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) tarafından 
bu yıl 8'incisi düzen
lenen Bursa 
Alışveriş Şenliği 15 
Ağustos'ta 
başlayacak.
Şenlik ekibi 2 
Temmuz 2012 
tarihi itibariyle 
saha çalışmasına 
başladı. Bu yıl 
"Kazançlı alışveriş 
samanı" sloganı ile 
Bursa için ortak 
fayda sağlaması 
hedeflenen şenlikle 
tüketiciler hem 
indirimli alışveriş 
yapacak, hem çekil
işe katılma şansını 
elde edecek, hem de 
birbirinden renkli 
faaliyetlerle 
eğlenecek. Bursa 
ekonomisini yaz 
sezonunda canlı tut
mak, nakit para 
sirkülasyonunu 
artırmak için 2005 
yılından bu yana

düzenlenen ve 
geleneksel hale 
gelen Bursa

Alışveriş Şenliği'nin 
hazırlıkları tüm 
hızıyla sürüyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

a
2

BİİLER fllfiHS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK- 
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http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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51. Illuslaiarasmonserlerl siiriiımr ELEMAN
51. Uluslararası 
Bursa Festivali’nin 
konserleri, 
RomanyalI ünlü 
şarkıcı Inna’nın bir
birinden güzel 
şarkılarla hayran
larını coşturduğu 
eğlenceli geceyle 
sona erdi. 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan, Bursa Kültür 
Sanat ve Turizm 
Vakfı (BKSTV) koor
dinasyonunda 
gerçekleştirilen ‘51. 
Uluslararası Bursa 
Festivali’, Inna’nın 
görkemli konseriyle 
sona erdi. Bursa’da 
hayranlarının yoğun 
sevgi seliyle 
karşılanan dünyaca 
ünlü şarkıcı Inna, 
Kültürpark Açıkhava 
Tiyatrosu’ndaki kon
serinde dinleyicileri
ni doyasıya 
eğlendirdi. Bursa’da 
yaklaşık 5 bin kişiye 
konser veren Inna, 
Türkiye’deki konser
lerinin en iyisini de 
Bursa’da gerçek
leştirdiğini söyledi. 
Türkiye’yi ve 
Bursa’yı çok 
sevdiğini belirten 
güzel şarkıcı, sami

mi tavırlarıyla 
hayranlarının gön
lünde taht kurdu. 
Bursa’ya ‘Türkçe 
şarkı’ jesti 
‘Hot’, ‘Sun is up’, 
‘Endless’, ’10 min

utes’ ve ‘Amazing’ 
gibi hit şarkılarının 
yanı sıra ‘Karagözlü 
Çingenem’ şarkısını 
da Türkçe olarak 
söyleyen Inna’nın 
hareketli şarkılarına 

BursalIlar da 
coşkuyla eşlik etti. 
Bursa’da karşılaştığı 
yoğun sevgiden 
dolayı şaşkınlığını 
gizleyemeyen Inna, 
sahnede Bursaspor 
için tezahürat da 
yaptı.
Pozitif enerjisiyle 
göz kamaştırdı 
Yüksek sahne 
performansı ve pozi
tif enerjisiyle seven
lerini adeta 
büyüleyen Inna, 
konserden sonra da 
hayranlarına imza 
dağıttı, fotoğraf çek
tirdi. Bursa’da 
coşkulu bir geceye 
imzasını artan 
Inna’nın mütevazı 
tavırları dinleyici
lerinden tam not 
aldı. Bursa’da 
konser vermekten 
mutluluk duyduğunu 
söyleyen Inna, 
‘51. Uluslararası

Bursa Festivali’nin 
finaline de 
damgasını vurdu.

COPY CENTER’DE 
ÇALIŞACAK GRAFİK 
TASARIM YAPABİLEN 
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ÜCRET 900 TL
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‘Gemlik Körfez’ internette 

www.gemlikkorfez
gazetesi.com

FİYATLARLA GUN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel:(0.224)51396 83 Fax:(0.224)513 35 95

“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 BİREVLER YETİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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SGK aylıklılara müjde MalIMMlIlliBUHtlI!
Sosyal güvenlik 
kuruluşlarından 
aylık alanların hane 
içindeki kişi başına 
düşen geliri, asgari 
ücretin üçte 
birinden az ise 
yardım alabilecek. 
Sosyal güvenlik 
kuruluşlarından 
aylık alanların 
hanede kişi başına 
düşen geliri, asgari 
ücretin üçte 
birinden az ise 
yardım alabilecek
ler; afetlerden zarar 
görenler, şehit 
yakınları ve gaziler 
de yardımlardan 
yararlanabilecek 
TBMM Genel 
Kurulu'nda kabul 
edilen kanuna göre, 
kamuda çalışan sig
ortalılar ile bunların 
bakmakla yükümlü 
oldukları aile fert
lerinin tedavi 
amacıyla yurtdışına 
gönderilmeleri 
durumunda, 
refakatçilerinin 
konuklama giderleri 
karşılanacak.
1999 yılında mey
dana gelen 
Marmara depremi
nin ardından işyeri 
ihtiyacını karşıla
nmak üzere yapılan

KfiŞ€D€ VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sakak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tjl:(0.224)5139683 Fax:(0.224)513 35 95|

SOSYAL GÜVENLİK X URUMU

ve hak sahiplerine 
teslim edilen işyer
lerinin borç taksit
leri, hak sahipleri 
tarafından üst üste 
3 kez ödenmezse ve 
hak sahipleri de 
hakkından 
vazgeçerse, İl İdare 
Kurulu kararı ile 
hak sahipliği 
düşürülecek. 
Bu durumda hak 
sahipleri tazminat 
ödemeyecek, 
düşürülme tarihine 
kadar ödenen mik
tar da faiziyle birlik
te hak sahibine iade 
edilecek. Hak sahibi 
olup da kendilerine 
teslim edilen işyer
lerini son 2 yıl 
İçinde fiilen kullan
mayanlar da bu 
haktan fay
dalanacak.
Sosyal güvenlik 
kuruluşlarına tabi 
olanlar veya bu 

kuruluşlardan aylık 
alanlardan fakir ve 
muhtaç durumda 
bulunanların hane 
içindeki kişi başına 
düşen geliri, 16 
yaşından büyükler 
için belirlenen aylık 
net asgari ücretin 
üçte birinden az ise 
sosyal yardımlaşma 
ve dayanışma 
yardımı alabilecek. 
Afetlerden zarar 
görenler ile şehit 
yakınları ve gaziler 
de bu yardımlardan 
yararlanabilecek. 
Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı 
Teşvik Fonu'ndan 
yapılan yardımlar, 
geri ödemeye tabi 
proje destekleri 
ile yaşlılık ve özür

lülük yardımları, 
kişinin muvafakati 
olsa bile haczedile- 
meyecek.

Yeni çıkan bir yasa 
ile; apartmanlara 
hekim ve iş güven
liği uzmanı çalıştır
ma mecburiyeti 
getiriliyor. Buna 
uymayanlara, onbin- 
lerce hatta yüzbin- 
lerce lira ceza kesile
cek 
30 Haziran tarihli 
Resmi Gazete’de 
yayımlanan 6331 
sayılı “İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu” 
ile işverenlere, yeni 
yükümlülükte.1* getir
ildi.Bunlardan biri de 
apartmanlarla 
ilgili.“Kapıcı” 
çalıştıran apartman
lar ile işçi 
statüsünde “yöneti
ci” çalıştıran apart
manlara, yeni bir 
yükümlülük geldi. 
Buna göre, apartman 
yönetimi kat malik
leri kurulunun;
- İş sağlığı ve güven
liği hizmetlerinin 
sunulması için.“iş 
güvenliği uzmanı” ile 
“işyeri hekimi” 
çalıştırmaları 
- Bu hizmetin 
tamamını veya bir 
kısmını, “ortak1 
sağlık ve güvenlik 
birimlerinden” 
hizmet olarak 
almaları gerekiyor. 
Konuyla ilgili ayrın
tılar, yakında bir 
yönetmelikle açık
lanacak.
HER AY İÇİN 10 BİN 
Tl
Yukarıda belirtilen 
işyefhhekimî ve-iş*’ 
güvenliği uzmanını 
görevlendirmeyen 
veya bu hizmeti 
almayan ipartman 
yönetimine kat . 
maliklerine, 
görevlendirmediği 
Uzman ve hekim için

her ay 5+5=10 bin 
lira “idari para ceza
sı” uygulanacak. 
Örnek: Kapıcı 
çalıştıran bir apart
manda, yönetimin iş 
sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerini satın 
alma yoluna 
gitmediği veya bu 
nitelikleri taşıyan 
kişileri çalıştırmadığı 
tesit edilmiştir.Bu 
durumda, her ay işy
eri hekimi için 5 bin, 
iş güvenliği uzmanı 
için 5 bin lira olmak 
üzere, tolam 10 bin 
lira “idari para ceza
sı” kesilecek. 
Cezanın tutarı yıllık 
bazda (yani bir yıl 
boyunca olayın 
devam etmesi 
halinde) 120 bin lira 
olacak. Ceza 120 bin 
lira ile de sınırlı 
değil. Daha da arta
bilecek (6331 sayılı 
Kanun Md.26b). Bu 
cezaları, Çalışma ve 
İş Kurumu İl 
Müdürlüğü uygulay
acak. Ceza tutarı/ 
ferindeki işçi*. , 
sayısı ile ofdut'h 
dşğil. Örneğin bir 
işçi çalıştıran apart
mana da 100 işçi 
çalıştıran işyerine de 
her ay 5 + 5 = 10 bin 
lira idari ara cezası 
kesilebilecek.

UYGULAMA NE 
ZAMAN?
Yukarıda açıklanan 
idari para 
cezalarının, hangi 
tarihten itibaren 
uygulanacağı, apart
manların tehlike sınıf 
ve derecesinin belir
lenmesine 
bağlı.Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, öncelikle 
apartmanlar için 
“tehlike sınıf ve 
derecesi” belirleyen 
bir tebliğ yayınlaya
cak. Buna göre, 
tehlike sınıfları 
itibariyle; - 
Apartmanlar 
“az tehlikeli” 
sınıfında yer 
alırsa, 30 Haziran 
2014 tarihinden 
itibaren, - 
Apartmanlar 
“tehlikeli” veya “çok 
tehlikeli” sınıfta yer 
alırsa, 30 Haziran 
2013 Zihinden 
iti ba ren »yÜKpm । ülük- 
ler yerine getinTscek. 
Apartmanların, 
dışarıdan satın ala
cağı iş sağlığı ve 
güydnfiğİ hizmetinin 
bedeli, Bakanlar 
Kurulu’nun karar 
vermesi halinde, 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nca 
Ödenebilecek.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

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

KAYMAKAMLIK

UEDAŞ ARIZA
UEDAŞ l’Utme 513 45 03
St2<yum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 ^3 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 -|3 03
Liman Baş. 513 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

kaymakamlık 513 10 51
C,Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Mftd. 513 10 28

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast S13 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 5,3 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

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

_________TAKSİLER_________

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

._______ DENİZ OTOBÜSÜ

Bursa 256 77 Ö4
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yalova (226) 611 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

OTODÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz , 514 17 00
Akcan Petrol 
MAR-PET 513 10 79

513 30 3-3
Tuncay Otogaz 513 16 '15
Beyza Patrol 513 01 (33

Gemlik Körfez
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4315 

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)

uımiıııiMi
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



GemlikKHrfez

TATİLİNİZİ UNUTULMAZ 
KILMAK İÇİN AKMİS SEYAHAT K 

GEMLİKTE...
Kıbrıs Turları & Kültür Turları
Yurt içi ve Yurt dışı Turları.... PEGASUS 

Biz, sizin tatil hayallerinizi gerçekleştirmek için varız...
Uçaklı tatil paketlerinde Sabiha Gökçen

ww.akmis$eyahcrt.cor

AKMIŞ SEYAHAT
GEMLİK BÜROSU

Ahmet Dural Meydanı AVM yanı J
Tel: 0 224 514 63 62 GEMLİK

! ız-Aiz niı r—r t- aa m Orhangazi Şubesi Tel: 0.224 573,16,17
UÇAK BİLET SATIŞLARI Kükürtlü Şubesi Tel: 0 224 236 35 45

GEMLİKTE BAŞLADI Butsa Terminal Tel: 0 224 261 61 42



Kuruluş:1973

rfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

6TemmiJz 2012 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Bisiklet turu diye 
çıktı gülde Boğuldu
İnegöl Gazipaşa İlköğretim 
Okulu 8. sınıf öğrencisi S. 
K.(12), arkadaşları ile birlikte 
evden ayrılıp, bisiklet turuna 
çıktı, serinlemek için girdiği 
derede boğuldu. Haberi syf3’de

Gemlik Belediye Mecisi, Temmuz ayı toplantısında Dörtyol Kavşağı gündeme damgasını vurdu.

CHPli Kurt; “Orucunuzu 
hurmayla değil zeytin ile bozun”
Gemlik Belediye Mecli 
si’nin Temmuz ayı top 
lantılarına dün başlandı. 
Belediye Başkanvekili 
Refik Yılmaz’ın bir aylık 
çalışmaları ile ilgili 
sunumundan sonra, 
CHP Gurup Sözcüsü 
Necdet Ersoy, 2009 yılın
da ilçemizin tamamına 
yapılan asfalt çalış
malarının yüzde 80’inin

alt yapı çalışmaları 
nedeniyle bozulduğuna 
dikkat çekerek, Dörtyol 
Kavşağı’ndaki yaya geçi
dinin eski Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut 
tarafından da eleştir
ildiğini söyledi. AKP’li 
Gökay Bilir, Hemşehri 
Dernekleri Şenliği’ni 
başlatanlara teşekkür 
etti. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

latalar birincilik itin acıtalı
Yelkenler fora...

3. Gemlik Denizcilik ve Yelken Yarışları 
Cumartesi günü başlayacak.

Gemlik Yelken Kulübü, deniz sporlarını ve 
yelken sporunu sevdirmek için ilçemizde bu yıl 
yine değişik yelken kulüplerinin katılacağı bir 
etkinliğe Gemlik Rotary Kulübü ile birlikte imza 
atıyor.

Uç yıldır bu etkinlikleri izliyorum.
Yelken sporu, diğer spor dalları gibi büyük 

kitlelerin izlediği bir spor değil.
İlgilisinin, denizi ve yelkeni sevenlerin tercih 

edip izlediği bir spor dalı...
Yarışmacılar denizin ortasında birbirleriyle 

mücadele ederken, izleyenler kıyıdan onların ne 
yaptığını pek anlayamazlar.

Küçük sporcuların katıldığı bu yarışlar sonuçta 
sporun bir dalı... Devamı sayfa 4’de

Gemlik Yelken 
Kulübü ve Gemlik 
Rotary Kulübü 
tarafından bu yıl 
üçüncüsü düzenle
nen “Gemlik 
Denizcilik ve 
Yelken Yarışları” 
Cumartesi günü 
başlıyor.
7-8 Temmuz 2012 
günleri yapılacak 
olan yelken yarışla 
rina Karamürsel, 
Karamürsel Alp, 
Yarımca, Hereke, 
Şişecam Çayırova 
Su Sporları, İzmit, 
Gölcük ve Gemlik

Yelken Kulüpleri 
nin sporcuları 
katılacaklar.
Laser ve Optimist 
dalında yapılacak 
olan yarışlar 
nedeniyle 
Cumartesi ve

Pazar günleri 
Gemlik Körfezi’nde 
yelkenler açılacak 
Körfezimiz güzel 
görüntülere 
sahne olacak.
Pazar günü yarışlar 
da dereceye giren 

sporculara 
ödülleri Hasanağa 
Tesislerinde 
düzenlenen törenle 
verilecek.
Yarışlara 8 
külüpten 65 
sporcu katılacak.

6TemmiJz_2012_Cuma%09www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik Belediye Mecisi, Temmuz ayı toplantısında Dörtyol Kavşağı gündeme damgasını vurdu.

CHP’li Kurt; “Orucunuzu

Belediye Meclisi 
Temmuz ayı olağan 
toplantısı 1 gün 
ertelenerek top
landı.
Toplantıya CHP 
grubunun Dörtyol 
Kavşağı eleştirisi 
damgasını vurdu. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi’nden Arzu 
Karataş ve Ayfer 
Ağırbaş, AKP’den 
de Muharrem 
San’nın mazeretli 
olarak katılmadıkları 
meclis toplantısının 
açıhşondan sonra, 
geçtiğimiz Pazar 
günü toprağa 
verilen MHP eski 
Belediye Meclis 
üyesi Ömer 
Kahraman için bir 
dakikalık saygı 
duruşu yapıldı. 
Gündem maddele 
rine geçilmeden 
önce geçtiğimiz 
Haziran ayı belediye 
çalışmaları slayt 
gösterimi ile 
anlatıldı.
Büyük şikayetlere 
konu olan Lise 
Caddesi asfaltla
ması gibi bazı 
hizmetlerle ilgili 
açıklamalarda da 
bulunan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Hemşehri 
Dernekleri şenliğiyle 
ilgili sunumda ise 
Şenliği başlatanlara 
özellikle teşekkür 
etti.
Gemlik’te yaşayan 
değişik yörelerden 

gelen insanlar 
arasında sosyal 
barışın sağlan
masında etkinliğin 
katkısının büyük 
olduğuna dikkat 
çekti.
Gündem maddele 
rine geçilmeden 
önce sırasıyla 
AKP’li Gökay Bilir, 
CHP’li Necdet Ersoy 
ve Mahir Gencer, 
Refik Yılmaz’ın 
sunumuyla ilgili 
eleştiri ve ilave 
katkıda bulunmak 
amacıyla söz aldı. 
Mecliste söz alan 
AKP grubunudan 
Gökay Bilir, inşaatı
na başlanılan 
Dörtyol Kavşağı’nda 
ki yoğunluğun 
Terminal Kavşağına 
kaydığı için, 
yeniden gündem 
oluşturulması 
gerekliliğine dikkat 
çekti.
Hemşehri Dernekleri 
Şenliği’nin bütün 
yaz boyunca ciddi 
bir kültür etkinliğine 
dönüştürülmesi 
gerektiğini söyleyen 
Bilir, “Bu şenliği 
başlatanlara da 
teşekkür ediyorum” 
dedi.
ESKİ ASFALTIN 
YÜZDE 801 
SÖKÜLDÜ 
Cumhuriyet Halk 
Partisi grup 
sözcüsü Necdet 
Ersoy’da konuş
masında 2009 yılı 
başında yapılan 

asfaltlamanın yüzde 
80’inin sökülerek 
atıldığını belirterek, 
Dörtyol Kavşağı’nın 
bu şekliyle yapıl
ması ile ilgili olarak, 
“Bu işte bir takım 
kişiler korundu 
mu?" diye sordu 
Eski Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’un gazete 
lerde çıkan açıkla
malarından bin
lerinin bu projeye 
engel olduğunun da 
söylenildiğini 
belirten Ersoy 
konuşmasını şöyle 
sürdürdü:
“Bu ülkenin kuru
luşunun ilk tohum
larının atıldığı yere 
yapılan gezilerin her 
yıl düzenlenmesi 
gerekir. Bu gezileri 
gelenek haline 
getirelim” 
CHP"li Mahir 
Gencer’de Hemşehri 
Dernekleri 
Şenlikleri’nin bu 
şekilde devam 
etmesi durumunda, 
kargaşa ortamının 
süreceğini 
belirterek, “Mevcut 
haliyle değil de 
Belediyemizin 
organize edeceği, 
daha profesyonel 
kadro çalışmalarıyla 
şenliklerin öneminin 
daha dikkate alı
nacağını sanıyo
rum." dedi.
SÜPÜRGE ARACI 
ALINACAK 
Eleştirilerin ardın

dan gündem mad
delerine geçildi. 
Temizlik işleri 
Müdürlüğü’nün 
talebi olan 300 bin 
lira değerindeki 1 
adet süpürgeli iş 
makinesi alım talebi 
oy birliğiyle kabul 
edildi.
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulunun tah
sisini istediği 
Manastır’daki Kültür 
Merkezi’nin üst 
katının tahsisiyle 
ilgili MHP’li üye 
Suat Laçinok’ 
Kültür Merkezi yola 
cephe olduğu için 
olası bir tehlikeli 
trafik kazası halinde 
sorumlunun kim 
alacak dedi. 
Salonun durumu
nun derslik olarak 
kullanılmasına 
uygun olmadığı 
ancak, bir eğitim yıl
lığına tahsisi 
edilmesi oy birliği 
ile kabul edildi. 
Gemlik Ve Umurbey 
Merkez camilerinin 
yıkılması gereken 
minareleri hakkında- 
ki görüşmede ise 
CHP’li Necdet Ersoy 
ile MHP’li Suat 
Laçinok, encümen 
kararının yeterli 
olduğunu belir
tirken, Suat 
Laçinok, 99 yılından 
beri böyle bir 
talebin olduğunu, 
Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nün bu 
masrafı yapması 

gerektiğine dikkat 
çekti.
CHP ve MHP’li 
üyelerin çekimser 
oy kullandığı minare 
yıkım işi AKP’li 
meclis üyelerinin 
oylarıyla kabul 
edildi.
Sanayi Sitesi yöneti
minin talebi olan 
arazi genişletme 
istemi ise mevcutta 
daha arsalarının 
bulunması 
nedeniyle oy birliği 
ile red edildi.
Esnaf ve Sanayi 
Odası’nın talebi 
olan Mezbaha kurul
ması isteği ise yer 
araştırılmasına 
başlanılması uygun 
bulunarak kabul 
edildi.
Son gündem mad
desi olan 
Umurbey’de 
kapatılan belediye 
hizmet binasının 
pansiyon olarak kul
lanılmak üzere Celal 
Bayar Sağlık Meslek 
Lisesi’ne verilmesi 
de oy birliği ile 
kabul edildi.
Plan değişiklik
leriyle ilgili gündem 
maddelerinin İmar 
komisyonuna 
havale edildiği 
Meclis toplantısın
da, gündem dışı söz 
alan Çevre 
Komisyonu üyesi 
Cemil Kurt, 
Çanakkale ruhunu 
taşıyan herkesin 
dikkat etmesi gerek

tiği, Milli ekonomi 
ve Gemlik zeytin 
üreticisine ciddi 
katkı sunacağı bil
gilendirmesi ise 
dikkat çekici idi. 
Gemlik’te 75 bin 
dönüm zeytinlik 
bulunduğunu 
söyleyen Kurt, 
2,2 buçuk milyon 
civarında zeytin 
ağacı bulunduğunu 
belirterek, 
yılda ortalama 22 
bin ton zeytin 
üretildiğini, 
yaklaşan ramazan 
ayında oruç tutan 
herkesin 1 zeytin 
tanesi ile orucunu 
açtığını 
düşünüldüğünde, 
75 milyon 
nüfusumuzun 3 de 
birinin oruç tuttu 
ğunu varsayımı ile 
ülkemizde günlük 
100 ton zeytin 
tüketilebileceğini 
söyledi.
Önümüzdeki 
ramazan ayında 
oruç tutanların 
hurma yerine zeytin 
ile oruç açmasını 
öneren Kurt, Tarım 
Bakanlığı, Diyanet 
İşleri, Marmarabirlik 
ve Ziraat odalarının 
gerekli açıklama ve 
çalışmaları yaparak 
Milli ekonomiye 
katkı sunacak bu 
projenin yapılacak 
çalışmalarla kolayca 
harekete geçirile 
bileceğinin altını 
çizdi.

Gemlik Körfez www.gem I ikkorfezgazetesi.com
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Sİİllil
İnegöl'de bir çocuk 
serinlemek için 
girdiği derede 
boğuldu.
Edinilen bilgiye 
göre, Gazipaşa 
İlköğretim Okulu 8. 
sınıf öğrencisi S. 
K.(12), arkadaşları 
ile birlikte evden 
ayrılıp, bisiklet 
turuna çıktı. 
Bisikletle Şipali 
Köyü mevkiine 
giden S. K. ve 
arkadaşları, köyün 
girişindeki Şipali 
Deresi’ne girdiler. S. 
K., arkadaşlarının 
gözü önünde girdiği 
derede kayboldu. 
Telaş içinde olay 
yerinden ayrılıp 
evlerine giden 
çocuklar, başların
dan geçen olayı 
anlatmaktan 
çekinerek sustular.

Yaslı kadını dolandırdılar
Merkez Osmangazi 
ilçesinde, 
dolandırıldığını iddia 
eden yaşlı kadın 
polise başvurdu. 
İddiaya göre, Atatürk 
Caddesi’nde, ismi 
henüz belirlene
meyen bir kişi bankta 
oturan Şükriye Bilir'e

'Damsız Giremeısiniz'dedi cmmıliin oldu
Gece kulüplerinde 
çokça rastlanan 
olaylardan biri de 
Bursa'da meydana 
geldi. Yanında her
hangi bir kız 
arkadaşı olmadan 
bir gece kulübüne 
girmeye çalışan iki 
kişiye işi gereği 
engel olmak 
isteyen güvenlik 
görevlisi canından 
oldu.
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde, koruma 
görevlisi olarak 
çalıştığı gece 
kulübüne, eşsiz

Yoğurt Pazarı mevki
inde sakatatçılık 
yaptığı öğrenilen 
baba Fahrettin K., 
oğlu Semih K. eve 
dönmeyince durumu 
polise bildirdi.
Nurten ve Fahrettin 
K. çiftinin iki 
çocuğundan küçüğü 
olan Semih K.’ü 
arama çalışmaları 
sürerken,

(80) oğlunun 
arkadaşı olduğunu 
ve hacda ölen dedesi 
için para dağıttığını 
söyledi.
"Sana biraz para 
versem, dağıtır 
mısın-" teklifini kabul 
eden yaşlı kadına 3 
bin TL veren zanlı, 

girmesine izin ver
mediği iki kişi 
tarafından tabanca 
ile başından vurulan 
30 yaşındaki Gökhan 
özdoğan tedavi 
gördüğü hastanede 
yaşamını yitirdi. 
Mudanya'nın 
Çağrışan Mevkii'nde 
bulunan gece 
kulübüne geçen 
cumartesi akşamı 
gelen 32 yaşındaki 
T.G. ve 24 yaşındaki 
E.ö. koruma 
görevlisi olarak 
çalışan Gökhan 
özdoğan tarafından, 

arkadaşları olayı 
anlatınca Jandarma 
ekipleri Şipali köyü 
mevkiine gitti. Dere 
kenarında gerekli 
inceleme ve araştır
mayı başlatan 
ekipler, derenin 
kenarında S. K.’ün 
bisikletini ve 
elbiselerini buldu. 
Jandarma ekipleri, 
Yalova Deniz Polisi 

bir süre sonra geri 
geldi. Yakındaki bir 
camide Kur'an okun
duğunu söyleyen 
zanlı, "Hocaya okut
up, geri getireceğim" 
diyerek, parayla bir
likte yaşlı kadının 
kolundaki bin 500 TL 
değerindeki bileziği 

yanlarında bayan 
olmaması gerekçe
siyle içeriye alın
madı.
Taraflar arasındaki 
tartışma kısa sürede 
kavgaya dönüşünce 
iddiaya göre T.G. 
belindeki tabancayı 
çıkartarak Gökhan 
Özdoğan'ı başına 
ateş etti ve orada 
yaraladıı.
Ağır yaralanan 
özdoğan 
kaldırıldığı özel 
hastanede ameliyata 
alındı. Bekar olan 
özdoğan

Sualtı ekibinden 
destek istediler. 
Yalova’dan kısa 
sürede olay yerine 
gelen 3 dalgıç, 
Şipali deresinde S. 
K.’ü aramaya 
başladı. S.’in cese
dine Şipali Deresinin 
6 metre derinliğin
deki bölümünde 
ulaşıldı. Dalgıçların 
arama çalışmalarını 
korkulu ve endişeli 
bir şekilde izleyen 
Nurten ve Fahrettin 
K. çifti, çocuklarının 
cesedini görünce 
gözyaşlarına boğul
du. S. K.’ün cansız 
bedeni, savcılık 
incelemesinin ardın
dan İnegöl Devlet 
Hastanesi morguna 
kaldırıldı.
Olayla ilgili soruş
turmanın başlatıldığı 
bildirildi.

alarak kayıplara 
karıştı.
Zanlının dönmemesi 
üzerine 
dolandırıldığını 
anlayan yaşlı kadın, 
polise giderek 
şikayetçi oldu. 
Olayla ilgili soruştur 
ma başlatıldı 

doktorların tüm 
müdahalesine rağ
men dün gece 
yaşamını yitirdi. 
Olaydan sonra geniş 
çaplı araştırmalarına 
başlayan jandarma 
ekipleri tarafından 
yakalanan ve ilk 
önce 'Adam yarala
mak' suçundan 
adliyeye çıkartılıp 
tutuklanan T.G. ile 
E.Ö., Gökhan 
özdoğan'ın ölmesi 
üzerine kasten adam 
öldürmek suçundan 
hakim karşısına 
çıkıp yargılanacaklar.

ikiye katlandı

Mayıs ayında 294 
yangına müdahale 
eden Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
ekipleri, haziran 
ayında 560 yangını 
söndürdü.
Bursa’da haziran 
ayı içinde 560 
yangın çıktı. Yaz 
döneminin gelme
siyle birlikte yangın
larda artış yaşandı. 
Büyükşehir 
Belediyesi itfaiye 
ekipleri gelen her 
ihbarı değerlendin 
yor. 28 işyeri, 70 
bina, 34 araç, 4 
orman, 270 anız 
yangını meydana 
gelirken, 5 su 
baskınına müdahale 

inşaat Iskelesinılen 
Çıktığı Eni Soyan 
Zanlı Tutuklandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde inşaat iskelesini 
kullanarak girdiği evi soyan hırsızlık zanlısı, 
çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak 
cezaevine konuldu.
İhsaniye Mahalİesi'nde bir binada dış cephe 
izolasyonu için kurulan inşaat iskelesine 
tırmanan Muhsin D. (33), girdiği evden 5 bin 
TL ve bir miktar ziynet eşyasını aldıktan 
sonra kaçmak istedi. Hırsızlık zanlısı, eve 
tırmandığı iskeleden kaçmaya çalışırken 
mahalle sakinleri tarafından fark edildi. 
Vatandaşların '155 Polis İmdat Hattı'nı ara
ması üzerine olay yerine gelen Bursa 
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı sokak 
üzerinde kıskıvrak yakaladı. Zanlının 
üzerinde yapılan aramada evden çaldığı 
para ve ziynet eşyaları çıktı. Bursa Emniyet 
Müdürlüğündeki sorgulaması tamamlanan 
zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuk
lanarak cezaevine konuldu

edildi. İtfaiye ekip
leri, 214 şangının 
kimliği belirlene
meyen kişilerce 
çıkarıldığını dile 
getirdi.
İtfaiye ekipleri, 
yangınların 55’inin 
sigara sebebiyle 
çıktığını tespit etti. 
Haziran ayında 94 
yangınla en çok 
cuma günü yangın 
çıktığını belirten 
ekipler, mayıs 
ayında 294 
vakaya müdahale 
edildiğini, haziranda 
bu oranın iki katına 
çıktığını vurguladı. 
Yetkililer, yangınlar
da 750 bin lira 
maddi zarar 
olduğunu söyledi
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Millilik
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Yelkenler fora
Yelken yanışlarına katılım, denizde yüzecek 

teknelerle yapılıyor.
0 nedenle, diğer spor dallan gibi kişinin 

yarıştığı bir spor değil bu yarışlar.
Optimist denen küçük tekneler ile pirat 

denen onun büyüğü teknede bulunan sporcu 
rüzgarın gücüyle şişen yelkenle tekneyi 
kurallara göre sürer.

Tüm marifet sürücünün rüzgarı iyi kullan
masında...

Bu konuda, Gemlik Yelken Kulübü çok 
değerli sporcular yetiştirdi.

Türkiye birincilikleri aldılar, milli takıma 
seçilen sporcularımız oldu.

Her katıldıkları yarışlardan ilçemize derece 
lerle döndüler.

Yüzümüzü ağarttılar.
Gemlik'in adını gittikleri yerlerde altın 

harflerle yazdırdılar.
Gemlik’te çekirdekten yetişmiş yelkencileri 

miz var.
Bunlar ülkemizi yurt dışında da temsil ede

cekler..
Daha sonraki yıllarda ise mutlaka sporcu 

yetiştirecekler.
Bu yılki yarışlara Karamürsel, Karamürsel 

Alp, Yarımca, Hereke, Şişe Cam Çayırova, 
İzmit ve Gölcük kulüplerinden yelkenciler 
katılacak.

Dün, Gemlik Yelken Kulübü’nün çahşmala 
rını yaptığı Hasanağa Tesislerine gittim.

Mahmut Solaksubaşı’nın yönetici olduğu 
külübe yeni bir sporcu kaydettirdim.

Bizim küçük oğlan Özgür, dün yelkenle 
tanıştı.

Onlarca küçük çocuk, Hasanağa Tesislerin 
de optimistlerini denize indirip, yelken açtı, 
dümen kırdı.

Çalıştırıcıları optimist olmayan aday yelken
cileri bota bindirip, denize çıkardı, optimist
lerin arasına karışıp onlara yelken kullanmayı 
öğretti.

Bizler, deniz kenarında yaşayan bir kentin 
insanlarıyız.

Ama denizden çok az yararlanıyoruz.
Hatta hiç yararlanamıyoruz.
Ben, denizin içinde büyüdüm.
Sorarsanız yıllardır denizde yüzmedim.
Yılda bir veya iki kez ayaklarımı deniz suyu

na soktum.
Özlemim bir teknemin olması ve akşam saat 

terinde denize açılıp dalgaların ve martıların 
sesini dinlemek..

Ama olmuyor.
0 nedenle, deniz kenarında yaşayan bizler, 

hiç olmazsa çocuklarımızın denizden yarar
lanmasını sağlayalım.

Onları Gemlik Yelken Külübü’nün açtığı 
kurslara gönderelim.

Müteahhitler Derneği 
Yönetimi Gemlik İlçe 
Tapu Müdürlüğü’nü 
ziyaret etti.
Dernek Başkanı 
Hamza Aygün ve 
Yönetim Kurulu 
Üyeleri Selahattin 
Ulaş, Ferhat 
Kurt ve Murat Çakır 
Gemlik İlçe Tapu 
Müdürü Önder 
Ünsal’ı makamında 
ziyaret ederek 
karşılıklı görüş 
alışverişinde bulun
dular.
Ziyarette konuşan 
Dernek Başkanı 
Hamza Aygün 
müteahhitler olarak 
Tapu Müdürlüğünün 
özellikle son zaman
larda düzenli ve hızlı 
hizmet verdiğini 
belirterek, Önder 
Ünsal’a teşekkürleri
ni iletti.
Gemlik Tapu Müdürü 
Önder Ünsâl

M askerine tural geçirenler 
Bodrum ila gerekli cevam aldılar
Atatürkçü Düşünce 
Derneği ve Türkiye 
Gençlik Birliği 
Gemlik Teşkilatların 
dan yapılan açıkla
mada, 8 yıl önce 
Süleymaniye de 
Amerikan askerleri 
Türk Özel kuvvetleri 
karargahına baskın 
düzenleyerek 11 
askerimizin ve su 
bayımız başına çuval

KAYIP Cihatlı İlköğretim Okulu’ndan almış olduğum 
diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. 

LEYLA KESKİN (ÜLKÜ)

Müteahhitler 
Derneği’nin 
ziyaretinden duy
duğu memnuniyetini 
dile getirdi.
Ünsal, "Dernek 
kurarak müteahhit
lerin bir çatı altında 
toplanması çok ge 
re kİ i bir sivil toplum 
örgütlenmesidir.
Tapu Müdürlüğümüz 
açısından zaman 

geçirdiklerini, ellerini 
kelepçeleyerek 
Bağdat'a götürdük
lerini bunun 
intikamının 7 yıl 
sonra Bodrum da 
alındığını hatırlattılar. 
Türk askerine çuval 
geçiren ABD ye karşı 
sessiz kalındığını 
iddia eden ADD ve 
TGB temsilcileri şun
ları söyledi: 

zaman meydana 
gelen aksaklıklar ve 
problemleri Müteah 
hitler Derneği ile 
karşılıklı görüşerek 
aşabiliriz. Sıkıntıların 
en aza indirilmesi 
için dernekleşme bir 
standart getirecek
tir." dedi.
Gemlik Müteahhitler 
Dernek Başkanı 
Hamza Aygün’de

"Bu durumu 
Atatürkçü gençlik 
olarak içimize sindi- 
remiyoruz.
ABD’nin eş başkan
lar! askerimize çuval 
geçiren ve kelepçe
leyip esir alan AKP 
hükümeti bir şey 
yapamamıştır.
Atatürkçü gençlik 
"görev başındayız" 
diyerek ABD'lilerin 

yaptığı açıklamada 
"Müteahhitlerimizin 
Tapu dairesinde 
zaman kaybetmeden 
ve problemsiz bir 
şekilde işlemlerini 
yapabilmesi için 
Dernek aracılığı ile 
standart uygula
maları hayata 
geçirmemiz 
gerekmektedir.” 
dedi.

geçirdiği çuvalın 
intikamı 7 yıl sonra 
Bodrum'da aldı. 
Türkiye Gençlik 
Birliği üyeleri, 
Bodrum'a inen Jesus 
Salazar isimli bir 
Amerikan askerini 
yakalayarak başına 
çuval geçirerek geç 
de olsa gereken 
cevabı verdi." 
dediler.

KAYIP Adıma bastırmış olduğum Seri A 14851-14900 
numaralı 1 cilt fatura kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

VOLKAN MAVİŞ
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"WİSİM WİMI Stf
Lojistik Derneği 
Başkanı Mehmet 
Tanyaş, Türkiye'de 
lojistiğin sadece 
kara yolu üzerine 
kurulduğunu, diğer 
ulaşım yollarının 
göz ardı edildiğini 
belirterek, "Lojistik 
alanında master 
planı hazırlamamız 
şart. Bu şekilde 
dünya ile rekabet 
edemeyiz" dedi. 
BUSİAD Evi'nde 
düzenlenen 'lojistik 
köy' toplantısında 
konuşan Mehmet 
Tanyaş, Türkiye'de 
lojistik sektörü 
dendiğinde sadece 
kara yolunun akla 
geldiğini ifade etti. 
Türkiye yollarında 
732 bin kamyonun 
olduğunu kaydeden 
Tanyaş, 100 bin tırın 
da lojistik alanında 
kullanıldığına dikkat 
çekti. Avrupa'da 
böyle bir tablonun 
olmadığını dile 
getiren lanyaş, 
"Enteresan bir şey. 
Avrupa'da tır ağırlik
ildir. Biz kamyon 
işini severiz. Yolla 
rın durumu ve 
sanayinin kümeleş 
memesi sebebiyle 
kamyona yöneltil 
dik. Maalesef 
Türkiye yanlış yön
lendirildi. Kara yolu
nun sektördeki payı 
yüzde 92. AB'de ise 
bu oran yüzde

44'tür. Af edersiniz 
bize bunu bir şek
ilde yedirmişler" 
diye konuştu.
Lojistik sektörünün 
Türkiye'de ihmal 
edildiğini vurgu
layan Tanyaş, 
"Bunun için 
lojistik merkezleri 
kurmalıyız. Başka 
türlü bu oranı 
düşürke şansımız 
yok. Ancak biz 
böyle lojistik merke
zlerini plansız 
kurarsak sıkıntı 
yaşarız. Lojistik 
geniş kapsamlı bir 
kavram. Çünkü 
gözle görülmez. 
Lojistik bunların 
hepsini yöneten 
organizasyondur. 
Bu bütün bir arada 
iyi yönetilmelidir" 
dedi.

LOJİSTİK 
PAZARININ 
BÜYÜKLÜĞÜ: 4,5 
TRİLYON DOLAR

Dünya lojistik 
sektörünün pazar 
büyüklüğünün 
4,5 trilyon dolar 
olduğunu ifade 
eden Tanyaş, 
Türkiye'nin lojistik 
alanında master 
planı yapması 
gerektiğinin altını 
çizdi. Tanyaş, şöyle 
devam etti: 
"Türkiye'de lojistik 
sektöründe kara 
yolu yüzde 92, 
demir yolu 
yüzde 5, deniz yolu 
ise yüzde 3 ağırlıklı. 
Türkiye'nin bir an 
önce lojistik master 
planını oluşturması 
lazım. Bu dengenin 
değişmesi lazım. 
Biz bu şekilde 
gidemeyiz. Böyle 
dünya ile rekabet 
edemeyiz. Şu an 
nasıl rekabet ediy
oruz ben de 
anlamıyorum. 
Bu resmi 
değiştirmeliyiz."

Burşa'dan Yaş Meyve ve Sehze 
İhracatında Rekor Artış

Bursa'dan, haziran 
ayında yapılan yaş 
meyve ve sebze ihra
catı, yüzde 50,35 
oranında arttı. 
Uludağ Yaş Meyve 
ve Sebze İhra
catçıları Birliği'nin 
kayıtlarından alınan 
bilgiye göre, haziran 
2011'de 11 milyon 
661 bin dolar olan 
yaş meyve ve sebze 
ihracatı, 2012 yılının

aynı ayında yüzde 
50,35'lik artışla 17 
milyon 532 bin: 
dolara ulaştı.
Yılın ilk yarısında ise 
yüzde 5,30'luk artışla 
44 milyon 713 bin 
doları bulan ihracat, 
geçen yılın aynı 
döneminde 42 mily
on 460 bin dolarda 
kalmıştı.
Bu dönemde, sektör 
1 serbest bölgeyle

48 ülke ve özerk böl
geye ihracat yaptı. 
Almanya, yüzde 
1,23'lük düşüşe rağ
men 15 milyon 699 
bin dolar ile ihracat 
yapılan ülkeler 
arasında ilk sırada 
yer alırken, bu ülkeyi 
Hollanda, Romanya, 
İngiltere, Belçika, 
Norveç, Bulgaristan, 
Irak, İsviçre ve 
Yunanistan izledi.
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Yazı Yorum
Necati KARTAL

Mesleki Tercihler 2
Bir önceki yazıma ilave ede

ceğim noktalardan biri de, 
geleceğin mesleğini tasar
larken, yaşadığın coğrafyayı, 
hesaba katmak gerektiğidir. 
Türkiye ve özellikle Bursa - 
interlandı dahil- 21. yüzyılda 
nasıl bir role sahip olacaktır? 
İş ve yaşam olanakları nasıl 
gelişecektir?

Bu meslek seçimimizde 
önemli bir etkendir.

Muhtemelen Bursa'nın bir 
tarih, turizm, tarım, sanayi ve 
ticaret kenti olma özellikleri 
devam edecek, ancak buna 
ağırlıklı olarak lojistik 
eklenecektir.

Bursa, İstanbul'un elektronik 
ortamda yaptığı ticaretim üre
tim, depolama ve dağıtım yeri 
özelliğini kazanacaktır. Bu 
anlamda deniz ve hava limanı, 
depolama ve üretimden dolayı 
teknolojik araştırmalar için 
teknoparklar gelişecektir.
Bu anlamda bölgenin 

gelişme potansiyeline aykırı 
meslek seçimleri, geleceği 
planlamada sorun ve zorluklar 
yaratabilir.

Birçok alanda 
uzmanlaşma gerekir 
Bence geleceğin meslek 

seçimini yaparken, en çok 
dikkat etmememiz gereken 
sorunda birden fazla alanda 
bilgi ve yetenek geliştirmektir. 
Çünkü her ne kadar meslekler 
atomlarına kadar parçalanıp 
özel uzmanlık alanı gerektiri 
yorsa da, birkaç alanda 
uzmanlık alamayan birinin 
geleceğin iş dünyasında 
gerekli kariyeri yapması 
mümkün değildir. Ayrıca 
birkaç dil ve bu dillere ait 
kültürel kodlar mutlaka tor
baya dahil edilmesi gereken 
eğitimler olacaktır.

Yakın gelecekte en 
revaçta olanlar 
Yukarıda özellikle son üç

başlıkta saydığım maddelerde
ki açılımlar anlaşıldıktan sonra 
şimdi gelelim geleceği tanım
layan mesleklerin ne olduğu
na; anladığım kadarıyla; birey
sel finans danışmanlığı, tıp ve 
tıpta yöneticilik, genetik bilim
cisi, yazılım uzmanlığı, tasarım 
mühendisliği, malzeme ana 
listliği, endüstri ve imalat 
mühendisliği, çevre bilimci, 
satış yöneticiliği, bilgisayar 
sistem analisti, pazarlama 
yöneticiliği, prodüktör ve 
yönetmenlik, uluslararası 
uzmanlığı olan avukatlık, 
reklam ve tasarım yöneticiliği, 
yönetim analistliği, finans 
yöneticiliği ve risk analisti, 
pilot ve uçuş mühendisliği, 
pazar analistliği, borsa analiz
di iği, lojistik yöneticiliği gibi 
meslekler gelecek vaad edi 
yor.

Seveceğin meslek 
tercih edilmeli 
Aileler ve geleceğini tasarla

mak isteyen öğrenciler seçe
ceği mesleği yukarıdaki kate
gorileri hesaba katarak tespit 
etmeleri gerekir.

Ancak bunlar kadar önemli 
bir sorunda, mesleği seçerken 
kişilik özelliklerinin dikkate 
alınmasıdır.

Çünkü 21. yüzyıl motivasyon 
kırıklıkları çağı olacaktır.
Mesleğin popülaritesinden 
çok, mesleğin sevilerek yapıl
ması verimlilikte ve yaratıcılık
ta en önemli etken olacaktır. 
Bu da kariyer planlamasına 
doğrudan etki eden yegane 
şeydir.

Reklamcının dediği gibi;
'gelecek da bir gün gelecek?' 
Ama geleceği anlayanlar, 

gelecekten geri gelmeyecek.
Sanırım bireysel yapılardan 

öte, toplumların ve kültürlerin 
gelişimini anlatan altın 
anahtar bu olsa gerek.

Tercih yapacak öğrenci aday- 
lan hepinize başarılar...

KfiŞGDC B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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JUman şirketlerinin liifkiye'K ilgisi aıtıvor E1HUI
Alman-Türk Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Ümmü 
han Dericioğlu, 
Türkiye'de faaliyet 
gösteren Alman ser
mayeli 4 bin 800 şir
ketin yüzde 60'ının 
son 6 yılda kurul
duğunu bildirdi. 
Uludağ İhracatçılar 
Birliği'nden (UİB) 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, 
Türkiye'nin en 
önemli pazarı olan 
Almanya hakkında 

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
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

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

ihracatçıları bil
gilendirmek amacıy
la "Almanya Ülke 
Bilgilendirme Semi 
neri" düzenlendi. 
Alman-Türk Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Ümmü 
han Dericioğlu, semi 
nerde yaptığı konuş
mada, Almanya'nın 
Türkiye ekonomisine 
ilgisinin, yabancı 
sermayeli şirket 
sayısının fazlalığın
dan anlaşıldığını 
belirtti.

Dericioğlu, özellikle 
son yıllarda bu 
ilginin daha da art
tığını vurgulayarak, 
"4 bin 800 Alman 
sermayeli şirketin 
yüzde 6O'ı son 6 
yılda kuruldu" dedi. 
Almanya'nın, aynı 
zamanda yüzde 
10'luk ihracat payı 
ile Türkiye'nin en 
önemli ihracat part
neri olduğunu hatır
latan Dericioğlu, son 
yıllardaki geliş 
melerin ticari alanda 
Rusya ve Çin'i de ön 
plana çıkardığını 
bildirdi. Dericioğlu, 
Türkiye'de kurulan 
yabancı sermayeli 
şirket sayısının son 
verilere göre 30 bine 
ulaştığını, bu şirket
lerin de yüzde 
50'den fazlasının 
avro bölgesinden 
olduğunu kaydetti. 
Alman-Türk Ticaret 
ve Sanayi Odası 
olarak her iki ülke iş 
adamlarını da yeni 
ekonomik ilişkilerin 
sağlanması için 
teşvik ettiklerini ve 
yönlendirdiklerini 
anlatan Dericioğlu, 
vize, oturma ve 
çalışma izinlerinin 
alınması konusun
daki problemlerin 
ortak sorunlar

GemlikKErfez

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

'Gemlik Körfez'inlenıette 

www.gemlikkorfez
gazetesi.com 

olduğunu ifade etti. 
Dericioğlu, iki ülke 
arasındaki dış 
ticaretin 2011 yılı 
itibariyle, 14 milyar 
dolar ihracata 
karşılık, 23 milyar 
dolarlık ithalata 
ulaştığını, bu denli 
büyük ve potansiyeli 
yüksek ticarete 
kayıtsız kalmanın 
mümkün olmadığını 
belirterek, Türk iş 
adamları için 
Almanya'daki yasal 
çerçeve, oturma ve 
çalışma izinleriyle 
ilgili kanunlar ve bu 
ülkede şirket kura
bilmek için gerekli 
adımlar hakkında 
bilgiler verdi.
Ekonomi Bakanlığı 
Almanya Ülke 
Masası Sorumlusu 
Gülay Babadoğan 
da Almanya'nın, 
Japonya'nın ardın
dan en yaşlı nüfusa 
sahip 2. ülke 
olduğunu belirterek, 
değişen talepleri ve 
trendleri takip 
etmenin önemine 
dikkati çekti.

COPY CENTER’DE 
ÇALIŞACAK GRAFİK 
TASARIM YAPABİLEN 

VE MÜCELLİT ELEMAN 
ARANIYOR

Müracaat Tel : 
513 56 82

ELEMAN
GÜRLE KÖYÜ’NDE 

İKAMET EDEN YAŞLI 
KARI KOCAYA 
BAKABİLECEK 

YATILI KALABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR.

ÜCRET 900 TL
Müracaat Tel : 

O 542 489 36 92 
O 530 873 59 22

elm& -sekeri
----- — KREŞLERİ —-----

KAŞEDÎ O(KIM I0H 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK • REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel:(0.224)5139683 Fax: (0.224) 5133^

“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 RAĞLI. YARATICI. .
KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP, 

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

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.elmasekerikres.com
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Halk dilinde güzel 
bir söz vardır; 
bozuk plak gibi 
aynı şarkıyı söyle
mek.
Bir hafta önce 

arkadaş grubuyla 
bir yurt dışı gezi
sine katıldım. 
Ülkemde yaşanan 
kısır döngüden bir 
haftalığına da olsa 
ayrı kalmıştım. 
Ruhum dinlenmiş, 
huzur bulmuştum. 
Orta Avrupa 
ülkelerini gezerken 
kendi ülkemle 
karşılaştırmış, 
zaman zaman ezik
lik duymuştum. 
Yabancı basını, 
rehberimiz 
yardımıyla biraz 
olsun izlemeye 
çalışmıştık.

BOZUK PLAK
Dünyada ve 
Türkiye’de gerçek
leşen olayları 
başkalarının 
gözüyle öğrenme 
olanağı bulmuştuk. 
Bizi ateşe itenlerin 
nasıl da bizi yalnız 
bıraktıklarını 
zaman içinde 
anlamıştık.

Bu ülkelerde 
yaşayan insanların 
mutluluğunu, 
huzurunu 
gördükçe sürekli 
düşünme gereği 
duydum.

Benim halkım 
neden mutsuz? 
Halkımın mutlu
luğunu, huzurunu 
kimler, niçin çalma 
gereği duyuyor? 
Milyonlarca 
insanımız neden 

açlığın ve yoksul
luğun pençesinde?
Gezdiğimiz ülke 

ler içinde 
Macaristan diğer
lerine göre daha 
yoksulmuş. 
Rehberimiz burada 
kişi başına düşen 
milli gelirin 17 bin 
dolar olduğunu 
söyledi.

Bu saptamayı 
yapan AB. Bizde 
bir gecede milli 
gelir 7 bin beş yüz 
dolardan 10 bin 
dolara çıkıverdi. 
Gerçeğin bu 
olmadığı bilinmek
te. Ama Dünya’ya 
bu sarmayı yut
turuyorlar akılların
ca.

Gezi sonunda 
ülkeme dönüyo

rum. Daha yorgun
luğumu atmadan 
televizyonu açıyo
rum. Ne göreyim 
eski tas eski 
hamam. Kaldığımız 
yerden muhterem
ler horoz 
dövüşüne devam 
ediyorlar. Bir arpa 
boyu yol 
almamışız. Bozuk 
plak gibi aynı 
nakarat dil
lendiriliyor. 
Şaşırmamak 
mümkün değil.

Ülkemde hiçbir 
sorunun 
çözülmediğini; 
ancak çözülmüş 
gibi gösterilmek 
istendiğini anlıyo
rum. Yargı konusu 
arap saçına 
çevrilmiş, Özel 
Yetkili mahkemeler 
sözüm oha ka 
patıhyor, yerine 
daha kötüsü geti 
riliyor.

PKK ile ilgili bir
takım ürkütücü 
iddialar insanın 
kanını donduruyor, 
eğitim içinden 
çıkılmaz sorun 
yumağına 

dönüştürülüyor. 
Sağlık konusu bir 
açmazda.
Köylünün sorun
ları kimsenin umu
runda değil.
Memur ve 
emeklilere % 4 
zam verince bütün 
sıkıntılar, sorunlar 
ortadan kalktı 
anlaşılan.

Siyasetçiler yine 
aynı bildik şarkıyı 
seslendiriyorlar 
bıkmadan usan
madan. Görünen o 
ki biz de vatan
daşlar olarak kuzu 
kuzu bu şarkıları 
büyük bir zevkle 
dinliyoruz.

Bu halk, bu 
muhteremleri her 
akşam televizyon
larda görmek, ses
lerini duymak 
zorunda mı acaba? 
Ben bir vatandaş 
olarak artık bıktım 
usandım. Benim 
gibi milyonlarca 
insan aynı 
duyguyu yaşıyor. 
Siyasetçilerimiz 
yüzlerini çok eskit
tiler. Halk bunları 
dinlemekten, tele

vizyonlarda yüz
lerini görmekten 
gına geldi. Hele 
hele toplumu 
geren konuşmalar 
insanların psikolo
jisini bozmaya 
başladı. Niçin 
huzur verici 
konuşmalar yapıl
maz, hep kavga 
ortamı yaratılır? 
Bu konuşmalar 
daha çok mu pirim 
yapıyor acaba?

Birkaç gün 
başımı dinleyip 
güzel günler geçir
miştim. Çok 
sevdiğim ülkeme 
gelince huzurun 
yerini huzursuzluk, 
mutluluğun yerini 
ne yazık ki mutsuz 
luk aldı. Kime kızıp 
kime dert 
yanayım?

Hani arabesk 
şarkılarda vardır 
ya” Kaderimse 
çekerim” deyip 
bunca gerilime ve 
mutsuzluğa 
toplum olarak kat
lanmak zorunda 
mıyız diye kötü 
kötü düşünüyo
rum.

www. gem 11 kkorfezgazetes ı .com

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ « U UHZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR • ■ • ' ■ •• GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ 

REKLAMCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak _

Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 
Tel:(0.224)5139683
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Kumlaspor lidere diş geçiremedi 7-2

Seyfettin Şekersöz

İkinci Küme’de oy 
nanan son maçlarla 
2012 amatör futbol 
sezonu noktalanır 
ken, Gemlik takım
larının yer aldığı 7. 
gurupta şampiyon
luk ipini Bordospor 
göğüsledi.
Bağlarbaşı sahasın
da orta hakem 
Mehmet Efe’nin 82. 
nci dakikada bitiş 
düdüğünü çaldığı 
maçta Bordospor 
Kumla Gençlik 
spor’u 7-2 yenerek 
birinci kümeye yük
selen takım oldu. 
Maçın bitiş 
düdüğüyle birlikte 
şampiyonluğunu 
taraftarlarıyla pay
laşan Bordospor’lu 
futbolcular 
kazandıkları kupayla 
hatıra fotoğrafı çek
tirdiler.
Maça rahat başlayan 
Bordospor karşısın
da ilk gollük atak 
Kumla 
Gençlikspor’dan 
geldi. Henüz 2.nci 
dakikada Bordospor 
kale önüne orta
lanan topa yükselen 
Tolga’nın kafa şutu 
ağlara gitti ancak orta hakem kaleciye 

müdahale olarak
Karşılaşmada bekle
nen gol ise 6.

dakikada golcü 
Reşat’tan geldi, 
defansın uzaklaştıra- 
madığı topu Reşat 
ağlara göndererek 
Bordospor’u 1-0 öne 
geçirdi. 13. dakikada 
ise Bordospor ilginç 
bir gol kazandı. 
Kurtuluş’un şutu 
kaleciden döndü, 
dönen top yine 
Kurtuluş’a çarpınca 
Bordospor 2-0 öne 
geçerek rahatladu İlk 
yarıda Kumla atağın
da ceza sahasına 
giren Sertaç’ın 
düşürülmesine orta 
hakem penaltı çal
mazken, 33. ve 35. 
dakikalarda Reşat, 
36. dakikada 
Kurtuluşla gol 
bulan Bordospor ilk 
yarıyı 5-0 önde 
kapadı.
İkinci yarıda oyunu 
yavaşlatan Bordo 
spor karşısında gol 
arayan Kumla Genç 
likspor 46. dakikada 
Serdar’ın aşırtma 
vuruşuyla skoru 5-1 
yaptı. 50’de Cihan’la 
skoru 6-1 yaptı. 
Kumla 
Gençlikspor’dan 
Hatem, takımının 
ikinci golünü

atarken, Bordo 
spor’da son noktayı 
78’de Emre koydu 7- 
2. Maçın orta hakemi 
Mehmet Efe’nin 
maçı 8. dakika önce 
bitirmesi ise merak 
konusu oldu.

SAHA : Bağlarbaşı 
HAKEMLER : 
Mehmet Efe 5, 
Bahadır Özekici 5, 
Cengiz Korucu 5,

BORDOSPOR: 
Mustafa 5, Suat 5, 
Gürkan 5, Nedim 5, 
Onur Portakal 6, 
Kemal 5, Cihan 5, 
(Hakan 2) Cemil 5, 
Zeki 4, (Emre 2) 
Reşat 7, (Ömer 1) 
Kurtuluş 6, 
KUMLASPOR : Mert 
3, Tankut 3, (Ali Raif 
1) Burak 3, Serdar 5, 
Hatem 4, Tolga 4, 
Batuhan 4, (Arda 1, 
Memduh 5, Vedat 4, 
Musa 4, (Ali Osman 
1) Sertaç 4,

GOLLER : Dk. 6-33- 
35 Reşat, Dk. 13-36 
Kurtuluş, Dk. 50. 
Cihan, Dk. 78. Emre, 
(Bordospor) Dk. 46. 
Serdar, (Kumla 
Gençlikspor)değerlendirdiği golü 

saymadı.
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liMiftiilliiMlIİllitM
Zorunlu askerlik 
yapanların askerlik 
süresi boyunca sig
orta primlerinin Milli 
Savunma Bakanlığı 
tarafından ödenme
sine yönelik çalış
maya, ekonomi 
yönetiminin olum
suz baktığı 
belirtildi.
Ekonomi yönetimi 
çalışmanın tek bir 
düzenleme 
üzerinden yapıl
masının birçok 
kanunda sorunlara 
yol açacağı 
görüşünü savunur 
ken, sigorta prim
inin de bütçeye 2,5 
milyar lira yük ge 
tirmesi bekleniyor. 
Milli Savunma 
Bakanhğı'nca (MSB) 
zorunlu askerlik 
hizmetini yapanların 
askerlik süresi 
boyunca sigorta 
primlerinin MSB 
tarafından yatırıl
masına yönelik 
çalışmayla ilgili 
ekonomi yöneti
minin olumsuz bak
tığı belirlendi. 
Ekonomi yönetimi, 
askerlikle ilgili 
birçok kanunda bu 
yönde karşı mad
delerin bulunduğu
na dikkat çekerek, 
"Tek bir düzenle
meyle böyle bir 
uygulamaya 
geçilmesi halinde 
birçok kanunda 
karışıklığa neden 
olacak. Ayrıca, 
bütçe üzerinde ne 
kadarhk bir yük 
oluşturacağı da 
hesap edilmemiş.

Zorunlu askerlik 
hizmetini yapanların 
genel sağlık sigor
tasını Türk Silahlı 
Kuvvetleri bütçesin
den ödenirken, sig
orta primlerinin 
MSB tarafından 
karşılanması birçok 
yeni düzenlemenin 
yapılmasını zorunlu 
kılıyor” görüşünü 
bildirdi.

ÇALIŞMA BAKAN
LIKLARA 
GÖNDERİLMİŞTİ 
Milli Sayunma 
Bakanı İsmet 
Yılmaz zorunlu 
askerlik hizmetini 
yapanların sigorta 
primlerinin 
Bakanlıkça yatırıl
ması için yaptıkları 
çalışmayı bakanlık
lara gönderdiklerini 
açıklamıştı.
Söz konusu çalış
maya ilişkin 
görüşünü açıklayan 
ekonomi yönetimi, 
çalışmanın tek bir 
düzenleme 
üzerinden yapıl
masının birçok 
kanunda sorunlara 
yol açacağını bildir
di.
İLGİLİ KANUNLAR
DA ÇOK MADDE 
ENGEL

Çalışmayı değer
lendiren ekonomi 
yönetimi, Türk 
Silahlı Kuvvetleri 
Kanunu başta 
olmak üzere asker
lik ile ilgili bütün 
kanunlarda er ve 
erbaşların sigorta 
primlerinin bütçe
den karşılanmasını 
önleyen maddeler 
olduğuna işaret etti. 
Ekonomi yönetimi, 
"İlgili kanunlarda 
aile fertlerinin 
ölümüne ilişkin 
yardım ayrı, er ve 
erbaşın ölümüne 
ilişkin yardım ayrı 
kanunlarda düzen
lenmiş. Bunu gibi 
birçok düzenleme 
farklı kanunlarda 
ele alınmış. Bü kap
samda çalışmanın 
topyekun bir şek
ilde ele alınarak 
düzenlenmesi 
gerekiyor" değer
lendirmesi yapıyor. 
MSB Bakanı İsmet 
Yılmaz söz konusu 
çalışma hakkında 
"Yani diyoruz ki mil
leti işinden alıyoruz, 
işinden aldığımıza 
göre, bunun sigorta 
primlerini yatır
mamız da çok nor
mal" sözleriyle 
savunmuştu.

lıiiııiıııııiHiiiıııâKlıailı
İşsizlerin çalışma 
yaşamından uzun 
süre ayrı kalmalarını 
engellemeyi 
amaçlayan "Toplum 
Yararına Çalışma 
Programı" kap
samındaki çalışma 
süresinde değişiklik 
oldu. 
İŞKUR, İşgücü Uyum 
Hizmetleri 
Yönetmeliği'nde 
değişiklik yaparak, 
Toplum Yararına 
Çalışma 
Programı'ndan 
yararlanma süresi ve 
yararlanma şartlarını 
yeniden düzenlendi. 
Düzenlemeye göre, 
Toplum Yararına 
Çalışma Programı'na 
katılan bir kişi, 1 yıl 
içerisinde 9 ay 
boyunca bu pro
gramdan yararla 
nabilecek. 
Toplum Yararına 
Çalışma 
Programı'nın aynı 
kurum ya da kuru
luşla yeniden düzen

Çek selen her tenka SMS'i cim ııalmıor!
Müşterisi olduğunuz 
banka borcunuzu 
hatırlatmak için size 
gönderdiği 
mesajların faturasını 
size kesiyor.
Kredi ya da kredi 
kartı borç ödemenizi 
aksattı iseniz banka 
nız sizi hemen 
uyarıyor buraya 
kadar sorun yok 
fakat uyarı mesaj lan 
ekstrenize 3 TL

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkoifezgazetesi.com

lenmesi halinde, 
işbirliği yapılan 
kurum ya da kuru
luşun olumlu görüşü 
ve il müdürlüğünün 
onayıyla katılımcılar 
programa tekrar 
dahil edilebilecek. 
Programı, ekonomik 
kriz, özelleştirme, 
ekonomik yapılan
ma, doğal afet ve 
işsizliğin 
yoğun olduğu 
dönemlerde 
uygulayan 
İŞKUR, işsizlerin, 
çalışma yaşamından 
uzun süre ayrı 
kalmalarını, çalışma 
alışkanlık ve disiplin
lerini yitirmelerini 

olarak yansıtılıyor. 
Yani bankaya olan 
borcunuza borç 
ekleniyor.
Bankaya olan bor
cunuzu aksattınız ise 
dikkat! ‘Borcunuzu 
Geciktirdiniz' mesajı' 
atan bankalar müş
terilerini uyardıkları 
bu mesajlardan 3 TL 
alıyor. Hesap Öze
tinizde belirtilen bor
cunuzu zamanında 

engellemeyi; 
bu kişilerin geçici 
süreyle gelir elde 
etmelerini sağlamak 
üzere kısa süreli 
istihdam ve eğitim
lerini 
amaçlıyor.
Doğrudan veya yük
lenici eliyle toplum 
yararına bir iş ya da 
hizmetin gerçek
leştirildiği 
programdan geçen 
yıl Türkiye genelinde 
64 bin 85 kişi yarar
landı. Bu yılın ilk 6 
ayında programdan 
yararlanan kişi 
sayısı da 44 bin 89 
oldu.

ödemediğinizde 
bankalar önceki; 
dönemden devreden 
borcunuz var işe < / 
hesap kesim tarihin
den borcun ödendiği 
tarihe kadar faiz 
hesaplıyor.
Tüketicilerden 
gecikme faizi alan 
banka birde müşteri
sine borcunu hatır
latarak tekrar borç
landırıyor.

pî
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. s13 10 28

ULAŞIM
METRO 513 1212
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 imam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 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 ... .070
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Bayza Petrol 513 01 03i

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

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4316

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)

uııMııııılıHI
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

http://www.gemlikkoifezgazetesi.com
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varız...
PEGASUS

-------AIRLINES

TATİLİNİZİ UNUTULMAZ 
KILMAK İÇİN AKMİS SEYAHAT

GEMLİKTE...
Kıbrıs Turları &■ Kültür Turları 
Yurt içi ve Yurt dışı Turları....

Biz, sizin tatil hayallerinizi gerçekleştirmek için
Uçaklı tatil paketlerinde Sabiha Gökçen 

I Havaalanı Transferlerimiz ÜCRETSİZ!

PEGASUS O SunExpress

£i-..... ...a.

TÜRK HAVA YOLLARI ANADOLUJET
AKMIŞ SEYAHAT
GEMLİK BÜROSU 

Ahmet Dural Meydanı AVM yanı 
Tel: 0 224 514 63 62 GEMLİK

. Orhangazi Şubesi Tel: 0.224 573 1 (
UÇAK BİLET SATIŞLARI Kükürtlü Şubesi Tel: 0 224 236 35

GEMLİKTE BAŞLADI BurcaTemıinal Tel: 0 224 26L6^



İMİM
Orhangazi’de dün saat 11.30 

I sıralarında meydana gelen 
I kazada, 1 kişi hayatını kaybetti. 
I İznik istikametine doğru seyre

den kamyonet ile otomobil kafa 
I kafaya çarpıştı. Haberi syf 3’de

Hava muhalefeti nedeniyle Laser dalında iki yarış yapılabildi

1M
Geleneksel hale gelen Gemlik Yelken Yarışları, Gemlik Yelken Kulübü ev sahipli 
ğinde Gemlik Rotary Kulübü, Gemlik Kaymakamlığı, İlçe Spor Müdürlüğü, Gem 
port, Roda, Sirena Marine, Eker, Soruşan Lojistik ve Borçelik sponsorluğunda 
yapıldı. 60 sporcunun katıldığı yarışların bazıları hava muhalefetine takıldı. 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yelken yarışlarında 
faciadan dönüldü

7-8 Temmuz 2012 günleri bu yıl 3.ncüsü 
düzenlenen Gemlik Yelken Yarışları, hava 
koşullarının gazabına uğradı.

Cumartesi günü başlayacak olan optimist 
ve pirat yarışları yeterli rüzgar olmaması 
nedeniyle yapılamadı.

Yarışmaya Şişecam, Yarımca, İzmit, Hereke, 
Gölcük, Karamürsel, Yalova ve Gemlik 
Yelken kulübünden 60 yelkenci katılmıştı.
Konuk kulüp sporcuları ve çalıştırıcıları 

Hasanağa kampında konaklıyorlardı.
Pazar sabahı pek değişen birşey yoktu.
Rüzgar bir türlü karayelden esmiyordu.
Buna karşın tekneler suya indirildi.
Yarış başladı ama çok ağır ilerliyordu...

Devamı sayfa 4’de

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yapılan 
açıklamada, Türk Gıda Kodeksi Etiketleme 

Yönetmeliği’nin değiştiği hatırlatıldı. 

liıılaiirelicilıııiiiliililtliııi

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Ge 
nel Sekreterliği’n 
den yapılan açıkla
mada, gıda üretimi 
yapan kuruluşların 
yaptıkları üretim
lerin ürünlerini eti 
ketlemeleri gerek
tiği hatırlatıldı. TSO 
Genel Sekreteri 
Ağah Arda, gıda 
üreticilerinin her
hangi bir yaptırım
la karşılaşmaması 
için gerekli düzen-

lemeleri yapmaları 
gerektiğini söyledi. 
Haberi sayfa 2’d e

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire 
Başkanlığı’na bağlı ekipler, sorumluluk 
sahası içinde bulunan Mudanya ve 
Gemlik sahillerini işgal edip, buralarda 
ruhsatsız işletme çalıştıran kişilere yöne- 
lik operasyon düzenledi. Haberi syf 2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bir tekerlekli sandalye daha sahibini buldu

MMm HA

Velibaba 
Kıraathanesi işle 
ticisi ve müşterileri 
tarafından toplanan 
paralarla alınan ve 
Gemlik Kızılay 
Şubesi’ne verilen 
bir adet tekerlekli 
sandalye daha 
sahibini buldu. 
Gemlik Kızılay 
Derneği Şube 
Başkanı Gökhan 
Özler, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
Gemlik’te bir ilki 
başlatan Velibaba 
Kıraathanesi müş
terileri ve işletici
sine teşekkür etti.

Hayırsever kişilerin 
derneklerine 
bağışladıkları bir 
adet tekerlekli 
sandalyeyi 
Gemlik’te muhtaç 
olan bir kişinin 
evine götüre 
rek teslim ettikleri 
ni ve mutlu olduk
larını söyledi. 
Velibaba 
Kıraathanesi ve 
müşterileri kendi 
aralarında topladık
ları paralarla daha 
önce 4 muhtaç 
kişiye tekerlekli 
sandalye hediye 
etmişti.

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

5 YIL TECRÜBELİ 
GIDA SEKTÖRÜNDE DENEYİMLİ

MUHASEBECİ ve 
KAZAN YAKMA YETKİ 

BELGESİNE SAHİP TECRÜBELİ 
BUHAR KAZANI YAKMA İŞİNDEN 
ANLAYAN ELEMAN ARANIYOR 

GÜNGÖR ZEYTİNCİLİK 
Tel: 51414 53 
Fax: 512 20 38

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamada, Türk Gıda 
Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin değiştiği hatırlatıldı.

NittlMHUItlMinDli
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Genel 
Sekreterliği’nden 
yapılan açıklamada, 
gıda üretimi yapan 
kuruluşların yaptık
ları üretimlerin 
ürünlerini 
etiketlemeleri gerek
tiği hatırlatıldı. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Genel 
Sekreteri Ağah 
Arda, 5996 Sayılı 
Veteriner Hizmetleri, 
Bitki Sağlığı, Gıda 
ve Yem Kanunu 
kapsamında 
çıkarılan Türk Gıda

Kodeksi Etiketleme 
Yönetmeliği’nin 
29 Aralık 2011 tarih 
28157 mükerrer 
sayılı resmi

gazetede yayın
landığını hatır
latarak, konuyla 
ilgili olarak oda 
üyelerine şunları 
söyledi: 
“İlçemizde gıda 
üretimi yapan 
kurum ve kuruluş 
ların söz konusu 
yönetmelik çerçeve 
sinde üretim yaptık
ları ürünleri etiketle 
meleri gerekmekte
dir. İlgili Yönetme 
liğin 1. geçici mad
desinde belirtildiği 
gibi mevcut üretimi 
yapılmış etiketlen

miş ürünlerin 
etiketleri 31 Aralık 
2013 tarihine kadar 
geçer li olup, 1 
Temmuz 2012 
tarihinden itibaren 
yeni üretilen ürün
lerin etiketleri ise 
ilgili Yönetmeliğe 
göre yapılması 
gerekmektedir.
Bölgemizdeki gıda 
üreticilerinin her 
hangi bir yaptın mi a 
karşılaşmaması ıçm 
gerekli düzenle 
meleri yapmaları 
gerekmektedir. ”

MHP den tekerlekli sandalye
Milliyetçi Hareket 
Partisi II Sekreteri 
Ercihan Yavuz, MHP 
Gemlik İlçe Başkan 
Yardımcısı Ümit 
Yılmaz, engelli bir 
vatandaşa tekerlekli 
sandalye verdiler. 
Engelli gencin 
henüz 13 yaşında 
olduğu ve doğuştan 
ayaklarını kullana
madığı belirten MHP 
İl Sekreteri Ercihan 
Yavuz, bu tarz

yardımların çoğal
ması gerektiğini ve 
her sağlıklı

insanın da bir engel
li adayı olduğunu 
dile getirdi.

İlerleyen dönem de 
de ihtiyaç sahipleri 
için ellerinden 
geleni yapmaya 
devam edeceğim 
söyleyen
Yavuz, “Her vatan
daşımız bu konulara 
elinden gelem 
yaparsa hem ihtiyaç 
sahiplerine destek 
oluruz hem de 
millet olarak 
bağlarımız 
güçlenir” dedi.

Sahillerde işgal onerasyonu
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Daire Başkanlığı’na 
bağlı ekipler, sorum
luluk sahası içinde 
bulunan Mudanya ve 
Gemlik sahillerini 
işgal edip, buralarda 
ruhsatsız işletme 
çalıştıran kişilere 
yönelik operasyon 
düzenledi. 
Güzelyah’da sahili 
kapatarak izinsiz 
olarak vatandaşlara 
şezlong kiralayan, 
ruhsatsız kafeterya 
ve büfe çalıştıran 
esnafın malzemele 
rine el konulurken, 
haklarında cezai 
işlem uygulandı. 
Yaz aylarının gelme
siyle özellikle

Mudanya ve Gemlik 
sahillerinde seyyar 
satıcıların sayısı 
artarken, vatandaşlar 
dan gelen yoğun 
şikayetler üzerine 
Büyükşehir Belediye 
si zabıta ekipleri

sahillerdeki denetim 
terini artırdı.
Güzelyah’da sahili 
kapatarak, burada 
izinsiz olarak vatan
daşlara şezlong 
kiralayan, ruhsatsız 
kafeterya ve büfe

çalıştıran 13 kişiye, 
faaliyetlerini durdur
maları yönünde iki 
hafta önce tebligat 
yapıldı. Yasal sürenin 
dolmasının ardından 
tebligata uymayan 
bu işletmelere yöne
lik olarak operasyon 
düzenlendi.
Sahillerin kullanım 
haklarıyla ilgili 1990 
yılında çıkan 3621 
sayılı Kıyı Kanunu’na 
göre sahillerin kul
lanımının halka açık 
olmasını göz önünde 
bulunduran zabıta 
ekipleri, sahili işgal 
eden esnafın şez
long, masa, sanda
lye, buzdolabı, şem
siye gibi malzemele 
rine el konuldu.
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Orhangazi’ne Kaza: 1 ölü 11. kattan alladı
Bursa'nın Orhangazi 
ilçesinde meydana 
gelen trafik kazasın
da 1 kişi hayatını 
kaybetti.
Kaza, sabah saat 
11.30 sıralarında 
Orhangazi-İznik 
karayolu eski Apeks 
fabrikası yakınların
da meydana geldi. 
Orhangazi'den İznik 
istikametine seyre
den Kemal B. (34) 
idaresindeki 
plakasız kamyonet 
ile karşı yönden 
gelen Necati Kan'ın 
(61) kullandığı 
16 GP 782 plakalı 
otomobil virajda 
kafa kafaya çarpıştı. 
Kazada kamyonet 
sürücüsü yara 
almazken, Necati 
Kan otomobilin 
içinde sıkıştı. Olay 
yerine gelen 112

ekipleri, Kan'ın 
öldüğünü belirledi. 
Kaza sebebiyle 
Orhangazi-İznik 
yolunda trafik tek 
şeritten kontrollü 
olarak verildi.
Orhangazi'de ikamet 
eden ve boyacılık 
yaptığı öğrenilen 2 
çocuk babası Necati 
Kan'ın yakınları kaza 
yerine akın etti.
Yakınları Kan'ın can

sız bedenini 
görünce gözyaşları
na boğuldu.
Savcının 
incelemesinin ardın
dan sürücünün 
sıkıştığı otomobil, 
çekici ile Orhangazi 
Devlet Hastanesi'ne 
getirildi. Sürücünün 
cesedi itfaiye ekip
lerince otomobilden 
çıkartılarak hastane 
morguna konuldu.

Kamyonet şoförü 
Kemal B., yağmur 
sebebiyle kaydık
larını söyledi. 
Otomobil 
sürücüsünün 
şerit ihlali yaptığını 
iddia eden Kemal B. 
gözaltına alındı. 
Olay yerinde 
yapılan ilk 
incelemede ise 
kamyonetin şerit 
ihlali yaparak kazaya 
sebebiyet verdiği 
öne sürüldü. 
Plakasız olduğu 
görülen kamyonet 
hakkında trafikten 
çekilme işlemi 
yapıldığı ortaya çıktı. 
Emniyet ekipleri 
trafiğe çıkması 
yasak olan 
kamyonetle ilgili 
ayrıca işlem yaptı. 
Kazayla ilgili 
soruşturma sürüyor

Bursa merkez 
Osmangazi İlçe- 
si'nde babasının 
ölümünden sonra 
bunalıma giren ve 
psikolojik tedavi 
gördüğü bildirilen 
32 yaşındaki Vedat 
Doğan yapımı 
devam eden 
Doğanbey TOKİ 
konutlarının 
10'uncu katından 
atlayarak intihar 
etti.
Merkez Osmangazi 
İlçesi'nde oturan ve 
işsiz olduğu 
bildirilen Vedat 
Doğan, dün gece 
saat 21.00 sıraların
da Kırcaali 
Mahallesi'nde bulu
nan TOKİ konutları 
inşaatının 10'uncu 
katına çıkarak ken
dini aşağıya bıraktı. 
Çevreden geçen 
vatandaşların ? 
yerde yatan şahıs 
var ihbarı üzerine 

olay yerine gelen 
112 ekipleri genç 
adamın öldüğünü 
belirlerken polis 
ekipleri olayla ilgili 
soruşturma başlattı. 
Yapılan soruşturma
da, geçen yıl 
babasını kaybettik
ten sonra bunalıma 
giren Vedat 
Doğan'ın psikolojik 
tedavi gördüğü 
öğrenildi. Doğan'ın 
bir gün önce annesi 
Rahime Doğan'a 23 
katlı olan Bursa 
Uluslar arası Tekstil 
ve Ticaret 
Merkezi'nin 
(BUTTİM) üstüne 
çıktığını ancak atla
maktan vazgeçtiğini 
söylediği bildirileli. 
Bekar olan Vedat 
Doğan'ın cesedi 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na 
kaldırılırken olayla 
ilgili soruşturmaya 
başlandı

Sahte M kartıyla nMı
Bursa'da yurt dışın
daki bankalara ait 
sahte kredi kartlarıy
la alışveriş yaptığı 
iddia edilen şüpheli, 
daha önce aldığı 
ürünün özelliklerini 
sormak için gittiği 
mağazadaki çalışan
lar tarafından yaka
landı. Polise teslim 
edilen zanlı, sevk 
edildiği adli makam
larca tutuklandı. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Geçit Mahallesi'nde 
bulunan bir alışveriş 
merkezinin elektronik 
eşya reyonunda mey
dana geldi. Gittiği 
mağazadan sahte 
kredi kartıyla yak
laşık 5 bin liralık cep 
telefonu, dizüstü bil
gisayar alan 23 
yaşındaki A.C.'nin

şüpheli tavırları 
mağaza çalışanlarını 
kuşkulandırdı. Fakat 
kimse zanlı hakkında 
bir şey yapmadı. 10 
gün sonra aynı elek
tronik mağazasına 
aldığı cihazların bir 
özelliğini sormaya 
giden A.C., çalışan
ların kullandığı kredi 

kartının sahte 
olduğunu söylemesi 
üzerine paniğe 
kapılıp kaçmaya kalk 
tı. Mağaza çalışanları 
tarafından yakala
narak polise teslim 
edilen şüpheli 
A.C., "Banka ve 
kredi kartlarının 
kötüye kullanılması" 

suçundan gözaltına 
alındı.
Üzerinden toplam 5 
adet sahte kredi kartı 
çıkan A.C., 
karakoldaki 
ifadesinde sahte 
kartları İstanbul 
Maltepe'deki bir 
alışveriş merkezinde 
yanına gelen hiç tanı
madığı bir kişiye 150 
lira vererek aldığını 
söyledi. Şifresi 
olmayan kartların 
sliplerini imzalayarak 
alışveriş yaptığı 
belirlenen şüpheli, 
kartların sahte 
olduğunu bilmediğini 
savundu.
Zanlı, sevk edildiği 
adli makamlarca, 
"Banka ve kredi kart
larının kötüye kul
lanılması" suçundan 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi.

Minibüsün Şerit İhlali 
Faciaya Seben Oluyordu

Yol 
kenarında 
bekleyen 

vatandaşa 
otobüs 
sarptı

Bursa'da yol kanarında bekleyen 23 yaşındaki bir kişiye 
belediye otobüsü çarptı. Ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı 
hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Alaşarköy Mahallesi Yeni Yalova Yolu Caddesi'nde 
meydana geldi. İddiaya göre gece saat 03.00 sıralarında 
yol kenarında bekleyen İsmail Adam isimli şahsa İ.S. 
yönetimindeki 16 BZP 06 plakalı belediye otobüsü çarptı. 
Ağır yaralanan Adam, olay yerine gelen ambulansla 
Medicalpark Hastanesi'ne kaldırıldı. Adam. Hastanede ha 
yatını kaybe derken, belediye şoförü göz altına alındı.

Bursa-Orhangazi karayolunda bir 
minibüsün şerit ihlali yapması sonucu mey
dana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine 
girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 13.00 
sıralarında Orhangazi-Bursa karayolu 
Marzim Tesisleri önünde meydana geldi. 
Ayhan Ünver (48) idaresindeki 55 NV 494 
plakalı minibüs, Yat Fabrikası önünde 
aniden sağ şeritten sol şeride geçmek iste
diği esnada aynı yönde gitmekte olan Ercan 
Külli (46) idaresindeki 34 JB 4233 plakalı 
otomobil minibüse çarpıp savruldu. Bu 
esnada yine aynı yönde gitmekte olan 
Mustafa Berber (43) idaresindeki 34 JA 
1712 plakalı hafif ticari araç da otomobile 
çarptı. Arada kalan ve savrulan otomobil, 
takla attıktan sonra yol kenarında durabildi. 
Kazada otomobilde bulunan sürücü Ercan 
Külli'nin eşi Serap Külli (44) hafif yaralandı. 
Olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi 
Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serap Külli 
tedavi altına alınırken, oğlu Kerem Külli 
kazanın şoku ile babasının kucağında 
gözyaşı döktü. Kaza yerinde kısa süreli bir 
panik yaşanırken, jandarma ve polis ekip
leri kaza ile ilgili soruşturma başlattı
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in yaslı nine 102 yasında öldü
Yelken yarışlarında 
faciadan dönüldü

Pazar günü saat 13.oo sıralarında kamp ye 
rine gittiğimde, tekneler denizde yarışıyor
lardı.

Saat 15.oo kadar çoluk çocuk Hasanağa 
Kampının devasa çınarlarının altında dostlar
la sohbet ettik.

Yarışlar bitmeden, gazeteyi hazırlamak için 
Gemlik’e doğru yola çıkacağımız sırada, Ku 
zeydoğu yönünde hava kapatmaya başladı.

Biz çıkarken Aydın Akovahgil’e “yağmur ge 
liyor dikkatli ol" diye seslendik.

Atamer Oteli’nin önünde aracımı durdurup, 
yarışan teknelerin yakın görüntü kamera ve 
fotoğrafları çektik.

Herşey normaldi.
Hafif bir esinti ile optimistlerde hareketlen

me başladı.
Bu ara iki yelkenli birden hızlandı.
Biz, Manastır’ın ortalarına geldiğimizde, 

hava daha çok kapatmış, tek tük yağmur 
atmaya başlamıştı.

Yeni Mahalle yokuşundan inerken, yağmur 
sağanağa dönüştü.

iskele Meydam’nda ise, silgiler yetişmiyordu 
camı temizlemeye...

Ahmet Dural Meydanı bir faciaydı.
Sağanak yağmur, fırtına ile birlikte boraya 

dönmüştü.
Herkes sığınacak bir yer arıyordu sokakta. 
Fotoğraf makinamı çıkarmama karşın, çek 

me olanağı bulamıyordum.
Zar - zor işyerine ulaştık ve kendimizi içe 

riye attık.
Bu arada, denizde kıyamet kopuyormuş.
Yarışan 60 tekne ve yelkenliye ne oldu diye 

düşünürken, iki saat sonra olayın boyutunun 
büyüklüğünü Hasanağa Kampına gittiğimizde 
anladık.

60 teknenin yarısından çoğu alabora olmuş. 
Hakem tekneleri, zodyaklar ve Sahil Güven 

lik, teknelerinden denize düşen yarışmacıları 
toplayarak, karaya sağ salim ulaştırmış.

Yarışmacı çocuklara kampta sorduğumda, 
kimisi "Ben devrilmeden kıyıya geldim." 
derken, çoğunun teknesi ters yüz olmuştu.

Çocukların hiçbirinin moralinin bozuk olma
ması güzeldi.

Kötü havanın hışmına uğrayan yelkenciler 
yarışların tamamını yapamadan 3. Gemlik 
Yelken Yarışları tamamlandı.

Törenlerde yapılan konuşmalar iç açıcıydı.
Gemlik Belediyesi’nin bu yıl kapatılan Ha 

sanağa İzcilik ve Gençlik Kampı’na talip oldu 
ğunu öğrendik.

Büyükşehir Belediyesi’nin de Karacaali Kam 
pına...

Bence bu doğru bir karar, dilerim ilgili 
bakanlıklar tahsisi yaparlar...

Gemlik Yelken Kulübü, Gemlik Rotary 
Kulübü öncülüğünde, Borusan Lojistik, 
Borçelik, Gemport, Roda, Sirena Marine ve 
Eker Fabrikalarının sponsorluğunda yapılan 
geleneksel Yelken Yarışları, bu yıl böylesi 
hava muhalefeti nedeniyle talihsizlikle geçti.

Ama gelecekte, Yelken Kulübü’nün öncülü 
günde Gemlik, yelken milli takımına sporcular 
verecek, yüzlerce yelkenci yetiştirip deniz 
sevgisini kazandıracak.

Buna eminim.

İlçemizin en yaşlı 
kişilerinden Melahat 
İçli (102) yaşama 
veda etti.
Eski Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanlarından 
Tevfik Solaksuba 
şı’nın ablası, 
Akbank Müdürü 
Hakkı Işık’ın annean
nesi olan Melahat 
İçli, iki gün önce 
kaldırıldığı Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’nde 
alzheimer hastalığı 
tanısıyla tedavi 
görüyordu.
Dün, ani rahatsızla 
nan Melahat İçli, tüm 
müdahalelere karşın 
kurtarılamadı.
Melahat İçli’nin 
cenazesi dün, ikindi 
namazından sonra, 
kılınan cenaze

Onlarerdimuraılına...
Gemlik Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Mehmet Emin 
özcanbaz ile Özel 
Ay kent İlköğretim 
Okulu Bilgisayar 
Öğretmeni Duygu 
Konca, cumartesi 
gecesi Sosyal 
Yaşam Merkezi’nde 
seçkin konukların 
katılımıyla yaşam
larını birleştirdiler. 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın kıydığı 
nikahta, şahitlikleri 
MHP Genel Başkan 
Yardımcısı İsmet 
Büyükataman, 
MHP Bursa 
Milletvekili Necati 
Özensoy aptılar. 
Gemlik siyasetinin 
buluştuğu düğün 
töreninde, Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Mehmet Emin Özcan 
baz ve güzel gelin 
Duygu Konca, aile 
yakınları ve dost
larıyla mutluluklarını 
paylaşarak, yeni bir 
ömüre merhaba 
dediler.
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Hava muhalefeti nedeniyle Laser dalında iki yarış yapılabildi

3. Gemlik Benizcilik Yelken yarışları rüzgara takıldı
Geleneksel hale 
gelen Gemlik Yelken 
Yarışları, Gemlik 
Yelken Kulübü ev 
sahipliğinde Gemlik 
Rotary Kulübü, 
Gemlik 
Kaymakamlığı, İlçe 
Spor Müdürlüğü, 
Gemport, Roda, 
Sirena Marine, Eker, 
Borusan Lojistik ve 
Borçelik sponsor
luğunda gerçekleşti. 
Gemlik Yelken 
Kulübü Hasanağa 
Tesislerinde gerçek
leşen yarışlara, bu 
yıl Şişecam Çayıro- 
va Yelken Kulübü, 
Yarımca Yelken 
Kulübü, İzmit Yelken 
Kulübü, Hereke 
Yelken Kulübü, 
Gölcük Yelken 
Kulübü, Karamürsel 
Yelken Kulübü, 
Yalova Yelken 
Kulübü ve Gemlik 
Yelken Kulübü’nden 
60 sporcu katıldı. 
Hasanağa Kampı’n 
da konaklayan 60 
sporcu, kulüp 
yöneticileri antrenör
ler iki gün boyunca 
keyifli anlar 
geçirdiler. 
Birinci gün havanın 
rüzgarsız olmasın
dan dolayı yarışsız 
geçildi. 
İkinci gün azda olsa 
yakalanan havada 
yarış komitesi start 
için hazırlıklarını 
yaptı ve ilk olarak 
Laser Radial startı 
verildi. Radial 
sporcularımız birinci 
yarışı tamamlarken, 
rüzgar az da olsa 
Laser 4.7 ve 
Optimist sporcu
larının startı verildi. 
Yarışta ilk şaman 
dıralar dönüldü 
ancak rüzgarın etki 
sini yitirmesiyle 
yarış abondone edil
di.
FIRTINADA 
OPTİMİSTİLER 
ALABORA OLDU

Çekilen bayrakla rüz
gar kesildiğinden 
yarış iptal edilmiş 
oldu.
Havanın bir anda 
patlamasıyla karaya 
dönüş hazırlığında 
olan 60 tekne fırtı
nanın dolu ve yağ
murun tam 
göbeğinde kaldı. 
Bu arada yarışmaya 
katılan optimistler
den büyük çoğun
luğu alabora oldu. 
Ancak, joker bot
ların, sahil güven
liğin ve yardımcı 
teknelerin desteğiyle 
sporcularımız kendi
lerine verilen talimat
larla hiçbir aksilik 
yaşanmadan karaya 
çıkmayı başardılar. 
Her ne kadar 
doğanın bu ani etkisi 
karşısında kısa bir 
olumsuzluk yaşansa 
da güne kalındığı 
yerden devam edildi. 
Organizasyonun 
ödül töreni 
öncesinde Gemlik

Yelken Kulübü’nün 
bu yıl denizle bulu 
şan 70 kursiyerine 
sertifikaları kulüp 
yöneticileri tarafın
dan verildi.
300 kontenjanlık yaz 
spor okulunun ilk iki 
grubunda sertifika 
alan çocukların he 
yacanı görülmeye 
değerdi.
İlk kursiyerlerimiz, 
yelken sporunu çok 
sevdiklerini ve bun
dan sonra kulüp 
sporcusu olabilmek 
için mücadele ede
ceklerini belirttiler.

Ödül törenine, 
Gemlik Belediye 
Başkan vekili Sayın 
Refik Yılmaz, Gemlik 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Gemlik 
İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Ali Osman 
Cura, Türkiye Yelken 
Federasyonu İl 
Temsilcisi İsmail 
Topkaç, Gençlik 
Spor İlçe Müdürlüğü 
adına Faruk 
Özkahveci, Gemlik 
Yelken Kulübü 
Kurucu Başkanı 
Mehmet Turgut, AK 
Parti Meclis üyesi 
Aydın Bayraktar, 
Turan Alkış, Ak Parti 
İlçe Başkanı Nejdet 
Yılmaz, MHP ilçe 
Başkanı Osman 
Durdu, Gemlik 
Rotary Kulübü 
Başkanı Hasan 
Hamaloğlu, Rotary 
Bölge Federasyon 
Başkanı Güneş Ertaç 
katıldılar.
Ödül töreninin ikinci 

bölümünde iki gün 
boyunca ilk gün her 
ne kadar denize 
çıkılmasa da ikinci 
gün fırtınada verdik
leri mücadeleden 
dolayı tüm sporcu
lara günün anısına 
birer madalya verildi. 
Gemlik Yelken 
Kulübü Yönetim 
Kurulu üyesi Serdar 
Özkaleli açılış 
konuşmasında spora 
ve sporcuya verdik
leri önemi ve yelken 
sporunun gelişmesi 
için Bölgemizde 
yapılan çalışmalar
dan bahsetti.
Ardından sırasıyla 
Gemlik Rotary 
Kulübü Başkanı 
Hasan Hamaloğlu, 
Gemlik Yelken 
Kulübü’nden destek
lerini esirgemeyen 
Gemlikli Gençlerin 
spor yapması için 
özveri ile çalışan 
Gemlik Belediye 
Başkan vekili Refik 
Yılmaz ve Rotary 
Bölge Federasyon 
Başkanı Güneş Ertaç 
konuşmalarını 
yaparak ödül töre
nine geçildi. 
İlk olarak Yarışların 
düzenlenmesinde 
büyük katkıları bulu
nan Gemlik 
Kaymakamlığı, 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı, Gemlik 
Liman Başkanlığı, 
Gemlik İlçe Milli

Eğitim Müdürlüğü, 
İlçe Spor Müdürlüğü, 
Türkiye Yelken Fede 
rasyonu temsilcisine 
ve katılan kulüplere 
katkılarından dolayı 
plaketleri verildi. 
Daha sonra, Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
Laser Radial 
yarışlarında ödül 
alan sporculara kupa 
ve madalyalarını 
takdim etti.
Aynı sporcularımıza 
Liman Başkanlığı 
adına ödülleri ise 
Tuncay Akboga 
takdim etti.
Ödül alan sporcu
ların madalyalarını 
ise Gemlik Yelken 
Kulübü Kurucu 
Başkan Mehmet 
Turgut ve Türkiye 
Yelken Federasyonu 
İl Temsilcisi İsmail 
Topkaç verdi. 
Yarışmalara katılan 
ve en küçük sporcu 
olan Emre TURAN’a 
Gemlik Yelken 
Kulübü (05.06.2003) 
ödülünü Gemlik İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercumen 
tarafından verildi.
Yarışmada Ödül alan 
Sporcular 
Laser Radial Genel: 
1.Hasan Sal 
(Gemlik Yelken 
Kulübü)
2 .Cengiz Baydar 
(Gemlik Yelken 
Kulübü)
3 . Berk Balta 
(Şişecam Çayırova 
Yelken Kulubu ) 
Laser radial gençler: 
1.Hasan Sal 
(Gemlik Yelken 
Kulübü)
2 .Cengiz Baydar 
(Gemlik Yelken 
Kulübü)
3 . Berk Balta 
(Şişecam Çayırova 
Yelken Kulubü)
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KAIE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

HAKEMLERİMİZİN 
FORMU DÜŞÜYOR.

Spor deyince ilk akla 
gelen futbol oluyor, futbo 
lun kalbi ise amatör 
sporlarda atıyor.

Amatör futbola yön 
verenler, onu yönetenler 
kim derseniz biraz düşün
mek lazım.

Amatör futbolda bence 
en son karar verici ve 
yetkili olan kurum futbol il 
hakem kurulu’dur.
“Hakem ne derse odur” 

Hakemin dediği olur” 
felsefesiyle her yapılanı 
kabullenirsek kaybeden 
Türk futbolu olacaktır.

Hep bağırıyoruz, 
haykırıyoruz, “Bursa’dan 
neden süper lig hakemi 
çıkmıyor” diye.

Bu yönetimlerle eğer 
Bursa’dan süper lige 
hakem çıkarsa muhakkak 
torpildir, bu iyice biline.

Sen, hakem olarak 
kalecinin küfür haykırışını 
duymazsan, ikaz 
edildiğinde “ bir şey duy
dum ama anlamadım” der
sen, bariz golü ver
mezsen. bariz penaltıya 

düdük çalmazsan, maçın 
ortalama 20 dakikasını 
orta sahadan çıkmadan 
idare edersen dahası 90 
dakikalık maçta 8-10 daki
ka önce bitiş düdüğü 
çalarsan seni hakem 
olarak hangi futbolcu ka 
bullenir ya da hangi kulüp 
“işte bu hakemdir” der.

Ligin son haftası ve 
önemli maça 10 dakika 
kala geliyorsun, maça kaç 
dakika kala çıkıyorsun.

Seni denetleyen gözlem
ci acaba senin için nasıl 
bir rapor tutuyor merak 
ediyorum.

Benim kafamı yıllarca 
kurcalayan bir konu daha 
var, onu da buradan ilet
mek istiyorum.
“Hakem ve Gözlemcileri 

Derneği” nedir, neden bu 
isimle kurulmuştur.

Hangi gözlemci aynı 
dernekte görev alan 
arkadaşı için kötü not 
tutar.

Mümkün değil.
Bence hakemlerimiz 

kesinlikle iyi denetlen

medikleri için formları 
düşük, maçlara ise 
önemsemedikleri için geç 
gelebiliyorlar.

Maçlara geç gelen takım
lara adeta kök söktüren, 
maçları tehir eden hakem
lerimiz kendileri geç 
geldiklerinde acaba saha 
gözlemcileri nasıl bir 
rapor düzenliyorlar merak 
ediyorum.

Maçlarda sürekli olaylar 
çıkmakta, kimse seyirciye 
yüklenmesin, taraftarı 
taşkınlığa iten futbolcu
ların tribüne oyna
malarıdır.

Hakem olarak yaşanacak 
olaylara form düşüklüğü 
nedeniyle engel ola
mazsın, maçı bir hakem 
olarak yönetemezsen tabi 
ki olaylar olur ve olacaktır.

Bu yıl önceki yıllara göre 
daha çok olayların 
yaşandığı sezon oldu.

Saha komiseri maça 1.5 
saat önce gelir, ama 
hakem ve gözlemci aynı 
araçla 10 dakika önce 
gelir neden?

Bu sorular şimdiye kadar 
hiç sorulmadığı için, irde- 
lenmediği için hep hakem
lerimizin yanında yer 
aldık.

Peki hakemlerimizin hiç 
mi suçları yok.

Suçu olmayan hakemle 
rimizin yönettikleri maçlar
da neden olaylar çıkmıyor, 
onlar hakem değiller mi?

Bursa Amatör Küme 
maçları gelecek sezonda 
bu şekilde yönetilirse 
olaylar ve hata daha çok 
olacaktır.

Neticede hakemlerimizin 
performansları giderek 
düşüyor.

Bence bu düşüş kendi
lerinin birinci derecedeki 
mesleklerine daha çok 
önem vererek hakemliği 
ikinci plana atmalarından 
kaynaklanıyor.

AMATÖRÜN 
“EN”LERİ ! 
Bursa Amatör Spor 

Kulüpleri Federasyonu 
tarafından her yıl düzenle
nen “Yılın Enleri Ödül ve 
Kupa Töreni” yine yapılı 
yor.

Çok merak ediyorum, bu 
“en”ler nasıl tesit ediliyor, 
kime soruluyor.

Bence bu tespit ASKF 
yönetimi tarafından 
kafalarına göre belirleni 
yor.

Belirleyen bu kişiler yıl 
içinde kaç amatör maça

gitmişlerdir?
Ben size söyleyeyim, il 

içinde en yakın ve yöne
timin kendi gurubunun da 
takip ettiği bazı maçlardır 
bunlar.

Her gurupta birinci 
sıradaki takımlara yeniden 
kupa verirler, takımların 
hocalarına da kupa verir
ler, bu hocalar genellikle 
maçlara çıkmayan ancak 
belgeleri çalıştırılan kişil
erden oluşur.

Bunlar Bursa’nın “EN”'■'>< 
(eridirler Birde gol kralı 
olanlar vardır, centilmen
ler vesaire.

Yapılması zorunlu bir > 
“EN”ler gecesidir, bu tip 
geceler.

Ben şahsen amatöf 
kümede bu sezon yaklaşık 
100 maçı takip eden, 
süper amatörde tüm kulü
pleri izleyen, 19 yaş 
gurubu, 15 ve 16 ile 13 
yaş guruplarında finalleri 
izleyen biri olarak BASKF 
başkanı ve yönetiminden 
çok az kişiyi gördüm 
sahalarda, hele hele 
Orhangazi, Gemlik, 
Mudanya ve Burgaz 
sahalarında “acaba 
gördüm mü?” dediğim 
kişileri maalesef 
görmediğim bir amatör 
yönetim düşünCrhiyorum.

Esasında amatörün 
“EN”leri bu 'tur yönetim- , 
lerde olanlar arasından 
seçilmeli.

WilMllMilllllillilBSlII

Gemlik Muş İli ve 
ilçeleri Hınıslılar 
Kültür Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Derneği 
Belediyeden talep 
ettiği folklor kıyafet
lerine kavuştu. 
Belediye Başkanlığı 
makamında düzen
lenen törende, 13 
kız ve 13 erkek folk
lor kıyafet takımını 
dernek başkanı 
Bayram Polat ve 
folklorculara teslim 
etti.

Sosyal ve kültürel 
derneklere, amatör 
spor kulüpleri ve 
okullarda olduğu 
gibi ayrım 
gözetmeden yardım 
yaptıklarını hatırla
tan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, desteklerin 
artarak devam ede
ceğini söyledi.
Gemlik’in sosyal ve 
kültürel yaşamına 
renk katan 
Muşlular Derneği 
yöneticilerini de kut

layan Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili, kısa 
süre önce tüzel kişi
lik kazanmasına 
rağmen, folklor 
ekibi ile başta 
Hemşeriler 
Dernekleri 
Şölenleri olmak 
üzere çeşitli organi
zasyonlarda boy 
gösteren ve alkış 
toplayan Muşlulara 
başarılarının 
devamı temen
nisinde bulundu.

Gemlik Belediyesi 
Geleneksel Piknik 
Şöleni Haydariye 
Köyü Dedelik Piknik 
alanında yapıldı. 
Belediye Daire 
Müdür ve 
Amirlerinin yanı sıra 
tüm çalışanlarının 
ve ailelerinin 
katıldığı piknik orga
nizasyonu ilgi 
gördü.
Belediye personeli 
ile kaynaşma, birlik, 
beraberlik ve daya 
nışmayı pekiştirmek 
için düzenlenen 
piknikte nuşan 
Belediye Başkan 
vekili Yılmaz, 
Gemlik Belediyesi 
nin ailesel bir kurum 
olduğunu vurgula
yarak, seminer, 
sosyal faaliyetler, 
sportif organizas 
yonlar ve piknik 
şölenlerinin de bu 
ailesel kurumun bir
lik ve beraberliğini 
pekiştirdiğini söyle
di.

Animasyon göste 
rimleri, yüz boyama 
etkinliği, palyaço 
eğlenceleri ile renk

lenen günde, 
belediye personeli 
de müzik ziyafeti 
eşliğinde eğlendi.
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AVRUPA KENTLERİNDEN ESİNTİLER (2) 
Prag ( Tarih, kültür ve sanatın merkezi)

Dünden devam 
10 milyon nüfusa 

sahip ülkenin 2 
milyon nüfuslu 
başkenti, "Altın 
Şehir" ve "Yüz 
Kuleli Şehir" 
olarak da 
adlandırılan Prag, 
yılda yaklaşık 10 
milyon turisti ağır
lıyor

Ben de 70 mil 
yontuk güzelim 
Türkiye’mi 
düşünüyorum. 
Acaba yılda ne 
kadar turist geli 
yor, bunca güzel
liklere sahip 
olmamıza karşın?

Prag’a milyonlar
ca turist 
gelmesinin nedeni 
kültür ve sanatın 
başkenti olmasıdır. 
Bunun dışında 
etkileyici bir doğa 
güzelliğine sahip 

olduğu da unutul
mamalıdır.

Çekoslovak 
halkının geliri tu 
rizm, endüstri ve 
tarıma dayanmak
tadır.

Gelirlerinin % 50 
si turizmden, % 
30’u endüstriden 
kalanı da tarımdan 
elde edilmektedir. 
Demir-çelik, oto
motiv ve silah 
sanayi alabildiğine 
gelişmiştir.

Bira yapımında 
kullanılan şerbetçi 
otu bol miktarda 
yetiştirilmektedir.

Sosyalizmin 
önemli etkileri 
olduğu gözlenmek
te. Alt yapının bu 
dönemde kurul
duğu söyleniyor. 
Ulaşım, sağlık ve 
eğitim büyük 
ölçüde çözülmüş, 
bunlar ülke için 

sorun olmaktan 
çıkarılmış. Metro, 
tramvay ve otobüs 
bütün yerleşim bi 
rimlerini birbirine 
bağlıyor. Eğitim 
üretime yönelik, 
meslek liseleri ön 
plana çıkarılmış. 
Üniversite okuma 
oranı % 60. Okuma 
yazma oranı % 
100.

Sağlık konusu 
aile hekimliğinden 
yola çıkılarak 
çözüme kavuştu
rulmuş. Devletin 
ağırlığı her alanda 
hissediliyor. Özel 
sektör bizdeki gibi 
devlete yön 
veremiyor.
Toplumcu ve 
halkçı anlayış 
halkın yaşamına 
sindirilmiş. Çek 
vatandaşları devlet 
güvencesinde.

Devlet halkın mut
luluğu ve gönenci 
için elinden geleni 
yapıyor. Çekoslo
vakya’da nüfus 
oldukça yaşlı ve 
gün geçtikçe azal
makta. Devlet 
çocuk yapımı 
konusunda vatan
daşları maddi 
manevi destekli 
yor, evli ya da evli 
olmayan kişilerin 
çocukları için 
gerekli desteği 
sağlamaktadır. 
Çocuk sahiplerini, 
çalıştıkları işlerde 
paralı izinler ve 
rerek teşvik ediyor. 
Avrupa ülkelerinde 
her geçen gün 
nüfusun azaldığını 
söylemek 
mümkün, bu 
durum onlar için 
büyük sorun. 
Devlet buna çare 
aramakta.

Prag’ı iki bölüme 
ayırmak mümkün. 
Eski Prag, tarihi 
binaların bulun
duğu bölüm. Çek 
halkı, buralar 
pahalı olduğu için 
daha çok yeni 
Prag’da yaşamını 
sürdürmekte.

“Prag

müzelerinde bizde 
bulunmayan, 
Osmanh Türklerine 
ait pek çok eserin 
var olduğunu 
öğreniyoruz. El 
yazma “Kur’an”lar, 
yağlıboya resimler, 
o devrin yazılı 
emirleri, mektu
pları hepsi gayet 
itina ile muhafaza 
edilmişti.’’ (Yılmaz 
Çetiner — Şu Bizim 
Rumeli)

Prag, diğer 
Avrupa kentlerine 
göre daha ucuz bir 
şehir. Burda euro 
geçerli değil, Çek 
kuronu geçerli. 1 
lira = 10 kuron. 
İçme suyu oldukça 
pahalı.

Yarım litrelik su 
1.5 euro. Trafik çok 
düzenli. Kente 
gezmek için 
yürümeyi tercih 
etmemiz önerildi. 
Çünkü, Prag'da 
tarihi ve turistikter 
yerler kent 
merkezinin içinde 
ve hemen 
çevresinde toplan
mış durumda. 
Böyle olunca da 
hiçbir ayrıntıyı 
kaçırmamak adına 
Prag'ın tamamını 
yürüyerek gezmek

en doğru yol.
Rehberimiz 

önemli yerleri 
gezdirip bizi bil
gilendirdikten 
sonra bize serbest 
zaman tanıdı kenti 
daha iyi tanımamız 
için.

Otelimizden hem 
gece hem de 
gündüz gelerek 
Prag’ı yakından 
tanıma olanağı 
bulduk.

“Gotik ve barok 
tarzı yapıların bir- 
biriyle kaynaşmış 
olması görenleri 
büyük ölçüde etk
ilemektedir. 
Prag’ın önemli bir 
özelliği de II. 
Dünya 
Savaşı’ndan zarar 
görmeden çıkan 
tek ülke olmasıdır. 
Bu özellikler Prag 
için önemli bir 
avantajdır.

Bunun dışında 
komünist yöne
timin izleri 
Çekoslovakların 
yaşamına büyük 
ölçüde sinmiştir. 
Pek çok bina bu 
dönemden kalma. 
Yavaş yavaş kenti 
gezmeye başlı 
yoruz.

Devamı yarın...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

•• - • 
« m TEM® 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ 

REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak ■
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

Tel :(0.224)513 96 83
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SES sunudan MillİM
İlköğretim 8. sınıf 
öğrencilerinin girdiği 
Seviye Belirleme 
Sınavı (SBS) 
sonuçları, 12 
Temmuz Perşembe 
günü açıklanacak. 
SBS, 9 Haziran 2012 
tarihinde 1 milyon 98 
bin 243 ilköğretim 8. 
sınıf öğrencisinin 
katılımıyla yapılmıştı. 
Öğrencilere sınav 
sonuç belgesi posta 
yoluyla gönder
ilmeyecek. Sonuçlar 
"http://www.meb.gov.

tr" ile 
"http://oges.meb.gov 
.tr" adreslerinde 
yayımlanacak.
İlköğretim 8. sınıf 
öğrencileri için 
ayrıca Parasız 
Yatılılık ve Bursluluk 
Sınavı (PYBS) yapıl
madığı için SBS 
puanı PYBS puanı 
olarak kullanılarak 
yerleştirme işlemleri 
yapılacak.
PYBS ise 3 Ağustos 
2012 tarihinde açık
lanacak.

ELEMAN
COPYCENTER’DE 

ÇALIŞACAK GRAFİK 
TASARIM YAPABİLEN 

VE MÜCELLİT ELEMAN 
ARANIYOR

Müracaat Tel : 
513 56 82

KirçtDE 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

ELEMAN
GÜRLE KÖYÜ’NDE 

İKAMET EDEN YAŞLI 
KARI KOCAYA 
BAKABİLECEK

YATILI KALABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR.

ÜCRET 900 TL
Müracaat Tel : 

O 542 489 36 92 
O 530 873 59 22

E 1, E IW H N
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

KAYIP
Adıma bastırmış 
olduğum Seri A 

34601 -34650 
numaralı 1 cilt 

faturam 
.kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür. 
ÖMER ÖNCÜ

elm& sekeri
----- - KREŞLERİ ~

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU 

€ĞİTİMD€lî.VIL
Köklü ve Tecrübeli olan 

Uluslararası Gemi Acentemizde 
(RoRo - Konteyner- Kuru yuk 

Gemilerinde) görevlendirilmek üzere “Bay” 
Gemi Acente Personeli aranmaktadır.

İstenilen Özellikler;
- Min. 1 Yıl Acente Tecrübesi olan 
- Gümrük Mevzuatından anlayan, 

* Gemlik’te ikamet eden/edebilecek (2 kişi), 
• 40 yasını aşmamış, - Askerliğini yapmış, 

- İngilizce İletişim ve Yazımda 
Zorlanmayan (Konuşma/Yazma).

İlgilenen arkadaşlarımızın 
CV’lerini (fotoğraflı) aşagidaki 

özel adrese göndermelerini rica ederiz.
marine-job@hotmail.com 

Tüm başvurular gizli tutulacaktır.

KAYIP
Gemlik Gümrük 

Müdürlüğü 
tarafından

12,10,2011 tarih 
ve 3529 nolu ve 
25,10,2011 tarih 

ve 3676 nolu
Bursa Serbest 
Bölgesi Geçici

Giriş - Çıkış 
Formu'ları kay

bolmuştur.
Hükümsüzdür. 

HSS OTOMOTİV 
VE LASTİK 

SANAYİ A.Ş.

AVANTAJLARIMIZDAN 
. YARARLANIN

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

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

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

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

http://www.meb.gov
http://oges.meb.gov
mailto:marine-job@hotmail.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Borçlular havram ıamw
Yılın ilk beş aylık 
döneminde bütçe 
açığı geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 85,4 artarken, 
Maliye Bakanlığı da 
harcamalarda frene 
basıyor.
Türk Telekom ve 
TTNET ile yapılan 
anlaşma kapsamın
da sabit telefon ve 
internet ücret 
ödemelerinde elek
tronik fatura kul
lanılacak. Bir 
süredir pilot olarak 
yapılan uygulama 
Türkiye genelinde

IMtl MSI Millilisi İlil
Gelir İdaresi 
Başkanlığı Haziran 
2012 itibariyle vergi 
mükellef istatistik
lerini yayımladı.
Mükellef sayısı 300 
bin kişi arttı.
Türkiye'de faal 
vergi mükellefi 
sayısı Haziran 2012 
itibariyle 9 milyon 
234 bin 334 olarak 
belirlenirken, vergi 
mükellefi sayısı 
geçen yılın Haziran 
ayına göre yüzde 
5,17 arttı.
Gelir, gelir stopaj, 
Gayri Menkul 
Sermaye İradı 
(G.M.S.İ). basit 
usul, kurumlar ve 
katma değer vergisi 
faal mükellef sayısı 

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

yaygınlaştırılıyor. 
Maliye Bakanlığı 
Muhasebat Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan bütün illere 
gönderilen 'e-fatura' 
başlıklı yazıda, 
kâğıt fatura gönde 
rilmemesi talimatı 
verildi. Yazıda, e- 
fatura bilgileri ve 
varsa özel görüşme 
bilgileri üzerinden 
ödeme belgelerinin 
otomatik olarak 
oluşturulacağı belir
tildi. Uygulama kap
samında Kamu 
Harcama ve

Haziran 2012'de 9 
milyon 234 bin 334 
olarak belirlendi. 
Geçen yıl aynı döne 
minde faal mükellef 
sayısı 8 milyon 780 
bin 272 düzeyinde 
bulunuyordu.
Geçen yıl Haziran 
ayında 1 milyon 697 
bin 998 olan gelir 
vergisi mükelle
flerinin sayısı 1 
milyon 748 bin 29'a, 
gelir stopajı mükel 
lef sayısı ise 2 mil 
yon 371 bin 301'den 
2 milyon 423 bin 
370'e yükseldi.
Kurumlar vergisi 
mükellef sayısı 659 
bin 923'den 665 bin 
81'e, katma değer 
vergisi faal

Muhasebe Bilişim 
Sistemi'nden (KBS) 
çıktısı alınan ödeme 
belgesinin açıklama 
ve ekler bölümün 
de, "e-Fatura 
bağlantısı vardır. 
Resmi ve özel 
görüşme ayrımı 
yapılmıştır." ibaresi 
yer alacak. Üst 
düzey bir yetkili, 
şehirlerarası veya 
GSM şirketleriyle 
memurun yaptığı 
telefon görüşme 
sinin özel ve resmi 
olarak ayrılabile
ceğini söyledi 

mükellefi sayısı da 
2 milyon 280 bin 
721'den 2 milyon 
332 bin 687'ye yük
seldi. G.M.S.İ faal 
mükellef sayısında 
son bir yıllık 
dönemde 303 bin 
489 artış kaydedildi. 
Buna göre geçen 
yılın Haziran ayında 
1 milyon 51 bin 
115 olan G.M.S.İ 
faal mükellef sayı 
bu yılın Haziran 
ayında 1 milyon 
354 bin 604 olarak 
belirlendi. Basit 
usulde 
vergilendirilen faal 
mükellef sayısı ise 
son bir yılda 8 bin 
651 azalarak 710 
bin 563 bin oldu.

Haciz memurları, 
3’üncü Yargı 
Paketi’nin yürürlüğe 
girmesinin ardından 
ilk mesai gününde 
neredeyse iş yapa
madı.
Ev eşyalarının haczi
ni sınırlayan yeni 
yasa nedeniyle 
memurlar eli boş 
dönünce borçlular 
sevindi.
Kamuoyunda 3’üncü 
Yargı Paketi olarak 
bilinen Yargı 
Hizmetlerinin 
Etkinleşti ril-mesine 
İlişkin Yasa’da yer 
alan, evlerde bulu
nan tek eşyaların 
haczedilememesine 
ilişkin hükümler, 
haciz kıskacındaki 
binlerce borçluyu 
sevindirdi. Star'ın 
haberine göre 
yasanın yürürlüğe 
girmesinin ardından 
6 Temmuz tarihinde, 
evlere hacze giden 
memurlar, konutlar
da çift eşya aradı. 
Çift eşya bulamayan 
haciz memurları ise 
borçlulara 
‘Borcunuzu en kısa 
sürede ödeyin’ diy
erek, konutlardan eli 
boş ayrıldı.

MEMURLAR 
EVLERDE ÇİFT 
EŞYA ARADI 
Binlerce kişinin 
hapisten çıkmasını 
sağlayan 3. Yargı 
Paketi, borçlulara 
adeta bayram yap
tırdı. ‘Çek 
Mağdurlan’, ‘Haciz 
Mağdurları’, ‘Banka 
Mağdurlan’ adları ile 
sanal alemde 
örgütlenen bir çok 
borçlu, yasanın 
yürürlüğe girmesinin 
ardından, haciz

işlemlerinde 
yaşananları 
üyeleriyle paylaştı. 
Mağdurların oluştur
duğu sitelerde yer 
alan bilgilere göre, 
yasanın ilk günü 
olan 6 Temmuz’da 
haciz memurları 
evlerde sadece çift 
eşya aradı. Eğer, bir 
evde iki televizyon 
varsa bunun sadece 
birisi haczedildi. 
Evde bulunan tek 
eşyalarda ise haciz 
işlemi uygulanmadı. 
Yine işyerlerindeki 
haciz işlemleri ise 
yasada yer 
alan?‘Meslek ve 
işleri aksatacak 
makinelere haciz 
uygulanamaz’ hük
müne takıldı.
3’üncü Yargı 
Paketi’nin yasalaş
masıyla birlikte, borç 
yüzünden eve haciz 
gelmesi ve ev 
eşyalarının 
haczedilmesi artık 
tarihe karıştı. 
Vatandaşlar için 
drama dönüşen ev 
eşyalarını haczetme 
olayına son verecek 
uygulama 6 
Temmuz’da başladı. 
Buna göre icra 
memurları artık 
evlerden TV, koltuk, 

buzdolabı alamıyor. 
Eğer bu eşyaların 
herhangi birinden iki 
tane varsa birini 
haczedebiliyor. 6 
Temmuz’da başlayan 
uygulamanın ilk 
gününde yaşananlar 
şöyle:
-E.Ş: ‘‘35 senelik icra 
takipçisiyim. Dün 
haciz günümüzdü. 
Borçlu kapıyı açtı. 
Durumu anlattık.
Borçlu ‘buyurun’ 
dedi. Memur odaları 
gezdi. Çift eşya 
aradı, bulamadı.
Borçluya, borcunu 
ne zaman ödeye
ceksin, dedik.
‘Durumum yok’ 
dedi.
Evden bir şey 
almadan çıktık.”
-M.T: “Müjde yasa 
yürürlüğe girmiş.
Dün haciz için geldil
er. Evde, çift eşya, 
antika eşya ve altın 
mücevher aradılar.
Bir şey olmadığr için, 
tutanak tutup 
ayrıldılar.”
-K.S: “İş amacıyla 
kullandığım aracı, bir 
yıldır depoda saklı 
yordum. Avukat 
yasanın yürüğe 
girdiğini haber verdi. 
Aracımı, tekrar 
trafiğe çıkardım.”

I f I

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 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 135
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
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 5*13 *10 79
MAR-PET 913 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03a

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.SaÇOcağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5,4 go 88

TAKSİLER

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

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

GKMLİK'İN İLK GONLOK SJYASİ «AZtTtSİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4319 

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)

mıiııiııııhılil
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 
CIUŞAVMTUTKU

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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TATİLİNİZİ UNUTULMAZ 
KILMAK İÇİN AKMİS SEYAHAT \ 

GEMLİKTE...

Kıbrıs Turları &• Kültür Turları 
Yurt içi ve Yurt dışı Turları....

Biz, sizin tatil hayallerinizi gerçekleştirmek için varız...
Uçaklı tatil paketlerinde Sabiha Gökçen 
Havaalanı Transferlerimiz ÜCRETSİZ!

I —

TÜRK HAVA YOLLARI ANADOLUJET
AKMİS SEYAHAT
GEMLİK BÜROSU

Ahmet Dural Meydanı AVM yanı 
Tel: 0224 514 63 62 GEMLİK

I ız-Aiz nil *—ı- f- A>rı«-ı « m Orhangazi Şubesi Tel: 0.224 5734,6.17
UÇAK BİLET SATIŞLARI Kükürtlü Şubesi Tel: 0 224 236 35 45

GEMLİK'TE BAŞLADI Bursa Terminal Tel: 0 224 261 6], 42

%25c4%25b1/ypgs.com
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Köy Kahvaltısı (06.oo-24.oo) - Doğal Ürünler - Bal-Tereyağ - Köy Peyniri- Köy Yumurtası -

Akçaabat Köfte- Saç Kavurma- Tavuk Pirzola - Pide Çeşitleri - Ezo Gelin Çorba - GCIDİİR 011153 YOİU 8. Kül. KllftUİ KÖpitlSÛ bö5l
Karalahana Çorba- Kuymak - Sahanda Yumurta- Sucuklu Yumurta - Tava Yumurta - T I fi 11/1 çil 01 ZO CPMI İk

Menemen - Hamsi Köyü Sütlacı -Çay- Kahve - Meşrubat I6L U Jul O i JO GliiLIii

11 lemmuz 2U12 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Orhangazide 2 kilo 
esrar ele gecirldi

Orhangazi’de, 375 kök hint keneviri 
ve 2 kilo kubar esrar ele geçirdi. 
Gözaltına alınan H.A ise adliyeye 
sevk edildi. Haberi syf 3’de

Paramı sirkat ızeriıltı 
14 tisini lılanliUlaı

Bursa'da kurdukları 
paravan şirket 
üzerinden 14 ayrı 
kişiyi toplam 490 bin 
lira dolandırdığı ileri 
sürülen biri kadın 2 
kişi gözaltına alındı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 
Amirliği ekipleri,

şahısları önce izle 
meye aldı. Olaya 
karışan 14 kişi, farklı 
şehirlerde gözaltına 
aldı. Zanlıların kur
dukları paravan şir
ket üzerinde kredi 
kartları ile yaptığı ve 
bankalardan aldıkları 
çeklerle de piyasayı 
toplam 490 bin lira 
dolandırdıkları ortaya

çıktı. Emniyette 
sorgusu tamamlanan 
zanlılar, nitelikli 
dolandırıcılık 
sucundan Adliyeye 
sevk edildi.
Emniyet Müdür
lüğü yetkilileri, 
vatandaşların 
dolandırıcılara karşı 
dikkatli olmalarını 
istedi. Sayfa 3’de

Saadet Partisi İlçe Başkanı Sedat Özmen, Belediye çalışmalarını değerlendirdi 

“Bu çileleri çektirdiği İçin 
flltepe’ye teşekkür ederiz’’ 
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Sedat Öz 
men ve Saadet Gem 
lik Mahalli İdareler 
Başkanı Ekrem 
Acar, “Yapılan dön
erli kavşağın 3 kez 
sökülüp tekrar 
yapıldığını hayretler 
içinde izledik. Bu
çileleri çektirdiği teşekkür ederiz. lar dileriz. ” dedi,
için Recep Altepe’ye Halkımıza da sabır- Haberi sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Gemlik’in kentsel dönüşüm hayali
Dünkü, Olay Gazetesi’nde Mustafa Özdal 

kardeşimiz Belediye Başkanvekilimiz Refik 
Yılmaz ile bir röportaj yapmış.

Röportajın konusu, Gemlik’in kentsel dönü 
şüm projesi...

Olay Gazetesi bu röportajı manşetten duyur 
muş.

Başkanvekilimiz Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayraktar’a Gemlik’in sorunlarıyla 
ilgili bir dosya sunmuş.

Özdal’ın haberine göre, Gemlik Merkezi ve 
Küçük Kumla tasfiye edilecek.

Nasıl olacak demeyin.
Hayal ya tasfiye edilecek.
Yani depremselliği olmayan binalar yıkıla

cak, yerlerine kentsel dönüşüm alanlarında 
yeni konutlar yapılacak. Devamı 4 ’de

Uonslar, sabah 
kahvaltısında

flytepe’de hulustu

Gemlik Lions 
Kulübü Başkanı 
Özlem Özbey’in 
daveti üzerine, 
Gemlik ve Bursa 
kulüplerinin de

katılımı ile Umur 
bey Aytepe Restau 
rant’ta Lionslular, 
kahvaltıda biraraya 
geldiler.
Haberi sayfa 5’de

Oeıılei sağlık sigortasını 
da özelleştirecek

Sağlıkta kasko 
sigortası olarak da 
tanımlanabilecek bir 
uygulamayı 
amaçlayan genel
geyle, SGK’nin kap
sam dışı bırakacağı 
hastalık sayısını

artıracağı ileri 
sürüldü. Uygulama 
nihai olarak yurt
taşın sağlık için 
daha fazla para har
camasına neden 
olacak.
Haberi sayfa 9’da

ıı .......Üniversite adaylarına 
yüzde 20’ müjdesi

Üniversite konten
janları geçen yıla 
göre yaklaşık yüzde 
20 artışla 937 bin 
676 olarak belirlen
di. Buna göre, 
üniversitelerde

2011 yılında 776 bin 
714 olan toplam 
kontenjan, bu yıl 
yaklaşık yüzde 20 
artışla 937 bin 
676 oldu.
Haberi sayfa 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Açık Bırakılan Balkan 
Kanıları Hırsızlara 
Dawelive Çıkarıyor

Me suclandi heraat elti
Polisin, sıcaklar ne 
deniyle açık bırakı 
lan pencere ve kapı 
ların hırsızlara 
davetiye çıkardığı 
yönündeki uyanla 
rını dikkate almayan 
lar mağdur oluyor. 
Bursa'da bir gecede 
yaşanan yaklaşık 15 
hırsızlık vakası, açık 
bırakılan pencere 
ve kapılardan 
gerçekleştirildi. 
Aşırı sıcaklar nede 
niyle vatandaşların 
açık bıraktığı kapı 
ve pencerelerden 
giren hırsızlar bir 
gecede yaklaşık 30 
bin lira değerinde 
ziynet eşyası ve 
para çaldı.
Merkez Nilüfer ilçe
si Altınşehir Mahal 
lesi'nde Ömer Fatih 
G.'ye ait evin mut
fak kapısından gi 
ren kişi ya da kişiler 
2 bin 500 TL değe 
rinde altın çaldı.
Yolçatı köyünde ise 
Mehmet Emin E.'ye 
ait evin açık 
bırakılan yatak 
odası penceresin
den içeri giren 
hırsız 700 TL para 
aldı.
Konak Mahalle 
si'nde Geksel Ç.'ye 
ait eve havalandır
ma penceresinden 
girilmek suretiyle 
yaklaşık 5 bin TL 
değerinde altın takı, 

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK

5 YIL TECRÜBELİ 
GIDA SEKTÖRÜNDE DENEYİMLİ

MUHASEBECİ ve 
KAZAN YAKMA YETKİ 

BELGESİNE SAHİP TECRÜBELİ 
BUHAR KAZANI YAKMA İŞİNDEN 
ANLAYAN ELEMAN ARANIYOR 
GÜNGÖR ZEYTİNCİLİK 

Tel: 51414 53 
Fax: 512 20 38

bilezik ve kolye 
çalındı. Yine 
Beşevler Mahalle 
si'nde Eser T. ile 
Erdal Y.'nin evlerin 
den 7 adet bilezik 
ile 1 adet beşi bir 
adada altın ve bir 
miktar para alındı. 
Osmangazi ilçesin 
de ise Akpınar 
Mahallesi'nde 
Mehmet F'nin açık 
bıraktığı mutfak 
giriş kapısından 
giren hırsızlar bin 
300 lira para aldı. 
Ahmetpaşa 
Mahallesi'nde 
Kenan A.'nın açık 
bırakılan balkon 
kapısından girilerek 
380 lira çalındı. 
Yıldırım ilçesi 
Esenevler Mahale 
si'nde Ayten D.'ye 
ait evin balkon 
kapısından giren 
kişi yada kişiler, 
altın seti ve 700 TL 
para çaldı.
Umurbey 
Mahallesi'nde Salih 
Söylemez'in evin
den yüklü miktarda 
ziynet eşyası ile 350 
lira para alındı. 
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa, 
Gemlik, Orhangazi, 
Yenişehir, Kestel, 
İnegöl gibi 
ilçelerinde de ben 
zer şekilde hırsızlık
lar meydana geldiği 
öğrenildi

Şubat ayında 
Halitpaşa 
Mahallesi’nde evine 
kendine bakmak için 
aldığı kadına eziyet 
ettiği, cinsel saldırıda 
bulunduğu iddiasıyla 
tutuklanan Yaşar 
Gökçek yargılandığı 
Bursa 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
beraat etti.
Balıkpazarı semtinde 
telekomünikasyon 
araçları Satan 
Gökçek’in ameliyat 
olmasından sonra 
gazetelere ilan vere 
rek kendine bakacak 
kadın araması üzeri 
ne, Y. S adlı 8 aylık 
çocuğu bulunan bir 
kadını bakıcı olarak 
evine almıştı.
Kadın, Gökçek’in 
kendini evine kilit 
lediğini ve eziyet

H ÜIMt IIllîlMlSISM lllll
Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi ve 
Gemlik İş-Kur Şube 
Müdürlüğü işbir
liğinde açılan ‘ 
Kuaförlük Kursu 
sona erdi.
Kurs sonu belge 
dağıtım törenine, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Burhan İnan, İş-Kur 
Gemlik Şube 
Müdürü Lütfi Güleç 
katıldılar.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, meslek 
edindirme 
kurslarının önemini 
vurguladı.
İş-Kur Müdürü Lütfi 
Güleç, bu tür 
kurslarda kursiyer
lerin hem ekonomik 
olarak destek
lendiğini, hem de 
birçok kursiyerin iş 
bulma olanağı 
olduğunu söyledi. 
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü Rüveyde 
Kılıçlar destek

ettiğini, cinsel 
saldırıda bulun
duğunu ve çocuğunu 
pencereden atmakla 
tehdit ettiği iddiasıy
la komşulara sığına 
rak polise gidip 
şikayetçi olmuştu. 
Çıkarılan mahkemece 

lerinden dolayı Iş- 
Kur Şube Müdürü 
Lütfü Güleç, İlçe

Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ve 
Kurs Öğretmenine

teşekkür etti, 
kursiyerlere de 
başarılar diledi.

tutuklanan ve 
hakkında Bursa 1. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde dava 
açılan Yaşar Gökçek, 
yağma, cinsel saldırı 
ve kişiyi hürriyetin 
den yoksun kılma 
suçlarından hakkında 

açılan davada 
inandırıcı deliller 
elde edilmediğinden 
beraat etti.

İŞYERİ 
SOYULMUŞ 
Kayhan Mahallesi 2 
Nolu Caddede cep 
telefonları satış iş 
yerini tutuklanması 
üzerine eski eşine 
haber vererek bak
masını isteyen Yaşar 
Gökçek, eşi ve oğlu
nun kendine ve müş
terilerine ait telefon
ları satarak 
dükkanını boşalttık
ları iddiasıyla 
Savcılığa başvurdu. 
Savcılık Gökçek’in 
eski eşi ve oğlu ile 
onlara yardım eden
ler hakkında yakala
ma kararı çıkardığı 
öğrenildi.

«Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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lıısıılıhMtîiıııroıaMaıiMliıııiı
Eskişehir merkezli 
organize suç 
örgütüne yönelik 
7 ilde yapılan 
operasyon kap
samında Bursa'da 
da 53 kişi 
gözaltına alındı. 
Eskişehir Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve

■----------------------------------------- —-------------------------- M-----------------------------——-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Paravan S» özerinılen 14 Kişiyi Dolandırıiılar

Organize Suçlarla 
Şube Müdürlüğü 
ekiplerinin düzen
lediği 'Haymatlos 
Vatansız' adlı 
operasyonu kap
samında 7 ilde eş 
zamanlı operasyon
lar gerçekleştirildi. 
Bursa ve İnegöl 
polisi de merkez 

Yıldırım ilçesi 
Hacivat ve 
Değirmenönü 
mahallerindeki 5 eve 
baskın düzenledi. 
Yapılan aramalarda, 
yüklü miktarda 
çalıntı para, ziynet 
eşyası ile çeşitli 
malzemeler ele 
geçirildi.

Operasyon kap
samında 23'ü bayan 
53 kişi gözaltına 
alındı. Bursa 
Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
getirilen zanlılar, 
daha sonra 
Eskişehir Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
götürüldü.

Orhanflazi’de 2 kilo 
esrar ele geçirldi

Orhangazi 
ilçesinde, 375 kök 
hint keneviri ve 2 
kilo kubar esrar ele 
geçirdi.
İddiaya göre, 
Ormangazi Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
ihbar üzerine ilçeye 
bağlı Yeniköy 
beldesinde H.A'ya 
(57) ait eve operas 
yon düzenledi.

Operasyonda, 375 
kök hint keneviri ile 
2 kilo kubar esrar 
ele geçirildi.
Ayrıca bir adet kuru 
sıkıdan çevrilmiş 
tabanca, bir adet 
pompalı tüfek ile 
çok sayıda fişek ve 
mermiye el konuldu. 
Gözaltına alınan H.A 
ise adliyeye sevk 
edildi

Bursa'da kurdukları 
paravan şirket 
üzerinden 14 ayrı 
kişiyi toplam 490 bin 
lira dolandırdığı ileri 
sürülen biri kadın 2 
kişi gözaltına alındı. 
Bir ihbarı değer
lendiren Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 
Amirliği ekipleri, par
avan şirket kurarak 
piyasayı dolandırdığı

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir sanda
lye fabrikası alev 
alev yandı.
Mobilyacılar Sanayi 
Sitesi Ağaç İşleri 
Bölümü'nde Vehbi 
Şimşek'e ait sanda
lye fabrikasında 
çıkan yangın heye- 
canlrsaatler yaşattı. 
Fabrika kısa sürede 
alev topuna dönüştü. 
İddiaya göre, fab
rikanın boyahane 
sinde bulunan boya 
emme makinesinin 
motorundan çıkan 
kıvılcımlar boyaların 
alev almasına sebep 
oldu Kısa sürede 
olay yerine gelen 
İnegöl itfaiyesi, boya
haneyi saran alevlere 
hem içten hem de 
dışarıdan müdahale 
etti. İtfaiyenin müda
halesine rağmen 
yangın fabrikanın 
üçüncü katına tama
men yayıldı. Çevre 
ilçelerden gelen 
itfaiye ekipleri de 
söndürme çalışma 
larına destek verdi. 
Söndürme çalış
malarına katılan bir 
genç ile bir itfaiye eri 
dumandan et kilendi. 
Fabrikanın üçüncü 
katında çıkan yangı

iddia edilen şahısları 
izlemeye aldı. 
Zonguldak, Manisa 
ve Bursa'da 
dolandırıcılık olayına 
karışan 14 kişi, farklı 
şehirlerde gözaltına 
alındı.
Zanlıların kurdukları 
paravan şirket 
üzerinden kredi kart
ları ile işlem yaptığı, 
bankalardan aldıkları 
çeklerle de 
piyasadan mal 

na içerden müdahale 
eden itfaiye eri, oksi
jen tüpünün bitmesi 
üzerine üçüncü katın 
camında mahsur 
kalınca, çevredeki 
vatandaşların merdi
ven uzatması ile kur
tarıldı. Cesur itfaiye 
eri, dumandan etk
ilenmesine rağmen, 
hastane yerine mesai 
arkadaşlarının yanına 
koşarak söndürme 
çalışmalarına devam 
etti. Söndürme çalış
maları sırasında boy
ahanede bulunan 
tiner ve boya teneke 
terinin patlaması 
vatandaşlara korku 
dolu anlar yaşattı. 
Müdahale sırasında 
yangından etkilenen 
fabrikanın yan duva 
rından yıkılmalar 
meydana geldi. Fabri 
kanın hemen 
bitişinde bulunan 

topladığı belirlendi. 
Sahte isimlerle 
şehirde bulunan 
gıda, temizlik, 
otomasyon fir
malarından mal 
alarak Manisa, 
Kocaeli ve 
Zonguldak illerinde 
satan şahısların, bu 
yolla 14 kişiden 
toplam 490 bin lira 
dolandırdığı ortaya 
çıktı.
Ayrıca, paraları 

mobilya fabrikasına 
alevlerin sıçrama
ması için fabrika 
çalışanları yangın 
tüpleri ve hortumlarla 
soğutma çalışmaları
na destek verdi.
Alev topuna dönüşen 
fabrikanın yanındaki 
işyerlerinde bulunan 
boya tenekeleri, talaş 
ve sünger gibi yanıcı 
malzemeler çalışan
lar tarafından tahliye 
edildi. 2.5 saat sonra 
kontrol altına alı
narak fabrikada 
soğutma çalışmaları 
halen devam ediyor. 
Söndürme çalış
malarına katılan 
İnegöl Belediye Baş 
kan Yardımcısı Yusuf 
Şen, "Yine üzücü bir 
yangını mobilya 
sanayiinde hep bera 
ber yaşıyoruz. Saat 
15.22'de bize ihbar 
geldi. Bununla ilgili 

Şanlıurfa'da F.Y isimli 
bir şahıs adına 
yatırdıkları tespit 
edildi. Lider olduğu 
belirlenen Yücel I. ile 
şirket müdürü Özge 
D. yapılan operasy
onla Samsun'da 
yakalanarak Bursa'ya 
getirildi.
Emniyetteki sorgusu 
tamamlanan zanlılar, 
'nitelikli dolandın 
cılık* suçundan 
adliyeye sevk edildi.

Polisin Cezaeııine
AİIbII illVll ||ll| II |H

Mm Mimli
Mm Ması

hemen ekiplerimiz 
müdahale etti. Zaten 
sanayi itfaiye istasy
onumuz var. Oradan 
ilk müdahale için 
arkadaşlarımız geldi. 
Akabinde merkezden 
ve diğer istasyondan 
arkadaşlarımız geldi. 
Bütün ekiplerimiz 
burada ve yangına 
müdahale etmek için 
ellerinden gelen 
çabayı gösterdi. Hem 
boya ürünlerinin, 
hem sünger ve buna 
benzer malzemelerin 
yanıcı olması yangı 
nın çok hızlı yayıl
masına sebep oldu. 
Üçüncü kat tamamen 
yanmış durumda.
Yangının sevindirici 
yönü ise alevlerin 
diğer işyerlerine 
sıçramamasıdır. 
Zarar ziyan tespiti 
yapılacak. İşyeri 
sahiplerinin yangın 
konusunda gerekli 
tedbirleri almasını 
istiyoruz. Eğitim ver
meye her zaman 
hazırız. Çünkü 
yangın çıkıp belli bir 
noktaya geldikten 
sonra maalesef ne 
yaparsanız yapın kar 
etmiyor. İşyeri sahi 
bine geçmiş olsun" 
dedi

Bursa'da, cezaevi önünde uyuşturucu 
hükümlüsü kadının kaçırılması olayına 
karıştığı ve bir polis memurunu yaraladığı 
iddiasıyla 7 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına 
çarptırılan 16 yaşındaki sanık, bir üst 
mahkemeye yapılan itiraz sonucu tahliye 
oldu.
Bursa 1. Çocuk Mahkemesi'nde görülen 
davada, "kasten yaralama" ve 
"hükümlünün kaçmasına imkan sağlamak" 
suçlarından 7 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası
na çarptırılan hükümlü Aygün N'nin 16 
yaşındaki oğlu A.N'ye verilen cezayı fazla 
bulan sanık avukatı Erdal Yıldız, bir üst 
mahkemeye itirazda bulundu.
İtirazı değerlendiren 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi, denetimli serbestlik hüküm
lerinin uygulanmasına ve tutuklu sanık 
A.N'nin tahliyesine karar verdi. Sanık, dene
timli serbestlik hükümleri gereğince, her 
hafta karakola gidip imza atacak.
Yargıtay, 7 yıl 1 ay 10 günlük hapis cezasını 
onarsa sanık yeniden tutuklanacak.
Bu arada, aynı olayla ilgili haklarında dava 
açılan yaşları büyük 7 tutuksuz sanığın 6. 
Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davası 
devam ediyor. Halen firarda olan Aygün 
N'nin ise 19 yıla kadar hapsi isteniyor

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

 Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Gemlik’in kentsel 
dönüşüm hayali

Gemlik imar planlarında kentsel dönüşüm ala 
nı olarak iki bölge ayrıldı.

Birincisi Hisartepe Mahallesi, İkincisi ise Yeni 
Mahallenin eskilerin kırmızı çamur dedikleri 
mezarlığa doğru uzanan sırt bölgeleri.

Ancak, belediye başkanları sağlam zemin 
olarak bilinen Cihath Köyü yamaçlarını, yani 
Çakaldere mevkiinin de kentsel dönüşüm alanı
na alınmasını istiyor.

Anayasa’nın değiştirilmesinden sonra 2/B ara 
zisi denilen orman vasfını kaybetmiş ve bu 
alanların kentsel dönüşüm alanı yapılmasının 
yolu açıldığından, bu bölgelerde planlamanın 
içine alınacak.

Tabii, TOKİ Gemlik’e gelebilirse.
Belediye Başkanvekilimize göre, riskli binalar

da yaşayan 70 bin Gemlikli ile Küçük Kumla da 
nüfus (kış ayları 5 bin, yaz ayları 10 bin kişi) 
başka alanlara taşınacak.

Bunlar 5 bölgeye götürülecek...
Cihath Köyü üstleri birinci bölge, Cihath 

Köyü’nden Kumla’ya uzanan Manastır’ın üst 
bölgeleri ikinci bölge, Küçük Kumla sırtları 
üçüncü bölge, Umurbey’in üst kısımları, 
dördüncü bölge, Büyük Kumla’nın üst kısımları 
beşinci bölge...

Hayal büyük..
Gemlik’te depremselliği uygun olmayan 

binalar yıkılacak.
Bu ne demektir, Gemlik’in tamamının yıkıl

ması demektir.
Çünkü, 1999 dan önce yapılan binalar stan

dartları tutmuyor.
Ama 7.4 lük depremde yıkılan olmadı.
Kumla sahillerindeki evlerin tamamı yıkılacak.
Yeni Kumla sırtlara yapılacak.
Gemlik sırtlarına yapılan villa tipi evler nede 

niyle İstanbullular Gemlik’e gelip yerleşecek.
Ne dersiniz olur mu?
Siz, Gemlik’i tepelere taşımak için projeler 

yaparken, çürük dediğiniz ovaya hala konut 
yapımı için izin veriyorsunuz!

Bu bir tezat.
Gemlik’te yapılan yapıların yüzde 75’i ovada 

inşa ediliyor.
Müteahhitler arasında arsa bulmada yarış var. 
Bir alan 5 yeri birden kapatmaya çalışıyor.
Boşaltılan belediye binasının şiddetli bir dep 

remde yıkılacağı anlaşıldı deniyor.
Buna itirazlar var.
Eski belediye başkanlar/ bu konuda Valiliğe, 

Bakanlığa başvurdu.
Buradaki normlar önemli. Bence mesele dep 

remde yıkılması değil, oraya biran önce cami 
yaptırılması.

Camiyi biz yaptık demeleridir.
İstanbul’un zengin ailelerini Gemlik’e çekme 

lerini düşünüyorlarmış!
Bence, Istanbullu’dan önce Gemlik’liyi düşün 

mesi gerekir belediyenin..
Hayal güzeldir, ama gerçekleşecek hayal 

güzeldir.
Siz, Gemlik ovasını ve Kumla sahillerindeki 

onbinlerce konutu 100 yılda boşaltamazsınız.
TOKİ gelebilir ama o kaç konut yapacak Gem 

lik’e.
Bir yıldır kentin planlarını durdurdular.
Ovaya inşaatta yarışıyorlar.
Sonra ovayı yamaçlara çekeceğiz diyorlar. 
Sakın, Manastır gibi olmasın.

Saadet Partisi İlçe Başkanı Sedat Özmen, Belediye çalışmalarını değerlendirdi 

"Bu çileleri çektirdiği için 
fllteue’ııe teşekkür elleriz”

Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen ve Saadet 
Gemlik Mahalli 
İdareler Başkanı 
Ekrem Acar 
Belediye’nin yaptığı. 
çalışmalarla ilgili 
değerlendirmelerde 
bulundu.
Özmen ve Acar; 
Gemlik’in ana girişi 
olan Dörtyol kavşağı 
çalışmaları ile ilgili 
olarak başlanılan 
çalışmalar hakkında; 
yapılan çalışmanın 
yıliardan beri kang 
ren olmuş problem
lerin hiçbirine çare 
olmayacağını ve 
sadece binlerinin 
nemalandırıldığı 
intibağının uyandığı 
nı söylediler. 
Açıklamada, “Zaten 
var olan yaya üst 
geçidi yerine 
MODERN yaya geçidi 
yapılacağının 
söylendiğini bunun
da özellikle Hisartepe 
Mahallesi sakin
lerinin beklenti
lerinden çok uzak 
olduğunu bildirdiler. 
Hisartepe halkının 
yapılacak olan çalış
ma ile İstiklal 
Caddesi ile Hisartepe 
Mahallesinin sadece 
yaya geçişi ile değil 
araç geçişine de 
olanak tanıyacak 
şekilde birleştiril 
meşini istediğini ve 
bu isteklerini de 
topladıkları imzalar 
ile yetkililere ilet
mişlerdir. Yetkililere 
düşen bu haklı tale
pler doğrultusunda 
projede revizyona 
gitmek olmalıdır” 
dedi.
"Dağ fare doğurdu" 
diyen Özmen;
"Projeye başlamadan 
1 yıl önce reklam 
yapılmaya baş
landığını ve Dörtyol’a 
dikilen dev tabela ile 
yoldan geçen insan
lara çok büyük bir

problem çözülüyor 
imajı veril diğini fakat 
işler başlandığında 
bunun böyle 
olmadığı halkımız 
tarafından 
anlaşılmıştır” dedi. 
Özmen, "Yapılan 
dönerli kavşağın 3 
kez sökülüp tekrar 
yapıldığını hayretler 
içinde izledik. Altı 
üstü projeye göre 
Bordür taşları 
döşeniyor. Bunun 
bile becerilmesi için 
2 tane başarısız 
çalışma yapıldı” 
dedi.
Mahalli idereler 
Başkanı Ekrem Acar; 
"Yine aynı şekilde 
Terminal köprüsünün 
oradan Hisartepe'ye 
açılan yeni yol ile 
ilgili olarak terminal 
köprü girişi ile 
Hisartepe Mahallesi 
girişi birbirine düz 
bir şekilde bağlanıp 
mesafe uzatılmak 
süretiyle yolun eğimi 
azaltılabilecekken yol 
" Z " şeklinde keskin 
virajlı yapılarak ter
minal köprüdeki gibi 
hata tekrar edilmiştir. 
dedi.

Acar; "Gemlik’in yeni 
mahallerinden 
Gençali Mahallesi ile 
ilgili olarak mahalleyi 
Kurşunlu yoluna 
bağlayacak eski den 
var olan fakat bakım
sızlıktan kullanılamaz 
hale gelen 75 metre
lik kestirme yolun 
ilgililer tarafından 
açılmasını burada 
yaşayan insan
larımıza rahat nefes 
aldıracaktır” dedi.
Gençali Mahallesinin 
en büyük sorununun 
Gemlik ile olan 
ulaşım sorunu 
olduğunu dile getiren 
Acar, "Özellikle okul 
dönemi ailelerin kara 
kara düşündüğünü 
otobüslerin mahall
eye çıkmayıp yolda 
bıraktıklarını bunun
da çocukların 
mahalleden aşağıya 
750-1000 metre kadar 
yürümesi demektir. 
Pazardan gelenler ile 
okuldan gelen 
çocuklara bunların 
reva görülmesi hiçbir 
vicdana sığmaz” 
dedi.
Saadet İlçe Başkanı 
Özmen, Gemlik’in 

sorunlarının bu 
kadar olmadığını 
birike birike dağ 
kadar olduğunu 
birşeyler yapılıyor
muş hissi verildiğini 
söyleyerek, 
"Örnek Merkez 
Camii, örnek meydan 
projesi dendiğini 
fakat yıkıla yıkıla bir 
barakanın yıkıldığını 
bunun içinde 
Büyükşehir 
Başkanımızın gelme
si şaşırtıcı.
Başlanılan işlerin 
bitirilmediğini ve 
yapılan alt yapının 
Gemlik’in problemini 
çözmediğini sağnak 
yağmurlarda görü 
yoruz” dedi. 
Dereboyunda çalış
maların durduğunu 
Lise Caddesi’nin ise 
elektrik hatlarının ne 
zaman toprak altına 
alınacağı belirsiz, 
mezarlık altından 
çevre yoluna kadar 
yolların aylardır 
bozuk olduğunu dile 
getirdi.
Yol çalışmalarından 
dolayı halkımızın bir 
yıldır toz toprak yut
tuğunu, evlerinde 
pencere açamadık
larını hergun toz 
almak zorunda 
kaldıklarını dile 
getiren Sedat 
Özmen. “Bu 
çileleri çektirdiği için 
Recep Altepe’ye 
teşekkür ederiz. 
Halkımıza da sabırlar 
dileriz.” dedi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik Lions 
Kulübü üyeleri, 
Pazar günü Umurbey 
Aytepe Restaurant’ta 
sabah kahvaltısında 
buluştu 
Gemlik Lions 
Kulübü Başkanı 
Özlem Özbey’in 
daveti üzerine, 
Gemlik ve Bursa 
kulüplerinin de 
katılımı ile aileleriyle 
birlikte Umurbey 
Aytepe Restaurant’ta 
sabah kahvaltısı 
yaparak güzel bir 
gün geçirdiler.

Kulüp üyeleri arasın
da birlik ve beraber
liğin sağlanması 
dostlukların pekişme 
sini amaçladıklarını 
söyleyen Gemlik 
Lions Kulübü 
Başkanı Özlem 
Özbey, bu tür etkin
liklerin süreceğini 
söyledi.
Özbey, gelecek 
hafta Bursa 
Huzurevini ziyaret 
ederek, burada yal
nız yaşayan yaşlılara 
destek olacaklarını 
da belirtti.

üniversite adaylarına We 20' müjdesi
Üniversite konten
janları geçen yıla 
göre yaklaşık yüzde 
20 artışla 937 bin 
676 olarak belirlendi. 
ÖSYM'den alınan bil
giye göre, 2012-2013 
eğitim yılı için 
üniversite konten
janları belirlendi. 
Buna göre, üniver
sitelerde 2011 yılın
da 776 bin 714 olan 
toplam kontenjan, 
bu yıl yaklaşık yüzde 
20 artışla 937 bin 
676 oldu.
Geçen yıl 671 bin 64 
olan devlet üniver
sitelerinin konten
janlarında yüzde 22 
artı olurken, konten
janı 84 bin 49 olan 
vakıf üniver
sitelerindeki artış 
oranı ise yüzde 13 
oldu. 19 bin 252 kon
tenjanı olan 
KKTC'deki üniver
sitelerde yüzde 3,2 
ve 2 bin 349 olan

yurt dışındaki diğer 
üniversitelerde ise 
yüzde 18,3 azalış 
meydana geldi. 
Programlara göre 
ise ön lisans pro
gramlarında yüzde 
17, lisans program
larında yüzde 24 ve 
özel yetenekle 
öğrenci alan pro
gramlarda ise yüzde 
1,5 artış oldu. 
Kontenjan kılavuzu 
ön bilgi için yayım
lanacak
Adayların yayımlan

ması için yoğun 
talepte bulundukları 
"2012-ÖSYS 
Yükseköğretim 
Programları ve 
Kontenjanları 
Kılavuzu" ise kon
tenjan tabloları, 
program koşulları 
ve diğer tabloları 
adaylara ön bilgi 
vermek amacıyla 
bugünden itibaren 
12 Temmuz'a kadar 
ÖSYM'nin internet 
sitesinde yayım
lanacak.

Adayların tercihlerini 
yapmadan önce ter
cih süresinde 
ÖSYM'nin internet 
adresinden tamamı 
yeniden yayım
lanacak kılavuzu 
dikkatle incelemeleri 
ve ÖSYM'den 
yapılan duyuruları 
takip etmeleri 
gerekiyor.
YÖK’ün kararı 
bekleniyor 
Öte yandan 6287 
sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanunu ile

Bazı Kanunlarda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun'la, 2547 sayılı 
Yükseköğretim 
Kanunu'nun yük
seköğretime giriş ve 
yerleştirmeye yöne
lik ilgili maddeleri 
yeniden düzenlen
miş, bu kanun 
uyarınca 2012- 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Sistemi 
(ÖSYS) Kılavuzu 
revize edilmişti.
6287 sayılı Kanun'la 
değiştirilen yük
seköğretime giriş ve 
yerleştirmeye yöne
lik hüküm, 4 
Temmuz 2012 tari
hinde TBMM Genel 
Kurulu'nda 
görüşülüp kabul 
edilen kanun ile 
yeniden düzenlen
miş, 2012 yılında 
yükseköğretime giriş 
ve yerleştirmede 
adayların merkezi 

sınavlardan almış 
olduğu puanlara 
ilave edilecek 
ortaöğretim başarı 
puanlarının, 
YÖK Genel 
Kurulu'nun aldığı 
karar uyarınca belir 
lenen usul ve 
esaslara göre hesa 
planacağı hükmüne 
yer verilmişti. 
Alınan bilgiye göre 
YÖK'ün yerleştirme 
puanlarının nasıl 
hesaplanacağına 
ilişkin yöntemi 
belirleyerek 
ÖSYM’ye iletmesiyle, 
sınav sonuçları ve 
"2012-ÖSYS 
Yükseköğretim 
Programları ve 
Kontenjanları 
Kılavuzu'nun 
tamamı buna gore 
düzenlenerek en 
kısa sürede aday
ların ve kamuoyu
nun bilgisine 
sunulacak
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Mudanya Yolu’nda 
yol genişletme ve 
asfaltlama çalış
maları devam ediy
or. Karayolları 14> 
Bölge Müdürlüğü 
tarafından Mudanya 
Yolu’nda yapılan 
yol genişletme ve 
asfalt çalışmaların
da yolun bir bölümü 
üç şeride çıkarılarak 
asfaltlama çalış
maları tamamlandı; 
yolun diğer tarafın
daki çalışmalar bu 
geceden itibaren 
başlıyor.
Büyükşehir 
Belediyesi

Mimli

Ulaşım Dairesi 
Başkanlığından 
yapılan açıklamaya 
göre; Mudanya 
Yolu’nun asfaltla
narak 3 şerit haline 
getirilen Bademli 
Tepedevrent arasın
daki yol güzergahın
da trafik akışı 
Bursa - Mudanya 
yönüne 2 şerit, 
Mudanya - Bursa 
istikametinde de bir 
şerit olacak şekilde 
düzenlendi.
TCK 14. Bölge 
Müdürlüğü tarafın
dan, 10 Temmuz 
saat 00.00’dan 

itibaren başlayıp 
yaklaşık 40 gün 
sürecek olan çalış
malarla, yolun diğer 
tarafının da 3 şeride 
çıkarılması için yol 
genişletme ve 
asfaltlama çalış
malarına devam 
ediliyor.
Yetkililer, yol çalış
maları boyunca araç 
sürücülerinin trafik 
işaret ve işaretçile 
rine dikkat etmeleri 
ve alternatif 
güzergahları kullan
maları konusunda 
dikkatli olmaya 
çağırdı.

Birinci derece 
deprem kuşağında 
yer alan Bursa'da, 
depremi izlemi 
amacıyla deprem 
istasyonları 
kurulacak.
Merkez Osmangazi 
Belediyesi, yer 
hareketlerinin 
ölçülmesi ve takibi 
için ilçenin 5 ayrı 
noktasına deprem 
istasyonu kuruyor. 
12 farklı noktada 
çalışma yapan 
Osmangazi 
Belediyesi, jeofizik 
sismik kırılma 
ölçümlerinin ardın
dan deprem 
istasyonlarının 
kurulacağı 5 nokta 
üzerinde yoğunlaştı. 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa 
Dündar, Eskişehir 
Anadolu Üniversite
si Uydu ve 
Uzay Bilimleri 
Araştırma Enstitüsü 
tarafından yürütülen 
sismik kırılma 
ölçümleriyle ilgili 
çalışmaları inceledi. 
Dündar, gun 
cihazıyla patlama 
yapılarak yapay 
deprem oluşturul

duğunu ve sismik 
kırılma ölçümleriyle 
zemin tespiti 
yapıldığını söyledi. 
Çalışmaların 12 
farklı noktada 
yürütüldüğünü 
ancak 5 noktada 
yoğunlaşıldığını 
belirten Dündar, en 
önemli aşama olan 
zemin tespitinin 
ardından istasyon
ların nerelere kuru
lacağının netleşe
ceğini ifade etti. 
Bursa ve çevresinde 
meydana gelecek 
bir depremin 
anındâ ölçülmesine 
olanak sağlayacak 
olan deprem 
istasyonlarıyla 

ilgili bilgi veren 
Dündar, olası bir 
deprem anında etki
lerinin
hızlı ve güvenilir bir 
şekilde tespit 
edilmesine imkan 
sağlayacak sistemin 
aynı zamanda ilçe ... 
nin güvenliği nok
tasında da önemli 
avantajlar sağladığı
na dikkati çekti.
Dündar, kentsel 
dönüşümle ilgili 
önemli çalışmalara 
da zemin oluştura
cak olan deprem 
istasyonlarının male 
aşamasından sonra 
hızla uygulamaya 
geçirileceğini söz
lerine ekledi.

Bursa TSO Organize 
Sanayi Bölgesi 
Otomotiv Küme 
si’nde yer alan fir
maların uluslararası 
rekabetçiliğinin 
geliştirilmesi 
amacıyla durum 
tespiti ve ihtiyaçla 
rımn belirlendiği 
ihtiyaç analizi sunuş 
toplantısı yapıldı. 
Türkiye Teknoloji 
Geliştirme Vakfı 
(TTGV) yetkilileri 
tarafından ihtiyaç 
analizi raporlarının 
açıklandığı toplantı 
Bursa TSO OSB'de 
gerçekleştirildi. 
Otomotiv 
kümesinde yer alan 
firmaların ihracat
larının artırılması, 
yeni pazarlara yön
lendirilerek, bir iş 
planı çerçevesinde 
ihracat strateji
lerinin hazırlan
masının amaç
landığı projede, fir
maların yetkinlik
lerinin artırılarak, 
verimlilik artışı 
yoluyla kalite ve 
maliyetlerinin düşü

rülmesi 
hedefleniyor.
Vali Yardımcısı 
Ahmet Hamdi Usta, 
Ekonomi Bakanlığı 
yetkilisi Kerim 
Hemdil ve BEBKA 
uzmanlarının da 
katıldığı toplantıda 
konuşan TTGV yetk
ilisi Deniz Bayhan, 
otomotiv sek
töründe temiz bir 
çevre ve karbon 
emisyonu eğilim
lerin artık daha 
önemli hale geldiği
ni ve çalışmaların 
bu yönde yoğun
laştığını söyledi. Bu 
kapsamda alternatif 
yakıt arayışı, hibrit 
araç üretimi, daha 

verimli motor ve 
aktarma organları 
ile sofistike emiş 
yon kontrol teknolo
jilerinin öne çıktığını 
belirten Bayhan, 
gelişim sağlanabile
cek teknolojileri şu 
şekilde sıraladı: 
"Kibritler, 
biyoetanol, 
yenilenebilir yakıt
lar, optimize yakıt
lar, yakıt hücreleri 
ve hidrojen bileşen
leri, güvenlik, hafif 
araç konseptleri, 
çok amaçlı teknolo
jiler, nanotaşıyıcılar 
ile malzemelerin çok 
katmanlı korunumu 
ve elektrikli araç 
teknolojileri."

M Mali tlllllll lllllllM
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
yurt genelindeki 
okullarda eğitim 
malzemesi olarak 
bulunan cıvaları 
toplatacak.
MEB Talim ve 
Terbiye Kurulu, 
bazı okullarda 
öğrencilerin 
cıvalardan zehirlen
mesi gerekçe gös
terilerek eğitim 
malzemesi olarak 
okullarda bulunan 
civanın toplatılması
na karar verdi. 
Resmi ve özel 
okulların 
müdürlükleri, 
Bakanlığın internet

sitesinde oluşturula
cak "Gİva Miktarı 
Modüly"ne 
okullarındaki cıva 
miktarıyla ilgili bilgi
leri girecek.
Sağlıki Bakanlığı da 
vücut-sıcaklığını 

ölçmede kullanılan 
cıvalı termome
trelerin satışını 
"sağlık ve güvenlik 
açısından tehlike 
oluşturduğu" 
gerekçesiyle dur
durmuştu.
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AVRUPA KENTLERİNDEN ESİNTİLER (3) 
Prag (Tarih, kültür ve sanatın merkezi)

Dünden devam 
Şehir turu 

sırasında gördü 
ğümüz yerler: 

Cumhurbaşkanlı 
gı Sarayı
Yukardan kaleye 

doğru inerken 
Cumhurbaşkanlığı 
sarayı ile 
karşılaşılıyor. 
Sarayın önünde iki 
asker nöbet tut
maktadır. Arka 
arkaya iki kapıdan 
geçilince etrafı 
Cumhurbaşkanlığı 
Sarayı ve başka 
amaçlarla kul
lanılan binalarla 
çevrili bir bahçe 
bulunuyor. 
Buradaki binalar 
mimari açıdan 
büyük önem taşı 
yor.

Heykellerle 
bütünleşmiş, 
insanı büyüleyen 
bir güzellik kendini 
gösteriyor. Bütün 
bu yapılar geniş

bir meydanın 
çevresinde yer 
alıyor. Aklıma 
Bursa’daki kent 
meydanı geliyor. 
İnsanı sıkan, 
insana huzur ver
meyen, estetik 
görüntüden uzak 
tam bir ucube! 
Türkiye’de büyük 
kentleri gözümün 
önüne getiriyorum 
ve meydanlarını 
hayal ediyorum!

Prag Kalesi: 
Burada tarih ve 

sanat kokan pek 
çok yapıyı görmek 
mümkün.570 metre 
uzunluk ve 130 
metre genişlik ile 
dünyanın en 
büyük antik kale
sidir. Kale, eski 
tarihte Bohemya, 
Kutsal Roma 
İmparatorluğu 
Kralları ve 
Çekoslovakya lid
erlerine ev 

sahipliği yaparken 
şimdilerde Çek 
Cumhuriyeti devlet 
başkanların çalış
ma ofislerine ev 
sahipliği yapmak
tadır

St. Vitus 
Katedrali:

Prag’ın en 
muhteşem 
yapılarından biri. 
Yeşil kubbesi ve 
vitrayları ile dikkat 
çekiyor. Kalenin 
olduğu bölgede 
kente hâkim konu
mu ve ihtişamlı 
süslemeleri ile 
insanı etkileyen 
Gotik üslubuyla 
yapılmış bir kate
dral. Gotik tarzı, 
orta çağa özgü 
mimari özellik. 
Sivri kemerler ö.n 
plana çıkar, yapı 
incelir ve yükselir. 
Yükselmesinin 
amacı 
Hıristiyanlara göre

Tanrı’ya yakın 
olmaktır.

1344 yılında 
4.Charles tarafın
dan yapılmış. Dış 
yüzeyindeki 
heykeller insanı 
ürkütecek nitelikte. 
Bu durum kötü 
ruhları kovduğunu 
yansıtma amacına 
yönelik.

Yapının içi kadar 
dışı da alabildiğine 
etkileyici güzelliğe 
sahip. Vitray 
süslemelerinin 
bazıları yakın 
zamana ait.

Çekler için önem
li bir yapı. 
Gerçekte bu kate
dral farklı zaman
larda inşa edilen 
üç binanın bir
leşmesinden mey
dana gelmiş.

Charls Köprüsü: 
Geçmişi 11.yüz 

yıla kadar uzanır. 
Taş köprü diye 
anılır, altından 
Vlatava Nehri 
akmaktadır. 
Teknelerle gezmek, 
nehrin güzelliğini 
yakından görmek 
mümkün. 
Köprünün üzeri 
araçlara kapalı. 
Sokak sanatçıları 
burasını mesken 
tutmuş.

Müziğin huzur 
veren güzelliğini 
ve büyüsünü bura
da yaşayabilirsiniz. 
Konserler bedava 
sayılır, isterseniz 
bir miktar para 
verebilirsiniz. 
Ressamlar da 
karşınıza çıkar. 
Dilerseniz 
resminizi de kısa 
zamanda yaparlar 
birkaç kuruş 
karşılığında. 
Küçük bir pazar 
yeri; hatta sergi 
salonu da diyebili
riz buraya. 
Mekanik sistemle 
oluşturulmuş 
aygıtlar yardımıyla 
nefis bir müzik 
ziyafetine de ortak 
olabilirsiniz. 
Burası apayrı bir 
dünya!

Belediye Binası 
ve Şehir 
Kütüphanesinin 
yakınından geçiy
oruz. Vatandaşlar 
üye olduklarında 
okumak için her 
türlü kitabı alma 
olanağına 
kavuşuyormuş 
rehberimizin 
dediğine göre. 
Prag’da önemli 
caddelerden biri 
Paris Caddesi. 
Burası genelde 
zenginlerin 

yaşadığı bir semt. 
Yahudiler daha 
çok bu semtlerde 
oturmaktaymış. 
Düzenli, temiz , 
alabildiğine geniş 
ve tarihi binalarla 
bezenmiş bir 
cadde.

Franz Kafka’nın 
Evi:

Dünya edebiya 
tının önemli 
yazarlarındandır 
Franz Kafka. 
1883’te Prag’da 
doğmuştur. 
Çekoslovak 
olmasına karşın 
anadili Almancadır. 
Eserlerini de 
Almanca yazmıştır.

Yazılarının 
çevrilmesi sırasın
da Milena’yla 
tanışır.

Milena evli bir 
bayandır. 
Kafka’nın değerini 
anlamış ve 
yazılarını Çekçeye 
çevirmeye başla 
mıştır.

Aralarında duy
gusal bir bağ 
oluşur.

Üç yıl mektu
plaşırlar.

Bu süre içinde iki 
üç kez bir araya 
gelirler.

Devamı yarın...

■ ■ ■ ■ ■ H I

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ MIHEMEE
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR... İE HETİNİZIBİZ

GÜIER ftlMS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK- 

REKLAMCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak 

Stüdyo Prestij yanı No: 3JB GEMLİK 
Tel:(0.224|513 968S
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Bursa’nın en önemli 
anıtsal yapılarından 
biri olacak yeni 
stadyumda devam 
eden çalışmaları 
yakından takip eden 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, kaba inşaat 
gerçekleşme 
oranının yüzde 
84’lere ulaştığını, 
kısa zamanda 
stadyumun heybetli 
görüntüsünün ortaya 
çıkacağını söyledi. 
Kaba inşaatın ardın
dan ince işçilik ve 
çatı imalatının 
başlayacağını dile 
getiren Başkan 
Altepe, ince işçilik, 
elektrik ve mekanik 
çalışmalarını kap
sayan 2. etap ihale
siyle ilgili yargı 
kararlarının inşaatın 
durmasına neden 
olmadığını kaydetti. 
Bu dönem Bursa’ya 
anıtsal yapılar 
kazandırma hedefi

doğrultusunda 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
yaptırılan yeni 
stadyum inşaatında 
hummalı çalışmalar 
sürüyor. Dünyada 
takımın simgesiyle 
projelendirilen ender 
stadyumlardan biri 
olan ve çatısı 
Bursaspor’un simge
si ‘timsah’ 
görümünde olacak 
stadyumdaki çalış
maları yakından 
takip eden 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, inşaat alanın
da incelemelerde 
bulundu. Yüklenici 
firmanın yetk
ililerinden bilgi alan 

Başkan Altepe, kaba 
inşaat gerçekleşme 
oranının yüzde 
84’lere ulaştığını 
söyledi. Sadece bir 
kale arkası tribün
lerinin kaldığını dile 
getiren Başkan 
Altepe, “Yaklaşık 1,5 
- 2 ay sonra sahası, 
tribünleriyle yeni 
stadyum tüm heybeti 
ile ortaya çıkacak. 
Bunun ardından ince 
işçilikler ve çatı 
imalatı başlayacak. 
Büyük bir alanda 
çalışma yürütülüyor. 
Yeni belediye 
binamızın inşaat 
alanı 45 bin 
metrekare iken bura
da 180 bin metrekare 
inşaat alanı var.

Yapılan imalatın 
büyüklüğü rakamlar
la görülüyor. 84 
kapısı, 72 locası, 409 
tuvaleti, 250’si oto
büs olmak üzere 
yaklaşık 2 bin araçlık 
otoparkı ile önemli 
bir cazibe merkezini 
Bursa’ya kazandıra
cak olmanın 
heyecanını yaşıy
oruz” diye konuştu. 
İnşaatın durması söz 
konusu değil 
Kaba inşaatın 
ardından ince 
işçilik ve çatı 
imalatına hemen 
başlanacağını ve 
daha yoğun bir çalış
ma temposuna girile
ceğini ifade eden 
Başkan Altepe, ince 
işçilik, elektrik ve 
mekanik çalış
malarını kapsayan 2. 
etap ihalesiyle ilgili 
yargı kararlarının 
inşaatın durmasına 
neden olmadığını 
kaydetti.

COPY CENTER’DE 
ÇALIŞACAK GRAFİK 
TASARIM YAPABİLEN 

VE MÜCELLİT ELEMAN 
ARANIYOR

Müracaat Tel : 
513 56 82

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

WİfclWlllllMilİllllllWWl»l
Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, 
özürlü memur kadro
larına kura ile yer
leştirme için tercih
lerin 11-20 Temmuz 
tarihleri arasında alı
nacağını duyurdu. 
Bakanlıktan yapılan

açıklamada, 2012 
Özürlü Memur Seçme 
Sınavı (ÖMSS) 
sonuçları ve kura 
usulü ile kamu kurum 
ve kuruluşlarının boş 
kadrolarına ösym 
tarafından yer
leştirme yapılacağı

Köklü ve Tecrübeli olan 
Uluslararası Gemi Acentemizde 
(RoRo - Konteyner- Kuru yuk 

Gemilerinde) görevlendirilmek üzere “Bay” 
Gemi Acente Personeli aranmaktadır.

İstenilen Özellikler;
- Min.1 Yıl Acente Tecrübesi olan
• Gümrük Mevzuatından anlayan, 

- Gemlik’te ikamet eden/edebilecek (2 kişi), 
- 40 yasını aşmamış, - Askerliğini yapmış, 

- İngilizce İletişim ve Yazımda 
Zorlanmayan (Konuşma/Yazma).

İlgilenen arkadaşlarımızın 
CV’lerini (fotoğraflı) aşagidaki 

özel adrese göndermelerini rica ederiz.
marine-job@hotmail.com 

Tüm başvurular gizli tutulacaktır.

ifade edildi. 
Açıklamada, şu bil
giler verildi. "Bu 
amaçla hazırlanan 
2012-ÖMSS/KURA ile 
Özürlü Memur 
Yerleştirme Tercih 
Kılavuzunda, İlköğre- 
tim/ortaokul/ilkokul, 
ortaöğretim, ön 
lisans ve lisans 
düzeyleri ayrı olmak 
üzere tercih yapıla
bilecek kadrolar yer 
alacaktır. Tercih 
Kılavuzu, 11-20 
Temmuz 2012 tarih
leri arasında ös 
ym'nin http: //www. 
osym.gov.tr internet 
adresinden yayım
lanacaktır. Kılavuzda 
yer alan kadrolardan 
tercih yapabîlrçıek 
için, 29 Nisan 2012 
tarihinde yapılmış 
olan 2012-ÖMSS'ye 
girilmiş ve ortaöğre
tim mezunları için 
ÖMSSP1, ön lisans 
mezunları için ÖMS 
SP2, lisans mezunları 
için ÖMS SP3 puanı 
nın alınmış olması ya 
da Kura Usulü 
Yapılacak Yerleştirme 
için baş vuru yapıl 
mış olması gerek
mektedir."

özel । jk

elmfr sekeri

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

KURUMU

EĞİTİMDE 13. VII

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim çocuğunuzun hayatında önemli bir fark yaranr" 
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 RİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

mailto:marine-job@hotmail.com
osym.gov.tr
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Çalışana fejem tazminatı soku!
Kıdem tazminatını 
bir fonda toplayıp 
ödemelerin bu fon
dan yapılmasına 
yönelik kanun 
taslağı hazırlandı. 
Yeni kıdem tazmi
natı taslağında 
köklü değişiklikler 
var. Taslak 
yasalaşırsa işten 
çıkarılanlar, evlenen 
kadınlar ve askere 
gidenlerin kıdem 
tazminatı ödemesi 
yeni bir boyut 
kazanacak.
Milyonlarca çalışanı 
ilgilendiren kıdem 
tazminatı için hazır
lanan taslak, çalış
ma hayatına köklü 
değişiklikler getiriy
or. Taslağa her kes
imden farklı 
görüşler geliyor. 
Sendikalar 
kazanılmış haklar
dan geri adım 
atmayacaklarını, 
aksi halde genel 
greve gideceklerini 
belirtiyor. Taslağı 
yorumlayan vergi 
uzmanı Prof. Dr. 
Şükrü Kızılot, “Yeni 
taslak sadece 
tazminatların fona 
devriyle sınırlı 
değil Tazminata 
hak kazanma şekli

KAŞ6D6 B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

AJANS İjjUjiÇjddjjjg^jdiuidİD.jıggfiıjK

MATBAACILIK • YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel: (0.224| 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 85

de değişiyor” dedi. 
Kızılot, en çarpıcı 
düzenlemenin işten 
atılanlara tazminat 
verilmemesi 
olduğunu belirtti. 
Ünlü uzman bu 
konuda dava patla
ması olacağını kay
detti. Taslakta 
işverene büyük 
kıyak yapıldığını da 
belirten Kızılot, 
“İşsizlik sigortası 
fonuna işverenin ve 
devletin katkısı 
yüzde 0.5’e indirildi. 
İşsizlik fonu tırpan- 
l->nr4,” rliıiA Ur,nııetil 
içiliri veijfw rıvııuyiMi 

Kızılot, “Çalışmaya 
devam edenlerin 
durumunda boşluk 
var. İşveren istiyor
sa kıdemi fona 
aktarabilecek. 
İşverenin böyle bir 

işe kalkışacağını 
zannetmem, 
kendine bir yük 
getirmez. Meclis’te 
tartışılırken belli 
olacak. Taslakta ek 
yapılması lazım” 
dedi. DİSK Başkanı 
Erol Ekici, yeni sis
temle, prime esas 
olan kesinti mik
tarının yüzde 6-7 
oranında kaybola
cağını belirterek, 
işçinin 1000 lirasın
da 300 liralık kayıp 
yaşanacağını 
savundu. Ekici, 
“Sistsm0 geçimle 
birlikte toplu işten 
çıkarmalar yaşan
abilir. Kendilerine 
önerilen kıdem 
tazminatını kabul 
etmeyenler işten 
atılabilir” dedi.

Sağlıkta kasko sigor
tası olarak da tanım
lanabilecek bir uygu
lamayı amaçlayan 
genelgeyle, SGK’nin 
kapsam dışı bıraka
cağı hastalık sayısını 
artıracağı ileri 
sürüldü.
Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun (SGK), 
geçen hafta yayım
ladığı genelge bir dizi 
tartışma ve soru 
işaretini gündeme 
getirdi. Tamamlayıcı 
Sağlık Sigortası 
(TSS) olarak lanse 
edilen uygulamayla 
sağlık hizmetleri için 
yurttaşın ödemek 
zorunda olduğu üc 
ret farklarının sigorta 
şirketleri tarafından 
ödenmesi öngörülü 
yor. Ancak TSRŞB 
Genel Sekreteri 
Erhan Tunçay, SES 
İzmir Şubesi Denetle 
me Kurulu üyesi 
Ergün Demir ve Dr. 
Güray Kılaç’ın verdi 
ği bilgiye göre söz 
konusu genelgeyle 
kurumun karşıladığı 
hizmetler ve yapıla
cak düşük primli bir 
özel sağlık sigor
tasıyla (düşük sağlık 
primi hariç) hiç para 
ödemeksizin sağlık 
hizmeti alınması bir 
hayal. Zira, yurttaş 
hastaneye gittiğinde 
katkı, katılım payı, 
ilaç payı gibi önüne 
dayatılan ücretleri 
ödemeye devam ede
cek. Uygulama ilk 
aşamada olmasa da 
daha sonra özel şir
ketlere yeni bir kay
nak oluştururken 
kurumun da sağlık 
giderlerini azalt
masını kolaylaştıra
cak. Uygulama nihai 
olarak yürttaşın

sağlık için daha fazla 
para harcamasına 
neden olacak.
Genelgeye göre, 
sağlık hizmet 
sunucusuyla sigorta 
şirketi arasında 
yapılabilecek anlaş
maya göre tamam
layıcı veya destek
leyici sağlık sigortası 
konusu yapılabilecek 
bedeller:
- Kurumca finans
manı sağlanmayan 
sağlık hizmetlerine 
ait bedeller,
- İlave ücret tutarları, 
- Otelcilik hizmeti 
gibi hastalardan alın
abilecek tutarlar, 
- Sağlık uygulama 
tebliği belirtilen fiyat
ların üzerinde kalan 
tutarlar olacak. 
UYGULAMA YOK 
Tunçay, yeni genel
genin; hem genel 
sağlık sigortası kap
samına giren hem de 
özel sağlık sigortası 
olan kişilerin, sağlık 
harcamalarını nereye 
fatura edecekleri 
konusuna düzenleme 
getirdiğini söyledi. 
Tûnçay’a göre, bu 
sigortanın yapacağı 
ödemeler için has
taneler bazında farklı 
oranlar belirlenmek 
suretiyle, Sağlık 
Uygulama Tebliği’nin 
(SUT) belirli bir katı 
kadar ödeme yapıl
ması yani, bir sınır 

konulması gerekiyor. 
5510 Sayılı Kanun’un 
64. maddesinde; 
kurumca finansmanı 
sağlanmayacak 
sağlık hizmetleri 
şöyle: Estetik amaçlı 
yapılan her türlü 
sağlık hizmetiyle 
estetik amaçlı 
ortodontik diş tedavi
leri. Sağlık 
Bakanlığı’nca izin 
veya ruhsat ver
ilmeyen sağlık 
hizmetleri ile Sağlık 
Bakanlığı’nca tıbben 
sağlık hizmeti olduğu 
kabul edilmeyen 
sağlık hizmetleri ve 
yabancı ülke vatan
daşlarının genel 
sağlık sigortalısı 
olduğu tarihten önce 
mevcut kronik 
hastalıkları.
Kritik noktayı kuru
mun finasman 
sağladığı sağlık 
hizmetleri ve süresini 
tanımlayan 5510 
Sayılı Kanun Madde 
63 oluştuyor. Buna 
göre SGK, finans
manı sağlanacak 
sağlık hizmetlerinin 
teşhis ve tedavi yön
temlerini, sağlık 
hizmetlerinin türleri
ni, miktarlarını ve 
kullanım sürelerini, 
ödeme usul ve 
esaslarını Sağlık 
Bakanlığı’nın 
görüşünü alarak 
belirlemeye yetkili.

Gemlik KSrfez
' GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4320

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 
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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TATİLİNİZİ UNUTULMAZ 
I KILMAK İÇİN AKMİS SEYAHAT 

GEMLİKTE...
Kıbrıs Turları &■ Kültür Turları

I Yurt içi ve Yurt dışı Turları.... PEGASUS
I Biz, sizin tatil hayallerinizi gerçekleştirmek için varız... A,RUNES
I Uçaklı tatil paketlerinde Sabiha Gökçen
I Havaalanı Transferlerimiz ÜCRETSİZ!

«CWWAS7 O SunExpress

TÜRK HAVA YOLLARI ANADOLUJET
AKMİS SEYAHAT
GEMLİK BÜROSU

Ahmet Dural Meydanı AVM yanı 
Tel: 0 224 514 63 62 GEMLİK

■AXY '«W

ı ■/-a ız tail er «— * m Orhangazi Şubesi Tel: 0.224 573 16 17UÇAK BİLET SATIŞLARI Kükürtlü Şubesi Tel: 0 224 23635 45
GEMLİK’TE BAŞLADI Burca Teminal Tel: 0224261 61,42
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Orhangazi 
Belediyesindeki 

soruşturmada 5 kişi 
serbest kailli

Bursa Organize Şube Müdürlüğü 
tarafından Orhangazi Belediye si'ne 
yönelik temizlik ihalesi soruştur
masında tutuklu bulunan 5 kişi, 3. 
Yargı Paketi düzenlemesi kapsamın
da serbest kaldı. Haberi sayfa 3’de

Fabrikada 32 işçi zehirlendi
İlçemizdeki bir otomotiv firmasında çalışan 32 işçi, ödle yemeği yedik
ten sonra, başağrısı ve kusma şikayetleri nedeniyle fabrika doktoruna 
başvurdu. İşçiler, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındılar.
İlçemizde bir otomo
tiv fabrikasında, öğle 
yemeği yiyen işçiler
den 32'si zehirlenerek 
hastaneye kaldırıldı. 
Edinilen bilgiye gö 
re, ilçemizdeki bir 
otomotiv fabrikasın
da öğle yemeği yiyen 
işçilerde bir süre 

sonra baş ağrısı ve 
kusma belirtileri 
görüldü. İşçiler 
bunun üzerine, 
fabrika doktoruna 
başvurdu. 
Şikayetlerin artma 
sından sonra, aynı 
yemekten yiyen 32 
işçi, hastanelere

sevk edildi.
Öğle yemeğinde 
tavuk çorba, kabak 
dolması, börek ve 
yoğurt yiyen işçiler
den 2Ti Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne, 
11'i de Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi'ne

kaldırıldı.
İşçilerin sağlık 
durumunun iyi 
olduğu bildirilirken, 
yemek örnekleri 
Bursa Hıfzısıhha 
Kurumu’na gönde 
rildi. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Me am simli 
Man Maili
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 2012- 
2013 eğitim öğretim 
yılı ana sınıfları için 
kayıtların başladı 
ğını bildirdi.
Kılıçlar, “Bu yıl

2007 ve 2008 do 
ğumlu öğrencilerin 
ana sınıfına kaydı 
yapılabilecektir.
2008 doğumlu öğ 
rencilerden 30 Eylül 
2012 tarihinde 48 
ayını dolduranların 
kayıtları alınabile
cek” dedi. 5’de

MHPTılerin Meclisteki tavrı
önceki gün yapılan Belediye Meclis toplan

tısında, Milliyetçi Hareket Partisi Meclis 
üyeleri Suat Laçinok ve Metin Şanlı, salonu 
terk ettiler

Suat Laçinok, ömrünü hukukçu olarak 
geçirmiş, emekli olduktan sonra da siyasete 
atılarak Gemlik Belediye Meclisi’nde saygın 
bir yeri olan büyüğümüz.

Suat Laçinok, Belediye Meclisi’nin belirtilen 
saatinden 40 dakika geç açılmasına tepki gös 
termiş. Sürekli yapıldığını söylemiş.

' Bunun yasal olmadığını belirterek, tepkisini 
meclisi terk ederek gösterdi.

• CHP’lilerde bu konuda MHP‘liler kadar ola
madılar.

Belediye Meclisleri dingonun ahırı değildir.
Gündemi belirleyen kurum, gündeme uy 

mak zorundadır. Devamı syf 4’de

Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyo 
nu (BASKF) tarafından düzenlenen 2011- 
2012 sezonu yılın “EN”leri ödül ve kupa 
töreninde Gemlik Belediyespor Kulübü 
3 ayrı yaş liginde aldığı kupalarla 

geceye damgasını vurdu. Bursa’da 
düzenlenen geceye, spor camiasının 
yanı sıra belediye başkanlar/, sporcu 
lar ve kulüp yöneticileri de katıldı.
Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 8’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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TEŞEKKÜR
Dernek Merkezimizin 

açılışına katılarak bizleri onurlandıran; 
Bursa Vali Yardımcısı ve İlçe Kaymakam vekili 

Sn, Adnan KAYIK’a, 
Belediye Başkan Vekili Sn, Av, Refik YILMAZ’a, 

Belediye Başkan Yardımcısı Sn, Muharrem SARI’ya, 
Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı 

Sn, Av. Necdet YILMAZ ve İlçe Yöneticilerine, 
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Yöneticilerine, 

Saadet Partisi İlçe Yöneticilerine,
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sn. İbrahim TALAN’a, 

Mimarlar Odası Başkanı Sn. Kenan ÇAKIR’a, 
* İnşaat Mühendisleri Odası Yöneticilerine,

Belediye Fen İşleri Müdürü Sn. Ahmet TU RAN’a, 
İlçe Vaizi İlyas NARİN’e,

Merkez Camii İmam Hatibi Süleyman YEDEK-e, 
Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ’ye, 

Yerel basınımızın güzide temsilcileri 
ve çok değerli üyelerimize 

en kalbi şükranlarımızı sunarız.

Gemlik Müteahhitler Derneği 
Yönetim Kurulu



I 2 Içınmuz 2012 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 3

Ölüm Direksiyon Ma Müı
Bursa'da, direksiyon 
başında rahatsız 
lanan sürücü ha 
yatını kaybetyti. 
Merkez Nilüfer 
ilçesinde 16 JEU 43 
plakalı otomobiliyle 
Bursa-İzmir karayo 
lunda seyreden 
Hasan Aslan (49), 
kalbi sıkışmaya 
başlayınca fenalaştı 
ve aracını yol Oturduğu yerde kalp hayatını kaybettiç
kenarına çekti. krizi geçjren sürücü Yoldan geçen

sürücüler de araçta 
baygın yatan birini 
görünce 112 Acil 
Servis ekiplerine 
haber verdi. Aslan, 
olay yerine gelen 
sağlık ekiplerinin 
müdahalesine rağ
men kurtarılamadı. 
Kalp krizi geçirdiği 
düşünülen Aslan'ın 
cenazesi, Bursa Adli 
Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı

s makinesinin camlığı çocuk İM

Bıçaklı kavga: 1 yaralı
Bursa'da çıkan 
bıçaklı kavgada 1 
kişi ağır yaralandı. 
İddiaya göre, 
merkez Yıldırım ilçe
si Selçukbey 
Mahallesi Bakış 
Sokak'ta dükkan 
işleten E.Ö (34), iş 
yerindeki dikiş 
makinelerini Y.E'ye 
(41) sattı. Bin 100 
lira borcu olduğu 
ileri sürülen Y.E'nin, 
E.ö'ye borcunun 
500 lirasını ödemesi 
üzerine kavga çıktı.

Kavgada, Y.E bıçak
la ağır yaralandı. 
112 Acil Servis ekip
leri tarafından ilk 
müdahalesi yapılan 
ve vücudunda 15 
bıçak darbesi tespit 
edilen Y.E, Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Y.E'nin 
hayati tehlikesinin 
sürdüğü öğrenildi. 
Gözaltına alınan E.Ö 
ise çıkarıldığı 
mahkemece tutuk
landı

Orhangazi 
Belediyesindeki 

soruşturmada 5 kişi 
serhest kailli

Mustafakemalpa 
şa'da, iş makinesinin 
çarptığı 15 yaşındaki 
çocuk öldü.
Atatürk Mahallesi 
Ulubatlı Hasan 
Bulvan'nda park

halindeki bir 
minibüsün arkasında 
bisikletinin bozulan 
zincirini tamir etmeye 
çalışan Furkan 
Yırtıkgöz'e 
(15), Y.M'nin kul

landığı belediyeye ait 
iş makinesi çarptı.
Furkan Yırtıkgöz, 
olay yerinde öldü. 
Freni boşaldığı iddia 
edilen iş makinesinin 
operatörü Y.M,

gözaltına alındı. 
Bu arada, kazayı 
duyarak bölgeye 
gelen baba jandarma 
uzman çavuş Recep 
Yırtıkgöz sinir krizi 
geçirdi.

I■ ilitaiı mı Oı nMı
Bursa Jandarma 
Komutanlığı ekipleri, 
evinin bahçesinde 
esrar yetiştiren bir 
kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, 
II Jandarma 
Komutanlığınca 
yapılan istihbarat 
çalışmaları 
sonucunda.
Bursa Orhangazi 
ilçesinde şüpheli 
bir şahsın, tarla, 
bahçe ve evinde 
Narkotik ve psikotrop 
madde imal ve

ticareti yaptığının rine eş zamanlı
tespit edilmesi üze operasyon başlatıldı.

Şüpheli şahsın evinin 
bahçesinde 
170 kök kenevir bitk
isi ile 2 bin gram 
esrar maddesinin 
yanı sıra 1 adet 
ruhsatsız av tüfeği ve 
1 adet faturasız 
kurusıkı tabanca ele 
geçirildi. Cumhuriyet 
savcısının talimatı 
ile adli makamlara 
sevk edilen şüpheli 
şahıs, tutuklanarak 
Bursa E Tipi Kapalı 
Cezaevi'ne konuldu

Bursa Organize Şube Müdürlüğü tarafından 
Orhangazi Belediyesi'ne yönelik temizlik 
ihalesi soruşturmasında tutuklu bulunan 5 
kişi, 3. Yargı Paketi düzenlemesi kapsamın
da serbest kaldı.
Geçen ay gerçekleştirilen operasyon son
rasında tutuklanan Orhangazi Belediyesi 
Temizlik İşleri Müdürü Eyüp Gedik, Su ve 
Kanalizasyon işleri Müdürü Fevzi Çavuş, 
Hesap İşleri Müdürü Metin Türk, Elbir temi
zlik firması yetkilisi Ahmet Kahraman ve 
İstanbullu bir firmanın yetkilisi, 3. Yargı 
Paketi diye bilinen yeni yasal düzenleme 
kapsamında avukatların müracaatı son
rasında serbest kaldı. Tutuklu 5 kişinin 
kefaletle serbest kaldığı belirlendi.
Gözaltına alınan 16 kişiden 5'inin yeni 
çıkarılan 3. Yargı Paketi kapsamında 
serbest kalmaları tutukluların yakınları 
tarafından memnuniyetle karşılandı. 5 kişi, 
akşam saatlerinde tutuklu bulundukları 
Bursa E tipi Cezaevi'nden tahliye edildi

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

MM ABONE OLDUNUZ MU?
uıılrli |ıı ıtııiı ıluıl iueteH ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

wNw.gemlikkorfezgazetesi.com

wNw.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış Müteahhitler Derneği açıldı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

MHP’lilerin Meclisteki tavrı..
Belediye Meclisini toplantıya Belediye Başka 

nı çağırır.
Gündemi de belirleyerek, toplantının yapılaca 

ğı yeri ve saatini belirtir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve diğer Beledi 

yeler ayrıca gündemi yerel gazetelerde yayın
larlar.

Vatandaş da bu konuda bilgi sahibi olsun, 
isteyen halka açık olan Meclis toplantılarını 
izlesin diye...

Siz belirlediğiniz saatte toplantıyı açmazsanız, 
bulunduğunuz meclise saygısızlık yapmış olur
sunuz.

Meclisi, Belediyeler Yasası’na göre, Belediye 
Başkanı veya Başkanvekili açar.

İşi varsa, katılmada gecikme olacaksa, yerine 
Meclis Birinci Başkanvekili bakar.

Meclis saatinde açılır.
40 dakikalık bir gecikmenin mazereti olmaz.
Bu konuda özür de dilense, özrün geçerliliği 

yoktur.
Belediyeler yasalarla yöneltilir.
Yasaların emrettiği yapılır.
MHP’li meclis üyeleri haklı ve doğru tavır 

sergilemişlerdir.
Kendilerini kutluyorum.
Bu meclis üyelerini şov yapmakla suçlamak 

ise ayıptır, yakışıksızdır..
özrün, kabahatinden büyük olmasıdır.

***** ***** ***** ***** ******

ZEHİRLENMELER..
Son zamanlarda toplu yemek yenen yerlerde 

zehirlenmeler sıklaştı.
Geçtiğimiz hafta Askeri Hara’daki askerler 

yemekten zehirlenerek, Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldı.

Dün de bir otomotiv fabrikasında yenen tavuk 
yemeğinden olduğu sanılan zehirlenme belirti
leri ile 32 kişi hastanelere koştu.

Havaların ısısının 36 derecenin üzerinde oldu 
ğu bu günlerde, bilhassa beyaz et ürünleri ile 
sütlü ürünler tehlike yaratabiliyor.

Çok kısa zamanda bakteri üreyebiliyor.
0 nedenle toplu yemek yenen düğünlerde, fab 

rikalarda, askeri birliklerde, işyerlerinde hijye
ne ve taze ürüne çok dikkat etmek gerekiyor.

Dünkü olayda Allah’tan ölen olmadı.
Hastalanan işçi kardeşlerimize geçmiş olsun 

diyorum.

***** ***** ***** ***** ***** ******
Dün, Gemlik Müteahhitler Derneği hizmet 

bürosu açıldı.
Dernek yöneticileri bir süredir, kuruluşlarını 

tamamlayıp, ilçemizdeki kurumlan ziyarete 
ederek, kendilerini tanıttılar.

Yapacakları çalışmaları anlattılar.
Her meslek gurubunun bir çatı altında toplan

ması, sorunlarının çözümüne katkı koyacağı 
gibi, birlik ve beraberliği de sağlar.

Bu konuda, Dernek Başkanı Hamza Aygün iyi 
bir performans gösterdi.

Kısa zamanda meslekdaşlarını derledi topar
ladı.

İnşallah, bundan sonra da mesleklerinde para 
dan çok insanlara sağlıklı ve güvenli evler yap
mada titiz davranırlar ve bir çeşit denetmenlik 
görevini yaparlar. Hayırlı olsun.

Gemlik Müteahhitler 
Derneği bürosunun 
hizmete açıldı.
Asil Han birinci katta 
bulunan Gemlik 
Müteahhitler Derneği 
bürosunun açılışını, 
İlçe Kaymakam Vekili 
ve Vali Yardımcısı 
Adnan Kayık, 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Dernek Başkanı 
Hamza Aygün birlik- ilçe yöneticileri, İbrahim Talan,

CHP'ılen Hacı Bektaşi Veli Derneği ne ziyaret
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan ve 
ilçe yöneticileri, 
kadın ve gençlik 
kolu üyeleri, Hacı 
Bektaşi Veli 
Derneği’ni ziyaret 
etti.
Dernek Başkanı 
Ahmet Gazi 
Memişoğlu ve 
dernek yöneticileri 
tarafından karşılanan 
CHP’liler, yeni yöne

EUMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK

5 YIL TECRÜBELİ 
GIDA SEKTÖRÜNDE DENEYİMLİ

MUHASEBECİ ve 
KAZAN YAKMA YETKİ 

BELGESİNE SAHİP TECRÜBELİ 
BUHAR KAZANI YAKMA İŞİNDEN 
ANLAYAN ELEMAN ARANIYOR 

GÜNGÖR ZEYTİNCİLİK 
Tel: 51414 53 
Fax: 5122038

Kenan Çakır.
İnşaat Mühendisleri 
Odası yöneticileri, 
Belediyi Fen İşleri 
Müdür 
vekili Ahmet Turan, 
Çarşı Camii İmamı 
Süleyman Yedek ve 
diğer davetliler 
katıldılar. Katılımcılar 
açılıştan sonra 
Gemlik Müteahıtler 
Derneği yönetici
leriyle sohbet

time başarılar 
diledi, hayırlı olsun

diyerek, Gemlik’in 
sorunları ve güncel

konuları görüşerek, 
sohbet ettiler.

KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlüğümden alınan ve 
işlem gören aşağıda yazılı Gümrük 
Beyannameleri kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
Beyanname No: 10410300IM026399 
Beyanname Tarihli: 07.12.2010 
Beyanname No: 10340900IM057776 
Beyanname Tarihi: 15.11.2010 
Beyanname No: 103409001M058087 
Beyanname Tarihi: 23.11.2010

KAYIP
Adıma bastırmış olduğum Seri A 

14892 -14900 numaralı faturalarım 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

VOLKAN MAVİŞ

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Mt im anlı Mııı Malı

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nde 
2012-2013 eğitim 
öğretim yılı ana 
sınıfları için kayıtlar 
başladı.
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nden 
gazetemize yapılan 
açıklamada, 
"Ana sınıfımıza 
sabah, öğle ve tam 
gün olmak üzere 
öğrenci kaydı 
yapılacaktır.
İlk defa geçen yıl 
ana sınıfı uygula
ması başlatan 
Müdürlüğümüz bu 

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

yıl da ana sınıfı 
eğitimine devam 
edecektir. Okul 
öncesi eğitimin 
giderek önem 
kazandığı 
günümüzde; 
kurumumuz bu 
amaca katkı vermek 
adına yeterli sayı 
oluşması durumun
da sabah, öğle ve 
tam gün olmak 
üzere 3 grupta ana 
sınıfı eğitimini 
sürdürecektir.
Bu yıl 2007 ve 2008 
doğumlu öğrenci
lerin ana sınıfına 
kaydı yapılabilecek
tir. 2008 doğumlu 

öğrencilerden 30 
Eylül 2012 tarihinde 
48 ayını dolduran
ların kayıtları 
alınabilecektir." 
denildi.
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar, 
Kayıt başvurularının 
için Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’ne şah
sen başvuruların 
yapılması gerektiği
ni, ön kayıt aşa
masında sadece 
öğrencinin nüfus 
cüzdan fotokopisi 
yeterli olacağını 
söyledi.

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
geleneksel tanışma 
ve kaynaşma 
pikniğini Delmece 
yaylasında yoğun 
katılımla gerçek
leştirdi.
Çocukların gönülle 
rince eğlendiği ve 
yarışmaların düzen
lendiği piknikte 
dereceye giren 
çocuklara çeşitli 
hediyeler verildi. 
Kış döneminde 
yoğun çalışmaların 
ardından çalış
malara tekrar başla
mak için kadın kol

ları, gençlik kolları, 
mahalle teşkilatları 
ve ilçe yönetim 
kurulunun katılımı 
ile gerçekleşen 
piknikte konuşan 
İlçe Başkanı 
Ozmen, bütün yıl 
özverili bir şekilde 
çalışıp Milli Görüş 
iktidari için çalışan 
tüm teşkilat 
mensuplarına 
teşekkür etti. 
İl Müfettişi Recep 
Aygun; "Özel yetkili 
Mahkemelerin alel 
acele kaldırıl
masının arkasında 
28 Şubat sürecinde 

Fazilet Partisi’nin 
kapatılmasında 
postmodern dar
benin mimarları ile 
sıkı ilişkide olan 
AKP'li üst düzey 
yetkililere olayın 
sıçrayacaği döneme 
denk gelmesi 
manidardır" dedi 
"Milletimiz er yada 
geç gerçekleri 
görüp Milli Görüşün 
etrafında toplanacak 
iste o zaman 
Yaşanabilir Türkiye, 
Yeniden Buyuk 
Türkiye ve Yeni bir 
Dunya kurulacak" 
dedi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Uludağ Üniversitesi ne 
5 Bin Metrekarelik Yeni Bina
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Rektörü Prof. 
Dr Kamil Dilek, "Son 
yıllarda yatırım önce
liklerimizi eskiden 
yapılan binaların 
deprem 
güçlendirmelerine 
ayırıyoruz" dedi.
UU'den yapılan yazılı 
açıklamaya göre, 
Dilek, bir holding 
tarafından Görükle 
Kampüsü içinde 
yapılacak 5 bin 
metrekarelik "Tekstil 
Mühendisliği

Bölümü" binası için 
düzenlenen protokol 
törenine katıldı.
Dilek, burada yaptığı 
konuşmada, söz 
konusu binanın 2 yıl 
içerisinde bitir
ilmesinin plan
landığını söyledi. 
Binanın içinde, der
shane, laboratuvar 
ve idari ofislerin yer 
alacağını belirten 
Dilek, "Binanın kul
lanılması için gerekli 
olan tüm malzemeler 
de söz konusu firma

tarafından temin 
edilecek" diye 
konuştu.
Kaynaklarıyla 
beraber güçlü bir 
üniversiteye sahip 
olduklarını anlatan 
Dilek, "Son yıllarda 
yatırım önceliklerim
izi eskiden yapılan 
binaların deprem 
güçlendirmelerine 
ayırıyoruz. Yeni 
binalar yapma 
konusunda Bursa iş 
dünyasından büyük 
destekler geliyor. Bu

desteklerden 
büyük mutluluk 
duyuyoruz" ifadeleri
ni kullandı.
Konuşmaların ardın
dan protokol, Prof. 
Dr. Dilek ile binayı 
yapacak holding 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Erol Türkün 
tarafından imzalandı. 
Törene Vali 
Yardımcısı Ahmet 
Hamdi Usta, Tekstil 
Mühendisliği Bölümü 
öğretim üyeleri ve 
dekanlar katıldı.

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

ELEMAN

2B50'de 94,6 million olacağız

Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun veriler
ine göre, Türkiye 
nüfusunun 2050 yılın

da 94,6 milyon olması 
bekleniyor 
Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun (TÜİK)

Köklü ve Tecrübeli olan 
Uluslararası Gemi Acentemizde 
(RoRo - Konteyner- Kuru yuk 

Gemilerinde) görevlendirilmek üzere “Bay” 
Gemi Acente Personeli aranmaktadır.

İstenilen Özellikler;
• Min.1 Yıl Acente Tecrübesi olan 

t • Gümrük Mevzuatından anlayan, 
- Gemlik’te ikamet eden/edebilecek (2 kişi), 
■ 40 yasını aşmamış, - Askerliğini yapmış, 

- İngilizce İletişim ve Yazımda 
Zorlanmayan (Konuşma/Yazma).

İlgilenen arkadaşlarımızın 
CV’lerini (fotoğraflı) aşagidaki 

özel adrese göndermelerini rica ederiz. 
marine-job@hotmail.com 

Tüm başvurular gizli tutulacaktır.

Dünya Nüfus 
Günü'ne özel açık
ladığı "Türkiye'nin 
Demografik Yapısı ve 
Geleceği" istatistik
lerine göre, 2011 yılı 
ortası nüfus tahmin
lerine göre dünya 
nüfusu yaklaşık 6 
milyar 974 milyon 
kişi.
Dünya nüfusunun 
yüzde 1,1'ini oluştu
ran 74 milyon kişi ile 
Türkiye nüfusu, 187 
ülke arasında 18'inci 
sırada bulunuyor.
2050 yılı nüfus tah
minlerine bakıldığın
da da dünya nüfusu
nun 9 milyarı aşacağı 
öngörülüyor.
Nüfusu, 2050 yılında 
94 milyon 585 bin kişi 
olması beklenen 
Türkiye'nin 187 ülke 
arasında 19'uncu 
sırada yer alması 
öngörülüyor.
Verilere göre, 2045- 
2050 döneminde 
dünya nüfusunun 
artış hızının yüzde 0,4 
olması bekleniyor. Bu 
dönemde Türkiye'nin 
nüfus artış hızının

m
ABONE 

OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

yüzde 0,2 ile 187 ülke 
arasında 109. sırada 
yer alacağı tahmin 
ediliyor.

COPY CENTER’DE 
ÇALIŞACAK GRAFİK 
TASARIM YAPABİLEN 

VE MÜCELLİT ELEMAN 
ARANIYOR

Müracaat Tel:
513 56 82

elmfc seken
KREŞLERİ 11,41111

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

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

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

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

mailto:marine-job@hotmail.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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AVRUPA KENTLERİNDEN ESİNTİLER (4) 
Prag ( Tarih, kültür ve sanatın merkezi)

Dünden devam 
Yazılarının çevril 

mesi sırasında 
Milena’yla tanışır. 
Milena evli bir 
bayandır 
Kafka’nın değerini 
anlamış ve yazıları 
nı Çekçeye çevir 
meye başlamıştır. 
Aralarında duy
gusal bir bağ 
oluşur. Uç yıl mek
tuplaşırlar. Bu süre 
içinde iki üç kez 
bir araya gelirler. 
Birbirlerine âşık 
olmuşlardır. Bu 
süre içinde Kafka, 
Milena’ya mektup 
lar yazar, Milena 
bu mektupları sak
lar, ölümünden 
sonra arkadaşı 
Willy Hass mektu
pları yazılış sırası
na koyarak yayın
lar.

Kafka 1924’te 
Viyana’da bir sana
toryumda ölür. 41 
yaşında en verimli 
çağında ölmüştür.

Dava Şato, Bir 
Savaşın Tasviri,

Değişim, Amerika, 
Milena’ya 
Mektuplar yapıtları 
arasındadır. 
Böylesine değerli 
bir edebiyatçının 
evini Çekler koru
ma altına alarak 
müze konumuna 
getirmişler. İçine 
giremedik; ancak 
dışardan göre
bildik. Burgaz’daki 
Sait Faik’in, 
Diyarbakır’da Cahit 
Sıtkı’nın, Datça’da 
Can Yücel’in evini 
anımsadım.

Eski Şehir 
Meydanı: 
Eski yapıların 

zenginliği açısın
dan bir hazine 
“Eskişehir 
Meydanı”. 
Cezbedici bir özel
liğe sahip, barok 
(düz hatların yerini 
yuvarlak hatlar 
almış, süslemeler, 
girintili ve çıkıntılı) 
gotik ve rokoko 
(kavisli, çizgileri 
bol, gösterişli bir 
bezeme sanatı) 
tarzı mimarisiyle 

çevrilmiş bir alan. 
Birbirinden ilginç 
mimari yapıların 
fotoğrafını çeki 
yoruz.

Eski Şehir 
Meydanında birçok 
cafe bulunmak
tadır. Buralarda 
oturup bir şeyler 
yiyip içebilirsiniz. 
Çevredeki dükkân
ları gezip alışveriş 
de yapabilirsiniz. 
Burada bütün cad
deler büyük bir 
meydana çıkıyor. 
Yapılar büyük 
ölçüde korunmuş, 
bünyesinde pek 
çok mimari 
anlayışı barındır
mış, heykellerle 
süslenerek daha 
da cazip hale geti 
rilmiştir.

Bu meydanların 
büyük bir bölümü 
tarihi binalar ve 
heykellerle 
donatılmış. Günün 
hangi saatinde 
giderseniz gidin 
bu meydanlarda 
turist kaynıyor. 
Yılda 10 milyondan 

fazla turistin 
geldiği söyleniyor. 
Çeklerin en büyük 
gelir kaynaklarının 
başında turizm 
gelmekte.

Buraya gelen tu 
ristlerin en çok 
ilgisini çeken

ASTRONOMİK 
SAAT KULESİ: 
BU SAAT 
KULESİNİN 
HÜZÜNLÜ BİR 
ÖYKÜSÜ Var: 
“Prag’da, Eski 

Şehir Meydam’nda, 
yani şehrin tam 
kalbindedir Saat 
Kulesi. Bu meydan 
birçok kişiyi 
geçmişin izlerinde 
bir yolculuğa 
çıkarır.

İşte bu meydan
daki meşhur saati, 
15.yy sonlarında 
Charles Üniversite- 
si’nde profesör 
olan Hunuş Usta 
yapmıştır. Amacı, 
insanlara bir mesaj 
vermektir. “Herkes 
bir gün geldiği 
yere geri dönecek 
yani elbet bir gün 
toprakla özleşip 
ölecek!”

Hunuş Usta, saati 
yapar yapmaz 
dünyanın en önem 
li adamı haline 
gelir. Kral’dan 
daha fazla adı 
duyulmaya başlar. 
Avrupa’nın her 
yerinden insanlar 

Prag’a sadece ve 
sadece saati gör 
meye gelir. 
Zamanla Hunuş 
Usta’ya başka 
ülkelerden de tek
lifler gelir, fakat 
Hunuş usta bu tek
lifleri reddeder. 
Zamanla bu tek
lifler Kral’ın kulağı
na kadar gider ve 
Kral, Hunuş 
Usta’nın saati 
başka bir yere de 
yapmasını önle
mek için onun göz
lerine mil çektirir. 
Kör olan Hunuş 
Usta da kendini 
saatin mekaniz
masına bırakarak 
intihar eder. Asıl 
amacı saati boz
maktır, saati 
bozarak intikamını 
alır. Saati yıllarca 
çalıştıramazlar, 
daha sonra başka 
bir saat ustası 
onarır.

Hunuş Usta, saati 
yapar yapmaz dün 
yanın en önemli 
adamı haline gelir. 
Kral’dan daha 
fazla adı duyul
maya başlar. 
Avrupa’nın her 
yprindpn insanlar 
Prag’a sadece ve 
sadece saati gör 
meye gelir.
Zamanla Hunuş 
Usta’ya başka 
ülkelerden de tek
lifler gelir, fakat 
Hunuş usta bu tek
lifleri reddeder.

Zamanla bu tek
lifler Kral’ın kulağı
na kadar gider ve 
Kral, Hunuş 
Usta’nın saati 
başka bir yere de 
yapmasını önle
mek için onun göz
lerine mil çektirir. 
Kör olan Hunuş 
Usta da kendini 
saatin mekaniz
masına bırakarak 
intihar eder. Asıl 
amacı saati boz
maktır, saati 
bozarak intikamını 
alır. Saati yıllarca 
çalıştıramazlar, 
daha sonra başka 
bir saat ustası 
onarır.

Hunuş Usta’nın 
saati, Güneş’in, 
Dünya’nın ve Ay’ın 
konumlarını 
gösteren 
astronomik bir 
saattir. Saatin dış 
tarafındaki rakam
lar İbranice’dir. Bu 
Babil saatini 
göstermektedir. 
Hunuş Usta, (saati 
Eski Şehir 
Meydanı’na yap
tığından, meydanın 
bir paraleli de 
Yahudi mahallesi 
nlrlı ınıındanl 
Yahudilerin 
nüfusunun fazla 
olduğu bir bölgede 
onları ezmemiş, 
onlara da bir jest 
yapmış ve Babil 
saatini de kendi 
saatine eklemiştir.

Devamı yarın...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

•• — »
« TECRÜBEMİZ

İE HİZMETİNİZDE®

GÜLEB fllflNS
MATBAACILIK - YAYINCILIK- 

REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83
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ftSKFnin ödül törenine Gemlik damgası

Seyfettin SEKERSÖZ

Bursa Amatör Spor 
Kulüpleri 
Federasyonu 
(BASKF) tarafından 
düzenlenen 2011- 
2012 sezonu yılın 
“EN”leri ödül ve 
kupa töreninde 
Gemlik Belediyespor 
Kulübü 3 ayrı yaş 
liginde aldığı 
kupalarla geceye 
damgasını vurdu. 
Merinos Gönül 
Dostları Restoranf ta 
düzenlenen geceye 
spor camiasının yanı 
sıra Belediye 
Başkanları ile vekil
leri katılarak sporcu
lara ve kulüplere 
kupalarını verdiler. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in 
kurulması için büyük

çaba gösterdiği ve 
henüz 3 yıllık bir 
maziye sahip Gemlik 
Belediyespor’un alt 
yapıdaki önlenemez 
yükselişi devam 
ederken gösterdiği 
başarıdan dolayı da 

Haydar Yiğit ve 
sporcularına ödül 
gecesinde büyük ilgi 
gösterildi.
U-13 ve U-16 yaş 
liginde Bursa’da 
gurup birincisi olan, 
U-15’te ise önce 

gurup birincisi olan 
ve Kocaeli’de 
yapılan kademe 
maçlarına katılan 
Gemlik Belediyespor 
Futbol takımının 
başarılı teknik 
sorumlusu Haydar

Yiğit aldığı 3 kupayla 
Gemlik’in gururu 
oldu.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın da futbol
cuları yalnız bırak
madığı gecede ayrı

ca Umurspo' U-19 
takımına da kinci 
kümeden birinci 
kümeye yük
selmeleri nedeniyle 
kupası teknik 
sorumlu Halil 
Çelebi’ye verildi

PLAKET - KUPA VE MADALYA ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

ajans
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - OROANİZ/öYOH VE TAHITIM
İstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı Flo: 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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iiillııııllılıMttııiıııı Kıdemin yarısı uttu
Eski emeklilere 
intibak zammı çalış
masında sona yak
laşıldı.
Aynı miktarda prim 
yatırdıkları halde 
daha önce emekli 
oldukları için düşük 
maaş alan 
emeklilerin duru
munu düzeltecek 
çalışma kapsamın
da 1 milyon 940 bin 
kişinin dosyası 
inceleniyor.
Personel artırımının 
ardından 2 
saniyede bir emek
linin intibak zammı 
bilgisayar ortamına 
aktarılmaya baş
landı. Şu ana kadar 
635 bin emeklinin 
zammı hesaplandı. 
10 ile 339 lira 
arasında intibak 
artışı alacak 
emeklilerin zamlı 
maaşları 2013 Ocak 
ayında hesaplarına 
yatacak.
İşçi ve esnaf 
emeklilerinin uzun 
yillar hayalini kur
duğu intibak düzen
lemesinin yasalaş
masının ardından 
Sosyal Güvenlik 
Kürümü (SGK) 
yoğun bir çalışma 
yüjrütüyor. Çalışma 
kapsamında 12 bini 

:Bağ-Kurlu 1 milyon 
940 bin emeklinin 
dosyası raflardan 
ildirilerek ince
leniyor. Her emek
linin zammı bu 
hesaplamanın 
ardından belirleniy
or. SGK, şu ana 
kadar 635 bin emek
linin intibak zam
mını hesapladı.

İntibak birimine per
sonel takviyesi 
yapılan SGK'da her 
iki saniyede bir 
emeklinin intibak 
zammı hesaplanıy
or. Dosya bazında 
yapılan hesapla
malar, bilgisayara 
giriliyor. Böylece 
emeklinin dosya bil
gileri bir yandan da 
elektronik ortama 
aktarılıyor.
İntibak zammını 
ekim ayı sonuna 
kadar tamamlaya
cak olan SGK 
Emeklilik Daire 
Başkanlığı, mevcut 
personele yenilerini 
ekledi. Böylece 
günlük 6 bin emek
linin intibak zammı 
hesaplanırken 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik'in tali
matıyla her gün 20 
bin dosya bitirilm
eye başlandı. Çalış
maların hızlan
masıyla intibaktan 
yararlanacak 1 mily
on 940 bin emekli
den 635 bininin 
dosyası tamam
landı. Dedektif titi
zliğinde çalışan 
memurlar her bir 
emekli için teker 

teker hesaplama 
yapıyor. Pirim gün 
sayısı ve pirim mik
tarı dikkate alınıyor. 
Her bir emeklinin 
dosyaları hizmet 
sürelerine ve sigor
ta primlerine göre 
dört ayrı çapraz 
sorgulamadan 
geçiriliyor. Tozlu 
dosyalardan elde 
edilen veriler 
kuruşu kuruşuna 
emeklinin vatan
daşlık numarasına 
kaydediliyor.
2013 Ocak 
maaşlarıyla birlikte 
intibak zammı 
hesaplara yatacak. 
Bu tarihten önce 
hesaplamaların bit
miş olması şart. 
Ayrıca dosyaların 
bitirilmesinin ardın
dan gecikme yaşan
maması için 3 ay 
boyunca testler 
yapılacak. Bu 
nedenle SGK yaz 
aylarını da mesaide 
geçirecek. Halen 1,3 
milyona yakın 
dosyanın elden 
oeçmesi gerekiyor. 
İntibak düzenleme
siyle emeklinin 
büyük bölümü 100 
TL'nin üzerinde zam 
alacak.

Yeni kıdem tazmi
natı düzenlemesin
den çalışana kötü 
haber çıktı.
Mevcut sistemde 
çalıştığı her bir yıla 
karşılık 940 lira 
kıdem tazminatına 
hak kazanan asgari 
ücretli, yeni düzen
lemeyle 451 lira ala
cak.
Kıdem tazminatı sis
temi tümden 
değişiyor.
Hazırlanan taslak, 
işçinin kıdem tazmi
natı hakkının yarı
dan da fazla budan
masına yol açacak. 
Çalıştığı her bir yılın 
karşılığında 30 gün
lük brüt ücret 
tutarında tazminata 
hak kazanan işçi, 
yeni düzenlemeyle 
14,4 günlük ücre
tinin karşılığını ala
bilecek.
Hükümetin hazır
ladığı “Kıdem 
Tazminatının İşçinin 
Bireysel Hesabına 
Yatırılması Hakkında 
KanunTaslağı” 
tartışmaya açıldı. 
Taslağa göre işçi
lerin hak kazanacağı 
kıdem tazminatı 
tutarı, aldıkları brüt 
maaşın yüzde 4’üne 
indirilecek. Halen 
uygulanan ve brüt 
maaşın yüzde 8’ine 
karşılık gelen “1 yıla 
1 maaş” sistemi 
sona erecek. Kıdem 
hesabı yıllık değil, 
aylık tutulacak.
15 yıl çekilemeyecek 
Örneğin asgari ücret 
alan işçiler, mevcut 
Sistemde bir yıl 
çalıştıklarında brüt 
asgari ücret olan

940 lira 50 kuruş 
kıdem tazminatına 
hak kazanıyordu. 
Taslağa göre ise 940 
lira 50 kuruşun 
yüzde 4’ü, yani 37 
lira 62 kuruş her ay 
fondaki kişisel hesa
ba kıdem tazminatı 
olarak yatacak. 
Bir yılın sonunda 
asgari ücretlinin 
hesabında sadece 
451 lira 44 kuruş 
birikecek. 
Dolayısıyla asgari 
ücretli bir çalışan, 
mevcut sisteme 
göre yıllık 489 lira 
kayba uğrayacak. 
Kıdem tazminatı 15 
yıl çekilemeyeceği 
için, uğranılan zarar 
7 bin 336 liraya 
ulaşacak. 
Taslak, işverenin 
yüzde 8 olan kıdem 
yükünü yüzde 4’e 
indirirken aynı za 
manda işsizlik sig
ortasına ödediği yüz 
de 2 primi de yüzde 
0,5’e indiriyor. 
Yeni taslak iş 
verenin kıdem 
yükünü net yüzde 
2,5’e indirmiş ola
cak. İşveren, 
çalıştırdığı her bir 
asgariücretli işçi 
için hâlân yıllık 
940,5 lirâ kıdem 
tazminatı, 18,8lira 
da işsizlik sigortası 

primi olmak üzere 
toplam 959,3 lira 
ödüyor.
İşverenin cebinden 
yeni sistemle birlik
te 451,4 lira kıdem, 
4,7 lira da işsizlik 
primi olmak üzere 
sadece 456,1 lira 
çıkacak. İşverenin 
istihdam yükü işçi 
başına 503,2 lira 
azalacak.
İŞTE YENİ 
SİSTEM 
- İşçinin kıdem 
tazminatı brüt 
ücretin her ay yüzde 
4’ü oranında kesilip 
fon hesabına işv
eren tarafından 
yatırılacak.
- Ait olduğu ayda 
kıdemi yatıramayan 
işveren sonraki 
dönemlerde 
nemasıyla birlikte 
ödeme yapacak. 
- Çalışanlar, işten 
atılsa dahi 15 yılı' 
doldurmadan ve 
adlarına 3 bin 600 
gün kıdem primi 
yatırılmadan kıdem 
tazminatına dokuna
mayacaklar.
- Bu şartları 
sağlayanlar ise 
tazminatının sadece 
yarısını çekebilecek. 
İkinci kez para çeki
mi içinse 1800 gün
lük prim ödenmesi 
gerekecek

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

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

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

TAKSİLER

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

RESMİ DAİRELER

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

RELEDİYE

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

DENİZ OTOBÜSÜ

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yalova (226) 611 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

_________ OTODÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
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 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 15 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI: 4321 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dâhil) 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ıııkMIil
VENÜS SİNEMASI 

DİKKAT BEBEK 
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16.30-20.30 
SAĞ SALİM 
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CIUŞAVM TUTKU
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13.30-15.30-17.30 

19.30-21.30
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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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TATİLİNİZİ UNUTULMAZ
KILMAK İÇİN AKMİ5 SEYAHAT V 

GEMLİKTE... ■
Kıbrıs Turları & Kültür Turları _ ___

I Yurt içi ve Yurt dışı Turları.... PEGASUS
I Biz, sizin tatil hayallerinizi gerçekleştirmek için varız. A,RUNES

I Uçaklı tatil paketlerinde Sabiha Gökçen
I Havaalanı Transferlerimiz ÜCRETSİZ!

AKMIŞ SEYAHAT 
GEMLİK BÜROSU

Ahmet Dural Meydanı AVM yanı
Tel:0224 51463 62GEMLİK |

IICAK RİI PT C= atici adi OrfıaıW> Şubesi Tel: 0.224 573 16 17
UÇAK BİLET SATIŞLARI Kükürtlü şubesi Td: o 224 236 35 45

GG M Lİ K’TG BAŞLADI Bursa Terminal Tel: 0 224 261 61 42
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Köy Kahvaltısı (06.oo-24.oo) - Doğal Ürünler - Bal-Tereyağ - Köy Peyniri- Köy Yumurtası -I 
Akçaabat Köfte- Saç Kavurma- Tavuk Pirzola - Pide Çeşitleri - Ezo Gelin Çorba -

Karalahana Çorba- Kuymak - Sahanda Yumurta- Sucuklu Yumurta - Tava Yumurta - | 
Menemen - Hamsi Köyü Sütlacı -Çay- Kahve - Meşrubat

M
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RAMAZANDA İFTAR 
VE SAHUR YEMEKLERİ 

HİZMETİNİZDEYİZ
Gemlik Bura Yolu 8. Km. Kurtul Köprüsü başı 

Tel: 0 224 522 81 38 GEMLİK

Judocu Melike Balkan
Şampiııonasmdan bronzla dondu
Bulgaristan’da 
yapılan 2012 Yılı 
Judo Balkan Şampi 
yonası’na katılan 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü judocusu 
36 Kg Türkiye Judo 
Şampiyonu Melike 
Alanko, Balkan 
üçüncüsü oldu. 
Haberi sayfa 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış MIMtig

Cezaevi Miidüriine 2 Yıl 
4 fty 22 Gün Hapis

Bursa E Tipi Cezaevi'nde, bazı 
tutukluları menfaat karşılığında 
yakınlarıyla görüştürdükleri ve 
haberleşme aracı temin ettikleri 
iddiasıyla gözaltına alınan tutuk 
suz 8 sanığın yargılanmasında 
karar çıktı. Haberi sayfa 3’de

IB atnı mm

İlköğretim 8. sınıf 
öğrencilerinin girdi 
ği Seviye Belirleme 
Sınavı'nın (SBS) 
sonuçları açıklandı. 
TED Mersin Özel

İlköğretim Okulu'n 
dan Nezihe Ezgi 
Menzi, Ortaöğretime 
Yerleştirme Puanına 
göre birinci oldu. 
Haberi sayfa 6’da

DemirDöküm’ün toplantısı
Geçtiğimiz akşam Gemlik DemirDöküm 

Bayii Altan Ticaret Sorumlusu Osman 
Tufan’ın daveti ile Bursa Hilton Otel’de kuru
mun düzenlediği bilgilendirme toplantısına 
katıldım.

Hilton Otel, Bursa yolu üzerinde yeni hizme 
te giren dev bir yapı.

Yer olarak ana yola çok yakın olması 
dolayısıyla yerini beğenmediğimi belirtirim.

Ancak, bir otel olarak çok güzel...
DemirDöküm, Vehbi Koç’un büyüttüğü 

daha sonra Alman ısı dünyasının devi 
Vaillant’a sattığı bir kurum.

Isı dünyası benim konumun dışında bir 
olay. Ancak, bilgilendirme toplantısında bu 
dünya ile ilgili çok geniş bilgiye sahip oldum.

Devamı sayfa 4’de

emeklinin
intibak 
zamları

İli
HMİIİ

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, ‘Her 
Yerde Tiyatro, 
Her Yer Tiyatro’ 
projesi kapsamın
da, ‘Adını Temaşa 
Koyduk’ adlı oyu
nunu, çevre yer

leşim yerlerinde 
sahnelemeye 
devam ediyor. 
Proje kapsamında 
ekip, 15 Ağustos 
2012 Çarşamba 
günü Gemlikliler ile 
buluşacak.
Haberi sayfa 5’de

Emekliler arasın
daki maaş farkını 
ortadan kaldır
mak amacıyla 1.9 
milyon emeklinin 
intibak farkları 
hesaplanıyor. 
10 ila 339 lira 
arasında yapıla
cak intibak zam
ları 2013’ten 
itibaren maaşlara 
yansıtılacak.
Haberi sayfa 9’da

Orhangazili balık 
çil ar, kirlilik 
oranının yalnızca 
Orhangazi 
sahilinde değil, 
İznik ve çevre 
sahillerde de aynı 
boyutta oldu 
ğuna dikkat çekti. 
İznik Gölü’ndeki 
kirliliğe karşı 
seferberlik başla
tan balıkçılar 
‘sürdürüle bilir 
balıkçılık’ konulu 
bir değerlendirme 
yazısı hazırladı. 
Haberi sayfa 2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma Kurtulmuş; “BaşUakan'dan
hiitiinlesme daveti aldıkGürhan ÇETİNKAYA

Devir değişiyor...
Gemi azıya aldı doludizgin gidiyor. 

Giderken önüne çıkan kim varsa ezip 
geçiyor.

Hem eziyor geçiyor hem dilinden 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 uzanıyorlar.
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 azısına alarak, 

binicisinin gem ile kendisini yönete
bilmesini imkânsız hale getirmesi, komut 
dinlemez olması durumu olarak açıklanı 
yor.

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 farkı
na varıyormuş.

Biz de şabırla o anı bekliyoruz...

HAS Parti Genel 
Başkanı Numan 
Kurtulmuş, AK Parti 
Genel Başkanı ve 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’la 
Başbakanlık Resmi 
Konutu'nda yaptığı 
ve yaklaşık 1 saat 15 
dakika süren görüş
menin ardından 
açıklamalarda 
bulundu.
Gazetecilere görüş
menin içeriğine 
ilişkin bilgi veren 
Kurtulmuş, HAS 
Parti'nin söylem
lerinin Türkiye'nin 
siyaset çevreleri ve 
partileri tarafından 
ilgiyle izlendiğini 
belirterek, "Sayın 
Başbakanımızın, 
HAS Parti ile AK 
Parti'nin bütün
leşmesi konusunda

İznik Gölü'nde kirlilik tehditi

KfiŞ€l)€ BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 
FİYATLARLA GÜN İÇİNDE 

TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Orhangazili balık 
çılar, kirlilik oranının 
yalnızca Orhangazi 
sahilinde değil, İznik 
ve çevre sahillerde 
de aynı boyutta oldu 
ğuna dikkat çekti. 
İznik Gölü’ndeki 
kirliliğe karşı sefer
berlik başlatan 
balıkçılar ‘sürdürüle 
bilir balıkçılık’ konu
lu bir değerlendirme 
yazısı hazırladı. İznik 
Gölü’nün geleceği 
için alınması gere 
ken tedbirlerin anla 
tıldığı yazı, Balıkçılık 
ve Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğü, Marmara 
Su Ürünleri Koope 
ratifleri Birliği, İstan
bul Balık Müstahsil 
leri Derneği ve Su 
Ürünleri Kooperaf 
leri Merkez Birliği’ne 
(SÜRKOOP) gönde 
rildi.
Balıkçılar, Çevre ve 
Şehircilik İlçe 
Müdürlüğü ile Bursa 
İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdür 
lüğü’nün İznik 
Gölü’nde yaptırım 
uygulayamadığı

ki tekliflerini, daveti
ni bugün aldık.
Karşılıklı olarak 
konuyla ilgili görüş
lerimizi paylaştık" 
dedi.

Birleşme partilerin 
kurullarında 
ele alınacak 
Başbakan 
Erdoğan'ın kendi
sine, konuyu par
tisinin Merkez Karar 

gerekçesi ile mese
leyi ülke gündemine 
taşımayı ve İznik 
Gölü’nü kirlikten 
kurtarmayı plan
ladıklarını söyledi. 
Göl’de yaşanan kir
liğe dikkat çekilen 
yazı hakkında bilgi 
veren Orhangazi Su 
Ürünleri Kooperatifi 
Koordinatörü Ali 
Kahveci, ‘İznik 
Gölü’ndeki artarak 
devam eden su ve 
çevre kirliliği bilhas
sa göle akan dereler 
vasıtasıyla olmak
tadır. Göl çevresinde 
olan yerleşim yer
lerinin hemen 
hemen tamamının 
kanalizasyonları 

ve Yönetim 
Kurulu'na götüre
ceğini söylediğini 
belirten Numan 
Kurtulmuş, şunları 
kaydetti:
"Bizim derdimiz ne 
Numan Kurtulmuş 
olarak ne de HAS 
Parti'de mücadele 
eden arkadaşlarımız 
olarak hiçbirimizin 
bir makam, mevki 
beklentisi yoktur.

göle akmaktadır. 
Bununla beraber 
bazı çiftçilerin zirai 
ilaç tankerlerini 
derelerde yıkaması 
da gölü tehdit edi 
yor. Dolayısıyla 
derelere, dere ağı
zlarına havyar 
bırakan türler ölü 
yor. Bölgemizde 
zeytincilik 
gelişmiştir. 
Zeytinyağı fab
rikalarının atıklarının 
ve zeytin salamura 
sularının da 
gölümüze karıştığı 
bilinmektedir. 
Gölümüzün 
çevresinde ilçe 
ve belde belediyeler
imiz tarafından

Böyle olmadığını da 
zaten bütün 
Türkiye biliyor.
Yeni dönemde, yeni 
süreçlerde yeni 
Türkiye'nin inşası 
için bizim de baştan 
beri söylediğimiz 
ilkeler, prensipler 
çerçevesinde bir 
güç birliği imkanı, 
bir bütünleşme 
imkanı olabilir 
mi bunları 
müzakere edeceğiz 
ve konuyu şeffaf bir 
şekilde bütün 
kamuoyuyla bütün 
milletimizle birlikte 
paylaşacağız.
Parti içinde 
arkadaşlarımızla bu 
konuJarı görüşe
ceğiz ve en kısa 
zamanda 
kamuoyuyla pay
laşacağız." 

düzenlenen çok 
sayıda piknik 
alanı var. 
Belediyelerimiz bu 
piknik alanlarını 
yeteri kadar 
denetlemiyor. 
Amiyane tabir ile 
göl çöplük gibi olu 
yor. Kooperatifimiz 
belirtilen konularda 
Orhangazi 
Kaymakamlığı, 
Çevre ve Şehircilik 
İlçe Müdürlüğü ve İl 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü nezdinde 
çeşitli temaslarda 
bulunduğu halde ilgi 
kurumların yaptırım 
yetkisi olmadığı için 
arzu edilen netice 
alınamamış" dedi. 
Orhangazili 
balıkçılar, İznik 
Gölü’nün sadece 
Orhangazi böl
gesinde değil, İznik 
tarafından da 
kirletildiğine dikkat 
çekerek, İznik’in 
yöneticileri, 
balıkçılar ve koope 
ratifler yetkililerini 
göreve çağırdı.
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Bursa E Tipi 
Cezaevi'nde, bazı 
tutukluları menfaat 
karşılığında yakın
larıyla görüştürdük
leri ve haberleşme 
aracı temin ettikleri 
iddiasıyla gözaltına 
alınan tutuksuz 8 
sanığın yargılan
masında karar çıktı. 
Mahkeme heyeti, 
eski cezaevi müdürü 
A.Ö.'ye 2 yıl 4 ay 22 
gün hapis cezası 
verdi.
Geçen yıl temmuz 
ayında yapılan 
operasyon kap
samında gözaltına 
alınan Bursa E Tipi 
Cezaevi Müdürü 
A.Ö., cezaevi tekstil 
atölyesi infaz koru
ma başmemuru A.Ö. 
(55), infaz koruma 
memuru K.Ö. (35), 
infaz koruma 
başmemuru M.I. (42) 
ve infaz koruma 
memuru M.Y. (40), 
cezaevinde kalan 
hükümlü İ.H.M. (45) 
ile dışarıda olan

Şüpheli paketten oyuncak an tıktı
Bursa'da, Işıklar 
Askeri Hava 
Lisesi'nin önüne 
bırakılan şüpheli 
poşetin içindeki 
oyuncak ayı paniğe 
sebep oldu.
Askeriye yet 
kililerının haber ver
mesi üzerine bomba 
imha ekipleri oyun
cak ayıyı fünye ile 
patlattı.
Olay öğle saat
lerinde Teleferik 
Caddesi üzerindeki 
Işıklar Askeri Hava 
Lisesi önünde 
yaşandı. Askeri 
Hava Lisesi lojman
larının bulunduğu 
binanın önüne kim
liği belirsiz bir 
kişinin bir poşet 
bıraktığını farkeden 
kule nöbetçisi asker

kardeşleri M.A. (28) 
ve M.M. (33) gözaltı
na aldı. Adliyeye 
sevk edilen sanıklar
dan M.İ. ve M.Y. 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bırakılırken, diğer 6 
sanık tutuklanarak H 
Tipi Cezaevi'ne 
konulduktan 8 ay 
sonra tahliye edildi. 
Bursa 1'inci Ağır 
Ceza 
Mahkemesi'nde 
'rüşvet almak ve ver
mek', 'görevi kötüye 
kullanmak', 'ceza
evine haberleşme 
aracı sokmak' ve 
'Taşıt Kanunu'na 

şahsa "dur" çekti. 
Kimliği belirsiz şahıs 
olay yerinden 
koşarak uzaklaşınca 
nöbetçi asker duru
mu amirlerine bildir
di. Güvenlik ka 
merası görüntü

aykırılık' suçlarından 
görülen davanın 
karar duruşmasında 
M.Y., K.Ö., A.Ö. ve 
M.I. hazır 
bulunurken, diğer 
sanıklar ise duruş
maya katılmadı. 
Mahkeme heyeti, 
eski Bursa E Tipi 
Cezaevi Müdürü 
A.Ö.'ye "haksız men
faat sağlamak" 
suçundan 1 yıl 10 ay 
27 gün, "görevi 
kötüye kullanmak" 
suçundan 5 ay, 
"Taşıt Kanunu'na 
aykırılık" suçundan 
ise 25 gün hapis 
cezası vererek hük

lerinden şüpheli 
şahsın eşkalini 
tespit eden askeri 
yetkililer durumu 
polise aktardı. 
Olay yerine gelen 
çok sayıda polis böl 
geyi güvenlik şeri

mün açıklanmasının 
geri bırakılmasına 
karar verdi. İnfaz 
koruma başmemuru 
A. Ö. ile infaz koru
ma memuru K.Ö.'ye 
de "görevi kötüye 
kullanma" suçundan 
5'er ay hapis cezası 
veren mahkeme, 
hükmün açıklan
masının geri bırakıl
masına kara verdi. 
"Rüşvet almak", 
"rüşvet vermek" ve 
"görevi kötüye kul
lanma" suçlarından 
yargılanan diğer 
sanıklar ise tüm 
suçlamalardan 
beraat etti

Erzurum'un Tortum 
ilçesinde yolcu oto
büsünün devrilmesi 
sonucu 5 kişi ha 
yatını kaybetti.
Bülent K. yöneti
mindeki yolcu oto
büsü, Tortum ilçesi 
Ardahan-Artvin- 
Erzurum yol ayrı 
mındaki Aksukapı 
Köprüsü'nden 
dereye devrildi. 
Kazada, 3 kişi olay 
yerinde, 2 kişi ise 
hastaneye 
götürülürken yolda 
öldü, 41 kişi 
yaralandı.
Yaralılar, ambu

dine alarak askeri 
lisenin bulunduğu 
caddeyi kısa süre
liğine trafiğe kapadı. 
Bomba imha uzman 
ekipleri tarafından 
incelenen poşetin 
içindeki şüheli oyun
cak ayı fünye ile pat
latıldı. Üzerinde 
İngilizce "I love You" 
yazan elyaf ayıdan 
etrafa yayılan parça 
lardan numune alan 
olay yeri inceleme 
ekipleri oyuncak 
ayının fotoğrafını 
çekti. Güvenlik kam
erası görüntülerini 
izleyen polis, oyun
cak ayıyı lisenin 
önüne bırakıp kaçan 
şahsın peşine 
düşerken, oyuncak 
ayıya askeri perso 
nel el koydu

lanslarla ve bir 
ambulans 
helikopterle 
Erzurum'daki has
tanelere sevk edildi. 
Bu arada, olay 
yerinde biri dalgıç, 
20 kişiden oluşan 
sivil savunma ve 
arama kurtarma bir
liği ekibi ile 5 kişi
den oluşan UMKE 
ekibi çalışma yaptı. 
Kazada ölen üç 
kişinin Mehmet K., 
Murat T. ve 
Kırgızistan vatan
daşı Ahmedi V. 
olduğu tespit 
edildi.

Ust geçit kullaııılmıvor 
di ve söküldü

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, Canbah 
Mahallesi’ndeki üst geçit kullanılmadığı 
gerekçesiyle belediye tarafından yerinden 
söküldü.
Canbalı Mahallesi’nde işçi ve öğrenciler ile 
Kültür Park’a giden birçok insanın kul
landığı üst geçit yerinden söküldü. Üst 
geçidin yerinde olmadığını gören vatan
daşlar şaşırdı. Üst geçidin TOKİ konutlarına 
taşınacağı öğrenildi.
Belediye Başkanı Ergün Ko, daha önce 
yaptığı açıklamada, ilçe girişindeki üst geçi
di kullanılmadığını tespit ettikleri için 
TOKİ’ye taşıyacaklarını söylemişti.
Canbalı Mahallesi sakinleri, ‘’Bu yapılan 
vatandaşlara saygısızlıktan başka bir şey 
değil. Dünyanın neresinde görülmüş üst 
geçidin kullanılmadığı gerekçesiyle 
kaldırıldığı? Acaba belediye yetkilileri üst 
geçitten geçen insanları mı sayıyor? Bunun 
sınırlaması kaç. Günde kaç kişinin üst 
geçitten geçmesi gerekiyor? Bu kadarına 
da pes” diyerek tepkilerini dile getirdi. 
Üst geçidin şu an nerede olduğu bilin
mezken, konuya tepki gösteren vatan
daşlar, "TOKİ’ye taşınması halinde burada 
da üst geçidi kullananların sayısı 
belediyenin istediği rakama ulaşmazsa, o 
zaman üst geçit nereye taşınacak?” diye 
sordu.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

CTM ABONE OLDUNUZ MU?
ceilIi'Ii lit tiııiı ılıtıl uzııtıl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güıe Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

DemirDöküm’ün toplantısı
Isınma ve soğutma dünyası hepimizi 

ilgilendiren bir dünya.
İşyerlerimizde, evimizde mutlaka bu 

sektörün bir veya birkaç ürünü vardır.
Banyomuzdaki şofbenden, işyerimiz 

deki klimadan, evimizi ısıtan kombiden 
tutun da, radyatör panellerine değin, 
büyük bir yelpazeyi içine alan bu sektör, 
birbirleriyle yarış halinde.

Türkiye'de banyo şofbenleri ile panel 
radyatörde DemirDöküm sektör pazarı 
nın lideri durumunda.

Toplantıda konuşan Pazarlama Müdürü 
Ufuk Atan, çevre bilincinin arttığı bir 
dünyada ısı sistemlerinde çevreye duyar 
lı ve çevreyi kirletmeyen cihazlar olması 
gerektiğini belirtirken, ARGE çalışmaları
na büyük önem verdiklerini söyledi.

Vaillant ile DemirDöküm evliliği 2007 
yılında gerçekleşmiş.

Bozüyük’te bulunan Fabrika bu evlilik
ten sonra büyütülmüş.
Kriz ortamında küçülme yerine büyüme 

hedef alınarak bugüne kadar 726 milyon 
dolarlık yatırım gerçekleşmiş.

Toplantıda konuşmacılar arasında en 
ilgi çekeni Vaillant Group Türkiye Count 
ry Manager'! Christoph M. Grosser oldu.

Christoph, bize dünyanın ekonomik 
gidişi konusunda güzel bir konferans 
verdi.

Bu konuda ayrı bir haber yaparak sizleri 
bilgilendireceğim.

Altan Ticaret Direktörü Osman Tufan ye 
mekte Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa 
Bozbey’in de oturduğu yönetim masasın
da uzun süre kalması, şirketin Gemlik’e 
verdiği önemin bir göstergesiydi sanırım.

Ben, ısı dünyasını konu alan bir toplan
tıya katılmaktan keyif aldım, bilgilendim.

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

5 YIL TECRÜBELİ
GIDA SEKTÖRÜNDE DENEYİMLİ 

MUHASEBECİ ve 
KAZAN YAKMA YETKİ 

BELGESİNE SAHİP TECRÜBELİ 
BUHAR KAZANI YAKMA İŞİNDEN 

ANLAYAN ELEMAN ARANIYOR 
GÜNGÖR ZEYTİNCİLİK

Tel: 51414 53 
Fax: 512 20 38
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Isıtma ve Soğutmada 
Yeni Trend Demir Dö 
küm Pazarlama ve 
Satış Müdürü Ufuk 
Atan, ısıtma ve 
soğutmada yeni 
konseptin enerji 
verimli liği olduğunu 
söyledi.
Atan, "Son yıllarda 
ürünlerde özellikle 
çevre bilincinin yanı 
sıra, enerji verimliliği 
ön plana çıkmakta. 
Artık enerji harca
malarını kontrol altın
da tutmak durumun
dayız. Çünkü sınırlı 
enerji kaynakları kul
lanıyoruz. Bunun da 
alternatifi güneş ve 
rüzgar gibi yenilene 
bilir enerji elde et 
mekten geçiyor." 
dedi.
DemirDöküm, 
yaşanan yenilikleri 
Bursa'da düzenlenen 
toplantı ile anlattı. 
Bursa Hilton Otel'de 
düzenlenen tanıtım 
toplantısına, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkan yarndımcçısı, 
Bursa Nilüfer 
Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey, 
Vaillant Group 
Türkiye Country 
Manager'! Christoph 
M. Gros ser ile 
DemirDöküm Pazar 
lama ve Satış Müdü 
rü Ufuk Atan, Demir 
Döküm üst yönetimi 
ile bölge yöneticileri 
ile bayiler ve vatan* 
daşlar katıldı. 
Toplantı öncesinde 
basın mensuplarının 
sorularını cevaplayan 
Pazarlama ve Satış 
Müdürü Ufuk Atan, 
son üç yıldır Demir 
Döküm1 de çok 
önemli değişimler 
yaşandığını 
belirterek, "Özellikle 
üretim tesisleri mizi 
ve kalite sistemleri 
mizi yeniledik. Servis

da önemli değişimler iyi geçti bu sektör doğu pazarları yeni
ve yenilikler oldu. Bu 
yenilikleri de BursalI 
lara ve sektördeki 
temsilcilere anlatmak 
için bu tür toplantılar 
yapıyo ruz." dedi.

SON 5 YILDA 
726 MİLYON TL'lik 
YATIRIM 
DemirDöküm’ün 2007 
yılında Vaillant grup 
tarafından satın 
alındığını hatırlatan 
Ufuk Atan, şunları 
söyledi: "O yıldan 
sonra yeni bir klima 
fabrikası ve güneş 
enerjisi sistemi fab
rikası yapıldı. Bütün 
bayilik ve yetki satıcı 
lık sistemi tamamen 
yenilendi. Bütün bun 
lar fabrika ve kapa
site artırımları gibi 
alanlarda son 2007 
yılından bu yana 726 
milyon TL'lik yatırım 
yapıldı. Bu yatırım 
Türkiye ısıtma sek
töründe yapılmış en 
büyük yatırımdır. Her 
yıl bu yatırımlar 
devam ediyor." 
DemirDöküm’ün
Türkiye ısıtma ve 
soğutma sektörünün 
lider kuruluşu 
olduğunu anlatan 
Atan, şöyle devam 
etti: "Kombide yüzde 
30'lar seviyesinde bir 
pazar payımız var. 
Üründen ürüne fark
lılar olsa da yüzde 25 
ila 30'lar arasında 
Pazar payımız var. 
Bütün ürün payların
da Türkiye iklim- 
lendirme sektörünün 
lider kuruluşudur." 
2011 yılının kendileri 
için çok iyi geçtiğini 
anlatan Ufuk Atan, 
"Çünkü doğalgaz 
sektörü çok 
hareketli. Şu anda 
60'dan fazla il doğal
gaz kullanıyor. Bu 

için. Klima sektörü 
içinde çok iyi geçti.
2011 yılında önceki 
yıllardaki krizden 
dolayı yaşanan 
ertelemelerden sonra 
2011 bir patlama 
yapandı. 2012'de çok 
iyi geçiyor ama 
2011 'de ki zıplama 
henüz yakalanamadı. 
Ancak biz ikinci 6 
aydan çok ümitliyiz. 
Sezonu geliyor ısıt
ma ve klima sezonu 
çok hareketli geçiyor. 
Özellikle ısıtma sek
törü çok hareketli 
sektör." dedi.

201TDE 500 MİLYON 
TL'LİK CİRO
2011 yılında yüzde 30 
büyüme yakaladık
larını anlatan Ufuk 
Atan, 2012'de ise 
yüzde 35 büyüme 
hedefleri olduğunu 
söyledi. 2011'de iç 
piyasada 500 milyon 
TL civarında ciro 
elde ettiklerini anla
tan Atan, 2012'de ise 
yüzde 35'lik büyüme 
ile yeni bir ciro 
yakalamak istedik
lerini dile getirdi.

100 MİLYON 
EURO'LUK 
İHRACAT 
DemirDöküm 
Pazarlama ve Satış 
Müdürü Ufuk Atan, 
toplam ihracat 
rakamlarının 100 
milyon euro seviye 
sinde olduğunu vur
gulayarak, "Bu ana 
hedef ülkeler ve
Vaillant grup ülkele 
rine yaptığımız ihra
cat var. Bu potan
siyeli de yıldan yıla 
geliştirmeye çalışı 
yoruz. Yeni pazarlar 
da var. Ortadoğu 
bizim için öncelikli 
pazarlar. Afrika 

gündemimizde. 
Ayrıca Güney 
Amerika'da bizi 
önemli projelerimizi 
var." diye konuştu.

YENİ KONSEPT 
ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
Toplam pazar olarak 
53 ülkeye ihracat 
yaptıklarını anlatan 
Ufuk Atan, sözlerini 
şöyle noktaladı: "Son 
yıllarda ürünlerde 
özellikle çevre bilin 
cinin yanı sıra enerji 
verimliliği ön plana 
çıkmakta. Artık bizim 
enerji harcamalarını 
kontrol altında tut
mak durumundayız. 
Çünkü sınırlı enerji 
kaynakları 
kullanıyoruz.
Bunun da alternatifi 
yenilene bilir enerji 
elde etmekten 
geçiyor. Bunların 
başında da güneş 
enerjisi ve rüzgar 
enerjisi.
Biz de bundan dolayı 
güneş enerjisi ve 
klima tesisi kurduk. 
Sektörün yenilene 
bilir enerjiye doğru 
gideceğini düşünü 
yoruz.
Mesela yoğuşmalı 
ürünler artıyor. Biz 
de Ar-Ge prog ram
larımızı bu sistem 
üzerine yoğunlaştır
maya başladık." 
Bursa Hilton Otel’de 
yapılan bayiler ve 
tesisatçılar toplan- . 
tısına, Gemlik 
Demirdöküm Bayii 
Altan Ticaret adına
Osman Tufan, 
Ertan öz kar deş ve 
DemirDöküm Satış 
Noktası Bayii MED 
Mühendislik sahibi 
Halit Bulama ile 
gazetemiz sahibi 
Kadri Güler 
katıldı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Mu Minili iı siırt Judocu M Balkan
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, ‘Her 
Yerde Tiyatro, Her 
Yer Tiyatro’ projesi 
kapsamında, ‘Adını 
Temaşa Koyduk’ 
adlı oyununu, çevre 
yerleşim yerlerinde 
sahnelemeye devam 
ediyor.
Bu yıl “Her Yerde 
Tiyatro, Her Yer 
Tiyatro” projesi kap
samında yaz tur
nesinin ilk turunda 4 
bin seyirciye ulaşan 
Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, ‘Adını 
Temaşa Koyduk’ 
adlı geleneksel 
seyirlikle yaz tur
nesinin ikinci 
turuna, 24 Temmuz 
Sah günü 
Selçukgazi’den 
başlayacak. ‘Adını 
Temaşa Koyduk’ 
adlı oyun, Ramazan 
ayında da farklı 
çevre ilçe ve beldel
erde izleyiciyle 
buluşacak.
Geleneksel metinler
den yola çıkılarak 
derlenen ve E. Ertan 
Akman tarafından 
sahnelenen oyunda 
E. Ertan Akman, 
Tayfun Özeren, 
Bülent Uçar, Günay 
Y. Güney, M. Eren 
Topçak, Fatih Ateş, 
Kazım Güçlü, Uğur 
Serener, Altuğ

Görgü, Murat 
Liman, Nihal 
Türksever, Müge 
Açıkdüşünenler, 
İpek Zeylan ve Ebru 
Ergüç rol alıyor. 
Karagöz ve Hacivat 
ile Kavuklu, Pişekâr, 
Zenneler, Tosun, 
İbiş, Hokkabaz, 
Leyla ile Mecnun’un 
da modern bir 
yorumla sunulduğu 
oyun, BursalIlara 
neşeli anlar yaşata
cak. Kanto ve 
şarkılarla da ren
klenecek gösteri; 
Geleneksel Türk 
Tiyatrosu’nun gölge 
oyunu, ortaoyunu, 
İbiş ve Tuluat oyun
larından sahnelerle, 
Yeşilçam filmlerine 
gönderme yapan bir 
‘Leyla ile Mecnun’ 
uyarlamasıyla son 
buluyor.
Yaz turnesi 2. tur 
programı

24 Temmuz Sah - 
Selçukgazi
25 Temmuz Çarşam
ba - Mudanya
26 Temmuz 
Perşembe - Kumla 
27 Temmuz Cuma - 
Baraktı / Keleş
31 Temmuz Salı - 
Kestel
1 Ağustos Çarşam
ba - Nilüfer Köy 
2 Ağustos 
Perşembe - • 
Güzelyalı
3 Ağustos Cuma - 
Gürsu
7 Ağustos Sah - 
Konaklı
8 Ağustos Çarşam
ba - İnegöl
9 Ağustos 
Perşembe - Armut 
Köy
10 Ağustos Cuma- 
Harmancık
15 Ağustos Çarşam
ba - Gemlik
16 Ağustos 
Perşembe - Tahtalı

2012 Yıh Judo 
Balkan Şampiyonası 
07-08 Temmuz 2012 
tarihlerinde 9 Ülke
den, Sıkletlerinde 
ülkesinin en iyisi 
olan 250 Sporcunun 
katılımıyla Bulgaris 
tan’ın Shven 
kentinde yapıldı.
20 Haziran-04 
Temmuz tarihleri 
arasında Çankırı 
Judo Kamp Eğitim 
Merkezinde 108 
Sporcu ve 12 
Antrenörle Kampa 
başlayan Yıldız 
Judo Milli Takımı’na 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü 3 bayan, 2 
erkek sporcusu ve 
Antrenör İsmail 
Yıldız ile katıldı.
04 Temmuz 2012 
Tarihinde Türkiye 
Yıldız Judo Milli

Takımı 12 Antrenör 
ve 9 erkek, 9 bayan 
olmak üzere 18 
sporcu ile Balkan 
Şampiyonasına 
katılmak için Çankırı 
Judo Kamp Eğitim 
Merkezinden 
Bulgaristan’ın 
Shven Kentine 
hareket etti.
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Judo Takımı 
Antrenörü İsmail 
Yıldız ve 36 Kg 
Türkiye Judo 
Şampiyonu Melike 
Alanko , (+) 63 Kg 
Ağır sıklet Türkiye 
Judo Şampiyonu 
Semanur Erdoğan 
da Türkiye’yi temsil 
etmek için Milli 
Takım kafilesi ile 
birlikte yola çıktı. 
(+)63 Kg’da 
Semanur Erdoğan

İlk turda 
Sırbistan’dan Sara 
Şlavkoviç’e yenildi. 
İkinci Turda Bosna 
Hersekli Nina 
Balaban’ı yendi. 
Üçüncü turda 
Bulgaristan’dan 
Boryana 
Borisova’ya yenil
erek Balkan 5.si 
oldu. 36 Kg’da 
Melike Alanko İlk 
turda 
Montenegro’dan 
Tamara Gardaseviç' 
i, ikinci turda Bosna 
Hersek’ten Adna 
Sejkanoviç’i yendi. 
Üçüncü turda 
Romanya’dan Tania 
Ene’ye yenilerek 
Balkan 3.sü oldu. 
Türkiye toplamda 1 
Alltın, 1 Gümüş, 8 
Bronz Madalya 
alarak takım halinde 
Balkan 5.si oldu.

Camilerde Ramazan temizliği
Gemlik 
Belediyesi’nin ilçe 
ve köylerinde organ
ize ettiği ve periyo
dik olarak gerçek
leşen cami ve cem 
evi temizliği yaz 
aylarında da devam 
ediyor. İlçe ve köy
lerindeki 43 camiinin 
yanı sıra bir cem 
evini de kapsayan 
yaz ayları temizliği 
yaklaşan ramazan 
ayı nedeniyle yoğun 
bir tempoya kavuş
tu. Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın talimatıyla 
tüm camii ve cem 
evinde titiz bir çalış
ma başlatıldı.
Sonbahar, Kış ve İlk
bahar temizliklerinin

dışında yaz ayların 
da da devam eden 
proje kapsamında

camilerin ve cem 
evinin halıları 
yıkanıp, avizeleri

temizleniyor.
Temizlik İşleri
Müdürlüğü gözeti

minde gerçekleşen 
temizlik çalışmaları 
kapsamında ayrıca 
abdesthaneler, şadır
vanlar, Kuran 
Kursları, tuvaletler 
ve cami duvarları da 
stabilize edip, 
yıkanıp, dezenfekte 
ediliyor. Ramazan 
ayına kadar bitirile
cek olan temizlik 
çalışmalarının 
periyodik halde 
süreceği ifade 
edildi. Çalışmalar 
kapsamında camiiler 
ve cem evi ramazan 
ayı süresinde de 
kontrol altında tutu
lacak ve gerekli 
olduğu yerde temiz
lik müdahalesi 
yapılacak.

KAYIP
HUGIN ALPHA 
ER-420 T NOLU

YAZAR 
KASAMIN 

RUHSATINI 
KAYBETTİM 

HÜKÜMSÜZDÜR 
GÜMÜŞ AYAK

AYAKKABI 
TEKS. LTD. ŞTI

J MA
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından ba 
“Suyunu Boşa Harcama 
kampanyasına su tunatın- 
önlenmesi için su d» m*
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Bursa'Ja 1576 finna Knnrtıt. 42 J Kanandı
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO), Bursa'da 
2012 yılının ilk 
yarısında açılan- 
kapanan şirket veri
lerini açıkladı. 
Bursa'da yılın ilk 6 
ayında yeni açılan 
şirket sayısı 2011'in 
aynı dönemine göre 
yüzde 20 azalırken, 
kapanan şirket 
sayısı da yüzde 15 
azaldı. İlk 6 ayda 
Bursa'da 1576 yeni 
şirket kurulurken 
427 şirket kapandı. 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Celal Sönmez, 
ekonomide geçen 
yılın son çeyreğinde 
başlayan yumuşak 
inişin, açılan- 
kapanan şirket ista
tistiklerine de yan
sıdığını söyledi. 
Bursa'da bu yılın ilk 
altı ayında açılan şir
ket sayısının yüzde 
20 azaldığını, buna 
karşılık kapanan şir
ket sayısının da 
yüzde 15 düştüğünü 
ifade eden Sönmez, 
"Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
tarafından tutulan 
ülke genelindeki 
istatistiklere göre bu 
yılın ilk beş ayında 
ülke genelinde 
açılan şirket sayısı 
yüzde 24.1 azaldı. 
Aynı şekilde ülke 
genelinde kapanan 
şirket sayısı yüzde 

3.5 geriledi. Türkiye 
geneli ile kıyaslar 
sak, Avrupa'daki kriz 
kaynaklı düşük ihra
cat performansımıza 
rağmen Bursa 
olarak ülke ortala
masından daha iyi 
bir performansımız 
olduğunu söylemek 
mümkün. Çünkü 
BursalIlar girişimci 
liği bir hayat 
Felsefesi olarak 
algılıyor" dedi. 
Sönmez, bu yıl 
açılan-kapanan şir
ket istatistiklerini 
yorumlarken, yeni 
Türk Ticaret Kanu 
nu'nun olası etkileri
ni de dikkate almak 
gerektiğini sözlerine 
ekledi. "Yeni 
Kurulan-Kapanan 
Firma 
İstatistikleri"nin 
2012 yılı 6 aylık 
sonuçlarına göre, 
yılın ilk yarısında, 
Bursa'da 1576 firma 
kuruldu, 427 firma 
kapandı. Bursa'da 
bir önceki yıl aynı 
döneminde 1964 
firma kurulmuş, 504 
firma da kapanmıştı. 
Buna göre 2012 
yılının ilk yarısında 
yeni kurulan firma 
sayısında bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 20, 
kapanan firma 
sayısında ise yüzde 
15 oranında düşüş 
gözlendi. Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası'na 11 Temmuz 
2012 itibariyle 32 bin 

973 kayıtlı üye 
bulunuyor.
2012'nin ilk yarısın
da açılan firmaların 
sektörel dağılımında 
sırasıyla, inşaat ve 
yapı kooperatifleri, 
tekstil ve konfeksi 
yon, gıda-tarım ve 
hayvancılık ile 
makine-metal 
sanayii sektörleri 
göze çarpıyor. Aynı 
dönemde şirket 
kapanışlarının en 
fazla yaşandığı sek
törler sırasıyla tek
stil ve konfeksiyon, 
inşaat ve yapı koop
eratifleri ile gıda- 
tarım ve hayvancılık 
sektörü oldu.
BTSO tarafından 
açıklanan istatistik
lere göre, 6 aylık 
dönemde kurulan 
1576 yeni firmanın 
961'i limited şirket 
statüsünde. Yeni 
kurulan limited şir
ketlerin toplam için
deki payı yüzde 61'i 
buluyor. 2012 yılı ilk 
6 ayında yeni kuru
lan firmaların statü
leri incelendiğinde, 
961 limited şirket, 
423 şahıs firması, 
164 anonim şirket, 
26 kooperatif, 1 
kollektif ve 1 kamu 
firmasının kurul
duğu görülüyor.
Bursa'da ilk 6 ayda 
açılan firmaların 
toplam sermayeleri 
569 milyon 431 bin 
TL olarak gerçek
leşti. 2012 yılı ilk 6 
ayında yeni kurulan 

firmaların sermaye 
terine göre sektörel 
dağılımları ince
lendiğinde inşaat ve 
yapı kooperatifleri 
ilk sırada yer alıyor. 
İnşaat ve yapı koo 
peratiflerinin ser
maye toplamları 39 
milyon 594 bin TL'ye 
ulaşırken, makine ve 
metal sanayii şirket
lerinin toplam ser
mayeleri 21 milyon 
89 bin TL'ye, tekstil- 
konfeksiyon sek
töründeki firmaların 
toplam sermayeleri 
20 milyon 585 bin 
TL'ye, gıda-tarım ve 
hayvancılık şirket
lerinin sermayesi 14 
milyon 651 bin TL'ye 
ve otomotiv ana ve 
yan sanayi fir
malarının ser
mayeleri de 8 milyon 
279 bin TL'ye ulaştı. 
ŞİRKETLERİN 
ORTALAMA 
ÖMÜRLERİ 
AZ DA OLSA 
YÜKSELİŞTE 
Verilere göre 
kapanan şirketlerin 
ortalama ömürleri az 
da olsa yükseldi. 
Şirketlerin ortalama 
kapanma 
yaşı 2008'de 8 iken, 
2009'da 7,70'e ve 
2010'da 7,50'ye indi. 
2011 yılında az da 
olsa bir artışla şir
ketlerin ortalama 
ömrü 7,80'e yüksel
di. Bu rakam, dünya
da 12.5 olan ortala
ma şirket ömrünün 
çok altında.

TED Mersin Özel 
İlköğretim Okulu'n 
dan Nezihe Ezgi 
Menzi, Ortaöğretime 
Yerleştirme Puanına 
göre birinci oldu. 
İlköğretim 8. sınıf 
öğrencilerinin girdi 
ği Seviye Belirleme 
Sınavı'nın (SBS) 
sonuçları açıklandı. 
Adaylar sonuçları 
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı'nın internet 
sitesinden öğrene 
bilecek.
Sınava ilişkin 
sayısal bilgilere 
bakıldığında 
sınava 1 milyon 98 
bin 285 aday başvu
ruda bulundu.
Sınava giren aday 
sayısı ise 1 milyon 
75 bin bin 533 
olarak belirlendi. 17 
adayın ise sınavı 
iptal edildi.
İkili kopyadan iptal 
edilen test sayısı 
468 olurken, yine 
ikili kopyadan bazı 
testleri iptal edilen 
aday sayısı ise 403 
olarak tespit edildi. 
18 aday ikinciliği 
paylaştı
2012 SBS'de tüm 
soruları doğru ya 
pan öğrenci sayısı 
677 iken, sınıf puanı 

500 olan öğrenci 
sayısı 449 olarak 
belirlendi.
2012’ye göre tercih 
yapabilecek öğrenci 
sayısı 1 milyon 42 
bin 148 oldu. 2012 
OYP'ye göre bir kişi 
birinci olurken, 18 
kişi ikinci, bir kişi de 
üçüncü oldu.
Üç yıl boyunca tüm 
soruları doğru ya 
pan öğrenci sayısı 
21, sınıf puanı 500 
olan öğrenci sayısı 
ise 18 olarak tespit 
edildi.
Tercihler 1-8
Ağustos tarihleri 
arasında yapılacak 
Orta öğretim 
Yerleştirme Puanı 
(OYP) 196 ve üstü 
olup tercihte bulun
abilecek tüm öğren
ciler, yerleş tirme 
işlemleri için tercih
lerini 1-8 Ağustos 
2012 tarihleri arasın
da yapabilecek.
Adaylar tercih ve 
yerleştirme e- 
kılavuzuna "http: 
//oges.meb. gov.tr" 
adresinden ulaşa
bilecek.
Yerleştirme işlemleri 
için öğrencilerden 
eh fazla 10 tercih. 
alınacak. ’
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AVRUPA KENTLERİNDEN ESİNTİLER (5) 
Prag (Tarih, kültür ve sanatın merkezi)

Dünden devam 
Saatin etrafında 4 

tane kukla vardır. 
Bu kuklalar insan
lara neleri yapma
maları gerektiğini 
anlatır.

Soldan en başta
ki, elindeki aynayla 
kendine bakar; 
' kendini beğen
mişliği” sembolize 
eder. Onun yanın
daki kukla, elinde 
altın torbası olan 
bir Yahudi’dir; 
"cimriliği” sem
bolize eder. Bir 
yandaki kukla ise 
iskelettir; “yaşama 
karşı isteksizliği” 
anlatır. Sonuncu 
kukla, elinde man
doline benzer bir 
müzik aleti bulu
nan ve Türk’e ben
zetilen adam da; 
"gece hayatına ve 
sefahate düşkün
lüğü” anlatır. 
Kısacası bu kuk
lalar, kendini 

beğenmiş, cimri, 
yaşama karşı istek
siz ve sefahate 
düşkün olmayın 
der.

Saatin altında da 
insanlara yap
maları gerekenleri 
anlatan 4 kukla 
vardır. Bu kuklalar 
da, bilime, adalete, 
astronomiye ve 
eğitime önem 
verme konusunda 
bizleri uyarır.”

Her saat başı, 
Astronomik Saat 
Kulesinin bulun
duğu alan bir 
bayram yerine 
dönüşüyor. Gelen 
turistler bu ilginç 
olayı saptamaya 
çalışır. Bu meydan
da saat başla rında 
yer bulabil mek 
için önceden 
gelmek gerekiyor. 
Yoksa saati yakın
dan göremezsiniz.

Bu sırada Isa’nın 
12 havarisi açılan 
iki küçük pence 
renin önünden 
geçerek ufak bir 
gösteri yapıyor. 
Horozun ötmesiyle 
gösteri sona eri 
yor.

Kent meydanına 
her gelişimizde 
Prag’a hayran
lığımız artıyor. 
Rehberimiz farklı 
caddelerden, yol
lardan bizi getir
erek kenti bütün 
yönleriyle tanı
mamızı istiyor. 
Bazen insan sora- 
madan edemiyor, 
bunca tarihi yapı 
ve heykeller bunca 
zaman nasıl korun
muş ve bir kültür 
mirası olarak 
Dünya’ya 
kazandırılmış? 
Toplumların sanata 
verdiği önemin 
göstergesi değil mi 

bu durum?
ÇEK 

CUMHURİYETİ’NİN 
KAPLICALAR 
MERKEZİ 
KARLOVY VARY 
(2.Gün)

Sabah kah
valtısından sonra 
otelden ayrılıyoruz. 
Bu gün bir başka 
güzel kenti göre
ceğiz.

Bu gezide Çek 
Cumhuriyeti’nin 
kaplıcalarıyla ünlü 
şehri Karlovy 
gezilecek. Burayı 
Atatürk, Karl Marx, 
Bethooven ve 
Mozart gibi nice 
ünlü ziyaret 
etmiştir. Bu 
hotellerde kalan 
devlet adamları ve 
sanatçıların anısı
na duvarlara küçük 
tabelalar asılmış. 
Kimin, nerde, ne 
zaman kaldığı 
belirtiliyor.

Burada 12 termal 
kaynak bulunmak
tadır. Sıcaklıkları 
30C-70C arasında 
değişmektedir.

Çok önceleri adı 
sanı bilinmeyen bir 
yer. Vadinin içinde, 
yeşillikler arasına 
gizlenmiş, şirin, 
güzel ve büyülü bir 
kent. 4.Carls 

zamanında bir rast
lantı sonucunda 
keşfedilmiştir. Bu 
bölge bir av alanı 
olarak kullanılmak
taymış.

Carls adamları ve 
av köpekleriyle ava 
çıkar. Bir süre 
sonra köpeklerin 
havlamaları duyu
lur.

Yaralı bir geyik su 
birikintisine girmiş, 
çıkamamaktadır. 
Köpekler onun için 
havlamaktadır. 
Avcılar geyiği 
çıkarmak için suya 
girdiklerinde suyun 
alabildiğine sıcak 
olduğunu anlarlar. 
Bu olaydan sonra 
araştırmalar yapılır 
ve buralarda sıcak 
su bulunduğu 
anlaşılır. 4.Carls 
zamanında tesisler 
yapılmaya başlanır. 
Zaman içinde pek 
çok hotel yapılır. 
Bu yapılar hem bir 
sanat şaheseri 
hem de doğayla 
uyumlu yapılardır.

Karlovy Vary’in 
tam ortasından 
küçük bir ırmak 
akmakta ve kenti 
ikiye ayırmaktadır. 
Rehberimizin anlat
tığına göre Rus 
işadamları kara 

para aklamak için 
buralarda büyük 
yatırımlar yaparak 
büyük tesisler kur
muşlardır.

Kenti Dünya’ya 
tanıtan sadece ter
mal suları değil, 
doğa güzelliği ve 
yapıların mimari 
özelliğidir.
Atatürk de burada 

kalan devlet 
adamlarından 
biridir. Kaldığı 
hotelin duvarına 
ismi yazılarak 
ölümsüzleştir- 

ilmiştir. Yalova’daki 
kaplıcaların kurul
masında 
Atatürk’ün buradan 
esinlendiği 
söylenir.

Karlovy Vary ter
mal kenti olmasına 
karşın aynı zaman
da bir kültür 
şehridir. Burada 
filmler çekilir, 
sanat etkinlikleri 
düzenlenir. Aynı 
zamanda kristalin 
de merkezidir, 
alışveriş için 
oldukça uygun bir 
yer. Buranın kâğıt 
helvasından da söz 
edilebilir.
Akşam Prag’a 

dönüyoruz. Biraz 
da Prag’dan söz 
edelim.

Devamı yarın...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

II I 
« W IEMEE 
İWETİNE®E 
GÜLER aiftNS

MATBAACILIK - YAYINCILIK- 
REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak _ 
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83
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Ramazanıla pastırma zamlanacak
Pastırmasıyla ünlü 
Kayseri'nin Ticaret 
Borsası Başkanı 
Ünlü, Ramazan ayın
da et ve sucuk fiyat
larında artış olmaya
cağını, ancak pastır
mada yüzde 10 
seviyelerinde bir 
zam beklediklerini 
söyledi.
Kayseri Ticaret 
Borsası Başkanı 
Şaban Ünlü, 
Ramazan ayında et 
fiyatlarında her hangi 
bir fiyat artışının söz 
konusu olmadığını 
belirtti. Pastırma ve 
sucuk fiyatlarının da 
et fiyatları ile orantılı 
olduğunu hatırlatan 
Ünlü, perakende 
sucuğun 25-30, but

pastırmanın 50-55 ve 
sırt pastırmanın 55- 
60 liradan satıldığını 
belirterek, şunları 
kaydetti: "Et ve 
sucukta Ramazan 
Ayı'na özel bir fiyat 
artışı olmayacağını 
öngörüyoruz.
Sadece pastırma 
fiyatlarında en fazla 
yüzde 10 artış ola

bilir. Söz konusu 
artış da bizim eli 
mizde olmayan 
nedenlerden dolayı 
olabilir. Çünkü biz bu 
mübarek ayda her 
sofraya pastırma ve 
sucuk girmesini 
isteriz."
Ramazan ayında 
piyasaya bir çok et 
ürünü gireceğini de 

hatırlatan Ünlü, 
vatandaşı sağlıklı 
ürünler kullanma 
noktasında uyardı. 
Piyasada hem sağlık 
açısından, hem de 
dini açıdan uygun 
olmayan ürünlerin 
bulunduğunu vurgu
layan Ünlü, 
"Vatandaşlarımıza 
güvenilir markalar
dan alış veriş yap
masını öneriyorum. 
Zira piyasada çok 
sayıda sucuk ve 
pastırma üreten 
firma var. Ama 
Kayseri'mizde bu 
konuda korkulacak 
bir durum yok.
Çünkü Kayseri’de 
kalitesiz marka yok" 
diye konuştu.

Boıçlar Karnımı taıtısma yaıattı

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

ELEMAN
COPY CENTER’DE 

ÇALIŞACAK GRAFİK 
TASARIM YAPABİLEN 

VE MÜCELLİT ELEMAN 
ARANIYOR

Müracaat Tel : 
513 56 82

Yeni yürürlüğe giren 
Borçlar Kanunu'nun 
584. maddesi büyük 
tartışma yarattı. 
Çünkü; eşlerden 
birinin başkasına 
kefil olabilmesi için 
artık diğerinin onayı 
aranıyor.
Özellikle ortaklı şir
ketlerin tedirginliği 
artarken, eşlerin ticari 
hayattaki tüm detay
ları öğrenecek olması 
da boşanmaları ve 

Köklü ve Tecrübeli olan 
Uluslararası Gemi Acentemizde 
(RoRo - Konteyner- Kuru yuk 

Gemilerinde) görevlendirilmek üzere “Bay” 
Gemi Acente Personeli aranmaktadır.

İstenilen Özellikler;
- Min.1 Yıl Acente Tecrübesi olan 
- Gümrük Mevzuatından anlayan, 

* Gemlik’te ikamet eden/edebilecek (2 kişi), 
• 40 yasını aşmamış, ■ Askerliğini yapmış, 

■ İngilizce İletişim ve Yazımda 
Zorlanmayan (Konuşma/Yazma).

İlgilenen arkadaşlarımızın 
CV’lerini (fotoğraflı) aşagidaki 

özel adrese göndermelerini rica ederiz. 
marine-job@hotmail.com 

Tüm başvurular gizli tutulacaktır.

nikahsız evlilikleri 
artırabilir. Yeni Borç 
lar Kanunu, 1 Tem 
muz itibarıyla resmen 
yürürlüğe girdi. Yeni 
kanunun bazı mad
deleriyle ilgili tartış
malar sürerken, 584. 
madde 'evde gergin
lik' yarattı. Söz konu 
su maddeye göre 
eşlerden birinin kefil 
olabilmesi ya da 
kredi çekebilmesi için 
diğerinin 'yazılı rızası' 

gerekiyor.
EŞİNLE İYİ GEÇİN! 
Bunun son örneği; 
İstanbul'da Step 
Halı'nın sahibi Cem 
Şengör'den geldi. 
Yasa resmen yürür
lüğe gireli daha 1 
hafta olmuşken Cem 
Şengör, kendi gibi iş 
hayatının içinde olan 
eşi Ayşegül Yürekli 
Şengör'den 3 kez 
muvafakat almak 
zorunda kaldı. Cem 
Şengör, sadece bir 
örnek...
İş dünyasının önde 
gelen isimlerinden 
bazıları bu maddeye 
destek verse de 
çoğunluk karşı... 
Bazılarına göre ise bu 
kefillik için eşten izin 
alma zorunluluğu 
'erkekliğe dokunan' 
bir madde ve ayrıca 
bankaların lobisi... 
"Boşanmalar ve 
evlilik anlaşmaları 
artar" diyen de var, 
"Eşi ile arası açık 
olanın işi zor diyen" 
de...
Normalde bir şirket 
ortağı bankadan kredi 
aldığında, herhangi 
bir şekilde ev veya 
araba aldığında eşin
den rıza veya onay 
istenmiyor. Ama ticari 
hayatta bankaların 
neredeyse tamamı 
şirket borçlanırken 
şirketin diğer ortağın
dan da imza istiyor.

elm& seKeri
KREŞLERİ ..........

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU 

€ĞİTİMD€l3.YIL
AVANTAJLARIMIZDAN 

YARARLANIN

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

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

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

5I7 I9 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

mailto:marine-job@hotmail.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Pazarlara elektronik anı! İsle emeklinin intibalı zamları
Yeni yönetmelik 
semt pazarlarını 
baştan aşağı 
değiştirecek. Semt 
pazarları yönet
meliğe bağlandı, 
sebze ve meyveye 
künye zorunluluğu, 
kefeli tartıya yasak 
geldi.
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı'nın yeni 
pazar yeri yönet
meliğine göre, artık 
semt pazarlarında 
elektronik tartı kul
lanılması zorunlu 
olacak Tüketiciler, 
satın aldıkları ürün
lerin ağırlığını pazar 
giriş ve çıkışlarına 
yerleştirilecek elek
tronik tartılarda 
kontrol edebilecek. 
Bakanlığın, "Pazar 
Yerleri Hakkında 
Yönetmeliği" Resmi 
Gazete'de yayımla
narak yürürlüğe 
girdi’
Buna göre, pazar 
yerleri, imar planın
da belirlenmiş alan
larda yönetmelikte 
belirtilen asgari 
koşulları taşıyacak 
şekilde belediyeler 
tarafından kurula
cak. Gerçek veya 
tüzel kişiler tarafın
dan pazar yeri kuru
lamayacak.
Semt pazarının 
kurulmasında, 
tüketici piyasasının 
büyüklüğü, ulaşım 
imkanları, semt 
pazarı sayısı ve 
bunların birbirlerine 
yakınlığı ile semt 
pazarının çevreye, 
altyapıya ve trafiğe 
getireceği yükler ile 
can ve mal güven

liği riski göz 
önünde bulunduru
lacak. Semt pazarı 
kurulan yerlerde, 
üretici pazarı semt 
pazarı ile aynı gün 
de kurulamayacak. 
Pazar yerleri, 
belediyelerce 
işletilecek ve bu 
yetki devredile
meyecek. Ancak, 
pazar yerlerinin 
işletilmesine ilişkin 
bazı hizmetler, 
yönetmelik ve ilgili 
mevzuat hükümler
ine aykırı hüküm 
içermeyecek şek
ilde yapılacak belirli 
süreli protokoller ile 
meslek kuruluşları 
eliyle yürütülebile- 
r-Aİr
KEFELİ TARTI 
TARİHE KARIŞIYOR 
Pazar yerlerinde 
pazarcı ve üretici 
satış yerleri, zabıta 
bürosu, çöp topla
ma yeri, aydınlatma 
sistemi bulunması 
zorunlu olacak.
Ayrıca bu yerlerde 
elektronik tartı kul
lanılması ve güven
lik kamerası bulun
ması da gerekecek. 
Satış yerlerinin alan 
büyüklüğü ve kul
lanımı ile buralarda

ki tezgahların ebat 
ve biçimine ilişkin 
özellikler, mal 
teşhirini olumsuz 
etkilemeyecek, 
alışveriş için yeterli 
geçiş yolları bıraka
cak ve pazar yerler
ine standart bir 
görünüm kazandıra
cak şekilde ilgili 
meslek kuruluşu
nun görüşü alınarak 
belediye encü
menince belir
lenecek. Pazar yer
lerinde oluşan çöp
lerin kaldırılıncaya 
kadar tutulacağı 
çöp toplama yeri, 
pazar yerinin uygun 
bir yerinde oluştu
rulacak. Çöp topla
ma yerlerinin kapa
sitesi, pazar yerinin 
büyüklüğü ve iş 
hacmine göre belir
lenecek.
Pazar yerlerinde 
faaliyet gösterenler 
ile tüketicilerin can 
ve mal güvenliğini 
sağlanması amacıy
la, pazar yerlerinin 
kapasitesi göz 
önünde bulunduru
larak yeterli sayı ve 
özellikteki güvenlik 
kameraları uygun 
alanlara yerleştirile
cek.

Emekliler arasındaki 
maaş farkını 
ortadan kaldırmak 
amacıyla 1.9 milyon 
emeklinin intibak 
farkları 
hesaplanıyor. 
10 ila 339 lira 
arasında yapılacak 
intibak zamları 
2013’ten itibaren 
maaşlara 
yansıtılacak.
Emekliler arasında 
emeklilik yılından 
kaynaklanan maaş 
farklarını ortadan 
kaldırmayı 
amaçlayan intibak 
kapsamında, 
emeklilerin 
dosyaları tek tek 
inceleniyor. 2013 
yılında yapılacak 
fark ödemeleriyle 
1.9 milyona yakın 
emeklinin mağ
duriyeti giderilmeye 
çalışılacak.
Habere göre eşit 
prime sahip emeklil
er arasındaki yıl 
farkını ortadan 
kaldırmaya yönelik 
intibak zammı içm 
hesaplama çalış
maları devam edi 
yor. Sosyal 
Güvenlik Kuru mu’- 
nun (SGK) yürüt
tüğü çalışma kap
samında dosyalar 
tek tek inceleniyor. 
Emeklilerin prim 
gün sayısı ve 
göstergeleri 
üzerinden intibak

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

farkları hesaplanıy
or.
10 ile 339 lira 
arasında intibak 
zammı alacak olan 
emeklilere farkları 
2013 başından 
itibaren yansıtıla
cak. Yaklaşık 1.9 
milyon kişiyi et 
kilemesi beklenen 
intibak kapsamında, 
sadece 2000 yılın
dan önce emekli 
olanlar zam alacak.

339 LİRA 
AŞILMAYACAK 
İntibak kapsamında, 
3 bin 600 gün prim . 
ödeyen ve en yük
sek göstergeden 
emekli olan emek
liye 118 TL zam ver
ilecek. 5 bin gün 
prim ödeyen ve en 
üst göstergeden 
emekli olan emek
liye ise 149.5 TL 
zam yapılacak. 6 bin 
gün prim ödeyen ve 
en üst göstergeden 
emekli olan emek
linin maaşına 174 
TL, en üst gösterge
den emekli olan 7 

bin 400 gün çalışan 
emeklinin maaşına 
212 TL zam yapıla
cak. 9 bin gün prim 
ödeyen ve en üst 
göstergeden emekli 
olan emekli ise 247 
TL fark alacak. Bu 
gösterge ve prim 
gününün üzerinden 
emekli olanlara ise 
339 TL’ye kadar 
zam verilecek.

45 BİN EMEKLİYE 
250 TL ZAM 
2000’den önce 
emekli olan 207 bin 
SSK emeklisine 20 
TL ve altında, 293 
bin emekliye ise 20 
ile 50 TL arasında 
bir intibak farkı yan
sıyacak. 340 bin 
emekliye 50 ile 100 
TL arasında, 475 bin 
emekliye 100 ile 150 
TL arasında, 291 bin 
emekliye 150 ile 250 
TL arasında, 258 bin 
emekliye 200 ile 250 
bin TL arasında, 45 
bin emekliye ise 250 
TL’nin üzerinde 
intibak farkı verile
cek

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

tMaly< 110
Poi.* İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Pons 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
Pegasus AMmıs Seyahat 514 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 45 49
Arwtur 514 47 71
Kamil Koç 612 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 SİCİ. 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. 5.13 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev Hast. 513 23 29
Mar Sag Ocağı S13 10 68
Tomofcay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 55

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 5*13 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Karfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4322 

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

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

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

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

Mllllllltl
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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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TATİLİNİZİ UNUTULMAZ 
KILMAK İÇİN AKMİS SEYAHAT K

GEMLİKTE...
Kıbrıs Turları & Kültür Turları 
Yurt içi ve Yurt dışı Turları.... 

Biz, sizin tatil hayallerinizi gerçekleştirmek için varız... 

Uçaklı tatil paketlerinde Sabiha Gökçen 

Havaalanı Transferlerimiz ÜCRETSİZ!

PEGASUS 
------ AIRLINES

AKMIŞ SEYAHAT .
GEMLİK BÜROSU I 

Ahmet Dural Meydanı AVM yanı I 
Tel: 0224 514 63 62 GEMLİK J

UÇAK RİI ct e atici *r»ı Orhangazi Şubesi Tel: 0.224 573 16.17SATIŞLARI Kükürtlii ş*besi Td. 0 224 2^35 45 

tıtMLIKTE BAŞLADI Bursa Terminal Tel . 0224 261 6142
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Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hulusi Bayrak sordu:

“Gemlik zeytin üreticisinin
sorunlarını kim çözecek”

S.S. Tarkoop Katırlı Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi Başkanı Hulusi 
Bayrak, zeytin üreticisinin bir 
dokunsan bin ah işit derce- 
sine dertli olduğunu söyledi. 
Kooperatif Başkanı Bayrak, 
Bu vurdum duymazlık neden? 
Zeytin üreticisinin sorunları
na kim çare ara yacak. Daha

ötesi Gemlik zeytininin kay
bolmakta olan itibarını kim 
koruyacak. Bugün zorda 
olan Gemlik ve civarı zeytin 
üreticisini vuran kriz, çok 
yakında bu markayı kötüye 
kullanarak, gününü kurtaran 
veya kurtarmaya çalışan 
tüccarı da vuracaktır” dedi.
Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Bilezik cinayeti 
karara kaldı
Kayınbiraderini 17 yerinden bı 
gaklayıp öldü diye bırakan şahıs 
hakkında, ağırlaştırılmış müeb
bet ve 35 yıla kadar hapis cezası 
istendi. Haberi sayfa 3’de

Gemlik ftdliye Sarayı 
masaya yatırıldı

Hisartepe Mahalle 
si’nde hâzineye ait 
arazi üzerinde 
yapılacak olan 
Gemlik Adliye Sarayı 
projeleri Bursa’da 
masaya yatırıldı. 
Adalet Bakanlığı’nın 
açtığı proje ihalesini 
kazanan firma yet 
kilileri ile önceki gün 
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nda 
yapılan toplantıya,

Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt ta katıldı. 
Bayazıt, yapılacak 
olan Gemlik Adliye 
Sarayı’nın projesi 
konusunda bilgi 
alışverişinde 
bulunulduğunu, 
projenin tamamlan
masından sonra, 
yapım ihale aşa
masına geçileceğini 
söyledi.

Aflar üzerine...
Türk adalet sistemi ceza üzerine oluşmuş

tur.
Suç ve ceza içi içe iki kavram:.
Suçun karşılığı yasalarla belirlenen 

cezalardır.
Suç cezasız kalırsa adalet yerini bulmaz.
Toplumda keyfilik artar, kamunun gücü 

zayıflar ve güçlünün gücü egemen olur.
Toplumda adaletin her zaman yerini bul

madığı da olur.
Kamu güçleri arasındaki çekişme nedeniyle 

adaletin yerine gelmesinin önlediği de olur.
Devlet, siyasi suçlara karşı çok hassas ol 

masına karşın, bireye karşı işlenen suçlarda 
bu hassasiyet gözetilmez.

Bu ise toplumda yaralara yol açar.
Devamı sayfa 4’de

Gemlik Özdilek 
Alışveriş Merkezi, 
20 Temmuz 2012 
günü başlayacak 
olan kutsal 
ramazan ayı için

Gemlik Alışveriş 
Mağazasında gıda 
reyonlarını 
müşterilerinin 
hizmetine soktu. 
Haberi sayfa 2’de

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

»Mil 
MİMİ 
Milli

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Tapu ve 
Kadastro Genel 
Müdürlüğü tapuda 
lisanslı aracılık 
dönemini başlatı 
yor. Oluşturulan 
yönetmelik 
taslağına göre 
artık vatandaşın 
tapudaki işlemleri
ni lisanslı uzman 
kişiler yürütecek. 
Haberi sayfa 5’de

Elektriğe 
zam 

kamda
Elektrik tüketi
mindeki rekor 
artış, zam bek 
lentisini artırdı. 
Klima ve özellikle 
Doğu ve Güney 
doğu Anadolu’da 
sulama amaçlı 
kullanılan pom
palara bağlı 
motorlar, önceki 
gün tüketimde 
752.8 milyon 
kilovatsaatla yeni 

i bir rekorun kırıl
masına yol açtı.
Haberi syf 7’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Biraz da fıkra...
Memleketin hali içler acısı... Sosyal 

yaşam felç... Siyaset mevta... Dış politika 
Allah’a emanet... Ekonomi tıngırdıyor... 
Onun için fıkralarla gündemden günlük de 
olsa uzaklaşalım...

Bir gün doktorlar, tımarhanede yaptıkları 
araştırmada en akıllı deliyi seçeceklermiş.

Bir gün delilerden biri bahçede bulunan 
havuza düşmüş ve boğulmak üzereymiş.

Delilerden biri havuza düşen arkadaşını 
kurtarmaya çalışmış.

Bunu gören doktorlar arkadaşını kur
taran deliyi yanlarına çağırmışlar ve "seni 
en akıllı seçiyoruz" demişler.

Doktorlardan biri: "Peki kurtardığın 
arkadaşını çağır da sana teşekkür etsin" 
demiş.

Deli: "Gelemez ki!"
Doktor: "Neden gelemezmiş?"
Deli: "Çünkü kuruması için onu astım!"*****
Toplum olarak bunca felaketle 

boğuşurken kafayı sıyırmak üzereyiz. 
Üzereyiz değil sıyırdık bile...

iki politikacı bir kahvede oturup konuşu 
yorlarmış.

Politikacının biri "benim bir seçmenim 
var çok salak” demiş.

Diğeriyse "hayır, benim bir seçmenim var 
o daha da salaktır" demiş.

Tartışma çok büyümeden kimin seç
meninin daha salak olduğunu anlamak 
için yarışma gibi bir şey yapmaya karar 
vermişler.

İlk milletvekili seçmenini yanına çağırıp: 
"Oğlum, git bana şu 5000 lirayla bir 

Mercedes al gel" demiş.
ikinci milletvekili de seçmenini çağırıp: 
"Git bak ben Millet Meclisinde miyim?" 

demiş.
İki seçmen yolda karşılaşmışlar. İlki: 
"Benim milletvekili çok salak. Bu günün 

pazar olduğunu bildiği halde beni araba 
aldırmaya gönderdi." demiş.

İkincisiyse:
"Benim milletvekili daha salak. Yanında 

telefon dururken, beni kendisine bakmam 
için Millet Meclisine gönderiyor.”*****

Uyanıklık ve fırsatçılık yaşam biçimi 
oldu, özellikle 80’li yılların başından bu 
yana uygulana gelen sosyo-ekonomik 
politikalar gençlerin aklını çeldi.

Raydan çıkardı.
Dört üniversite öğrencisi, uyanamadıkları 

için matematik finaline geç kalırlar ve 
okula gidince hocaya arabalarının 
lastiğinin patladığını söylerler.

Hoca ilk başta inanmaz ama öğrenci
lerinin yalvarmalarına dayanamayarak, 
onlara üç gün sonra sınav yapacağını 
söyler.

Sınav günü gelince hoca, dört öğrencinin 
hepsini boş bir salonun ayrı ayrı köşele 
rine oturtur.

1 Sınav geçme sistemi şöyledir:
100 üzerinden 50 puan alan herkes sınavı 

geçebilir... Hocanın hazırladığı sınavda ise 
ön sayfada 10'ar puanlık dört basit 
matematik sorusu vardır...

Bunları kolayca çözerler. Arka sayfada 
ise 60 puanlık bir soru vardır:

"Hangi lastik patladı?"Bu haber 141 kez 
okunmuştur

Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hulusi Bayrak sordu:

“Gemlik zeytin üreticisinin
sorunlarım kim çözecek’’

S.S. Katırlı Köyü Kalkınma 
Kooperatifi Başkanı Hulusi 
Bayrak, zeytin üreticisinin 
bir dokunsan bin ah işit 
dercesine dertli olduğunu 
söyledi.
“Gemlik zeytininin itibarını 
kim koruyacak” diye soran 
S.S. Tarkoop Katırlı Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi Başkanı Hulusi 
Bayrak, şunları söyledi: 
"Bence zeytin üreticisine bir 
dokunsan bin ah işit derce
sine zeytin üreticisi dertli. 
Dünyaca ünlü Gemlik zey
tininin bilinen lezzetini ve 
kalitesini ne amaçla kul
lanıyor?
Gemlik zeytini fidanı 
Türkiye’nin dört bir yanına 
dikilerek, bizim zeytinimize

benzer zeytin üretilerek, 
Gemlik zeytinine rakip 
yaratılmıştır. Bu konuda, 
kurumlarımıza sivil toplum 
örgütü olarak bildiğimiz 
odalarımıza hiç

mi görev düşmüyor?
Bu vurdum duymazlık 
neden? Zeytin üreticisinin 
sorunlarına kim çare ara 
yacak. Daha ötesi 
Gemlik zeytininin kaybol
makta olan itibarını kim 
koruyacak.
Gemlik’te önemli olan zeytin 
üreticisi olmak mı, yoksa 
bir kamyonet biraz da 
zeytin kasası alıp, nerenin 
zeytinini bulursan ahp-satıp 
zeytin ticareti yapmak mı 
önemli?
Bugün zorda olan Gemlik 
ve civarı zeytin üreticisini 
vuran kriz, çok yakında bu 
markayı kötüye kullanarak, 
gününü kurtaran veya kur
tarmaya çalışan tüccarı da 
vuracaktır”

Özılilek ramazana iıanriâııdı
Gemlik Özdilek 
Alışveriş Merkezi, 20 
Temmuz 2012 günü 
başlayacak olan kut
sal ramazan ayı için 
Gemlik Alışveriş 
Mağazası’nda gıda 
reyonlarını müşteri
lerinin hizmetine 
soktu.
Geçtiğimiz yıllarda 
olduğu gibi bu yıl da 
Ramazan ayına özgü 
olarak gıda ürünleri
ni çeşitlendiren ve 
değişik standlarla 
müşterilerinin 
hizmetine sokan 
Gemlik Özdilek 
Alışveriş Merkezi 
İşletme Müdürü 
Erkan Ubay, şunları 
söyledi :
"Bu ramazan ayında 
da işletmemizde 
iftarını açmak 
isteyenlere özel 
menüler hazırladık. 
Ayrıca, ramazan ayı 
nedeniyle hazır
ladığımız özel erzak 
paketlerini satışa 
sunduk. Bunlar, 16 
lira 50 kuruş, 19 lira 
90 kuruş, 25 lira 90 
kuruş, 44 lira 90 
kuruş, 79 lira 90 
kuruşluk 5 değişik

erzak paketinden 
oluşuyor. Ramazan 
ayında muhtaçlara 
erzak yardımı yap
mak isteyen kurum, 
kuruluş ve şahıslar 
yararlanabilirler. ”

Gemlik Özdilek 
Alışveriş 
Merkezi’nden 
yapılan açıklamada, 
ramazan ayı 
süresince akşamları 
Karagöz - Hacivat

gösterileri, Türk 
Sanat Müziği fasıl
larıyla da müşteri 
lere bu yıl da hoş 
saatler geçirtmeyi 
amaçladıkları belir
tildi.
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BM cinayeti tarara kaldı
Bursa'da, kolundaki 
bilezik için kayın
validesinin boğazını 
kesip öldürdükten 
sonra olayı gören 6 
yaşındaki kayınbi
raderini 17 yerinden 
bıçaklayıp öldü diye 
bırakan şahıs 
hakkında, ağır
laştırılmış 
müebbet ve 
35 yıla kadar hapis 
cezası istendi. 
Merkez Osmangazi 
ilçesi Alemdar 
Mahallesi Sümbül 
Sokak ta geçen yıl 5 
çocuk annesi Ayşe 
Gökçe’yi (35) kolun
daki tek dal bilezik 
için öldüren, kayın
biraderi H.B.'yi (6) 
ise 17 yerinden 
bıçaklayan zanlının 
yargılandığı duruş
maya devam edildi.

TT
II

MÎOlt İMİ tttll İHIMİİIIMİİS Willi
Bursa'da sahibinin 
tatile gittiği belirtilen 
bir pet shopta 40 
derece sıcakta 
havasız ve aç kalan 
hayvanları polis kur
tardı. Dükkan sahib
inin geçen yıl da 
aynı şekilde hayvan
ları ölüme terk ettiği 
öne sürüldü.
Merkez Osmangazi 
ilçesi Altıparmak 
Caddesi'nde 
bir pet shopta sıcak 
havada günlerce 
aç ve susuz kalan 
hayvanların imdadı
na polis yetişti.
Vatandaşların 
ihbarıyla olay yerine 
gelen polis, öğle 
saatlerinde 40 dere
ceyi bulan sıcak 
havada dükkanda aç 
ve susuz kalan kedi,

KAŞSDf «İH VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN . !ÜU1!,İ *

FİYATLARLA GUN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

ÖAIİC ÖLiV YUR) GİRİIMZ MU

Bursa 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
görülen davanın 
duruşmasında, 
"kasten adam 
öldürmek, nitelikli 
yağma ve adam 
öldürmeye teşeb
büs" suçlarından 
yargılanan tutuklu 
sanık G.O. hazır 
bulundu.
Duruşmaya, müşteki 

köpek, tavşan, kuş 
ve hamster cinsi 
fareleri kurtarmak 
için iş yeri sahibine 
ulaşmaya çalıştı. 
Aramalardan sonuç 
alınamazken, olay
dan haberdar edilen 
şahsın eski eşi, 
uzun bir bekleyişin 
ardından dükkana 
gelerek ekiplerin de 
yardımıyla kapıyı 
açtı.

olarak sanığın eşi 
N.E. de katıldı. N.E., 
"Sanık hakkında 
şikayetçiyim. En ağır 
cezayı almasını 
istiyorum" dedi.
Savcı, kayınvalidesi 
Ayşe Gökçe'yi (35), 
kolundaki tek dal 
bilezik için boğazını 
keserek öldürdüğü, 
6 yaşındaki kayınbi
raderi H.B.'yi ise 17

"GEÇEN YIL DA 
HAYVANLARI 
ÖLÜME TERK ETTİ" 
İDDİASI
İş yeri sahibinin 
geçen yıl yine hay
vanları içeride 
bırakarak tatile git
tiği, vatandaşların 
ihbarıyla olay yerine 
gelen polisin pet- 
shopun vitrinine 
teşhir için 
bırakılan 3 

yerinden bıçakladık
tan sonra öldü diye 
bıraktığı iddia edilen 
G.O.’ya, "kasten 
adam öldürme" 
suçundan ağır
laştırılmış 
müebbet, "çocuğa 
ya da beden veya 
ruh bakımından ken
disini savunamaya- 
cak durumda bulu
nan kişiye karşı 
kasten öldürmeye 
teşebbüs" ve 
"nitelikli yağma" 
suçundan ise 35 yıla 
kadar hapis 
cezası ve 
rilmesini talep etti. 
Mahkeme heyeti, 
sanık avukatının 
esas hakkındaki 
son savunmasını 
hazırlaması için 
duruşmayı 
erteledi 

tavşan, 2 kedi 
ve 2 hamsterı açlık 
ve susuzluktan telef 
olmuş halde bul
duğu öne sürüldü. 
Aynı şeyin tekrar
landığını ve hayvan
ların ölmek üzere 
olduğunu belirten 
mahalle sakini 
vatandaşlar, "Bu 
hayvanlar hep böyle 
aç, susuz, sahipsiz 
kalıyor. Yazık, 
günah. Daha önce 
de oldu böyle. Biz 
komşuyuz burada, 
haberimiz oluyor, 
görüyoruz. Bu 
kedilere, köpeklere 
yazık, takip 
etmiyorlar.
Hayvanlar bu 
sıcakta böyle kalır 
mı?" şeklinde tepki 
gösterdi.

Tarlada elektrik 
akımına kapılarak öldü
Balıkesir'in Manyas 
İlçesi'nde oturan 44 
Tuncay Şentürk, tar
lada sulama yaptığı 
motorun dinamo
sundaki elektrik 
akımına kapılarak 
öldü.
Manyas'ın Salur 
Beldesi'nde oturan 
ve Börülceağaç 
Mevkii'nde bulunan 
çeltik tarlasına sula
maya giden evli ve 3 
çocuk babası Tun 
cay Şentürk'ten 
haber alamayan 
yakınları akşam 
saatlerinde kontrole 
gitti. Tuncay 
Şentürk'ün ağabeyi 

Bursa'da cezaevi üniinıle 
polise saldırarak 

annesinin kaçmasına 
senen olan çocuk 

özgürlüğüne kavuştu
Bursa'da cezaevi önünde polise saldırarak 
uyuşturucu hükümlüsü annesinin kaçması
na sebep olduğu iddiasıyla 7 yıl 1 ay hapis 
cezasına çarptırılan çocuk, avukatının ağır 
ceza mahkemesine yaptığı itirazla özgür
lüğüne kavuştu. Mahkeme, 16 yaşındaki 
çocuğun denetimli serbestlik yasası gereği 
her hafta karakola giderek imza atmasına 
hükmetti.
Edinilen bilgiye göre "uyuşturucu ticareti 
yapmak" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay 
kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aygün 
N., 21 Mart'ta İnegöl ilçesinde yakalandı. 
Cezaevine teslim edilmek istenen Aygün 
N.'yi koruyan polisler, Bursa E Tipi Kapalı 
Cezaevi önünde kalabalık bir grubun 
saldırısına uğradı. Kargaşadan faydalanan 
Aygün N. kaçmayı başarırken, hükümlü 
kadının yakınları, kendilerini kovalayan 
polis memurlarından Celal Kaplan'ı ve Salih 
Kundul'u yaraladı. Kafasına mermerle 
vurulduğu iddia edilen Kaplan'ın vücudun
da kırıklar oluştuğu belirtildi. Olayla alakalı 
olarak 7'sinin yaşı küçük toplam 14 kişi 
hakkında dava açıldı.
Olaydan sonra Bursa 1. Çocuk Mahkemesi; 
annesi Aygün N.'nin kaçırılması sırasında 
bir polisi yaralamakla suçlanan 16 yaşında
ki suça sürüklenen çocuk A.N.'yi, "kasten 
yaralamak ve hükümlünün kaçmasına 
imkan sağlamak" suçundan 7 yıl 1 ay 10 
gün hapis cezasına çarptırdı.
Tutukluluğunun devamına karar verilen 
A.N.'nin avukatı Erdal Yıldız, bir üst mahke
meye itirazda bulundu. Dilekçeyi değer
lendiren 2. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu 
A.N.'nin tahliyesine ve her hafta karakola 
giderek imza atmasına hükmetti.

Günay Şentürk, 
aradığı kardeşinin 
cesedini tarlada 
sulama yaptığı 
motorun yanında 
buldu. Haber ver
ilmesi üzerine gelen 
jandarma ve sağlık 
ekiplerinin yaptığı 
ilk inceleme sonucu 
Şentürk'ün motorun 
dinamosundaki elek
trik akımına kapıla 
rak öldüğü belirlen
di. Şentürk'ün cese
di otopsi yapılması 
için Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na kaldırılır 
ken, olayla ilgili 
soruşturmaya baş
landı

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

Aflar üzerine...
Devletin yürütme organı yasaları yapan 

kurumdur.
TBMM yaptığı yasalarla adaletine eşit 

dağıtılmasını sağlar.
Ayrıca devlet, adaletin işlemesi için yar 

gının düzgün çalışmasını denetler.
Devletin düzgün yönetilmemesi toplum

da suç oranını artırıyor.
Ekonomik zorunluluklar, eğitimin düşük 

lüğü, işsizlik gibi etkenler suçun artması
na neden oluyor.

Buna zaman zaman eklenen siyasi hu 
zursuzluklar, toplumsal çatışmalar da ek 
lendiğinde suçlar artıyor.

Rahşah Atfıyla boşaltılan cezaevleri, 10 
yıllık AKP hükümeti döneminde yeniden 
doldu.

Gemlik açık cezaevinden tahliye olan 
birkaç kişi ile görüştüğümde son aftan 
önce mevcut kapasitenin çok üzerinde 
yatan hükümlü bulunduğunu öğrendim.

Geçtiğimiz aylarda cezaevlerinde çıkan 
isyanlar ve yangınlar cezaevlerinin ger 
çeğini bir kez daha toplumun karşısına 
çıkardı.

İşin kolayı cezaevlerinde kapasitenin 
üzerinde bulunan suçluları azaltmak için 
kolay çözüm gereksiz af çıkarmaktır.
Af toplumda barışı getirmez, mağduru 

cezalandırmadır.
Hüküm yemiş ceza almış kişinin ceza

sını tamamlamadan salıverilmesi, karşı 
tarafı sıkıntıya sokar.

Oysa başka sıkıntılar.vardır.
Tutuklu olup yıllarca cezaevlerinde yat

tıkları halde tutuklulukları hükümlüye 
dönüşen binlerce kişi cezaevlerinde tutu
lurken, işledikleri cinayetlerden sonra 
yurt dışına kaçanlar, siyasi cinayetleri 
işleyenler AKP ve MHP’nin son geceye 
yarısı operasyonu ile serbest bırakıldılar.

7 TİP’li genci iple boğarak öldüren 
caniler cezalarını çekmeden elleri kol
larını sallayarak aramızda dolaşacaklar.

Öte yandan, Mustafa Balbaylar, Haberal 
lar, Soner Yalçınlar, Genelkurmay 
başkanları, generaller, albaylar, bilim 
adamları içeride tutuklu kalacak. Hem de 
kaçmaları söz konusu olmadıkları halde.

AKP iktidarı zırvalamaya başladı.
Parlamentodaki gücüne güvenerek iste

diğini yapmak, iktidarı giderek faşist sis
temlerdeki görüntüye götürüyor.

Adaletin için gereksiz aflarla boşalt
manın tek nedeni, kendi dönemlerinde 
işlenen suç sayısının artmış olması ve 
cezaevlerinde yatacak yer kalmamasıdır.

Böyle yargı paketi olmaz.
Bu keyfiliktir.
Kendi kurdukları özel mahkemeleri ka 

patırken, yine bazı özel mahkemeleri 
yerinde bırakmak keyfiliktir.

Bir yandan da Anayasa değişikliği için 
hazırladıkları taslakta sansür getirmeye 
çalışıyorlar.

Öte yandan, Suriye’nin vurduğunu iddia 
ettikleri iki uçağımızın vurulmadığının 
ortaya çıkması karşısında ne demeli. 
Bunlar çuvala dolanıyorlar haberleri yok.

Kıdem tazminatlarına 
getirilmesi düşünü 
len ve hükümet 
tarafından hazırlanan 
taslakla ilgili olarak 
Saadet Gemlik İlçe 
Başkanı Sedat 
Ozmen, sert açıkla
malarda bulundu. 
Özmen yaptığı açık
lamada; "Çalışanlara 
karşı yaklaşımını 
bildiğimiz AKP hükü 
meti son ve büyük 
darbeyi çalışanların 
emekli olduklarında 
güven cesi olan 
kıdem tazminatını % 
50 tırpanlayarak 
vurmayı düşünmek
tedir" dedi.
Açıklamada, "Taşe 
ronculugu zirveye 
taşıyarak emeğin 
hakkını ayağa düşü

Verem Sanas Oemeği'nıleB CHP'te ziyaret
Verem Savaş Derneği 
Başkanı
Nida Otabatmaz ve 
yönetim kurulu üyesi 
Müzeyyen Eroğlu, 
CHP Gemlik İlçe 
Örgütü’nü yeni yöne
time başarılar dile
mek amacıyla 
ziyarette bulundular. 
Dernek yöneticilerini, 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan’ın 
rahatsızlığı nedeniyle 
sivil toplum ve şendi 
kal haklardan sorum
lu Osman İbican ve 
Örgütlerden sorumlu 
Bülent Çiçek ve yöne

I b hrti II I asüıala lazeîence zitarel
Has Parti İl Başkanı 
Ali Mollasalih, Has 
Parti Gemlik İlçe 
Başkanı Emir Kantur 
ve yönetim kurulu 
üyeleri, gazetemizi 
ziyaret ettiler.
Yerel basının 
görevinin Büyük 
şehir basınından 
daha zor olduğunu 
söyleyen Ali 
Mollasalih, 
"Yerelde bir kişiyi 
eleştirdiğinizde o 
kişiyle karşı karşıya 
gelebilirsiniz. Bu 

ren, ücretii-sözleş 
meli ve kadrolu diye 
ayırarak en kutsal 
meslek olan öğret
menliğin itibarını 
düşüren, memura 
verdiği % 4 gibi yük
sek zammı çalışan
lardan alınan gelir 
vergisi tabanını 
%15'ten %20'ye 
çıkararak fazlası ile 
geri alan hükümetten 
işçi, memur, esnaf ve 
köylü lehine birşey 
beklemek saflık olur. 
Yeni kıdem tazminatı 
taslağına göre 1 yıla 
1 maaş uygula
masının yerine 1 yıla 
14.4 günlük tazminat 
verilecek. İşverenin 
işsizlik sigortasına 
ödediği % 2 lik prim 
de %0,5'e çekiliyor."

tim kurulu üyeleri 
karşıladı. 2 B ve 
Kentsel Dönüşüm 
Yasası ile ilgili 
karşılıklı bilgi alışve 
rişinde bulunuldu ve 
toplumsal konularda 
dayanışma halinde 
olmamızın gerekliliği 
vurgulandı.

büyük şehirlerde 
olmaz. Yerel basın 
daha özgür olarak 
konuların üzerine 
gidebilir." dedi. 
Gazetemizin 40 

dedi. Özmen, bu 
yapılmak istenen 
çalışanların tutu
nacakları son dalın 
kesilmesi olarak 
değerlendirdi. 
Özmen, "Biz, seçim
lere giderken bunları 
söylemiş ve mil
letimizi uyarmıştık. 
AKP Hükümetinin 
yaptıklarının kendi
lerini hiç şaşırtmadı. 
Hükümet yabancılara 
toprak satışında 
olduğu gibi bu 
yasayla da kendileri
ni iktidara taşıyan
lara diyet ödemekte
dir. AKP hükümeti ve 
Sayin Başbakan 
garip gurebanın ede
biyatı yapıyor. Milli 
Görüş ise icraatını 
yaptı." dedi.

Verem Savaş Derneği 
Başkanı Nida Otabat 
maz çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. 
Yaşadıkları maddi 
imkansızlıklar nede 
niyle yeterince 
hizmet veremedikleri
ni dile getirdi. 
CHP’liler, parti ile 

yaşını kutlayan 
Mollasalih, Has Parti 
Genel Başkanı Kurtul 
muş ile Başbakan 
Erdoğan’ın buluş
malarının ve

Özmen, Saadet ikti
darında yapılan bu 
zulümlerin sona ere
ceğini rantiyenin 
değil halkın 
kalkındırılacağım 
bunu söylemenin 
kolay yapmanın zor 
olduğunu bildiklerini, 
fakat bunu 54 
Refahyol iktidarında 
Erbakan Hocamız 
yapmıştı. Şimdi de 
hocamızın sağlığında 
yolundan gitmiş 
güvenilir, ehil ve 
dirayetli lider Genel 
Başkanımız Sayın 
Prof. Dr Mustafa 
Kamalak 
öncülüğünde 
Saadet Partisi’nden 
başka bir partinin 
yapamayacağını 
söyledi.

derneğin uyumlu 
çalışacağı ve her 
türlü desteğin 
esirgenmeyeceği 
“sağlıklı bir toplum’ 
yaratmak adına her 
türlü desteği vere
ceklerini dile 
getirdiler.

iki partinin birleşme 
isteminin parti 
kurullarında değer
lendirileceğim belir
tirken, “Genel 
Başkanımızın bir 
sözü var Siyaset 
yaşamın bir 
parçasıdır diye. Biz 
de siyaseti insan için 
yapmaya çalışıyo 
ruz." dedi. Gazetemiz 
sahibi Kadri Güler 
ise Has Parti’nin 
Gemlik’te sesi en çok 
duyulan parti 
olduğunu söyledi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Altın Karagöz Bulgaristan'ın
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
bu yıl 26.’sı düzenle
nen ‘Uluslararası 
Altın Karagöz Halk 
Dansları 
Yarışması’nda 1'inci 
olan Bulgaristan, 
‘Altın Karagöz’ü 
kazanırken; Güney 
Kore 2'inci ve KKTC 
de 3'üncülük ödül
lerinin sahibi oldu. 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Bursa Kültür Sanat 
ve Turizm Vakfı 
(BKSTV) koordinas 
yonunda, ‘51. 
Uluslararası Bursa 
Festivali’ kapsamın
da gerçekleştirilen 
‘26. Uluslararası Altın

KAYIP
BRISA BRIDGESTONE SABANCI 

LASTİK SAN. TİC.A.Ş: ‘ye ait 
aşağıda numaraları belirtilmiş olan 
GGB zayi olmuştur. Hükümsüzdür.

BEYANNAME NO 
10410500IM074986 
10410300IM022860 
10410500IM080649 
10340900IM057776 
10340900IM058087 
10410300IM026399 
10410500IM093930 
11160400IM043924 
11410300IM018645 
11410300IM020654 
24300

Karagöz Halk 
Dansları Yarışması’, 
Kültürpark Açıkhava 
Tiyatrosu’nda coşku
lu bir kapanış 
töreniyle sona erdi. 
Yarışmada başarılı 
performanslarıyla

TESCİL TARİHİ 
06/10/2010 
25/10/2010 
26/10/2010 
15/11/2010 
23/11/2010 
07/12/2010 
14/12/2010 
08/08/2011 
24/08/2011 
13/09/2011 
13/10/2011 

dikkati çeken 
Bulgaristan ekibi 
birinciliğe hak kaza
narak ‘Altın Karagöz’ 
ödülünün de sahibi 
oldu. Bursa’ya 18 
farklı ülkeden gelen 
halk dansları ekip

Tapuda Lisanslı Aracılık 
Dönemi Başlatılıyor

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Tapu ve 
Kadastro Genel 
Müdürlüğü tapuda 
lisanslı aracılık 
dönemini başlatıyor. 
Oluşturulan 
yönetmelik taslağına 
göre artık vatan
daşın tapudaki 
işlemlerini lisanslı 
uzman kişiler 
yürütecek.
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı'ndan 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, Tapu ve 
Kadastro Genel 
Müdürlüğü, taşın

lerini aynı sahnede 
buluşturan ‘26. 
Uluslararası Altın 
Karagöz Halk 
Dansları Yarışması’, 
tüm dünyaya dostluk 
ve barış mesajları 
gönderdi. Kültürpark 
Açıkhava 
Tiyatrosu’nda 5’er 
dakikalık final gös
terilerini sergileyen 
18 gruptan 
Bulgaristan ekibi bir
inci ve Güney Kore 
ekibi ikinci olurken; 
üçüncülüğü de KKTC 
ekibi kazandı. 
Birincilik ödülünü, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
Başkanvekili Atilla 
Ödünç takdim etti.

maza yönelik 
aracılık faaliyetlerini 
belirleyen yönet
melik taslağı kap
samında lisanslı 
uzman kişileri 
belirleyerek vatan
daşa rehberlik 
hizmeti sunacak. 
Vatandaş ile lisanslı 
aracı arasında imza
lanan sözleşme 
sonucunda vatan
daş tapudaki işlem
leri bitince sadece 
imza atmış olacak. 
Sistem 2013 yılı 
içerisinde hayata 
geçirilecek

Bursa Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü, ekmek 
fırınlarındaki dene
timlerini yoğun
laştırdı.
Temmuz ayı 
itibariyle yürürlüğe 
giren Ekmek 
Tebliği konusunda 
toplantılar yaparak 
ekmek üreticilerini 
bilgilendiren Bursa 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü, fırın 
denetimlerine hız 
verdi. Kontrol ele
manlarınca yapılan 
denetimlerde, fırın
lardan normal 
ekmek, kepekli 
ekmek, tam buğday 
ekmeği ve diğer 
ekmek çeşitlerinden 

ENÖZELveGÜZEL 
GÜNLERİNİZ'Ç'N'" 

^TÜRKİYE’NİN

EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA...

numuneler alınarak 
Gıda Kontrol ve 
Merkez Araştırma 
Enstitüsü 
Laboratuarında gra
maj, yabancı madde, 
rutubet, kül ve tuz 
oranları yönünden 
analize tabi 
tutuluyor.
Denetimlerde ayrıca, 
üretim ve taşıma 
araçları ile satış 
noktalarının hijyen 
koşullarına uygun
luğu ve İşletme 
Kayıt Belgesi konu: 
larına da bakılıyor. İl 
ve ilçe merkez
lerinde süren dene
timlerde, tebliğe 
aykırı üretim yapan
lara 11 bin 875 TL 
idari para cezası 
uygulanıyor.

Köklü ve Tecrübeli olan 
Uluslararası Gemi Acentemizde 
(RoRo - Konteyner- Kuru yuk 

Gemilerinde) görevlendirilmek üzere “Bay” 
Gemi Acente Personeli aranmaktadır.

İstenilen Özellikler;
* Min.1 Yıl Acente Tecrübesi olan
• Gümrük Mevzuatından anlayan, 

- Gemlik’te ikamet eden/edebilecek (2 kişi), 
- 40 yasını aşmamış, - Askerliğini yapmış, 

- İngilizce İletişim ve Yazımda 
Zorlanmayan (Konuşma/Yazma).

İlgilenen arkadaşlarımızın 
CV’lerini (fotoğraflı) aşagidaki 

özel adrese göndermelerini rica ederiz. 
marine-job@hotmail.com 

Tüm başvurular gizli tutulacaktır.

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

5 YIL TECRÜBELİ 
GIDA SEKTÖRÜNDE DENEYİMLİ

MUHASEBECİ ve 
KAZAN YAKMA YETKİ 

BELGESİNE SAHİP TECRÜBELİ 
BUHAR KAZANI YAKMA İŞİNDEN 
ANLAYAN ELEMAN ARANIYOR 

GÜNGÖR ZEYTİNCİLİK
Tel: 51414 53
Fax: 512 20 38

Zengin çeşit ve 
katcıloglarımızı görmeden 

karar vermeyin...
40 YILLIK TECRÜBEMİZ 

İLE HİZMETİNİZDEYİZ

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

mailto:marine-job@hotmail.com
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AVRUPA KENTLERİNDEN ESİNTİLER (6) 
Prag (Tarih, kültür ve sanatın merkezi)

Dünden devam 
Prag deyince ünlü 

şairimiz Nazım 
Hikmetten de söz 
etmeliyiz.
Yıllarca cezaevin

de yattıktan sonra 
genel af sonunda 
özgürlüğüne 
kavuşan şairin 
peşini bırakmazlar. 
Asker kaçağı diy
erek askere alıp 
işini bitirmek ister
ler. Sabahattin 
Ali’nin öldürülüşü 
aklına gelir.

Aynı durumun 
kendi başına da 
geleceği duy
gusuna kapılır.

Nazım, durumu 
anladığı için yurt 
dışına kaçmanın 
yollarını arar. 
Sonunda Rusya’ya 
kaçmayı uygun 
bulur. Yurt dışında 

yaşadığı yıllarda 
Moskova, Prag, 
Viyana ve Varna 
kentleri yaşamında 
önemli yer tutar. 
Nazım Hikmet bu 
dönemde vatan 
özlemiyle yanıp 
tutuşur. Ünlü şair 
Prag kenti için şu 
şiiri yazar:

“İYİMSER PRAG” 
Saat elifi elifine 

dokuz 7 ayaz 
güneşli yalansız / 
ayaz tozpembe / 
havai mavi beyaz /

Neredeyse 
donacak kırmızı 
bıyıklarım / kesme 
cam gibi bardağa 
işlenmiş Prag 
şehri/

İşlenmiş elmas 
tıraşla / dokunsan 
ses verecek / altın 
çizgili berrak

beyaz”

Bir başka gün 
Nazım Prag için şu 
dizeleri dile getirir:

“Prag dedikleri 
bir gümüş ayna / 
bir bakarım / yirmi 
yaşlarında gösterir 
beni bana”

Nazım’ın yakın 
dostu Zekeriya 
Sertel Prag’da 
Nazımla birlikte 
olur ve bu kenti iyi 
tanımaktadır. Prag 
için şunları söyler:

“Gerçekten Prag 
şehri kışın 
Nazım’ın şiirinde 
anlattığı gibi cam
dan bir şehre ben 
zer. Zevkine doyum 
olmaz. Her taraf 
ince bir ak tül gibi 
sis tabakasıyla 

örtülür, bütün 
ağaçlar camdan- 
mış gibi pırıl pırıl 
yanar. Onun için 
de Prag’a “Ak 
şehir” derler.

Anlaşılan o ki 
bizim Erzurum’a 
benziyor Prag 
şehri.

Nazım Hikmet, 
Prag’da kaldığı 
zamanlar sık sık 
cafe Havelka’ya 
gider.

8 Nisan 1958’de 
Prag’da şu şiiri 
yazar:

Yine Memleketim 
Üstüne 
Söylenmiştir

Memleketim, 
memleketim, mem
leketim, / Ne kas
ketim kaldı senin 
ora işi, / Ne yol
larını taşımış 
ayakkabım, / Son 
mintanım da 
sırtımda paralandı 
çoktan, şile bezin- 
dendi.

Sen şimdi yalnız 
saçımın akında, 
enfarktında 
yüreğimin, / 
alnımın çizgi- 
lerindesin mem

leketim, memleke
tim, memleketim.

PRAG deyince 
Yahya Kemal’den 
de söz etmek 
gerekli. Varşova 
Büyük Elçisi iken 
bir İstanbul 
dönüşü üç dört 
gün kalmak 
istemiş Prag’da. 
Trenden inmiş, 
otele girmiş, bir 
yağmur bir yağmur 
kasvet çökmüş 
içine. Nereye 
baksa o yılların 
Devlet başkanı, 
Dışişleri bakanı Dr. 
Beneş’in ismi ve 
fotoğrafları. 
Dayanamamış 
Yahya Kemal 24 
saat sonra şu 
dizeleri kaleme 
almış.

“Bir şehir idi 
daima güneşsiz / 
Tek semtini 
görmedim 
Beneş’siz! Ve 
ardından çekip git 
miş.

Rehberimiz 
“Ortaçağ” gece
sine katılmamızı 
özellikle istedi. Bu 
gece de hem 
yemek yiyecek 

hem de eğlenecek
tik.

ORTAÇAĞ 
GECESİ: 
Çekler gelen tur

istlerin daha çok 
harcama yapa
bilmesi için her 
şeyi düşünmüşler. 
Yemek yenecek 
mekân Ortaçağa 
özgü bir dekorla 
süslenmiş, 600 yıl
lık bir han olduğu 
söyleniyor. O 
döneme ait yaşantı 
canlandırılmak 
isteniyor.
Giysiler, korsan 

gösterileri, kılıç 
oyunları, ateş 
dansı ve yılanlı 
gösteriler sun ulu 
yor yemek sırasın
da. Gelenler 
sıkılmıyor, 
fotoğraflar çekiliy
or bunlardan da 
gelir elde ediliyor. 
Gecede çorba, etli 
yemek, tatlı ve içki 
sunuluyor. En 
sonunda kahve 
ikram edilerek 
gece sona erdirili 
yor. Yemek ve içki 
ler limitsiz. 
Görülmeye değer 
ilginç bir atmosfer.

Devamı yarın...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR... ili «izraMz 

GÜLER njflNS
MATBAACILIK-YAYINCILIK- 

REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak _ 
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83
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Elektriğe zam Kamda
Türkiye’yi elektrik 
çarpacak 
Elektrik tüketimin
deki rekor artış, 
zam beklentisini 
artırdı.
Türkiye, elektrik 
tüketiminde rekor
dan rekora 
koşuyor. Klima ve 
özellikle Doğu ve 
Güneydoğu 
Anadolu’da sulama 
amaçlı kullanılan 
pompalara bağlı 
motorlar, önceki 
gün tüketimde 
752.8 milyon kilo- 
vatsaatla yeni bir 
rekorun kırılmasına 
yol açtı.
Haberde tüketimle 
birlikte elektrik 
fiyatları da artış 
trendine girdi.

WlMMIliilliftilillllilllltl

Saatlik bazda 
birim fiyat 20 
kuruşu gördü. 
Artışın devamı 
öngörülüyor. 
Eski TEDAŞ Genel 
Müdürü Osman 
Nuri Doğan, elektrik 
tüketimi arttıkça, 
fiyatların da arta
cağına işaret etti. 
Doğan, elektrik üre
timinde doğalgazın 
payının artmasının 

fiyat artışında 
önemli bir etken 
olduğunu söyledi. 
"TÜRKİYE 
BÜYÜYOR" 
Enerji Bakanı 
Taner Yıldız, TOBB 
Üniversitesi 
Teknoloji Merkezi 
temel atmasında 
“Enerji tüketimi 
Türkiye’den 
hızlı büyüyor” 
dedi.

İsti memura lark atlı
Sendika araştırdı: 
Kamu işçisi emekli 
olduğunda 72 bin 
lira tazminat ve bin 
807 lira maaş alıyor. 
Aynı yıl çalışan 
memurun tazminatı 
35 bin, maaşı ise 
bin 59 lira...
Kamuda çalışan işçi 
ile memur arasında, 
emekli olduklarında 
ciddi oranlarda 
maaş ve tazminat 
farkı ortaya çıkıyor. 
Bağımsız Büro Sen 
Genel Başkanı 
Remzi Kızılkaya, 
kamuda çalışan 25 
yıl hizmeti bulunan 
ve bin 664 TL maaş 
alan bir işçinin, 
emekli olması 
halinde kıdem 
tazminatı olarak 72 
bin TL, emekli aylığı 
olarak da bin 807 
TL aldığını söyledi. 
Kızılkaya, aynı süre

sorunlarının, 
memurları emekli

hizmeti bulunan ve 
2 bin 67 TL maaş
alan yüksek okul 
mezunu bir memu
run ise, emekli 
olduğunda emekli 
ikramiyesi olarak 35 
bin 312 TL, emekli 
aylığı olarak da bin 
59 TL maaş aldığını 
belirtti.

VAZGEÇİYORLAR 
657'ye tabi çalışan 
memurun emeklilik 

olmaktan 
vazgeçirdiğini kay 
deden Kızılkaya, 
şöyle konuştu: 
"Memurlar emekli 
olduklarında 
maaşlarının yarı 
yarıya düşmesi 
sebebiyle emekli 
olmak istemiyorlar. 
İşçi ve memur 
arasındaki fark için 
tedbir alınmalı."

Çin Milli İstatistik 
İdaresinin verilerine 
göre, Çin ekonomisi 
bu yılın ikinci 
çeyreğinde yüzde 
7,6 büyüdü 
Çin ekonomisi bu 
yılın ikinci çeyre 
ğinde yüzde 7,6 
büyüdü. 
Çin Milli İstatistik 
İdaresinin verilerine 
göre, ekonomi ilk 
çeyrekte yüzde 8,1 
oranında büyüme 
kaydetmişti 
Açıkla* *' bu oranla 
birlikte m ekono 
misi 2009'un üçün 
cü çeviğinden bu 
yana verdiği en 
düşük büyüme

oranını kayde 
derken, pazar bek
lentileri yüzde 8'in 
altına düştü. 
İstatistik İdaresi 
Sözcüsü Şıng 
Layyün yaptığı açık
lamada, taslak ver
ilere göre ülkenin 
ilk yarıda yüzde 
7,8'lik bir büyü 
meyle 22,71 trilyon 
yüen'lik gayri safi 
yurtiçi hasılaya 
ulaştığını belirtti. 
Çin Uluslararası 
Ekonomi Merkezi 
araştırmacılarından 
Vang Cün, büyüme 
deki yavaşlamanın 
düşen sabit varlık 
yatırımları, küçük 

ve orta ölçekli işlet
melerin zor 
operasyonlara gi 
rişmesi ve azalan 
dış talepten kay
naklan dığını 
savundu. Dış piya 
saların durgunluğu 
ve küresel ekono 
mik sorunlar nede 
niyle Çin yıllık büyü 
me hedefini 2012 
nin mart ayı başın
da yüzde 7,5'e 
düşürmüştü. Çinli 
ekonomistler ülke 
nin önceliğinin, 
aşağı yönlü baskı 
altında büyümeyi 
istikrarlı hale 
getirmek olduğunu 
vurguluyor.

TürkiyeileAzerlıaycanarasındayeniislıirliği
Türkiye ve Azerbay 
can arasında çalış
ma hayatı ilişkilerini 
konu alan "Çalışma 
ve sosyal güvenlik 
alanındaki işbir
liğinin geliştirilme
si" protokolü imza
landı. Bakan Faruk 
Çelik ve beraberin 
deki he yet, 
Bakü'de düzenlenen 
T ü rkiye-Azerbaycan 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Ortak 
Daimi Komisyonu 
nun 7. toplantısına 
katıldı. Yapılan 
görüşmele rin

ardından, Çelik ve 
Azerbaycan Çalış
ma ve Sosyal Gü 
venlik Bakanı Fizuli 
Alekberov'un katilı 
mıyla iki ülke ara 
sındaki çalışma ha 
yatı ilişkilerini dü 
zenleyen "Çalışma 
ve sosyal güvenlik 
alanındaki işbir
liğinin gelişti 
rilmesi" protokolü 
nün imza töreni 
yapıldı. İki ülke 
bakanlarının imzal
adığı protokolde, 
tarafların çalışma, 
istihdam, işçi göçü 

alanında yasal 
prosedürün uygu
lanmasıyla ilgili bil
gilendirme ve bu 
konudaki tecrür 
belerin mübadelesi, 
çalışma mev 
zuatının uygulan
masının denetimi, İş 
güvenliği alanında 
araştırmaların yapıl
ması, istihdam poli
tikası konusunda 
karşılıklı bilgi 
alışverişi, işsizlere 
mesleki eğitim 
verilmesi, uzman 
değişimi gibi konu
lara vurgu yapıldı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

Itfa.y. 110
Polis Imdil '155
Jandarma mdat 156
Jandarma X 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom 513 12 06

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

__________ ULAŞIM__________
■ egasus Akmış Seyahat 514 63 62

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
k anberoğlu-Esadaş 514 45 49
Amtur 514 47 71
kamil Koç 512 0163

HASTANELER_______

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

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

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226)814 10 20
Topçular (226)363 43 19
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

Hastanesi 517 34 00
Sebil Dev. Hast 513 23 29
Mer 5>g Ocağı 513 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5,4 80 88

TAKSİLER

Körfez Taker 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 S13 1O 79
MAR-PET s-,3 30 33
Tuncay Otogaz 513 -te 45
Beyza Petrol___________ 513 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4323 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HMllIilliil
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 :5141500
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o AKMİS SEYAHAT
tOrk hava YOLLARI anadolujft GEMLİK BÜROSU
—İ45F a>u&. m. — Ahmet Dural Meydanı AVM yanı

ö SunExpress Tel:02245146362GEMLİK
■ ı<-a ıx nîı «-w- «- A-rı<-> « m Orhangazi Şubesi Tel: 0.224 573 16 17
UÇAK BILGT SATIŞLARI Kükürtlü Şubesi Tel: 0 224 236 35 45

GEMLİK'TE BAŞLADI Burca Terminal Tel: 0224261 61 42
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Köy Kahvaltısı (06.oo-24.oo) - Doğal Ürünler - Bal-Tereyağ - Köy Peyniri- Köy Yumurtası - 
Akçaabat Köfte- Saç Kavurma- Tavuk Pirzola - Pide Çeşitleri - Ezo Gelin Çorba - 

Karalahana Çorba- Kuymak - Sahanda Yumurta- Sucuklu Yumurta - Tava Yumurta - 
Menemen - Hamsi Köyü Sütlacı -Çay- Kahve - Meşrubat

RAMAZANDA İFTAR 
VE SAHUR YEMEKLERİ 

HİZMETİNİZDEYİZ

Gemlik Bursa Yolu 8. Km. Kurtul Köprüsü başı 
Tel: 0 224 522 8158 GEMUK

HMHH

Sınava yetişmeye
calışırtenKazayaptı
Orhangazi’de sınava yetişmek 
isteyen gencin kullandığı oto
mobilin kamyonetle çarpışması 
sonucu 3 kişi yaralandı. 3’de

Hemliile nazırlanan Karagöz
Hacim heykelleri bugün açılıyor
Dünyaca ünlü 
heykeltraş Christian 
Tobin’in Bursa için 
tasarladığı dünyanın 
en ağır, dans eden 
Karagöz Hacivat taş 
heykelleri bugün 
törenle açılıyor. 
Gemlik Dia bas 
Mermer'de yapılan 
heykeller, 52 ton 
ağırlığında ve suyun

gücüyle hareket ede
cek. 6’şar metre 
uzunluğunda yan 
yana duran iki 
büyük Hacivat ve 
Karagöz heykelinin 
açılışı bugün saat 
16.oo’da Bursa 
Altıparmak 
Meydam’nda yapıla
cak olan törenle 
açılacak. Sayfa 2’de

Velihaha Han 5.
sandalye Kızılay’a
Bahkpazan’nda 
bulunan Veliba 
ba Kıraathanesi 
sahibi ve müş
terilerinin arala 
rında topladıkları 
paralarla 5. teker 
lekli sandalye 
ahndı.Gemlik 
Kızılay Derne 
ği’ne verilen san
dalye ihtiyaç 
sahibine teslim 
edildi. Sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kumla yolları çöplük
Hafta sonunu Kum la'da geçirdik.
Pazar sabahı erken kalkarak sahilde yürü 

yüşe çıktım.
Sabah saatleri Kumla sahilleri sessiz ve çok 

güzel oluyor.
Yıllarca bu sahilde çadır kurmuş biri olarak 

zaman zaman bu güzelliği yeniden tatmak 
duygusu gelir içimden...

Elimde fotoğraf makinesi, koyuldum yola..
Amacım önce Çınaraltı Gazinosu’nda bir 

çay içmekti.
öyle yapmadım, Büyük Kumla’ya doğru 

yavaş yavaş yürüyümeye başladım.
İskele çevresinden uzaklaşıp, Kumla 

Deresini geçtikten sonra, çay bahçelerinin 
önüne geldiğimde, yolda akıl almaz bir 
kh’ilikle karşılaştım. Devamı sayfa 4’de

Hava sıcaklığının 37 
dereceye yükseldiği 
bölgemizde sıcak
lardan bunalanlar 
soluğu denizde aldı. 
Bir haftadır hava 
ısısının 35 derece
den aşağı 
düşmemesi hafta 
sonunu iple çeken 
Bursa ve 
çevresinde

yaşayanlar deniz 
kenarlarına yöneltti. 
Binlerce kişi sıcak
tan kurtulmak için 
kendini yosunlu 
denizin içine atarak 
serinlemeye çalıştı. 
Vatandaşlar, geceyi 
kumsallarda ve 
araçların içinde 
yatarak geçirdiler. 
Haberi sayfa 4’de

Kaymakam Bayaiil,
kazada yaralandı

Eski Gemlik Kaymaka 
mı Mehmet Baygül, 
görev yaptığı Antalya 
Döşemealtı ilçesinde 
kaza geçirdi. Kaza 
cumartesi günü sabahı 
Döşemealtı llçesi'nin 
Yeni köy Mahallesi'n 
deki kavşakta 
meydana geldi. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün içinde 
olduğu, polis memuru 
Hasan Yıldız'ın kul
landığı 07 AA 116 
plakalı makam otomo
bili, kontrolsüz kavşak
ta Nihal Yavşanh'nın 
(28) kullandığı 07 ABT 
77 plakalı jeep ile 
çarpıştı.
Kazada, Kaymakam

Baygül ile koruması ve 
şoförü olan Hasan 
Yıldız ile jeep sürücüsü 
Nihal Yavşanh yara
landı.
Kaymakam Baygül, 
Akdeniz Üniversitesi 
Hastanesi'ne, koruması 
ve şoförü Hasan Yıldız 
ise Antalya Eğitim 
Araştırma Hastanesi'ne 
ambulanslarla kaldınla 
rak tedaviye alındı. 
Sürücü Nihal Yavşanh 
da Döşemealtı Sağlık 
Ocağı'ndaki kontrolün 
ardından Antalya 
Eğitim Araştırma 
Hastanesi'ne sevk edil
di. Kazadaki 3 yaralının 
hayati tehlikesinin 
bulunmadığı belirtildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Konutiiyatsatışı 
artışımla Bursa ikinci MMıı 5, sandalye W

İkinci el konut satış 
fiyatlarının Haziran 
ayında en çok 
Antalya'da 2,03'lük 
değer artışıyla yük* 
selirken, Bursa'da 
yüzde 1,95 artışla 
ikinci sırada yer aldı 
Yapılan açıklamaya 
göre, Garanti 
Bankası'nın 
desteğiyle 
"Reidin.com" ve 
Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı Derneği 
(GYODER) tarafın
dan Adana, Ankara, 
Antalya, Bursa, 
İstanbul, İzmir ve 
Kocaeli'deki ikinci 
el ve yeni konutlara 
yönelik hazırlanan 
emlak endekslerinin 
2012 Haziran ayı 
raporu yayınlandı. 
Rapora göre 
Haziran ayında 
ikinci el konut satış 
fiyatı artışında lider 
Antalya, kiraların en 
fazla yükseldiği il de 
Ankara oldu. Yeni 
konut fiyatları ise 

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK

5 YIL TECRÜBELİ 
GIDA SEKTÖRÜNDE DENEYİMLİ

MUHASEBECİ ve
KAZAN YAKMA YETKİ 

BELGESİNE SAHİP TECRÜBELİ 
BUHAR KAZANI YAKMA İŞİNDEN 

ANLAYAN ELEMAN ARANIYOR 
GÜNGÖR ZEYTİNCİLİK

Tel: 51414 53
Fax :512 20 38

geçen yıla göre 
yüzde 12,57 arttı. 
Türkiye Kompozit 
Satılık Konut Fiyat 
Endeksi'nde bir 
önceki aya göre 
yüzde 1,18, geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 10,76 
oranında artış 
gerçekleşti.
Antalya, bir önceki 
aya göre metrekare 
başına yüzde 
2,03'lük değer 
artışıyla, Haziran 
2012'de ikinci el 
konut satış fiyat
larının en fazla yük
seldiği il oldu. 
Aynı dönemde 
metrekare başına 
ikinci el konut satış 
fiyatları Bursa'da 
yüzde 1,95, 
Ankara'da yüzde 
1,25, İzmir'de yüzde 
1,15, İstanbul'da 
yüzde 1,08, 
Adana'da yüzde 
0,89, Kocaeli'nde 
ise yüzde 0,43 
oranında arttı.

Balıkpazan’nda 
bulunan Velibaba 
Kıraathanesi sahibi 
ve müşterilerinin 
aralarında topladık
ları paralarla 
5. tekerlekli 
sandalye alındı. 
Velibaba 
Kıraathanesi’nin 5. 
tekerlekli sandalyesi 
Gemlik Kızılay 
Derneği’ne verildi. 
Kızılay Derneği 
Gemlik Şube Başkanı 
Gökhan Özler, 
sandalyeyi 8 yaşında, 
doğuştan özürlü bir 
çocuğun kullanması 
için Kıraathane 
Temsilcisi Hasan 
Kazan ile birlikte 
kendilerine teslim 
ettiklerini söyledi. 
Gökhan Özler,

Mt haartanan Katagöz
Hacivat heykelleri bugün açılryor
Dünyaca ünlü 
heykeltraş Christian 
Tobin, Bursa için 
tasarladığı dünyanın 
en ağır, dans eden 
Karagöz Hacivat taş 
heykelleri bugün 
törenle açılıyor.
Toplam 52 ton ağır
lığındaki suyun 
gücüyle hareket 
eden taş heykeller, 
Karagöz ve 
Hacivat’ın ruhunu 
yansıtıyor.
Bursa Altıparmak 
Stadyum Meydanı’n 
da Karagöz ile 
Hacivat yeniden 
hayat bulacak. 
Avrupa’nın pek çok 
önemli merkezinde 
heykelleri sergilenen 
Tobin, Karagöz ile 
Hacivat’ın bedenleri
ni 6’şar metre uzun
luğundaki yan yana 
duran iki büyük taş 
figürü, başlarını ise o 
taşların üzerlerine 
yerleştirilmiş 2’şer 
tonluk kayalar ile 
anlatıyor.

SU GÜCÜYLE 
HAREKET 
EDİYORLAR 
Gemlik Diabas 
Mermer Ocağında 
diabas mermeri ile 
hazırlanan heykeller,

Velibaba Kıraathane 
si’nden Kızılay’a 2. 
sandalyenin verildiği 
ni hatırlatarak,

"Bu insanlara 
muhtaç kişilerin 
aileleri adına 
teşekkür edi

yorum. Çok büyük 
bir sosyal projeyi 
gerçekleştiriyorlar." 
dedi.

aralarından akan 
suyun gücüyle 
hareket ediyor ve 
iki insanın yan yana 
durup konuşmasını 
çağrıştırıyor.
Karagöz ile 
Hacivat’ın kendileri 
ne has mizahi üslubu 
gibi biri daha heye
canlı ve hareketli, 
diğeri daha ağır başlı 
ve sakin tavırları 
yüzyıllar sonra 
taşlarla yeniden 
hayat buluyor. 
Orta oyununun bu 
önemli karakter
lerinin ruhunu 

taşıyan heykellerin 
gölgesi ise Karagöz 
ve Hacivat’ın hoş 
sohbetlerini destek
liyor.

ALTIPARMAK 
MEYDANINA 
KONDU
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve BTSO 
katkılarıyla hazır
lanan Karagöz ile 
Hacivat heykelleri, 
Altıparmak Stadyum 
Meydanı’nda yıllarca 
sergilenecek.
Karagöz ile Hacivat, 
taş heykeller var 

oldukça her gün 
yeniden anılacak. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe ve 
Bursa Kültür A.Ş. 
Genel Müdürü Rıfat 
Bakan’ın yanı sıra 
Bursa’yı yepyeni bir 
kültürel yapıtla 
buluşturan heykel
lerin tasarımcısı 
Christian Tobin’in de 
katılacak.
Açılış töreni bugün 
saat 16.oo da 
Altıparmak 
Meydanı’nda gerçek
leşecek.

Reidin.com
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Sim liilM çılışııltı iaa ■
Orhangazi’de sınava 
yetişmek isteyen 
gencin kullandığı 
otomobilin kamyo
netle çarpışması 
sonucu 3 kişi yara
landı. Sınavı kaçıran 
yaralı öğrencinin 
geçen sene de 
aracının arıza yap
ması sebebiyle sına
va yetişemediği 
öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre 
kaza, sabaha karşı 
saat 07.00 sıraların
da Orhangazi-İznik 
Karayolu Keramet 
köyü yakınlarında 
meydana geldi. 
Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Teknikerliği 
Bölümü'nü 2 yılda 
tamamlayan ve 
İznik'e bağlı Çiçekli 
köyünde oturan 
Oğuz Çağlar (23),

Freni hosalan minibiis iki arata tamu
II

Bursa'da freni pat
layan servis 
minibüsünün çarp
tığı otomobil, yol 
kenarında bulunan 
ağaçların arasına 
sıkıştı.
Kaza, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Zübeyde Hanım 
Caddesi'nde 
meydana geldi. 
İddiaya göre İzmir'
den gelen turist 
kafilesini taşıyan H. 
Y. yönetimindeki 
minibüsün rampa 
aşağı inerken aniden 
freni boşaldı. Bir 
türlü duramayan 
minibüs, pikniğe 
ittikleri Uludağ'dan 

dönen R. S. yöneti
mindeki otomobile 
çarptı.
Kontrolden çıkan 
otomobil, yol

KfiŞ€D€ IM YOK
KAL? 4S.İ KAŞELER UYGUN 

FİYATURLA 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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okuduğu bölümün 
dört yıllığına geçiş 
için sınava girmek 
üzere 16 H 4690 
Uludağ Üniversite- 
si'ne doğru yola 
çıktı. Yanında Sevda 
Türköz (25) ile birlik
te Orhangazi'ye 
bağlı Keramet köyü 
altına gelen Oğuz 
Çağlar'ın kullandığı 
otomobil, yolun 
solundaki arazi 

kenarındaki ağaçla 
rın arasına sıkıştı. 
Hızını alamayan 
minibüs daha sonra 
önünde seyir 
halinde olan M. B.'ın 
kullandığı plakalı 
otomobile çarptı. 
Kazayı gören vatan
daşlar ağaçların 
arasına sıkışan araç
ta bulunan sürücü 
ile M. T., H. S. ve N. 

yoluna dönmek 
isterken aynı 
istikamette seyreden 
Serkan Karatekin 
(34) idaresindeki 16 
FBS 29 plakalı 
kamyonete arkadan 
çarptı. Kazada oto
mobilde bulunan 
Oğuz Çağlar ve 
yanında bulunan 
Sevda Türköz ile 
kamyonet sürücüsü 
Serkan Karatekin'in

S.'u kurtarmak için 
seferber oldu.
Yaralılar kısa sürede 
araçtan çıkarılırken, 
kazanın şokunu 
üzerinden atamayan 
6 yaşındaki H. S. ve 
kardeşi gözyaşlarına 
boğuldu. Kazadan 
sonra olay yerine 
gelen 112 Acil Sağlık 
ekipleri yaralıları 
Çekirge Devlet 

eşi Havva Karatekin 
(32) yaralandı.
Yaralılar, Orhangazi 
ve İznik'ten 
gelen ambulanslarla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Kazada her iki araç 
da hurdaya dö 
nerken, Azerbaycan 
dan Türkiye'ye gelen 
Oğuz Çağlar'ın 
geçen yıl da 
aynı sınava gitmek 
için yola çıkacağı 
esnada aracının 
arızalandığı ve sına
va giremediği öğre
nildi. Kaza yapan 
otomobil traktör 
yardımı ile bulun
duğu yerden 
kaldırıldı. Jandarma 
ekipleri, kazayla 
ilgili soruşturma 
başlattı

Hastanesi'ne 
kaldırdı. Ağaçların 
arasına sıkışan oto
mobilin LPG'li 
olması sebebiyle 
olay yerine itfaiye 
ekipleri gönderildi. 
Servis minibüsünün 
çarptığı otomobilin 
sürücüsü M. B. ise 
olayın şokunu uzun 
süre üzerinden ata
madı.
Titreyen ve ayakta 
durmakta zorlanan 
M.B.'a sağlık ekipleri 
müdahale etti.
Freni boşalan servis 
minibüsünün şoförü 
ise gözaltına alındı. 
Olayı gören vatan
daşlar, kazanın 
büyük bir gürültü ile 
meydana geldiğini 
söyledi, tayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Bursa'da su yüklü 
kamyon düz yolda 
takla attı. Kamyonun 
yan yatarak 2 şeritli 
yolu kapatması 
sebebiyle bölgede 1 
saat ulaşım sağlana
madı 
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Botanik Park yanı 
Bursa-İzmir yolu 
üzerinde meydana 
geldi. İddiaya göre 
Selçuk Ü. yönetimin
deki su yüklü kam 
yon, sürücüsünün 
direksiyon 
hakimiyetini kay
betmesi sonucu düz 
yolda takla attı. Yân 
yatan kamyon, 2 
şeritli olan Bursa- 
İzmir karayolunu 
tamamen trafiğe 
kapattı.
Yolun kapanması 
sebebiyle araçta 
sıkışan sürücüyü 
kurtarmaya gelen 
Br ;a Sivil
S ✓unma Arama ve 
Kurtarma ekipleriyle 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı 
ekipleri olay yerine

I "Mil H îI
Mudanya’da takla 
atan otomobilin 
engelli sürücüsü 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Yıdıztepe yol
unda seyreden orto
pedik engelli 
Coşkun Ata (39) 
idaresindeki 16 R 
3660 plakalı otomo- 

I bili bir başka araç 
I sıkıştırdı. Engelli

plakasına s anıp 
aracın sürücüsü, m— !!■■! . .. mu 

ulaşmakta güçlük 
çekti. 112 Acil Sağlık 
ekipleri de olay 
yerine ulaşmakta 
zorluk yaşadı.
Yan yatan kamyon
daki sürücü araçtan 
çıkarılarak ambu
lansla Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kazadan 
sonra olay yerine 
gelen trafik ekipleri 
de yolu açmak için 
yoğun çaba 
harcadı. Kaza 
yapan kamyonun 
kasasındaki sular 
ise yola saçıldı. 
Kamyonun içindeki 
suları clâ firma 
çalışanları boşalttı. 
Kamyon daha sonra 
çekiciyle yoldan 
kaldırıldı.
Bazı sürücüler sıcak 
sebebiyle beklemek
ten bunaldıklarını 
söyledi. Yaklaşık 1 
saat boyunca trafik
te beklediklerini 
ifade eden 
sürücüler, yolun 
açılmasıyla rahat bir 
nefes aldı. Kazayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

kendisini sıkıştıran 
otomobilden kaçmak | 
isterken sağ tarafta- I 
ki toprak yığınına I 
çıktı. Otomobil takla I 
atarken, yaralı S 
olarak araçtan j 
çıkartılan Coşkun I 
Ata, 112 ambulansıy-i 
la Mudanya Şaziye I 
Rüştü Devlet 
Hastanene 
kaldırıldı. Kazaya.

sürüyor
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

SıcattaB imnaUn ıleıize kosiı
Kumla yolları çöplük

Her yerde içildikten sonra atılmış pet su 
şişeleri, mısır koçanları, kese kağıtlar, 
öbek öbek yenmiş çekirdek kabukları, 
naylon torbalar aklınıza ne gelirse yer
lerde.

Şaşmamak elde değil.
Belediyenin çöp kovalarının çevresi bir 

rezalet...
Temizlik işçileri ellerinde süpürgeler 

pislikle mücadele içindeler.
Yanlarından geçerken, “Yaz, gazeteci 

ağabey yaz. Böyle pislik olur mu?” diye 
bana laf attılar.

Ben de, “Süpürgeli makina yok mu? Bu 
temizlik böyle zor biter” diye cevap 
verdim.

Yola devam ederken, bir yandan da 
kirliliği fotoğraflıyorum.

Kumla’nm bu sorunu yıllardır böyle.
Ama yerlere atılan sigara izmaritleri ile 

kabak ve ay çekirdeği kabukları bir 
berbat.

Sürdükçe parkelerin aralarına sıkışıyor
lar ve zor temizleniyorlar.

Zaman zaman kumsala inip, sahilin 
fotoğraflarını çekiyorum.

Sahilde duvar dipleri ve gazino 
kenarları otel gibi.

Yere örtü serenler çoluk çocuk geceyi 
kumda yatarak geçirmişler.

Böyle onlarca kişi ben gezerken, hala 
uykunun derinliklerindeydi.

Sabah erken gelen veya geceden kum
salda yatanlar istedikleri yerde konakla
ma imkanı buluyorlar.

Eğer geç kalırsanız yer bulmada sıkıntı 
yaşarsınız.

Bu nedenle, gece konaklaması -hemde 
parasız- yıllardır süregelen bir alışkanlık
tır.

Yürüyüşümü Al tay Tatil Sitesi’nin öte
sine değin sürdürdüm.

Zaman zaman yolda satış yapan 
Kumlahlarla sohbet ettim.

Yerli biber ve domates, salatalık aldım.
Sabahın ilk saatleri gözlemleme açısın

dan net bir tablo koyuyor önünüze.
Örneğin, Kumla sahillerindeki esnaf 

işgallerini açık olarak görebiliyorsunuz.
Büyük Kum la’ya doğru uzanan yol 

boyunca, apartmanların altında kalan işy
erlerinin önlerinde en az 4-5 metrelik 
yaya kaldırımı işgal edilmiş.

Birinde değil tümünde bu durum mev
cut.

Bu yetmemiş bir de yayaların geçtiği 
yola sarkmışlar.

Hem de en az 3 metre...
Bu Kumla sahilinde biri başı bozuk

luğun göstergesi..
Her türlü seyyar satıcı, istediği yerde 

tezgah açmış.
Bir yanda kirlilik, öte yanda başıbozuk

luk.
Denetim maalesef yetersiz.

' Dostlar alışverişte görzün misali dene
tim var Kumla’da...

Hava sıcaklığının 
37 dereceye yük
seldiği bölgemizde 
sıcaklardan 
bunalanlar soluğu 
denizde aldı. 
Bir haftadır hava 
ısısının 35 dereceden 
aşağı düşmemesi 
hafta sonunu iple 
çeken Bursa ve 
çevresinde yaşayan
lar deniz kenarlarına 
yöneltti.
Cumartesi günü 
Küçük Kumla ve 
Küfşühîü sâhİ'ı'ıenıîe 
akın eden vatan
daşlar, geceyi kum
sallarda ve araçların 
içinde yatarak 
geçirdiler. 
Sahillerde yer kap
mak için bir gün 
önceden Kumla ve 
Kurşunlu kıyılarına 
gelen günübirlikçiler 
sabahın erken saat
lerinde kumsallara 
yerleşerek denize 
girmeye başladılar. 
Öğle saatlerinde tüm

kıyılar insan seline 
döndü.
Dinlerce l\işı Olmaman 

kurtulmak için kendi
ni yosunlu denizin 
içine atarak 
serinlemeye çalıştı. 
Denize girilen açık 
plaj olan kumsalların 
çevresinde yeterli 
tuvaletin bulunma
ması, günübirlikçi
lerin deniz çıkışı duş 
alamaması çilesi 
sürerken günübir
likçilerin dönüş
lerinde ayrılışları 
sırasında bıraktıkları

atıklar ise çevrenin 
kirlenmesine neden 
nlııvnr.
v»iMjryı.

DÖNÜŞ ÇİLESİ 
Dün, Gemlik’ten 
Armutlu’ya kadar 
tüm sahiller günübir
likçilerle doldu.
Binlerce özel araç

saat 18.oo den sonra 
Bursa yönüne 
dönerken Kumla’dan 
Gemlik’e kadar uzun 
kuyruklar oluştu. 
Kıyılarda serinleyen
lerin Bursa dönüşü 
trafiğin sıkışması 
nedeniyle çile ile son 
buluyor. İğ

nitkat! Teaahia Yunan hamsisi sanı w
Balık yasaklarının 
başlaması ile balıkçı 
tezgahlarında bol 
rastladığımız hamsi 
balığı Yunanistan 
dan ithal ediliyor. 
Dün, Kumla sahilleri 
de balık almak için 
balık satan tez
gahlara giden 
yazlıkçılar, Bursa 
Balık Hali’nden gelen 
ve tezgaha yeni 
indirilen çeşit çeşit 
balık karşısında 
şaşırdılar.
Yasaklara karşın her 
tür balığın tezgahta 
satılmasına şaşıran
lar, satıcının balık
ların Yunanistan 
menşeili olduğunu 
söylemesiyle daha

da şaşırdılar. 
Türk karasularında 
yakalanan hamsi 
balığından hiç farkı

olmayan ithal hamsi 
alıcı buluyor.
Hamsi yanında duble 
karides, mezgit,

istavrit gibi balıkların 
da ithal olarak 
Yunanistan’dan ithal 
edildiği belirtildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ku mla sahilleri çöplüğe döndü

Küçük Kumla sezo
nun en kalabalık gün
lerini yaşarken, 
akşam saatlerinde 
gezmeye çıkan 
yazlıkçılar, sahilde 
dolaştıkları yerleri 
çöplüğe döndürüyor. 
Kumla girişindeki 
Orman Kampı’ndan 
Büyük Kumla sınırına 
kadar akşam turuna 
çıkan yazlıkçılar ve 
dışarıdan gelenler,

yediklerini, içtiklerini 
yollara atınca bir gün 
sonra gün ağar
masıyla gezilen alan
ların çöplük gibi pis
lik içinde olduğu 
görüldü.
Dün sabah Belediye 
nin müteahhit temiz 
lik işçileri, guruplar 
halinde sahili baştan 
sonra süpürgeleriyle 
temizlediler.
Yollara atılan pet

şişeler, mısır koçan
ları, çekirdek kabuk
ları, dondurma 
külahları, kağıt ve 
naylon parçaları ile 
çok çirkin görüntü 
veren Kumla sahil
lerinde çekirdek 
satışının yasaklan
ması isteniyor.
Kumla sakinleri, gece 
binlerce kişinin 
sahilde tur atarken 
yediklerini ve içtik

lerini çevreye attık
larını, çöp kutularının 
ise yetersiz kaldığına 
dikkat çekiyorlar. 
Geceleri bir kaç kez 
dolan çöp kutularının 
boşaltılmasını 
isteyen yazlıkçılar, 
insanlar evlerine 
çekildikten sonra 
ortaya çok kötü bir 
görüntü çıktığını 
söylüyorlar.

Siper Ailesi nin mutlu nünü
Gemlik Belediyesi 
Emekli Başkan 
Sekreteri Sema Siper 
ile Gemlik Lisesi 
Emekli Beden Eğitimi 
öğretmeni Yalçın 
Siper’in oğulları 
Deniz Teğmeni Onur 
Siper, öğretmen 
Meral Gündüz ile 
yaşamını birleştirdi. 
Bursa Gönlüferah 
Oteli Terası’nda 
geçtiğimiz günlerde 
yapılan düğün töre
nine seçkin davetliler 
katıldı.
Damat Onur Siper ve 
güzel gelin Meral, 
teğmen arkadaşları 
nın kılıçları arasında 
salona girdiler.
Gecenin ilerleyen 
saatlerine kadar neşe 
içinde geçen düğün 
de, güzel gelin ve 
damat, masaları tek 
tek gezerek konuk
lara hoşgeldiniz 
dediler.

Butsa Nilüfer 
Kadınlar Korosu 
üçlüsünün şarkılarıy
la renk kattığı 
gecede, 
davetliler ve Siper ve 
Gündüz aileleri geç 
saatlere kadar sahne
den ayrılmadılar. 
Genç çift, düğünden 
sonra balayı için 
Kıbrıs’a gittiler.
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9. Sokak Basketbol 
Turnuvası’nda İkincilik
Kupası Gemlik’in oldu

Zorunlu deprem 
sigortası olmayan 
elektrik ue susuz 

kalabilir

İnegöl’de düzenle
nen 9. Sokak 
Basketbol turnuvası 
sona erdi.
9 Temmuz 2012 
Pazartesi günü 
başlayan ve 35 
takımın katıldığı tur
nuvaya ilgi bir hayli 
fazlaydı.
Her gün saat 20:00 - 
24:00 saatleri arası 
İnegöl Fuar 
Alam’nda oynanan 
ve festivallerle bir
leştirilen 9.Sokak 
Basketbol 
Turnuvasına Gemlik 
Belediyespor bas
ketbol takımında 
oynayan Evrim 
Ahmet Gönen, 
Burak Pehlevan, 
Kasım Ahmet 
Tokgöz ve Yiğit 
katıldı. Turnuvanın 
ilk üç gününde ki 
maçları kazanan

takımımız grubunu 
nağmalup olarak 
1.sırada tamamladı. 
Diğer grubun 2.si ile 
yarı final maçı 
oynadı ve bu maçı 
da kazanarak finale 
çıktı. Finalde geçen 
yılın şampiyonu ile 
karşılaşan ve aynı 
zamanda grup 
maçlarında yendik
leri takıma uzatma 
dakikalarının son 
saniyesinde yedik
leri basket ile 
yenilen Gemlik 
Belediyesporlu 
oyuncular ikinci 
oldular. İnegöl 
AVM’de düzenlenen 
ödül töreni ile sona 
eren turnuvaya ilgi 
bir hayli fazlaydı. 
Karizma şovun gös
terileriyle birlikte 
2.lik kupasını alan 
basketbolcularımız

ilk defa katıldıkları 
turnuvadan mutlu 
döndüler. Gemlik 
Belediyespor 
Basketbol Şube 
Sorumlusu İbrahim 
Tokgöz, “Gençleri 
mizin isteği doğrul
tusunda turnuvaya 
katıldık. 6 gün 
boyunca İnegöl fuar 
alanındaki coşku 
beni ve takımı mutlu 
etti. Burada takım 
oyuncularımız 
tecrübe kazandı ve 
şanssız bir şekilde 
2.oldular. Turnuvayı 
düzenleyen yetkili 
lerde katılmamızdan 
dolayı memnuniyet
lerini dile getirdiler. 
Her yıl düzenlenen 
bu turnuvaya gel
erek renk katmamız
dan dolayı bizlere 
teşekkür ettiler. 
Gelecek senede

katılabileceğimizi ve 
hatta birkaç takımla 
turnuvaya renk kat
mak istediğimizi 
belirterek turnuvayı 
düzenlemelerinden 
doşayı kendilerine 
teşekkür ettik. 
Buradaki güzel 
atmosferin neden 
Gemlik’te de yapıl
madığını kendi 
kendimize sorgu
ladık. Belediye 
sponsorluğunda 
sokak basketbolü
nün her yıl 
Gemlik’te olması 
gerektiğine inanların 
başında geldiğimi 
ve bu gençlere mut
laka sportif faaliyet 
ler sunma görevinin 
belediyenin asli 
görevlerinden biri 
olduğuna inandığımı 
belirtmek isterim" 
dedi.

Zorunlu Deprem 
Sigortası'nda son 
gün 18 Ağustos. 
Yeni Afet Sigortaları 
Kanunu gereğince, 
'zorunlu deprem si 
gortası* yaptır
mayanlar 18 Ağus 
tos'tan sonra elek
trik ve su aboneliği
ni başlatamayacak 
Bu durumdan en 
çok kiracılar etkile 
necek. Çünkü 
kiralayacağı evin 
deprem sigortası 
yoksa elektrik, su 
gibi abonelikleri 
üzerine alamayacak, 
elektriksiz ve susuz 
kalacak.
6305 sayılı Afet 
Sigortaları Kanunu 
18 Mayıs 2012*de 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürür
lüğe girdi. Kanunun 
'Yükümlülüklerin 
Saptanması ve 
Sigortanın Kontrolü' 
başlıklı 11. mad
desinin 3'ncü fıkrası 
gereğince elektrik 
ve su abonelik 
işlemlerinde artık 
zorunlu deprem 
sigortası aranacak. 
Abonelik esnasında 
istenilen evrakların 

Bitlis Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

MEHMET DURMUŞ

içinde 'zorunlu 
deprem sigortası' 
poliçesi de bulu
nacak. Zorunlu 
deprem sigortası 
yaptırmayanlar su 
ve elektrik abonelik 
işlemlerini yaptıra
mayacak.
Yeni kanunla birlikte 
uygulamanın zorun
lu deprem sigor
tasını yaygınlaştıra
cağına dikkat çeken 
Bursa Afet ve Acil 
Durum (AFAD) 
Müdürü İbrahim 
Tan, "Yeni uygulama 
ile halkımız ve 
ülkemizin olası 
deprem sonrasında 
meydana gelebile
cek maddi zarar
larının karşılanması
na imkan sağlaya
cak. Bir deprem 
ülkesi olan yurdu
muzda halkımızın 
depremlere karşı 
hazır olması, zarar 
azaltıcı çalışmalara 
katkı sağlaması çok 
önemli. Bunun 
yanında sağlam 
binalarda oturma ve 
güvenli yaşam alan
ları oluşturması da 
temel şartlardandır." 
şeklinde konuştu
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AYRINTI
AVRUPA KENTLERİNDEN ESİNTİLER (7) 
Prag ( Tarih, kültür ve sanatın merkezi)

Cumartesi günün- 
! den devam 
I TEREZİN 
i TOPLAMA KAMPI

(3. Gün) 
Sabah kahvaltı- 

' dan sonra otelden 
çıktık. TEREZİN 
toplama, ayrıştırma 
kampını göreceğiz.

i Burası II. Dünya 
| Savaşı sırasında 
I Nazilerin Yahudileri 
! soykırıma tabi tut-

I mak için kullandık- 
I lan en önemli kam

plardan biri. 13 
kampın bulunduğu 
bilinmekte, 7si 
toplama amacıyla 
kullanılmış. Ingiliz 
ve Amerikalıların 

j yaptıkları bom
bardıman sonu
cunda bu kampta 
150 bin kişinin 
Öldüğü bilinmekte
dir. Bu nedenle

Terezin tarihi bir 
şehir olarak 
adlandırılır.

Terezin 18.yy da 
Elbe nehri kıyısın
da savun İha 
amacıyla kul
lanılmış bir kale. 
Daha çok

Yahudilerin 
yaşadığı bir yer- 
leşim birimi. 
Burasını Çekler, | 
Ruslar ve Almanlar 
fark11 dönemIerde 
kullanma gereğig j 
duymuşlar. 
Nazilerin kullandığı 
dönem acılarla 
dolu olduğu için i 
bu yönüyle 
Dünya’ya adını I 
duyurmuştur.

II. Dünya Savaşı I 
sırasında Nazileriri 
Yahudileri, 
komünistleri ve

çingeneleri 
topladığı1 bi£;b 
ayrıştırma kampı 
olarakişlevüstlen- 
rpişnuı

Savaş yılları 
içinde Nazilerin 
soy kırım?yaptık^’1 c 
lan m g ündeme 
getirmiş ulus
lararası örgütler. ;

Naziler, soykırım 
iddialarının gerçek 
olmadığını döştöPS 
mek için bu kampı 
uluslararası 
Örgütlere gösterme 
gereği duymuşlar. 
Bu kampta gaz 
odaları ve fırınlar 
yoktur. Ancak 
hastalıklardan bin
lerce insanın E( 
öldüğü bir gerçek
tir.

Bu kampa getir

ilen kişiler, önce 
elbiseleri çıkartı 
larak banyoya 
alınıyor. Elbiseleri 
kaynatılıyor.
Mikrop barındır
masın d 
kalacakları tek kişi
lik ya da grup 
koğuşlarına gön
deriliyor. Tek kişilik 
koğuşlar ala
bildiğine dar, grup 
koşuşlarında üç 
katlı 7-8 metre 
uzunluğundatek— 
bir ranza kul
la n 11 m ış, b u ray a ' 
gelenler balık istifi 
üst 'üste yatmak u. 
zorunda.

Bunları ğörünçe 
Sinop cezaevini 
Sabahattin Ali’nin 
kaldığı tek kişilik 
hücreyi düşündüm. 
İnsanın insana 
yapabileceği en 
b ü y ü k i şkençe ve 
kötülük bu olmalı ; 
dedim. Bu>kampteo 
tan kaçmak 'isteyön 
üç kişiden biri st 
bunu başarmış 
diğerIeri kurşuna i 
dizilerek idam 
edilmiştir.

Yaşanan bu olay
ları unutmamak 

adınaburâyaRÇokS 
anlamtebirheykÖA 
dikilmîşceteıöY .itte 
Kucağında çocuğu 
olan bir anne, bir- 
biri n de n ay r 11 m a k 
zöruhdâkâlâhîki3 
sevgili ya^khpA^ 
koca,i£k’eWtea'1 
dönüşmüş bir 
efk'ökRcitHaPfcLlftâ n 
b u n la ra i sy a n 
eddn, haks ızl ıklara 
direnmeye çalışan 
ve zafere ulaşa- 
cağınainananbir 13 
erkek. Insan lan n ।<j 
yiizlerinde.bir_acı^. 

sbir hüzün, bir mut
suzluk asılı duru 

yor.Bu ikampfâbsg 
Dünya SavaŞi’-nırH ' 
acılarını günümüze 
taşıyanibif^örndk^ 
Ü IkelpiZdekiğanısb 
bağımsızlık adına 
verdiğimiz N £ 
Çanakkale ınE 
SaVâŞliahl’fils »ıu8
çağrıştırdı bende.

Terezin kamping 
giföRdm 'Bfftrerclb08 
kişinin yattığı
meza rlık o günlerin 
unutulmamasına 
bir belgej Win^irici 
birörnek; ancak a 
dets almak.——-— 
isteyenlere.
J Devamı yarın...

i Cl III

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ «UîfflK
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR... İE OEM®
1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR GUlERfllflHS

Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK
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■Mil M M8I 88888'818W
Bursa Kent Konseyi 
Hemşehri Dayanışma 
Dernekleri Çalışma 
Grubu tarafından 
dernekler arasındaki 
işbirliğini artırmak 
amacıyla her ay 
yapılan toplantıların 
sonuncusu, Ağrı İli 
ve İlçeleri Derne 
ği’nin ev sahipliğin 
de yapıldı.
Derneğin merkez 
binasında yapılan 
toplantıya, Başba 
kanlık Müşaviri 
Sadettin Kılıç, Bursa 
Kent Konseyi 
Başkanı Semih Pala, 
21 hemşehri 
derneğinin başkan 
ve yöneticisi katıldı. 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Semih Pala, 
Bursa’nın ülke ve 
bölgesi için önemli 
bir şehir olduğunu 
söyleyerek, bu mis 
yona uygun çalış
malar yaptıklarını 
belirtti. 4 meclis, 34 
çalışma grubu ve 
yüzlerce gönül
lüsüyle örnek proje

ler geliştirdiklerini 
ifade eden Pala, 
kendilerini her 
zaman destekleyen 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne ve 
Başkan Recep 
Altepe’ye teşekkür 
etti. Yöreleri temsil 
eden derneklerin 
katılımıyla yaptıkları 
toplantıların artık bir 
sisteme oturduğunu 
dile getiren Pala, 
“Bursa’da bulun
manın ve yaşamanın 
bir sorumluluğu var. 
Bizler bunun bil- 
incindeyiz. Ülkemize 
örnek olan bu 
toplantıları 
Türkiye’nin her köşe
sine taşıyacağız. 
Ülkenin birliği ve 

beraberliğini isteyen 
insanlarla bir araya 
geliyoruz.
Türkiye’nin büyüme 
sini istiyoruz ve üze 
rimize düşen görevi 
yapmaya hazırız. 
Kardeşlik, birlik ve 
beraberlik ruhu 
içerisinde koştura
cağız” dedi.
Anadolu toprakların
da yaşayan insan
ların her zaman 
kuvvetli olması 
gerektiğini söyleyen 
Pala, Türkiye’nin 
tekrar büyük devlet 
olma yolunda hızla 
ilerlediğini kaydetti. 
Millete görevler 
düştüğünü de hatır
latan Pala, “Devlet, 
milletin seçtiği

hükümetler tarafın
dan kendi kendini 
revize ediyor. 
Darbelere karşı 
yapılan hukuk 
mücadelesinde yol 
alındı. Ekonomimiz 
de dünya çapında 
bakıldığında dimdik 
ayakta durmuştur. 
Milletimiz de bir ve 
beraber olduğunu 
ortaya koymalıdır. 
Türkiye’nin güçlü 
olması demek, 
çevresine yardımcı 
olması demektir” 
diye konuştu. 
Başbakanlık 
Müşaviri Sadettin 
Kılıç ise, bir 
zamanlar milleti bir
birine düşürmeye 
çalışanların var 
olduğuna dikkat çek
erek, “Oysa doğunun 
herhangi bir 
vilayetinde Kürt 
vatandaşımız sıkın
tıya girdiğinde batı
daki vatandaşımızın 
yanına gelerek kapı 
komşusu oluyor” 
dedi

ELEMAN
GÜRLE KÖYÜ’NDE 

İKAMET EDEN YAŞLI 
KARİ KOCAYA 
BAKABİLECEK

YATILI KALABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR.

ÜCRET 900 TL
Müracaat Tel : 

0 542 489 36 92 
0 530 873 59 22

ELEMAN
COPY CENTER’DE J 

ÇALIŞACAK GRAFİK ' 
TASARIM YAPABİLEN

VE MÜCELLİT ELEMAN i 
ARANIYOR

Müracaat Tel : I
513 56 82

400 YILLIK TARİHİ HAMAM, 
İHTİŞAMINA KAVUŞUYOR
Bursa’nın tüm 
ilçelerinde olduğu 
gibi Mudanya'nın da 
tarihi güzelliklerini 
ortaya çıkarmak için 
gece gündüz çaba 
sarf eden Büyükşehir 
Belediyesi, tarihi 
Hasan Paşa Hama 
mı'nın ilk günkü 
ihtişamına 
kavuşması 
için yapılan çalış
malarda son 
safhaya geldi. 
Başkan Altepe, 
restorasyon çalış
maları Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
başlatılan Tarihi 
Hasan Paşa Hama 
mı'nda incelemelerde 
bulundu. Mudanya 
Belediye Başkanı 
Hasan Aktürk, 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Bayram Vardar, Tarihi 
ve Kültürel Miras 
Projeler Koordinatörü 
Müdürü Aziz Elbas’ın 
da katıldığı inceleme 
gezisinde izbe halde
ki tarihi hamamın 
restorasyonu hakkın
da bilgiler veren

özel AK 9sekeri
KREŞLERİ ...........

Başkan Altepe, 1650 
yılında OsmanlI'nın 
Mısır Bölge Komutanı 
Hasan Paşa tarafın
dan yaptırılan 500 
metrekare alana kuru
lu hamam ile 
çevresindeki 1000 
metrekarelik alanın 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
kamulaştırıldığını 
söyledi.
Kamulaştırmanın 
ardından 1500 
metrekarelik alanın 
Büyükşehir Beledi 
yesi mülkiyetine 
geçtiğini ifade eden 
Başkan Altepe, 
yapılacak ihalenin 
ardından restorasyon 
çalışmalarının start 
alacağını ve en kısa 
zamanda tamam

lanacağını 
belirtti. Başkan 
Altepe, "Tarihi ve 
kültürel mirasa sahip 
çıkmak adına 
OsmanlI eserleri 
başta olmak üzere 
tüm ilçelerde 
sürdürdüğümüz 
restorasyon çalış
malarına, Tarihi 
Hasan Paşa 
Hamamı'yla bir ye 
nişini daha ekliyoruz. 
Tarihi hamam restore 
edildiğinde, burası 
Mudanya'nın kalbinin 
attığı önemli bir 
kültür merkezi ola
cak. Emeği 
geçenlere teşekkür 
ediyorum. Mudanya 
halkına şimdiden 
hayırlı olsun” diye 
konuştu.

GEMLİKİN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU 

€ĞİTİMD€ 13. fil

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

İKİ RİNANIZLA ATATÜRK İLKELERİNE RAĞLI, YARATICI. 
KENDİNE GÜVENEN. SORUNLULUK RİLİNCİNE SAHİP.

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI NUTLU RİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 
info@eimasekerikres.com veya wv.7 elmasekerikres.com 

_ _ _ _ _ 517 19 67 telefonumuzdan detaylı u./ alabilirsiniz J 
RRMaanw————ı^—■—

mailto:info@eimasekerikres.com
elmasekerikres.com
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Pasaport Kriande Mutlu Son
T

Devlenen 12 Bin Kişiye Is Müjdesi
I Darphane'nin yeterli 
pasaport defteri

i verememesi üzerine 
[ Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nce 
(EGM) tanzim edilen 
pasaport sayısında- 

| ki düşüşle 
başgösteren kriz 
çözüldü.
Yeni imal edilen 
pasaportlarda kul
lanılacak çiplerdeki 
şifreleme sistemi 
eskisine göre 3 kat 
daha etkin olacak. 
EGM, 20 
Temmuz'dan 
itibaren başvuru 
sahiplerine gön
dereceği pasaport
larda yeni teknolo
jiyle üretilen 
gelişmiş çipleri 
kullanmaya başla 
yacak.

2 GÜNDE
I TESLİM
I Daha önce yapılan 

pasaport ihalesinde 
yaşanan sorun

[ üzerine yaklaşık 2 
taydır devam eden 
pasaport teslim 
krizi sonunda aşıldı. 
Eski ihalede yapılan 
yeni düzenleme 
sonrasında pas
aportlarda kul
lanılan çipleri üret
meye hak kazanan 
MalezyalI 
İRİS firmasının 
teslimata başla
masıyla birlikte 
pasaport defterleri
ni hazırlayan 
Darphane 20 
Temmuz'dan 
itibaren "yeni nesil" 
geliştirilmiş pa 
saport defterlerini 
EGM'ye gönder

meye başlayacak. 
Pasaport başvuru
larında yeniden eski 
sisteme dönülecek 
ve teslimatlar iki 
gün içinde gerçek
leşecek. EGM, 
başvurular son
rasında hacı aday
larına yeni nesil 
pasaportlardan 
gönderecek.

SIKINTI 
NEREDEN 
KAYNAKLANMIŞTI? 
Darphane ve Damga 
Matbaası Genel 
Müdürlüğü'nün çipli 
pasaport için Aralık 
ayında yaptığı iha
leyi, 10 yıl süre ile 5 
milyon adet çipli 
pasaport üretimi işi 
karşılığında 7.7 
milyon Euroluk tek
lifle Gemalto kazan
mıştı.
Ancak Kamu İhale 
Kurumu, ilk sıradaki 
Gemalto ile ikinci. 
sıradaki Arjo 
Wiggins'in teklif 
ettiği işletim sis
teminin güvenlik 

zafiyet 
taşıdığı,dolayısıyla 
teknik şartnamedeki 
talepleri yerine 
getirmediği 
sonucuna vardı ve 
teklifleri değer
lendirme dışı 
bıraktı.
Üçüncü sırada 
bulunan MalezyalI 
firma da baskıya 
geçebilmek için 
Fransız şirketlerin 
itirazlarının karara 
bağlanmasını bekle
meye başladı.
Ancak bu süreç 
eldeki çipli pas
aportların dağıtıl
masına devam edil
di ve stoklar tüken
meye başladı.
Vatandaşların pas
aport için bekleme 
süreleri de iki aya 
yaklaştı.
Halihazırda yaklaşık 
150 bin kişi ise pas
aport için sırada 
beklerken 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nün 
krize el atmasıyla 
nihayet aşıldı.

Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan, 
teşvik sisteminin 
uygulamaya girdiği 
19 Haziran'dan bu 
yana yeni teşvik 
belgesi müracaat 
sayısının 277'ye, 
toplam tutarının ise 
3,2 milyar liraya 
ulaştığını belirtti. 
Çağlayan, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
yeni teşvik sistemi
nin Türkiye'nin 
istikrarlı ve sürdü 
rülebilir büyüme
sine katkı sağlaya
cağına işaret 
ederek, bu yılın ikin
ci yarısında büyü
menin ilk yarıdan 
yüksek olmasını ve 
bunda da yatırım
ların önemli bir payı 
olmasını bekledik
lerini vurguladı. 
"Türkiye, hem yerli 
hem de yabancı 
yatırımlar için 
güvenli bir limandır, 
biz şimdi bu limanın 
kapasitesini 
genişlettik ve onu 
daha da cazip hale 
getirdik" diyen 
Çağlayan, destek
leme sınıfı açısın
dan müracaatların 
2,1 milyar lira 
tutarındaki 164 
adedi bölgesel 
desteklerden, 
857 milyon lira 
tutarındaki 111 
adedi genel teşvik 
uygulamalarından 
ve 271 milyon lira 
tutarındaki 2 adedi 
büyük ölçekli 
yatırım destek
lerinden yarar
lanacağını 
vurguladı.

HEDEF 12'DEN 
VURULDU 
Çağlayan, şunları 
kaydetti: 
"2 adet büyük 
ölçekli yatırım 
desteklerinden 
yararlanacak 
projeler imalat sek
töründe olup, bu 
projelerin inceleme 
leri tamamlanarak 
teşvik belgeleri 
düzenlenmiştir. Söz 
konusu 2 projede 
öngörülen istihdam 
1.141 kişidir. 277 
adet müracaatın 1,7 
milyar lira tutarında
ki 143 adedi imalat, 
516 milyon lira 
tutarındaki 51 adedi 
hrzrtretfer, 506 mit 
yon lira tutarındaki 
54 adedi tarımsal 
sanayi, 434 milyon 
lira tutarındaki 29 
adedi ise enerji ve 
madencilik 
sektörlerinde 
gerçekleşmiştir. 
Başvurular göster
miştir ki yeni teşvik 
sistemi ile hedef 
adeta 12'den 
vuruldu, yatırımlara 
doping etkisi yaptı. 
Yatırım heyecanını 
yeniden alevlen 
dirdi. Son aylarda 
Bakanlık olarak çok 
sayıda büyük 
yatırımcı ile 

görüşmelerimiz 
devam ediyor. 
Gelecek aylarda 
daha büyük yatırım
lar bekliyoruz." 

12 BİN KİŞİYE 
İSTİHDAM 
Yatırım teşvik 
sisteminin, 
Türkiye'nin diğer 
makroekonomik 
politikaları ile 
birlikte ele alınarak 
cari açığın 
düşürülmesi, 
ülkenin rekabet 
gücünün artırılması 
ve sürdürülebilir 
büyümenin yakalan
ması hedefleri 
doğrultusunda ve 
cari açığın iyileş 
tirilmesi kapsamın
da benimsenen 
Girdi Tedarik 
Stratejisi 
(GİTES) ve İhracata 
Dönük Üretim 
Stratejisi 
çerçevesinde 
yeniden ele 
alındığına işaret 
eden Çağlayan, 
şöyle devam etti: 
"19 Haziran 2012 
tarihinde uygulan
maya konulan Yeni 
Teşvik Sistemi'nin 
23 günlük uygulama 
sonuçları sistemin 
uyandırdığı ilginin 
bir göstergesidir. 
Yapılan yeni teşvik 
belgesi müracaat 
sayısı 277'ye, bu 
müracaatların 
toplam yatırım tutarı 
ise yaklaşık 
3,2 milyar liraya 
ulaştı.
Bu müracaatlarla 
öngörülen istihdam 
12 bin kişi civarında 
olacaktır."
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GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Mûd.

513 10 51
513 10 53
513 29 54
513 10 28

ULAŞIM
Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanberoğlu-Esadaş
Anıtur
Kamil Koç

613 12 12
613 20 77
612 10 72
614 46 49
614 47 71
612 01 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hast.
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Uzmanlar Tıp Mrk.

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

RESMİ DAİRELER

UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel id. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR

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

DENİZ OTOBÜSÜ

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı
Yalova

256 77 84
544 30 60

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

İDO imam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

__________ OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

517 34 00
513 23 29
513 10 68
513 55 29
514 80 88

513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

RELEDİYE

Santral
Başkanlık 
Zabıta 
BUSKİ 
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -23 
51345 20
513 24 32 
514 57 96
513 23 25 

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PET
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4324 

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)

■MMI
VENÜS SİNEMASI 

DİKKAT BpBEK 
VAR 11.30-14.00- 

16.30-20.30 
SAĞ SALİM 

12.00-14.15-16.15- 
20.15

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



Gemlik Kgrfez
^'-İVMİMkMİİİİLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

llypgs.con.
vw.akmiuwhat.coM

■ TATİLİNİZİ UNUTULMAZ
■ KILMAK İÇİN AKMİS SEYAHAT 

GEMLİKTE...
■ Kıbrıs Turları & Kültür Turları
■ Yurt içi ve Yurt dışı Turları....
H Biz, sizin tatil hayallerinizi gerçekleştirmek için varız...
H Uçaklı tatil paketlerinde Sabiha Gökçen 
I Havaalanı Transferlerimiz ÜCRETSİZ!

< 'A

-f1 .g"'1

PEGASUS 
------ AIRLINES

TÜRK HAVA YOLLARI ANADOLUJET 

ö SunExpress

AKMİS SEYAHAT
GEMLİK BÜROSU

Ahmet Dural Meydanı AVM yanı 
Tel: 0224 514 63 62 GEMLİK

UÇAK BİLET SATICI ADI Şubesi Tel: 0.224 573 16 17<
GEMİ İITTC oaI.V?.R £ükürtlü §ubesi Tel: 0 224 45GEMLIK TE BAŞLADI Bursa Terminal Tel: 0 224 261 61 42

vw.akmiuwhat.coM


KavaıiKiaraân~ 
düşerek hayatını 

kaybetti
Uludağ'ın zirvesinde akrabaları 
ile kamp kurmaya giden 47 
yaşındaki Bayram Geçal, sarp 
kayalıklardan düşerek 
hayatını kaybetti. Haberi 3’de

ğ+4+4 sistemine geçiş ile ilkokul, orta okul ve liseler 2012-2013 öğretim yılında ayrıldı

İlkokul, orta «e liseler ayrıldı
Milli Eğitim Bakanlığı’n 
dan alınan onayla, 
2012-2013 eğitim öğre
tim yılında yeni eğitim 
sistemine geçiş 
nedeniyle, ilçemizdeki 
Atatürk, Şehit Cemal, 
100. Yıl, 11 Eylül, Ayşe 
Ziver Karataş Okulları 
müstakil ilkokul olarak 
kullanılacak. Lale

Kemal Kılıç, Şükrü 
Şenol, Şehit Etem 
Yaşar okulları müstakil 
ortaokul olarak kul
lanılırken, köy okulla 
rında ilk ve ortaokullar 
birarada bulunacak. 
İlkokulların ve orta 
okulların ayrılması ne 
deniyle, bu yıl 1. sınıf
tan 4. sınıfa gidecek 

öğrenciler, ilkokulda 
okuyacaklar. 5. sınıfa 
geçenler ile 6. -1. ve 8. 
sınıf öğrencileri orta 
okulda öğrenim göre
cekler. Eylül ayında 
ders başı yapacak olan 
öğrenciler, yeni 
sisteme göre okullarına 
devam edecekler.
Haberi sayfa 4’d e

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Okullar 4+4+4’e göre ayrıldı...
2012 2013 eğitim ve öğretim yılına, AKP’nin 

istediği yeni eğitim sistemi ile girilecek.
Kısacası kapatılan imam hatip orta kısım

larının yeniden açılmasını sağlamak için 
düzenlenen 4+4+4 adı verilen sistem ile 
önümüzdeki ders sezonu buluşacağız.

Büyük karmaşaların yaşanacağı bu siste 
min özü, 5 yaşındaki kas ve beyin sistemi 
daha gelişmemiş çocuğu ilkokula alacağız.

4 yıl eğitim verip ilkokuldan mezun ede
ceğiz.

5 . sınıftan 8. sınıfa kadar olan 4 yıllık eğitim 
ve öğretim dönemine ise orta okul dönemi 
diyeceğiz.

Daha sonrası ise 4 yıl lise...
Bu sistemin derslik, okul ve öğretmen alt 

yapısı oluşturuluyor. Devamı sayfa 4’de

Milli Eğitim Bakanlığı’nca 
yasalaşan 4+4+4 sistemine 
geçilmesi nedeniyle, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nün ilçe 
mizdeki ilkokul ile orta 
okulları belirleyerek, 
Bakanlıktan onay alması 
üzerine, 11 Eylül ilköğretim

Okulu’nun ilkokul olarak belir
lenmesi, ortaokula gidecek 
öğrencilerin ise Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim Okulu’nda 
öğrenim görmesine veliler, 
Hükümet Konağı önünde 
toplanarak, tepki gösterdiler. 
Haberi sayfa 2’de

Velibaba'dan
6.santlalve

Balıkpazan’nda 
bulunan Velibaba 
Kırrathanesi sahibi 
ve müşterilerinin 
başlattığı muhtaç 
kişilere tekerlekli 
sandalye kam pan 
yasında rekora 
gidiliyor. Syf 5’d e

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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11M IIKöğretim Okulu velileri tepkili

Milli Eğitim Bakanlı 
ğı’nca yasalaşan 
4+4+4 sistemine 
geçilmesi nedeniyle, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün 
ilçemizdeki ilkokul 
ile orta okulları 
belirleyerek, Bakan 
lıktan onay alması 
üzerine, 11 Eylül

İlköğretim Okulu’nun 
ilkokul olarak belir
lenmesi, ortaokula 
gidecek öğrencilerin 
ise Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu’nda 
öğrenim görmesine 
velilerden tepki 
yağdı.
Dün, 11 Eylül 
İlköğretim Okulu’nun 

orta bölümünün 
kaldırıldığını, öğren
cilerin ortaokulu 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu’nda 
devam edeceğini 
öğrenen 100’e yakın 
veli okul önünden, 
Hükümet Konağı’na 
geldi.
İlçe Milli Eğitim

Müdürü Mehmet 
Ercümen ile 
görüşmek isteyen 
veliler, bir süre 
Hükümet Konağı 
önünde bekleştiler. 
İlgililer ile görüşen 
bir gurup veliye 
durum anlatıldı.
Ancak, veliler ısrarla 
öğrencilerinin orta 

okulu da 4 yıl süre 
ile 11 Eylül İlköğre
tim Okulu’nda oku
masını istediler. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü 
yetkilileri, bunun 
mümkün olmadığını, 
Gemlik’te hangi 
okulların ilkokul, 
hangi okulların 

ilköğretim okulu ola
cağının ayrımının 
yapılarak, Milli 
Eğitim Bakanlığı’na 
bildirilerek, onay 
alındığını, buna göre 
2012-2013 eğitim ve 
öğretim yılının 
planlamalarının 
yapıldığını 
söylediler.

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

5 YIL TECRÜBELİ 
GIDA SEKTÖRÜNDE DENEYİMLİ

MUHASEBECİ ve 
KAZAN YAKMA YETKİ 

BELGESİNE SAHİP TECRÜBELİ 
BUHAR KAZANI YAKMA İŞİNDEN 

ANLAYAN ELEMAN ARANIYOR 
GÜNGÖR ZEYTİNCİLİK 

Tel: 51414 53 
Fax: 512 20 38

HiitMhhitler Bemeii âıaıeiterim siinliiriiwr

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 
FİYATLARLA GÜN İÇİNDE 

TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Gemlik Müteahhitler 
Derneği, Belediye 
İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü’nü ziyaret 
etti.
Başkan Hamza 
Aygün, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Şerif 
Oğur ve Murat Çakır 
ile ziyaretlerini 
gerçekleştiren 
Müteahhitler Derneği 
yöneticileri. Gemlik 
Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Müdürü 
Orhan Yeşil ile 
makamında 
görüştüler.
Sıcak bir ortamda 
gerçekleşen 
ziyarette, Dernek 
Başkanı Hamza 
Aygün Müteahhitler 
Derneği’nin çalış
maları hakkında 
Yeşil’i bilgilendirdi. 
54 kurucu üyeleriyle 
kısa zamanda çalış
malarına başladık
larını hatırlatan 
Aygün, hedeflerinin 
üyelerinin problem
lerini en aza indirerek 
kurum ve kuruluşlar 
ile diyalog içerisinde 
hizmet etmek 
olduğunu belirtti. 
Gemlik Belediyesi 
İmar ve Şehircilik

Müdürü Orhan Yeşil 
de derneğin hayırlı 
olmasını dileyerek, 
belediye açısından 
da çatı bir kurum 
olarak dernek ile 
muhatap olmalarının 
bir avantaj olduğunu 
ifade etti.
Yeşil, müteahhitler ile 
belediye arasındaki 
sıkıntıların geçmiş 
yıllara nazaran 
azaldığını belirterek, 
memnuniyetini dile 
getirdi.
Orhan Yeşil, eski 
müteahhit anlayışı 
mn artık kalmadığını 
günümüzde müte 
ahhitlerin daha titiz, 
yönetmeliklere uy 
gun, mimari açıdan 
da estetik ve modern 

binalar yaptıklarını 
bunun da sevindirici 
olduğunu müteahhit
lerin övgüyü hak 
ettiklerini belirtti. 
Dernek Başkanı 
Hamza Aygün 
ziyarette, "Gemlik 
Belediyesi personeli 
iyi niyetli çaba 
içerisinde hizmet 
etmektedir. Ancak 
personelin iyi niyeti 
tek başına yeterli 
olmamaktadır.
Müteahhitler eskiye 
göre çok daha hızlı 
imalat yapmaktadır
lar. Bu hıza belediye 
yönetmeliklerinin ve 
uygulamalarının da 
ayak uydurması 
gerekmektedir. 
Gerek merkezi 

gerekse yerel yöne
timler sivil toplum 
kuruluşlarının da 
görüşlerini alarak 
daha hızlı ve uygu
lanabilir yönetmelik 
ve uygulamalara 
geçmelidir. Bizler, bu 
süreçte Müteahhitler 
Derneği’ni kurarak 
üzerimize düşen 
görevin bir kısmını 
yapmış bulunuyoruz. 
Bundan sonraki 
süreçte tüm kurum 
ve kuruluşlarla 
olduğu gibi bizim için 
en önemli muhatap 
olarak Belediyemizle 
de sıkı işbirliği ve 
istişareler ile daha 
güzel işlere imza ata
cağımızı umuyoruz” 
dedi.
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telıMın teren İmalını iteni
Uludağ'ın zirvesinde 
akrabaları ile kamp 
kurmaya giden 47 
yaşındaki Bayram 
Geçal, sarp kayalık
lardan düşerek 
hayatını kaybetti. 
Olay, saat 18.30 
sıralarında Uludağ'ın 
zirvesindeki Maden 
bölgesinde meydana 
geldi. Bursa merkez 
Osmangazi ilçesi 
Emek Mahallesinde 
ikamet eden Bayram 
Geçal (47), ailesi ve 
İstanbul'daki akra
baları ile her sene 
kamp kurduğu 
Tumba mevkiine 
gitti. Çatı ustalığı 
yapan 2 çocuk 
babası Geçal, ailesi 
ile birlikte patika 
yoldan kar çukuruna 
gezintiye çıktı.
Patika yolun kala
balık olması sebe
biyle kestirmeden 
gitmek isteyen 
Geçal, profesyonel 
dağcıların bile

Ite luiw dönüşünce la cildi
Bursa'nın merkez 
Yıldırım İlçesi'nde 22 
yıldır oturduğu 
sokağın girişini, 
arsanın kendisine ait 
olduğunu belediye
den onaylatarak 
kapatan 39 yaşında
ki Yasin Tahsin'e 
mahalle sakinleri 
tepki gösterdi. 
Tahsin ile mahalleli 
arasındaki anlaş 
mazlık sokak kav
gasına dönüştü. 
Merkez Yıldırım İlçe
si Demetevler 
Mahallesi 210 
numaralı sokakta 
oturan Yasin Tahsin, 
22 yıldır sokak 
olarak kullanılan ve 
üzerine sokak 
tabelası asılan 
arazinin kendisine 
ait olduğunu 
bildirerek tapusunu 
almak için 1 yıl önce 
Yıldırım Belediye 
si'ne başvurdu. 
Belediye görevlileri

gitmeye cesaret 
edemediği sarp ka 
yatıklardan gitmek 
istedi. Çürük ve 
keskin kayalıklardan 
oluşan yolda den
gesini kaybeden 
Geçal, ailesinin göz
leri önünde 30 
metreden aşağı 
yuvarlandı. Geçal'ın 
yakınları durumu 
hemen jandarmaya 
bildirdi. Bölge tarifi 
yapmakta güçlük 
çeken ailenin yerini 
cep telefonu sinyali 

tarafından yapılan 
incelemeler sonu
cunda arazinin Yasin 
Tahsin'e ait olduğu 
anlaşılınca imar 
planı değiştirilerek 
sokağın tapusu 
Yasin Tahsin'e 
verildi.
Belediyenin aldığı 
karar sonrasında 
Yasin Tahsin soka 
ğın girişine bir 
bahçe yaparak, 
sadece küçük 
araçların geçeceği 
büyüklükte yol 

sayesinde bulan 12 
kişilik jandarma 
arama-kurtarma timi, 
olay yerine hareket 
etti. Nilüfer Arama 
Kurtarma Ekipleri 
(NAK) da bölgeye 
ulaşmak için yola 
çıktı. Halatlar 
aracılığıyla uçuruma 
inen jandarma ekip
leri, Bayram Geçal'in 
cesedine ulaştı. 
Geçal'in cesedi, 
ambulansla Çekirge 
Devlet Hastanesi 
Morguna kaldırıldı.

bıraktı. Yasin 
Tahsin'in yolu bu 
şekilde kapatması 
mahalle sakinlerinin 
tepkisine neden 
oldu.
Dün yeniden 
başlayan tartışma 
kısa sürede büyü 
yerek sokak kav
gasına dönüştü. 
Kadınların ayırmaya 
çalışırken fenalık 
geçirdiği olay diğer 
mahalleli tarafından 
güçlükle 
yatıştırılırken Yasin 

Çekirge Devlet 
Hastanesi önünde 
bekleyen Geçal'in 
yakınları ise sinir 
krizleri geçirdi. 
Gözyaşlarını tuta
mayan aileyi akra
baları sakinleştirdi. 
Geçal'in kardeşi 
Mehmet Geçal 
ise, ekiplerin olay 
yerine geç kaldığını 
iddia etti. Geçal, 
"Biz jandarmaya 
haber verdikten 2 
saat sonra ekipler 
olay yerine geldiler. 
Sağlık ekipleri ise 
jandarmadan 1 saat 
sonra olay yerine 
ulaştılar. Bize 
helikopterin gele
ceğini de 
söylemelerine 
rağmen kimse 
gelmedi. Abim aşağı 
düştü ğünde yaralıy
dı. 45 dakika olduğu 
yerde can çekişti" 
dedi.
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı

Tahsin ve bazı 
mahalle sakinleri 
hafif şekilde yara
landı.
Arazinin 22 yıldır 
kendisine ait 
olduğunu söyleyen 
Yasin Tahsin, 
"Belediyeden de 
burasının tapusunu 
üstümüze aldık. 
Burası yıllardır 
zaten bizimdi.
Ben iyi tamamını 
kapatmadım. 
Mahalle için yol 
bıraktım. İtirazları 
varsa belediyeye 
gitsinler" dedi. 
Arazinin sokak 
olduğunu iddia eden 
Edip Kuşaslan (38) 
ise "Burası 22 yıldır 
sokaktı. Madem 
sokak değildi neden 
belediye buraya 
dogalgaz hattı döşe
di ve sokak tabelası 
koydu. Hakkımızı 
arayacağız" diye 
konuştu

Harmancık ilçesinde 
bu yıl 65. düzenle
nen yağlı pehlivan 
güreşlerinde 
güreşçiler ile tertip 
komitesi arasında 
yaşanan tartışmalar 
kavgaya dönüştü; 
Harmancık Kültür 
Şöleni kapsamında 
bu yıl 65. düzenle
nen Yağlı Pehlivan 
Güreşleri, çekişmeli 
başladı. Baş ve 
Başaltı müsaba 
kalarında güreşen 
güreşçiler, iddiaya 
göre tertip 
komitesinin önerdiği 
parayı beğenme 
yerek itiraz etti. ■ 
Yaklaşık yarım saat 
duran güreşler 
sonucunda güreşçil
er birbirine girdi. 
Harmancık 
Kaymakamı Kemal 
Karahan ve Belediye 
Başkanı Mustafa 
Çetinkaya güreşçi
leri sakinleştirirken, 
İlçe Emniyet Amirliği 
ekipleri olaya 

KftŞ€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

müdahale etti. 
Emniyetin tarafları 
güçlükle yatıştır
masının ardından 
güreş müsabakaları, 
kaldığı yerden 
devam etti.
Daha sonra, baş 
müsabakasında 
mücadelenin devam 
ettiği sırada güreş 
hakeminin ve tertip 
komitesinin yanlış 
puanlama ile 
birlikte hatalı karar 
verdiği öne 
sürülerek, 
güreşçiler arasında 
tartışma çıktı. 
Olaya seyirciler de 
karışınca tartışma 
büyüdü ve kavgaya 
dönüştü. Seyircilerin 
büyük bir bölümü 
protesto amaçlı er 
meydanını terk 
ederken, bir bölümü 
de tertip komitesinin 
üzerine yürüdü. 
Emniyet amirliği 
ekipleri olaya 
güçlükle müdahale 
etti

îgTO ABONE OLDUNUZ MU?
BBSmOBUSH ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.coTn

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

Okullar 4+4+4’e göre ayrıldı
Dün öğle saatlerinde, 11 Eylül İlkokulu’- 

na öğrencileri devam eden veliler, 5. sını
fa giden çocuklarının, Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu’nda öğrenim görecek
lerini öğrenince, Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne yürüdüler.

İstekleri, çocuklarının okullarında eğitim 
ve öğretime devam etmesiydi.

Ama Bakanlık, tüm il ve ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüklerine gönderdiği yazıyla, yeni 
sisteme göre okulların ayrılmasını ve ken 
dilerine bilgi verilmesini istedi.

Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
düzenlediği listeyi Bakanlık onayladı.

11 Eylül İlköğretim Okulu velilerinin 
yapacağı bir şey yoktu.

11 Eylül, İlkokul olarak ayrılmıştı.
Yeni düzende ilkokullarda 4 yıl eğitim 

verileceğinden, 1-2-3-4. sınıf öğrencileri 
bu okulda okuyacaktı.

5. sınıftan, 8. sınıfa kadar olanlar ise La 
le Kemal İlköğretim Okulu’na gidecekti.

Sistem böyle işleyecekti artık.
Yandaki haberde okuyacağınız gibi ilko 

kul, ortaokul ve liselerin hangi okullar ol 
duğu belirlenmiş.

Bazı okullarda hem ilkokul hem de orta 
okul birarada.

örneğin; Manastır’daki Cumhuriyet Oku 
lu, sabah ortaokul, öğleden sonra ise ilk 
okul olarak hizmet verecek.

Borusan İlköğretim Okulu’nda, i kokul ve 
ortaokul birarada öğrenim yapılacak.

İmam Hatip Lisesi, imam hatip ortaokulu 
olacak.

Çınar ilkokulu, ilk ve orta birarada taşı
malı sistem uygulanacak...

özel Aykent, ilkokul ve ortaokul birarada 
olacak.

Şehit Etem Yaşar, müstakil ilk ve 
I ortaokul olarak hizmet verecek.

TSO Gazi ilkokulu sabah ortaokul, öğle- 
I den sonra ilkokul olarak hizmet sunacak.

Katırlı İlkokulu müstakil, birleştirilmiş
I ilkokul olarak görev yapacak.

Gemlik Gübre Fabrikası içindeki 100. Yıl 
I ilkokulu gelecek yıl fabrika içinde kaldığı 
I için yıkılacaktı ama, aldığım duyumlara 
I göre bir yıl daha okul faaliyette bulunacak 
I mış. Bu nedenle listede karşılığı boş bira 
I kılmış.
I Sizin anlayacağınız, okul yetersizi iğ in-
I den ilk ve ortaokulların kimisi ayrılmış, ki 
I mide birleştirilmiş.

Okul sayısı arttıkça ortaokullar ilkokullar 
I dan ayrılacak.

Bizim çocukluğumuzda ilkokullar 5 yıldı.
Bunları 4 yıla indirdiler.
Okula başlama yaşını da düşürdüler.
Bu sistem eğitime ne kazandıracak diye

I sorarsanız, hiçbirşey diyebilirim.
Amaç, yazımın başında da belirttiğim

I gibi İmam Hatip Orta bölümlerinin yeni
I den açılmasıdır.
I Başbakan Erdoğan ne demişti: 

“Dindar bir nesil yetiştireceğiz!’* 
Hepsi bu, ama, ömürleri yeter mi bil

I m em.

sistemine geçiş ile ilkokul, orta okul ve liseler 10124013 öğretim yılında ayrıldı

İlilin, n B Mil IHIİI
Milli Eğitim Bakanlığından ahnan onayla, 2012-2013 eğitim öğre
tim yılında yeni eğitim sistemine geçiş nedeniyle, ilçemizdeki 
Atatürk, Şehit Cemal, 100. Yıl, 11 Eylül, Ayşe Ziver Karataş Okulları 
müstakil ilkokul olarak kullanılacak. Lale Kemal Kılıç, Şükrü 
Şenol, Şehit Etem Yaşar okulları müstakil ortaokul olarak kul
lanılırken, köy okullarında ilk ve ortaokullar birarada bulunacak.
Milli Eğitim 
Bakanhğı’nın 
2012-2013 yılında 
uygulamaya soka
cağı 4+4+4 diye 
adlandırılan ilkokul, 
ortaokul ve liselerin 
ayrılması esasına 
dayanan yeni eğitim 
sistemi nedeniyle, 
ilçemizdeki okullar 
belirlendi.
İlçe Milli Eğitim

Müdürlüğü’nden 
alınan bilgilere göre, 
önümüzdeki 
öğretim yılı 
başlayacak olan 
eğitim döneminde 4 
yıllık ilkokullar ile 4 
yıllık ortaokul ve 
liselerin ayrımı 
yapılarak Milli 
Eğitim Bakanlığı’nca 
onaylandı.
Eylül ayında ders

başı yapacak olan 
öğrenciler yeni sis
teme göre okullarına 
devam edecekler. 
İlkokulların ve 
ortaokulların ayrıl
ması nedeniyle, bu 
yıl 1. sınıftan 4. sını
fa gidecek öğrenci 
ler, ilkokulda okuya
caklar.
5. sınıfa geçenler ile 
6. - 7. ve 8. sınıf

öğrencileri ortaokul
da öğrenim 
görecekler.
Orta okulu bitirenler 
ise lise eğitimi ala
caklar.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün 
hazırladığı ve 
Bakanlığın onay
ladığı ilçemizdeki 
yeni okul düzeni 
şöyle: *

GEMLİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ • OKUUARIMO (2012-20 SAYİU GENELGE)

StRZ ESKİ DURUMU YENİ DURUMU AÇIKLAMA

1 ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ İMAM HATİP LİSESİ
İMAM HATİP ORTAOKULU

2 ENGÜRÜCÜK İLKÖĞRETİM OKULU
ENGÜRÜCÜK İLKOKULU

İLKOKUL VE ORTAOKUL BİR ARADA (TAŞIMA]

3 UMURBEY ABDULLAH FEHMİ İLKÖĞRETİM OKULU
ABDULLUH FEHMİ İLKOKULU

İLKOKUL VE ORTAOKUL BİR ARADA (TAŞIMA)

4 YÜZÜNCÜ YIL İLKÖĞRETİM OKULU 100. YIL İLKOKULU

5 KURTUL İLKÖĞRETİM OKULU KURTUL İLKOKULU
İLKOKUL VE ORTAOKUL BİR ARADA (TAŞIMA)

6 AYŞE-ZİVER KARATAŞ İLKÖĞRETİM OKULU
AYŞE-ZİVER KARATAŞ İLKOKULU

MÜSTAKİL İLKOKUL

7 ŞÜKRÜ ŞENOL İLKÖĞRETİM OKULU
ŞÜKRÜ ŞENOL ORTAOKULU

MÜSTAKİL ORTAOKUL

8 ŞEHİT ETEM YAŞAR İLKÖĞRETİM OKULU

ŞEHİTETEMYAŞAR İLKOKULU 

ŞEHİT ETEM YAŞAR ORTAOKULU
MÜSTAKİL İLKOKUL 

MÜSTAKİL ORTAOKUL

9 ONBİR EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU________________________
Ll EYLÜL İLKOKULU

MÜSTAKİL İLKOKUL

10 CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU CUMHURİYET İLKOKULU
ORTAOKUL SABAHÇI/ İLKOKUL ÖĞLENCİ

11 ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU ATATÜRK İLKOKULU MÜSTAKİL İLKOKUL
12 LALE KEMAL İLKÖĞRETİM OKULU LALE KEMAL KtUÇ İLKOKULU MÜSTAKİL ORTAOKUL
13 ŞEHİT CEMAL İLKÖĞRETİM OKULU ŞEHİT CEMAL İLKOKULU MÜSTAKİL İLKOKUL

14 BORUSAN İLKÖĞRETİM OKULU
BORUSAN İLKOKULU

İLKOKUL VE ORTAOKUL BİR ARADA

15 KURŞUNLU NURSEL ÇAĞLAR I.Ö.O. KURŞUNLU NURSEL ÇAĞLAR İLKOKULU
İLKOKUL VE ORTAOKUL BİR ARADA

16 ALİ KÜTAHYA İLKÖĞRETİM OKULU ALİ KÜTAHYA İLKOKULU İLKOKUL VE ORTAOKUL BİR ARADA (TAŞIMA)

17 ÇINAR İLKÖĞRETİM OKULU ÇINAR İLKOKULU İLKOKUL VE ORTAOKUL BİR ARADA (TAŞIMA)

18 TSO GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU TSO GAZİ İLKOKULU
ORTAOKUL SABAHÇI/ İLKOKUL ÖĞLENCİ

19 KATIRI! İLKÖĞRETİM OKULU KATIRU İLKOKULU
MÜSTAKİL İLKOKUL (BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF)

20 ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU ÖZEL AYKENT İLKOKULU İLKOKUL VE ORTAOKUL BİR ARADA |

SHARP MARKA ER-A495T MODEL 58030978 SERİ NOLU YAZAR 
KASA RUHSATIMIZ KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR. 

KÖRFEZİM TURİZM NAK. VE GIDA 
MAD. SAN. TİC. LTD.ŞTİ. Gemlik V.D. 5860386978

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

3/B GEMLİKGÜLER AJANS istiklal Caddesi Bora Sokak No :
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95J
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Yazı Yorum
Necati KARTAL

Dünya Nüfus Günü..

CHP Gemlik İlçe 
Örgütü 2B bil
gilendirme çalış
malarına, Küçük 
Kumla Köyü’nde 
başladı.
CHP Gemlik İlçe 
Örgütü Yönetim 
Kurulu üyeleri, 15 
Temmuz 2012 Pazar 
günü akşamı saat 
19.00‘da Küçük 
Kumla Köyü içi Kah 
veler bölgesinde va 
tandaşlarla buluştu. 
2B Yasası ile ilgili 
vatandaşların soru
ları cevaplandırıldı.

2B sahibi vatandaş 
ların “RAYİÇ” bedel
lerin halen açıklan
mamış olması 
nedeniyle, merak 
içinde oldukları 
toplantıda, CHP İlçe

Yönetimi vatandaş 
lara “RAYİÇ” bedel
leri öğrenmek için 
vermeleri gereken 
dilekçeleri dağıttı. 
CHP İlçe Yönetimi 
Hukuk ve İnsan 
Hakları Komisyonu 
Başkanı Av. Özgür 
Aksoy, yaptığı açık
lamada, şunları 
söyledi: "2B 
Yasası’nda belirtilen 
6 aylık başvuru 
süresinin yarısı 
geçtiği halde vatan
daşlarımıza hala 
“RAYİÇ" bedeller 

açıklamadı.
Vatandaşlarımızın 
“RAYİÇ" bedeli 
bilmesi lazım ki ona 
göre parasını tedarik 
etsin.
Bu gidişle büyük

mağduriyet oluşa
cak." dedi.
Küçük Kumla Köy 
Kahvesindeki prog 
ram vatandaşlarımız 
la sohbet ederek 
son buldu.
Vatandaşlara teslim 
edilen bilgilendirme 
dilekçelerinin 
Gemlik Mal 
Müdürlüğü’ne teslim 
edilmesi bekleniyor. 
CHP Gemlik İlçe 
Örgütünün 2B 
yasasıyla ilgili Rayiç 
bedeller hakkındaki 
toplantılara 18

Temmuz 2Ö12‘ 
Çarşamba akşamı 
Karacaali Köyü’nde, 
20 Temmuz 2012 
saat 14.30 Büyük 
Kumla Köyü’nde 
devam edilecek.

lleMa’lııı 6. sandalye
Bahkpazarı’nda bulu
nan Velibaba 
Kırrathanesi sahibi 
ve müşterilerinin 
başlattığı muhtaç 
kişilere tekerlekli 
sandalye kampan 
yasında rekora 
gidiliyor.
Kıraathanede 
toplanan paralarla 
6. tekerlekli sandalye 
Gemlik Kızılay 
Derneği Başkanı 
Gökhan özler’e tes
lim edildi.
özler, Kayhan 
Mahallesi’nde 
ikamet eden 
Burak Can Kıratlı 
adındaki 7 yaşında 
belden aşağısı tut
mayan engelli bir 
çocuğuna verilmek 
üzere annesine 
tekerlekli sandalye

nin teslim edildiğini Kıraathanesi
söyledi. sahibi ve müşterile
özler, Velibaba rine teşekkür etti.

Biz de önemli günler vardır. 
Bunların bir kısmı gelenekten, 
bir kısmı ise geleneği değiştir 
mekten gelir.

Gelenekten gelen günler; 
"dini bayramlar, kandiller ve 
hıdrellez gibi geleneksel şen
likler"; diğeri ise, Genç 
Cumhuriyet'le birlikte gelen 
"kurtuluş günleri ve resmi 
bayramlardır.

Geri kalan günleri toplumun 
bir çoğu bilmez, bilse de ilgi 
lenmez.

Toplumdaki "gıcık" insanla 
rın ilgilendiği diğer günlerden 
biri de "11 Temmuz Dünya 
Nüfus Günü"dür.

Malumunuz dünya nüfusu 
-bendeki kaynaklara göre - ilk 
kez 1883 yılında 1 milyara 
ulaşmış.

1960 yılında 3 milyar olmuş. 
Bugün ise, 6.4 milyar.

Yani bilmem kaç onbinyılda 
1 milyara ulaşan dünya nü 

fusu, 1883'den sonra, 77 yılda 
2 milyar, 1960'dan sonra 43 
yılda 3.4 milyar artmış.

Son on yılda ise, 1 milyar.
Bazı istatikçilere göre, bu 

artış hızı aynı düzeyde devam 
ederse, dünya nüfusu 2050 
yılında 12.8 milyara ulaşacak.

Bu rakama bakınca insan 
korkuyor.

Dünyanın kaynakları bu nü 
fusa yetecek mi?

Fakat/ bazı bilim çevrelerine 
göre bu mümkün görünmüyor. 
Çünkü bizim Sayın Başbaka 
nımız'ın "en az" düşüncesinin 
aksine, dünyanın büyük bölü 
mü gerçeği kavrayıp, nüfus ar 
tışını kontrol altına almış 
durumda.

BM tarafından yayınlanan 
"Dünya Nüfus Tahminleri: 
2002 Gözden Geçirme Rapo 
ru"nda, 2050 yılında nüfusu 
bugünkünden az olacak ülkel
er arasında Japonya, İtalya, 
Bulgaristan, Estonya, Gürcis 
tan, Letonya, Rusya ve

Ukrayna yerahyor.
Bu ülkelerin nüfuslarının 

yüzde 30-50 arasında azala
cağı tahmin ediliyor.

Buna karşılık, Mali, Nijer, 
Somali, Uganda ve Yemen gibi 
dünyanın en yoksul ülkele 
rinde, nüfus bir süre daha art
maya devam edecekmiş.

Az gelişmiş ülkelerin toplam 
nüfuslarının 2050 yılında 7.7 
milyara ulaşması bekleniyor- 
muş.

Bu ülkelerin toplam nüfusu 
bugün 4.9 milyar dolayındây 
mış. Türkiye'de bunların 
içinde.
Aynı rapora göre; 2050 yılın

da dünyanın en kalabalık 
ülkeleri de şunlar olacak: 
Hindistan, Pakistan, Nijerya, 
ABD, Çin, Bangladeş, Etiyop 
ya ve Kongo.

Demek ki bu rapordan ABD' 
yi çıkarak birinci tespitimizi 
yapabiliriz:

Yoksul insan daha çok doğu
ruyor.

Neden?
Çünkü yoksulluk eğitimsiz 

liği, eğitimsizlikte doğum 
olayını kadere, ilahi güçlere 
bağlamayı gerektiriyor da 
ondan.

Oysa ki; günümüzde dün 
yanın karşı karşıya bulunduğu 
en önemli sorunlardan biri 
hızlı nüfus artışıdır. Kendini 
doğuran nedeni yaratan; yani 
yoksulluğun ve geri kalmış 
lığın temel nedenlerinden biri
ni oluşturur, hızlı nüfus artışı.

Ülkelerin gelişme süreçlerini 
kesintiye uğratır.

İnsanlığın kullandığı doğal 
kaynaklar üzerinde büyük 
baskı oluştururur, yaşamsal 
gereksinimleri sınırlandırır, 
yaşam kalitesinin düşmesine 
yol açar.

Özcesi dünyanın ve insan
lığın geleceğini tehdit eden 
bir gelişmedir hızlı nüfus 
artışı.

Kn$€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
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KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

BELEDİYESPOR 
GEMLİK’İN GURURU 

OLDU

Gemlik Belediyespor 
Futbol Kulübü alt yapı
daki başarılarını 
ASKF’nin düzenlediği 
yılın en’leri etkinliğinde 
aldığı kupalarla bir kez 
daha ispatladı.

Kuruluşunu hatırlıyo
rum da, bazı kişilerin 
“Neden kuruluyor, para 
bize verilsin, biz 
yapalım” dediklerini 
halen duyar gibi oluyo
rum.

Ama Gemlik 
Belediyespor Kulübü 
diğer branşlarda 
olduğu gibi futbolda da 
Gemlik’in gururu 
olmaya devam ediyor.

Düzenlenen gecede 
takımın deneyimli ve 
başarılı hocası Haydar 
Yiğit aldığı 3 kupayla 3 
yıldır verdikleri 
mücadelenin ne kadar 
doğru olduğunu bir kez 
daha kanıtladı.

Gemlik’te şimdi alt 
yapı denilince 
Belediyespor’un adı 
geçiyor.

Orhangazi’ye giden 
gençlerimiz artık git
miyorlar.
Aksine oradan 

babalar futbolcu 
çocuklarını alıp 
Belediyespor’un 
kapısını çaimaktalar.

Çocuklarla uğraşmak, 
onları eğitmek çok zor.

Ama bir o kadar da 
zevkli.

Okullarda görev alan 
öğretmenlerimiz gibi 
futbolkuTüplenndekî 
hocalarımız da 
yetiştirdikleri öğrenci
lerinin zamanı 
geldiğinde iyi kulüplere 
gitmeleri onları mutlu 
ediyor, gurur veriyor.

Gemlik 
Belediyespor’un önce 
iyi daha sonrasında ise 
Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in 
görevden alınmasıyla 
zor günler yaşadığını 
biliyoruz.

Bu zor dönemde 
kulübü ayakta 
tutabilmek için hiçbir 

maddi gelir bekleme
den mücadele eden 
eski kulüp başkanı 
Mahir Gencer ile yöne
tim kurulunu da kutlu 
yorum.

Şimdi yeni bir 
başlangıç açıldı kulüp 
bünyesinde.

Başkan ve birkaç 
yönetici değişti yerle 
rine yenileri getirildi.

Yönetim kurullarında 
spordan anlamayan 
kişiler olabilir.
Ancak başkanı kesin

likle yatkın birisi 
olması gerekiyor.

Gemlik Belediyespor 
başkanlığına meclis 
üyesi Turan Alkış’ın 
getirildiğini duydum.

Kendisi futbol 
maçlarında gözlemcilik 
görevi yaparak futbola 
hizmet vermiş kişidir. 
Siyaset ortaya çıkınca 
gözlemcilik işini bırak
tı, onun da aynı bir 
önceki başkan gibi 
hiçbir karşılık bekleme
den ilçe gençliği için 

hizmet yapmasını bek
liyoruz.

Bunun için de Gemlik 
Belediyespor’un 
başarılarının daha da 
üst seviyelere çık
masında büyük katkısı 
olacaktır.

Spor’un ekip işi 
olduğunu 
düşündüğümüzde 
kulüp başkanının 
düşünceleri çok önem
li.

Eğer başkan spordan, 
öncelikle de futboldan 
anlıyorsa, sevgisini de 
katarak kulübe çok fay
dalı olacaktır.

Gemlik 
Belediyespor’un alt 
yapısı çok güçlendi.

Geriden gelenler 
öndekileri zorlamaya 
başladı. Takımda tatlı 
bir rekabet başladı ve 
Belediyespor takımı 
Gemlik’te ön plana 
çıktı. Süper Amatör 
temsilcimiz 
Gemlikspor’un 
önümüzdeki sezon alt 
yapısını 
Belediyespor’dan oluş
turması gerekir, aksi 
halde işi zor. Gerekir 
derken bir konuyu 
daha belirtmek isterim.

Bu futbolcular eğer 
Haydar Yiğit’in dışında 
çalıştırılırsa başarılı 
olamazlar.

Çünkü futbola onunla 

başladılar, onun -k* 
verdiği bilgilerle devam 
ettiriyorlar.

U-13 ile U-15veU-16 
takımları bu sezon yaş 
liglerinde gurup birin
cisi oldular.

Birçok kişi eleştirdi, 
Orhangazi ve Gemlik 
gurubu diyerek.

Olabilir, ancak Gemlik 
Belediyespor U-15 yaş 
liginde Bursa 
elemelerinde de birinci 
olarak kademe maçları
na gitti.

U-13 liginde ise gurup 
elemelerinde rakip 
Bursaspor olunca 
çocuklar heyecanla 
istenileni veremediler.

Üç yıllık kulüpte bu 
başarı küçümsen
memeli.

Bunun içinde EN’ler 
arasında yerini alan 
Haydar Yiğit ve öğren
cileri aldıkları 3 kupay
la Gemlik’in gururu 
oldular.

Yeni başkan Turan 
Alkış’ın bu başarıların 
arkasına sığınmayarak 
Gemlik Belediyesi 
desteğinde daha büyük 
başarılara imza ata
cağına yürekten 
inananlardanım.

Kendisini tebrik edi 
yorum.

Yönetimiyle birlikte 
başarılara başarı kat
masını diliyorum.

PLAKET ■ KUPA VE MAMIYA ÇEŞİTLERİ İLE mETİmll

WWM - REKLAMCIUK • 0RWÜZA5Y0n VE TATOt

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı tk>: 3/ B GEMLİK 
Tel: (0.224) 515 96 83 Fax: (0 224) 515 55 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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AVRUPA KENTLERİNDEN ESİNTİLER (8) 
Prag (Tarih, kültür ve sanatın merkezi)

Dünden devam 
DRESDEN: 
Terezin kenti 

gezildikten sonra 
Almanya’nın en 
doğusunda yer 
alan ve en güzel 
şehirlerinden olan 
Unesco tarafından 
dünya mirası koru
ması altına alınan 
Dresden’! görü 
yoruz.

Elbe’nin 
Floransa'sı olarak 
adlandırılan kentte 
barok tarzında 
binalar dikkat 
çekiyor. Dresden 
modern bir 
görünümü yansıtır. 
Buraya Elbe nehri 
de farklı bir güzel
lik katmaktadır.

II. Dünya 
Savaşı’nda 
Amerika ve 
İngiltere tarafından 
bombalanmıştır. 
Ardından yıkılan 
yapılar aslına 
sadık kalınarak 
yeniden yapılmış 
ve tarihi doku

korunmaya 
çalışılmış.

Elbe bu kentin 
can damarı 
niteliğinde ve 
çeşitli amaçlarla 
kullanılmakta. 
Nehir ve çevresi 
tertemiz, köprüler 
bir gerdanlık gibi 
nehri süslemekte
dir.

Bu kente gördük
lerimiz:

Swinger Sarayı: 
1728 de inşaatı 

bitirilmiş. 
Mahkeme, festi
valler ve turnu
valar için kul
lanılmıştır Barok 
tarzının en güzel 
örneklerindendir. 
Sarayın içinde 
havuzlar, geniş 
galeriler bulun
maktadır.

Bunun dışında; 
Kraliyet Sarayı, 
Italyan Kilisesi, 
Ortadoks Kilisesi, 
Belediye Binası, 
Saat Kulesi 
görülmeye değer

yerler arasındadır. 
Martin Lüther

Heykeli
Yıllar önce 

Katolik kilisesinin 
bağnaz ve mantık 
dışı uygulamaları
na karşı çıkan bir 
rahip adına dik
ilmiştir. 
Rönesansın ve 
reformun hazır
layıcılarından 
olmuş bir din 
adamı Lüter.

Hıristiyanlıkta 
Protestanlığın 
kurucusu olmuş, 
dinde kendine 
özgü yorumlar 
getirmiştir.

Dresden’de 
Dünya’nın en 
büyük daha 
doğrusu en uzun 
seramik tablosu 
bulunmaktadır.

Bu eser, seramik 
duvarı diye de 
adlandırılır. Pek 
çok konu işlen
miştir, eski 
döneme ait.

Dresden,

Almanya’nın en 
önemli kent
lerinden olduğu 
gibi aynı zamanda 
Dünya mirası 
olarak da kabul 
gören, tarihi 
dokuyu

koruyan, düzenli 
bir kent.

Gördüğünüzde 
gıpta ile baka
cağınız ve kendi 
ülkenizle 
kıyaslayıp zaman 
zaman hayıflana 

cağınız bir yer. 
Yapılardaki uyum, 
sokak ve caddeler, 
insanların ilişkileri 
sizi derin derili 
düşündürecektir. 
Sonuç olarak gör
menizde yarar var.

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

« ra TKBÜ8EMİZ 
İLE HİZMETİNÎZbEyİZ 
GÜLER AJANS

MATBAACILIK -YAYINCILIK- , 
REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 9683
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lıiılılniaınmıılijiaimiilıliı
10. DAN sahibi 
Japon Kanço 
Kanazava, 7.DAN 
oğlu ile birlikte 14 
Temmuz 2012 
Cumartesi günü 
Büyükçekmece Bilge 
Kapalı Spor 
Salonu’nda Karate 
Eğitim semineri 
verdi.
Gemlik Dojo Karate 
Do Spor Kulübü 
antrenörü Gökhan 
Özler, kulüp sporcu
larından Göktay 
Özler ve Sefa 
Özdemir ile Japon 
Kanço Kanazava’nın 
verdiği eğitim semi
nerine katıldılar.

Antrenör Gökhan 
Özler, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
eğitim seminerine 
katıldıklarını, 
sporcularının 
daha başarılı 
olmaları çin 
antrenörlerinin de 
sporcular ile birlikte 
kendini 
geliştirmeleri gerek
tiğini söyledi.
Özler, Japonya’dan 
gelen Kanço 
Kanazava’nın 
verdiği eğitim semi
nerine, Gemlik’ten 
ve Bursa’dan 
katılan olmadığını 
belirtti.

ELEMAN
COPY CENTER’DE 

ÇALIŞACAK GRAFİK 
TASARIM YAPABİLEN 

VE MÜCELLİT ELEMAN 
ARANIYOR

Müracaat Tel: 
513 56 82

Gemlik Nüfus 
Müdürlüğünden aldığım 

nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

NURETTİN DEMİR

IWlltSliirillliitHliWWil
Oruç ayına sayılı 
günler kala ‘ibadet 
yaparken sağlığı boz
mayın’ diyen uzman
lar ‘acıkma korkusuy
la sahur ve iftarda 
mideye yüklenmeyin’ 
uyarısında bulundu. 
İftar ve sahurda acık
ma korkusuyla her 
şeyden yiyeyim diy
erek aynı öğünde bir

den fazla besin çeşidi 
tüketmek sağlık 
açısından risk oluştu
ruyor. İstanbul 
Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Endokrino 
loji Beslenme ve 
Diyabet Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Mücahit Özyazar, 
Ramazan döneminin 
hem ibadet hem de 
vücudumuzu din
lendirmek için bir fır
sat olması gerektiğini 
belirtti.
Acıkma korkusuyla 
yapılan çok çeşitli 
beslenme davranışı 
nın yapılan en büyük 
yanlış olduğuna 
dikkat çeken Prof. Dr. 
Özyazar 
“Ramazan’da yapılan 
en büyük yanlış, iftar 
ve sahurda acıkma 
korkusuyla aynı 
öğünde birden fazla 
besin çeşidi tüket
mektir. Et, sebze 
çeşitleri, makarna, 
pilav, salata, pide ve 
ekmek çeşitleri, tatlı, 
bol glikoz içeren 
meyve suları, yoğurt 
gibi besin gruplarının 
bir arada alınması 
metabolizmada ilave 
bir enerji birikimine 
yol açtığından,

Kamazan sonunda 
kiloyla beraber mut
suzluk da yaşanabilir. 
Ayrıca yorgunluk, 
halsizlik, üşüme 
hissi, uykuya meyil, 
baş ağrısı, dalgınlık, 
dikkatsizlik, çalışma 
isteksizliği, mide 
ağrıları ve kabızlığa 
neden olur” dedi, 
özyazar, iftardan 1-2 
saat sonra evde ya 
da dışarıda hafif 
yürüyüşler şeklinde 
20 dakikalık egzersiz
lerin yeterli olduğuna 
dikkat çekti. 
Tatlı yerine 
kayısı ve kiraz 
Prof. Dr. Mücahit 
özyazar şunları 
söyledi: “İftarda; boş 
mideye birden yük
lenmemek; ağırlık ve 
gaz yapıcı etkileri 
olan besinlerden 
uzak durmak, çorba 
ve salatayla başlanan 
yemeğe 5-10 dakika 
ara vermek, yağsız 
dana eti tercihli 
sebze yemeği tüke- 
mek gerek. Tatlı ihtiy
acı varsa birkaç 
kayısı ya da kiraz gibi 
meyveleri tercih 
etmek, susama hissi
ni 1-2 bardak ev 
yapımı ayranı yavaş 
yavaş tüketerek 

gidermek uygun ölür. 
İftar ve sahur arasın
da mutlaka bol su 
içilmesi ve sahurdan 
sonra mide dolu 
olduğu için hemen 
yatılmaması da 
önemli.” 
Prof. Dr. Mücahit 
Özyazar, Ramazan’da 
özellikle insülin ve 
çok sayıda ilaç kul
lanan diyabet hasta
ları, kalp hastaları, 
birçok kez çeşitli tan
siyon ilacı alan kişil
er, hamileler ve 
emzirenler, ağır 
böbrek hastası olan
lar, mide ve bağırsak 
problemi olanlar, ağır 
solunum yetersizliği 
çeken hastalar ve çok 
ağır işlerde çalışan
ların oruç tutmasının 
sakıncalı olduğunu 
belirtiyor. “Bilinenin 
aksine iftarda ve 
sahurda glikozlu 
yiyecek tüketimi gün 
içerisinde kan şek
erinin düşmesine 
neden olur” diyen 
Prof. Dr. Mücahit 
Özyazar, “Sahurda 
yemek yemeden oruç 
tutmak veya gece 
yatmadan önce 
yemek yemek de çok 
yanlış” dedi.

cıaıli'la lıa «taıta Hull auınıl

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Gemlik Trafik Şube 
Müdürlüğünden aldığım 

ehliyetimi 15 Temmuz 2012 
tarihinde kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
İSMAİL ABAKLI

Gemlik Körfez www.gemttorfezgazetesi.com

elfnfc «seKeri

AVANTAJLARIMIZDAN 
YARARLANIN

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 
w, KURUMU

EĞİTİMDE 13. İlil

“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 DİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

http://www.gemttorfezgazetesi.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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İşsiz sayısı 212 bin azaldı MıliiiıMıııilımıııirti
İşsizlik oranı Nisan 
ayında yüzde 9'a 
geriledi. İşsiz sayısı 
2.4 milyona geriledi. 
Türkiye genelinde 
işsizlik oranı Nisan 
ayında yüzde 9'a 
geriledi. Geçen yılın 
aynı döneminde 
işsizlik oranı yüzde 
9.9 düzeyindeydi. 
Türkiye genelinde 
işsiz sayısı geçen 
yılın aynı dönemine 
göre 212 bin kişi 
azalarak 2 milyon 
425 bin kişiye 
düştü.
Kentsel yerlerde

FSM’deki bakım ve 
onarım çalışmaları 
sonrası artan trafiği 
rahatlatmak için 
köprü geçişlerinin 3 
ay süreyle ücretsiz 
yapılmasının 
maliyeti belli oldu. 
Fatih Sultan 
Mehmet 
Köprüsü’nde 17 
Haziran’da başlayan 
bakım ve onarım 
çalışmaları İstanbul 
trafiğini felç etmiş 
ve İstanbulluların 
canından 
bezdirmişti. Valilik 
belediye ve emniyet 
tarafından oluşturu
lan kriz masasının 
aldığı önlemler ise 
trafiği son 4 günde 
oldukça rahatlattı. 
Önlemlere ek olarak 
trafiğe el koyan 
Başbakan Erdoğan 
ise araçların

işsizlik oranı 1.2 
puanlık azalışla 
yüzde 10.7, kırsal 
yerlerde ise 0.5 
puanlık azalışla

yüzde 5.6 oldu. 
Tarım dışı işsizlik 
oranı Nisan döne
minde yüzde 11.1 
oldu.

memesi için 17 
Temmuz Salı 
gününden itibaren 
tamirat bitenen 
kadar Fatih Sultan 
Mehmet ve Boğaziçi 
köprülerinden 
geçişin ücretsiz ola
cağını açıkladı. 
Ancak bu geçişin 
devlet bütçesine 
zararı 41 milyon 
TL’yi aşacak.
AYLIK KAZANÇ 
20.5 MİLYON TL: 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü veriler- 

saat 24:00 itibariyle 
ücretsiz geçişin 
yapılacağı FSM ve 
Boğaziçi köprü
lerinin her iki 
yönünden 2012’nin 
ilk 6 ayında 76 mily
on 178 bin 92 araç 
geçti. 2012’nin ilk 6 
ayındaki bu 
geçişlerden yüzde 
18’lik KDV ve yüzde 
10’luk belediye payı 
düşüldükten sonra 
123 milyon 127 bin 
193 lira net gelir 
elde edildi.

Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
Haziran ayı bütçe 
açığı rakamlarını 
açıkladı. Haziran 
ayında bütçe 6,3 
milyar açık verdi. 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
"Haziran ayında 
bütçe açığı 6,3 mil
yar lira olarak 
gerçekleşmiştir" 
dedi.
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
enerji fiyatlarındaki 
düşüşün devam 
etmesi halinde cari 
açıktaki iyileşmenin 
de devam edebile
ceğini ve yıl sonu 
hedeflerinin altında 
kalabileceğini söyle
di.
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
faiz dışı fazlanın, bu 
yılın ilk yarısında, 
geçen yılın ilk 
yarısına göre düşük 
gerçekleştiğini 
belirterek, "Geçen 
yılın ilk yarısında 
25,3 milyar lira taız 
dışı fazla verilirken 
bu yılın ilk yarısında 
faiz dışı fazla 19,6 
milyar lira olmuş
tur" dedi.
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
bütçe dengesinde

GÜLER AJANS

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

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

geçen yılın ilk 6 
ayına göre perfor
mansta ciddi bir 
bozulmanın söz 
konusu olduğunu 
bildirdi.
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
sosyal güvenlik 
açığının ilk 6 ayda 
7,4 milyar lira ilave 
maliyet getirdiğini 
söyledi.
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, ilk 
yarıda TCDD'nin 
artan yatırımlarını 
finanse etmek için 
1,9 milyar liralık 
ilave transfer 
yapıldığını bildirdi. 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
/Hin Hk 6 ayında 
bu. 3u açığının 6,7 

। '7 ar lira olarak 
gerçekleştiğini 
bildirdi.
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
yılın ilk yarısında 
bütçe gelirlerinin, 
geçen yılın aynı 

dönemine göre 
yüzde 11 oranında 
artarak 162,2 milyar 
lira olduğunu bildir
di.
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
yılın ilk 6 aylık 
döneminde vergi 
gelirlerinin faiz 
hariç giderleri 
karşılama oranında
ki istikrarın devam 
ettiğini belirterek, 
"Söz konusu oran 
yüzde 92 olarak 
gerçekleşmiştir" 
dedi.
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
Ocak-Haziran döne
minde bütçe gider
lerinin, geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde i/,9 oranında 
artarak 168,9 
milyar lira olarak 
gerçekleştiğini 
belirterek, "Yıl sonu 
hedefine göre 
gerçekleşme oranı 
yüzde 48,1" 
dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat T55
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
Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 45 49
Anrtur 614 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
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sehll Dev. Haet. 513 23 29
Mar.Sa&.Ocaftı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5-14 go 88

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Akcan Petrol
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz 513 1e 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4325 

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)

IHIİIÜIUİİIIM
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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- Orhangazi Şubesi Tel: 0.224 573 16 17
UÇAK BİLET SATIŞLARI Kükürtlü Şubesi Tel: 0 224 236 35 45

GEMLİKTE BAŞLADI Bursa Terminal Tel: 0 224 261 61 42

TATİLİNİZİ UNUTULMAZ 
KILMAK İÇİN AKMİS SEYAHAT V i

GEMLİKTE...
Kıbrıs Turları &■ Kültür Turları
Yurt içi ve Yurt dışı Turları.... PEGASUS 

Biz, sizin tatil hayallerinizi gerçekleştirmek için varız.. AmtwES 

Uçaklı tatil paketlerinde Sabiha Gökçen 
Havaalanı Transferlerimiz ÜCRETSİZ!

TÜRK HAVA YOLLARI ANADOLUJET

Ö SunExpress

AKMIŞ SEYAHAT
GEMLİK BÜROSU 

Ahmet Dural Meydanı AVM yanı 
Tel: 0224 514 63 62 GEMLİK
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taılik to Yolu 8. Km. Kurtul Köprüsü başı 
Tel: O 224 522 81 58 ®HUK

İRİ

RAMAZANDA İFTAR 
VE SAHUR YEMEKLERİ 

HİZMETİNİZDEYİZ

İÇ İÇE EŞSİZ VE 
.HUZUR DÖ»BİR,MEKAN
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Uyuşturucu 
Pazarlığında 
Kanlı Eylem

Bursa'da uyuşturucu pazarlı 
ğında dolandırıldıkları iddia 
edilen 1'i kadın 8 kişi, karşı 
gruba silahlı saldırı yapacakları 
sırada polisin operasyonuyla 
yakalandı. Haberi sayfa 3’de

Kumla da şüpheli ölüm
Küçük Kumla Siteler Mahallesi 
Tekin 9 Sitesi’nde anneannesi 
ile birlikte yaşayan Çağrı 
Kılavuz (22) adlı genç, 
kaldığı evde ölü bulundu. 
Önceki gün, saat İ9.oo sıraların- 
da kızının evinden kendi evine 
dönen anneanne, bir süre önce 
askerden gelen torunu Çağrı 
Kılavuz’un yatak odasında 
ölüsüyle karşılaştı. Polis, olay 
yeri inceleme ekibi evde araştır
ma yaparken, gencin düşerken

gardolap kapağına çarparak 
kafasının yarıklığını gördü. 
En az İki gün önce öldüğü 
sanılan Çağrı Kılavuz’un 
cesedinin koktuğu ^hrlondt. 
Cumhuriyet Savcısının ve 
nöbetçi doktorun inceleme 
yapmasından sonra, ceset 
Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi’ne oradan da Bursa 
Adli Tıp Kurumu’na sevk 
edildi. Savcılık, olayla ilgili 
soruşturmayı sürdürüyor.

Güne Bator
âurşa’nın 250 Büyük Firması Araştırması sonuçlandı. 

İlk üçü Tofaş, Oyak Reno ve Borçelik paylaştı.

Irfci®»Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Hasanağa ve Karacaali Kampları
Milli Eğitim Bakanlığı İzcilik ve Gençlik Genel 

Müdürlüğü’ne bağlı olarak ilçemizde Gemlik 
Hasanağa Koyu’nda bulunan “Hasanağa”, 
Karacalli Köyü’ndeki “Karacaali Gençlik” 
Kampları bu yıl Bakanlık emriyle kapatıldı.

Her yıl Haziran ayının ortalarında, 15 er gün
lük dönemlerle orta ve lise öğrencileri bu 
tesislerde kamp yaparlardı.

Türkiye’nin her bölgesinden öğrenciler 
Gemlik’e gelerek hem ilçemizi tanır, hem de 
dostlukları, arkadaşlıklarını geliştirirler, yüz 
me, folklor, resim, dağcılık gibi de etkinliklere 
katılırlardı.

Sonra mutlu olarak evlerine dönerlerdi.
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, halkın 

çocuklarına bu kampları çok gördü.
Devamı sayfa 4’de

Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO)’nın 15 yıldır 
gerçekleştirdiği 
'Bursa'nın 250 Bü 
yük Firması Araştır 
ması'nın 2011 yılı 
sonuçları açıklandı. 
Ciro b^ı alınarak 
yapılan araştırmada, 
geçen yılın birİr,C!?‘ 
olan OYAK Renault 
ikinci sıraya geri 
lerken, birinciliği 7,7 
milyar lira ciro ile 
Tofaş aldı. 7,6 mil
yar lira ciro ile 
Renault ikinci, 2,1 
milyar lira ciro ile

Borçeîİn üçüncü 
sırada yer aidi. 
Tofaş'ı, geçen yılın 
birincisi 7,6 milyar 
Hra ciro ile OYAK 
Renault ve 2,1 mil
yar Ura ciro ile 
Borçelik takip etti. 

250 firmanın toplam 
cirosu yüzde 26.8Tık 
artışla 51.4 milyar 
lirayı aştı. Firmaların 
toplam ihracatı da 
yüzde 10,3'lük 
artışla 10.7 milyar 
dolar oldu. 4’de

Tarifti 
eserlere 
12 milice 

liraödenek
Bursa Valisi Şaha 
bettin Harput, tem
muz ayından itiba 
ren kentteki tarihi 
eserler için İl Özel 
İdaresi tarafından 
12 milyon liralık 
ödenek ayrıldığını 
bildirdi. Harput, 
“Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Koruma 
Kurulu'ndan uygun 
görüşünü alan her 
tarihi yapıya 
yardım yapabile
cek imkanımız 
vardır.” dedi.
Haberi sayfa 6’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kurşunlu ve 
Kumsaz’da

yıkıma devam
Bamazan'ıla senliğe donacağı;

Gemlik
Belediyesi’nin 2012

geceye renk 
katacak.
22 Temmuz Pazar

Gemlik Belediye 
si’nin Kaçak 
Yapılarla olan 
mücadelesi tüm 
hızıyla devam 
ediyor.
Belediye Encümeni 
tarafından alınan 
yıkım kararını ivedi
likle yerine getiren 
Belediye Ekipleri, 
Kurşunlu’da 2, 
Kumsaz’da da 3 
olmak üzere toplam 
5 kaçak yapının 
daha yıkımını 
gerçekleştirdi. 
Jandarma ve Zabıta 
Müdürlüğü ekip
lerinin yoğun 
güvenlik önlemleri 
altında gerçekleşen 
yıkımlarda herhangi 
bir olumsuzluk 
yaşanmadı.
Gemlik Belediye

Başkanvekili Refik 
Yılmaz, kaçak 
yapılarla mücade
lenin devam ede
ceğini vurgula
yarak, özellikle 
Kurşunlu ve 
Kumsaz bölgesin
deki kaçak yapıların 
fazla oluşuna dikkat 
çekti.
Belediye ekiplerinin 
tespit ettiği kaçak 
binaların encümen 
kararı sonrasında 
yıkıldığını anlatan 
Tiimaz, yiKîrnı'diTıî 
önümüzdeki gün
lerde de devam 
edeceğini kaydetti. 
Öte yandan yıkım 
kararı alınan çok 
sayıdaki kaçak iş 
yeri ve bina sahi 
bine de uyarı tebli
gatları gönderildi.

yılı Ramazan Ayı
etkinlikleri programı akşamı yine İskele
belli oldu.
Bu yıl ilk kez açıla
cak olan ve ay boyu 
devam etmesi plan
lanan Dini Yayınlar 
ve Kitap Fuarı’nın 
yanı sıra, Konserler, 
İmza Günleri, 
Ramazan Sohbetleri, 
Ramazan Çadırı ve 
Seyri Sefa Tiyatro 
Grubu Gösterileriyle 
renklenecek olan 
Ramazan Ayı, iftar 
günleriyle de dikkat 
çekecek.
21 Temmuz 2012 
Cumartesi günü 
akşamı Dini Yayınlar 
ve Kitap Fuarı açılışı 
yapılacak.
Aynı gece Mehter 
Takımı gösterileri_de

lwlrtMlııln«lwıMııııı

Meydanında Mehmet 
Ay’ın katılacağı 
söyleşi progra mı 
organize edilecek. 
27 Temmuz Cuma 
akşamı Abdur rah
man Önül konseri 
tertiplenecek. 29 
Temmuz Pazar 
akşamı da Yaşar 
Alptekin seven
leriyle buluşup, 
söyleşi yapacak. 2 
Ağustos Perşembe 
Günü Vehbi Vak 
kasoğlu söyleşisi, 4 
Ağustos Cumartesi 
gecesi Bayram 
Büyükoruç konseri 
ramazan ayının 
diğer renkli etkinlik
leri olacak.
Ramazan ayında 

etkinlikler bunlarla 
sınırlı kalmayacak. 
Gemliklilerin gururu 
Seyri Sefa Tiyatro 
Gurubu 6-7 ve 8 
Ağustos akşamları 
Sosyal Yaşam 
merkezinde, 9 ve 12 
Ağustos’ta da iskele 
meydanında 
Hacıvat-Karagöz ve 
Aşuk ile Maşuk 
oyunlarını sahneleye 
çekler. 10 Ağustos 
ta yine iskele 
Meydam’nda Halit 
Ertuğrul söyleşisi, 
11 Ağustos 
Cumartesi gecesi 
yine aynı yerde 
Sinan Topçu konseri 
ramazan ayı şenlik
lerinin diğer prog 
ramlarını oluştur
makta.
15 Ağustos 
Çarşamba akşamı

Hacivat-Karagöz 
orta oyunu sahne
lenecek, 
16 Ağustos 
Perşembe akşamı 
da Roman Kültürü 
Yaşatma Derneğinin 
gösterileri yapıla
cak. Şölenler 16-17 
ve 18 Ağustos’taki 
Vodafon etkinlikleri 
ile son bulacak. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, 11 ayın 
Sultanı Ramazan 
Ayı gecelerini 
renklendirmek için 
ilçe halkına sosyal 
ve kültürel geniş bir 
program hazırladık
larını belirterek, 
eğlence, söyleşi 
ve etkinliklere tüm 
Gemlik halkının 
davetli olduğunu 
söyledi.

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK

5 YIL TECRÜBELİ 
GIDA SEKTÖRÜNDE DENEYİMLİ

MUHASEBECİ ve 
KAZAN YAKMA YETKİ 

BELGESİNE SAHİP TECRÜBELİ 
BUHAR KAZANI YAKMA İŞİNDEN 
ANLAYAN ELEMAN ARANIYOR 

GÜNGÖR ZEYTİNCİLİK 
Tel: 51414 53 
Fax: 51220 38

Ramazan'a sayılı 
günler kala tezgah 
lardaki yerini alan 
hurmalar, iftar sofra 
larını süslemeye 
hazırlanıyor. 
Hurmalar, cinsine 
ve kalitesine göre 6- 
30 lira arasında 
satılıyor.
Bursa Kapalı Çarşı'- 
da tezgahlardaki 
yerini alan hurmalar 
müşterilerini bekli 
yor. Çarşı esnafın
dan Coşkun Çelik, 
hurmaların geçen 
seneki fiyatlara göre 
satışa sunulduğunu

belirterek, "Cinsine 
ve kalitesine göre 
fiyatlar değişiyor. 
Şu anda Kudüs, 
Bağdat, Medine, 
Tunus ve Iran hur
maları satıyoruz.

Fiyatları 6 liradan 
başlayıp 30 liraya 
kadar çıkıyor.
Medine hurması 20, 
Kudüs hurması 30, 
Iran hurması 6, 
Tunus'tan gelen

hurma ise 10 liradan 
satılıyor. Fiyatlarda 
fazla bir fark yok. 
Geçen sene ki fiyat
larla hemen hemen 
aynı fiyatlara satış 
yapmaktayız." şek
linde konuştu. 
Osman Yıldırım da, 
Ramazan'ın yaklaş
ması ile hurma 
satışların da art
maya başladığını 
dile getirdi. Yıldırım, 
şunları söyledi: 
"Fiyatlarda fazla bir 
artış yok. Sadece 
Medine hurmasında 
biraz fark var.”

mBEKO MARKA 610540 SERİ SIRA NOLU 28.02.2003 TARİHLİ 
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZIMIN LEVHASI KAYBOLMUŞTUR. 
 HÜKÜMSÜZDÜR. HAFİT KUŞ 10993706094

ABONE OLDUNUZ MU?
■BEBmBOH ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

SHARP MARKA ER-A495T MODEL HD 45105348 SERİ NOLU 
YAZAR KASA RUHSATIMIZ KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR. 

KÖRFEZİM TURİZM NAK. VE GIDA 
MAD. SAN. TİC. LTD.ŞTİ. Gemlik V.D. 5860386978
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Bursa'da uyuşturu
cu pazarlığında 
dolandırıldıkları 
iddia edilen 1'i kadın 
8 kişi, karşı gruba 
silahlı saldırı 

| yapacakları sırada 
polisin operas 
yonuyla yakalandı. 
1'i Glock marka 3 
tabancayla 
yakalanan şüphelil
er, sorgularının 
ardından adliyeye 
sevk edildi.
Merkez Yıldırım İlçe
si Vatan 
Mahallesi'nde oturan 
E.Y. ve D.Y., iddiaya 
göre 15 gün önce, 
Yalova'dan gelerek 
uyuşturucu almak 
isteyen Dursun B. 
ve Ertan Y. ile 7 bin 
lira karşılığında 1.5 
kilo esrar almak için 
anlaştı. Parayı alan 
E.Y. ve D.Y., "Polis 
evi gözetliyor. Başka 
bir eve gidelim. 
Teslimatı orada

Caaeııi firarisi Same Kimlikle Yakalanılı
İzmir'de Urla 
Cezaevi'nden firar 
eden bir kişi 
Bursa'da 5 yıl 
sonra yakalandı. 
2007 yılında Urla 
Cezaevi'nden firar 
eden İlhan Koç (36), 
Bursa'nın Keleş 
ilçesinde girerken 
emniyet ekipleri 
tarafından yaka

İnşaat Halindeki Binanın
17'inci Katından Miadı
Bursa'da 2 ay önce 
ilaç içerek intihara 
teşebbüs eden 36 
yaşındaki şahıs, 
inşaat halindeki 
binanın 17'inci katın
dan atlayarak canına 
kıydı.
Bursa'nın kentsel 
dönüşüm alanı 
Doğanbey

cttfürlı iıı cûııuı ılfiıl cızırtil

yaparız" dedi. E.Y. 
ve D.Y., gittikleri 
yerde de "Biz size 
uyuşturucu daha 
sonra teslim ede
ceğiz" dedi.
Teslimat gerçek
leşmeyince 
dolandırıldıklarını 
anlayan Dursun B. 
ve Ertan Y., 
Yalova'ya döndü ve 
arkadaşlarına duru
mu anlattı. İddiaya 
göre E.Y. ve D.Y.'yi 
vurmayı planlayan 

landı. 11 ayrı suçtan 
ceza aldığı öğrenilen 
firari İlhan Koç, 
kardeşi İrfan Koç 
adına düzenlenmiş 
sahte kimlik ile 
yakalandı. Nitelikli 
yağmacılık, resmi 
belge ile sahtecilik, 
dolandırıcılık, yalan 
beyan, hakaret, 
yaralama gibi

Mahallesi'nde 
yapımı süren TOKİ 
konutlarında inşaat 
halindeki binalardan 
birine çıkan M.Y. 
(36), 17'inci kattan 
kendini boşluğa 
bıraktı. Şahıs 
metrelerce yüksek
ten yere çakılarak 
feci şekilde can

ABONE OLDUNUZ NIU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TEMA â “S=^ŞA
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın ‘Gemlik Körfez’ ww.gemlikkorfezgazetesi.com

Dursun B. ve Erten 
Y. ile arkadaşları 
Hakan D., Yasin B., 
Yeşim S., Yavuz 
Selim Ş., Mikail Ç., 
Tarık K. ile birlikte 
Bursa'ya doğru yola 
çıktı.
Silahlı kişilerin 
geldiği ihbarını alan 
II Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Büro Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 

suçlardan hüküm 
giyen Koç, 
kardeşine ait araç ve 
kimlikle ilçe giri 
şinde şüphe üzerine 
yakayı ele verdi. 
Belediye Başkanı 
Süleyman Kaynak, 
"Keleş küçük bir 
ilçe. Burada 
herkesin birbirini 
tanıması, emniyetin 

verirken, olay yerine 
gelen polis 
ekipleri, yaptıkları 
araştırmada M.Y.'nin 
22 Nisan 2012 günü 
babasıyla birlikte 
yaşadığı Altıparmak 
semtindeki evlerinde 
ilaç içerek intihara 
kalkıştığını, 
kaldırıldığı has

kent girişinde 
plakalarını 
belirlediği iki aracı 
durdurdu.
Otomobillerde 
yapılan aramada 
Yeşim S.?nin çan
tasında, biri 
'suikast silahı* 
olarak bilinen 
Glock marka olmak 
üzere 3 ruhsatsız 
tabanca bulundu. 8 
şüpheli gözaltına 
alındı.
Şüphelilerin, poliste
ki sorgularında plaj
dan geldiklerini 
söyleyerek, "Orada 
çalınmasın diye 
kadın arkadaşımız 
çantasına silahları 
koymuştuk.
Kimseye saldırı 
planlamadık” 
dedikleri öğrenildi. 
Gözaltına alınan 1'i 
kadın 8 şüpheli, 
sorgularının 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

giriş çıkışlarda ve 
ilçe merkezinde 
düzenli ve titiz çalış
maları halkımızı 
rahat uyutuyor. 
İlçede yaşayan 
insanlar bu sayede 
evlerinin kapılarını 
açık bile bıraksalar 
kendilerini güvende 
hissediyorlar" 
dedi 

tanede hayata 
döndürüldüğünü 
belirledi.
Bekar ve işsiz 
olan, ayrıca psikolo
jik rahatsızlığı 
bulunduğu 
belirtilen M.Y.'nin 
ölümüyle ilgili 
soruşturma devam 
ediyor

Bursa'nın Yenişehir 
ilçesinde meydana 
gelen kazada aynı 
aileden 2 kişi 
hayatını kaybetti. 
Kaza, Yenişehir- 
Bilecik kara yolunun 
Ebeköy yakınlarında 
sabah saat 05: 20 
sıralarında meydana 
geldi. Mehmet 
Aydın'ın 
kullandığı 34 FD 
7726 plakalı özel 
araç bilinmeyen bir 
sebepten dolayı 
takla attı. Kazada 2 
yaşındaki Belenay 
Aydın olay yerinde 
öldü. Kazada ağır 
yaralanan 35 yaşın
daki anne Mürüvvet 
Aydın ve baba 38 
yaşındaki Mehmet 
Aydın ise 112 ambu

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

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

lansıyla Bursa 
Şevket Yılmaz . 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Ancak 
Mürvöt Aydın kur
tarılamadı.
Sürücünün tedavisi 
sürerken, çiftin 10 
yaşındaki diğer 
çocukları Emirhan 
Ayam ise Kazayı 
hafif sıyrıklarla 
atlattı.
Aynı yere 2 kilome
tre mesafede bir ay 
önce meydana gelen 
trafik kazasında da 3 
kişi ölmüştü.
Vatandaşlar, yolda 
çalışma olduğunu, 
çift yolun bu yüzden 
aniden tek şeride 
düştüğünü, yolu 
bilmeyenlerin tehlike 
atlattığını belirtti

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Hasanağa ve Karacaali Kampları...
AKP iktidara geldikten sonra, halkın 

malı olan ne varsa haraç mezat sattı.
Satmaya da devam ediyor.
Sattıkları yalnız binalar, tesisler değil, 

dereleri, yolları, limanları, dağları da 
satıyorlar...'

8 yılda, 110 milyar dolarlık kamu varlığı 
satıldı.

“Global krizi Türkiye nasıl sarsıntısız 
geçirdi diye sorarsanız”, bu satışları unut 
mayın..

Bu yıl kamp olan Hasanağa ve 
Karacaali Kamplarına değişik kesimler 
kullanım isteminde bulundu,

Hasanağa Kampı’nda Gemlik Yelken 
Kulübü faaliyet gösteriyor.

Geçtiğimiz haftalarda 3. Geleneksel 
Gemlik Yelken Yarışları bu kampa gerçek 
leşti.

En azından bu tesis boş kalıp çürüme 
yecek.

Gemlikli çocuklar denizi ve yelkeni 
burada hocalarından öğreniyorlar.

Türkiye çapında derece alan ve milli 
takıma sporcu veren Gemlik Yelken Ku 
lübü tesislerde sporcu yetiştiriyor.

Yelken Yarışları öncesi Mahmut Solak 
subaşı, işyerinde vızıklayan bizim Küçük 
oğlan Özgür’e “Seni yelkenci yapacağım. 
Var mısın yelken öğrenmeye” dedi.
0 da “Varım” deyince, Mahmut, çalış 

tırıcı Serap’ı arayarak, “Sana küçük bir 
sporcu gönderiyorum. Bunu çalıştıracak
sın ve milli yapacaksın. Bundan sonrası 
senin görevin” diye talimat verdi.

Tüm sorumluluğunu üstlendi.
özgür, şimdi ağabeyi Barış’a hava atı 

yor.
Ağabeyi de bir ay çıraklık yaptığı Özer 

Eczanesinden hafta sonu ayrılarak, o da 
Pirat kurslarına katıldı.

Bence bu tesis Gemlik’in elinde kalmalı. 
Yelken Yarışları töreninde konuşan Bele 

diye Başkanvekili Yılmaz, tesisi Gemlik’e 
kazandıracakları söyledi.

Bu söylemle kalmamalı, mutlaka tesis 
Belediye’ye ya tahsis edilmeli, ya da 
devredilmeli.

Böylece, Gemlikli gençlerin 12 ay spor 
yapabileceği deniz kıyısında önemli bir 
tesisi olur.

Karacaali Tesislerine de Bursa Büyükşe 
hir Belediyesinin istekli olduğunu duy
dum.

Bu iki tesisi gözden çıkaran Bakanlık, 
hiç olmazsa yabancıya değil, kentin, yani 
halkın iki kurumuna bu tesisleri devret
meli.

Geçtiğimiz günlerde Karaccali Kampına 
günübirlik gelen İmam Hatiplilerin, deniz 
kenarında toplu namaz kılmaları, yan site 
lerde farklı anlamlara çekilmiş.

Ayrıca, 20 günlüğüne kampta konakla 
yan Anadolu Gençlik Dernekleri bir ilk 
oldu.

Haklı olarak ne oluyor demekten kendi
lerini alamamışlar...

Milt Spor-Gemlilispor il eli!
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ı makamında 
ziyaret eden Gemlik 
Belediyespor Kulübü 
Başkanı Turan Alkış 
ve yönetim kurulu 
üyeleriyle Gemlik 
Spor Başkan 
Yardımcısı Fatih 
Keke ve yönetim 
kurulu üyeleri alt 
yapı ve A takımları 
arasındaki işbirliğini 
kuvvetlendirmek 
adına prensip kararı 
aldılar.
Statü gereği genç 
takımlar kategori* 
terinde de mücadele 
etmesi gereken 
Gemlikspor’a bu 
sezon büyük 
başarılara imza atan 
Gemlik Belediye 
Spor’un U 17 ve U 18 
takımlarının katılması 
gündeme geldi.
Kulüpler arası işbir
liği futbol federasyo 
nuna danışılması 
sonrasında protokole 
dökülecek.

Bir anlamda Kırmızı 
beyazlı lan n alt yapı 
havuzu olma görevi 
üstlenecek olan 
Gemlik Belediyespor 
ise alt yapıdaki

başarı ve sürekliliği 
de istikrar sembolü 
haline getirmeyi 
hedefliyor.
Gemlik Belediyespor 
6-12 yaş arası 
gençler arasından 
yeni yetenekleri 
keşfetmek için çalış
ma lan m ara verme
den sürdürüyor. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’da kulüpler 
arası alt yapı işbir
liğini destekleyerek, 
Gemlik’te sportif 
tesisleşmeye de 
dikkat çekti.
Seyirlik değil, 24 saat 
süreyle her kesime

hizmet veren spor 
tesisleri yaptıklarını 
ve yapmaya devam 
edeceklerini vurgu
layan Refik Yılmaz, 
“Gemlik takımları 
rekabet halinde ola
bilirler ama rakip 
değil, birbirinin 
başarısını perçinle 
yecek hedefler 
koymalıdırlar.
Spor tesislerimiz 24 
saat kullanılırken, 
hedef de Gemlikspor 
olsun” dedi.
Gemlikspor’un 
marka değerinin yük
seltilmesi, ilçe spor 
kültürü, ilçe spor 
eğitimi ve gençliğin

sportif ahlakı 
üzerinde de ortak 
işbirliği anlaşması 
sağlanırken, 
Gemlik 
Belediyespor’un alt 
yapı takımlarının 
önümüzdeki sezon
dan itibaren kırmızı 
beyazlı formayla 
liglerde oynayacak 
olması da sevinç 
yarattı.
Bu arada, Gemlik 
Belediyespor’un 
başarılı alt yapı 
antrenörü Haydar 
Yiğit’in de her iki 
kulüpte çalışması 
görüşü kabul 
gördü.

ELEMAN
ATIK YÖNETİMİ 

SEKTÖRÜNDE FAALİYET 
GÖSTEREN FİRMAMIZDA 

İSTİHDAM EDİLMEK 
ÜZERE; E SINIFI SÜRÜCÜ 

BELGESİNE SAHİP 
ŞOFÖRLER 

ALINACAKTIR
Müracaat Tel: 

0 224 514 30 07

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkflrfezgazetesi.com

YÖK, "2012- 
ÖSYS'de yerleştirme 
puanlarının hesap 
Sanmasında aday
ların ortaöğretim 
başarılarının dikkate 
alınacağım" bildirdi. 
2012-ÖSYS'de 
yerleştirme puan
larının hesaplan
masında adayların 
ortaöğretim 
başarılarının dikkate 
alınacağını bildirdi. 
YÖK Genel Kurulu 

toplantısının ardın
dan yapılan 
"ÖSYS-2012 
Ortaöğretim Başarı 
Puanlarının 
Hesaplanması”na 
ilişkin duyuruda, 
6353 sayılı Kanunla 
2547 sayılı 
Yükseköğretim 
Kanunu'na eklenen 
geçici maddeye 
göre, "Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği 
tarihten sonraki ilk 
yükseköğretime

giriş ve yerleştirme 
işlemlerine mün
hasır olmak üzere, 
bu kanunun 45'inci 
maddesinin birinci 
fıkrasının (b), (d) ve 
(f) bentleri uyarınca 
adayların merkezi 
sınavlardan almış 
olduğu puanlara 
ilave edilecek 
ortaöğretim başarı 
puanları YÖK 
tarafından belirlen
miş usul ve esaslara 
göre hesaplanır" 
hükmünün yer aldığı 
anımsatıldı.
YÖK tarafından 2547 
sayılı Kanunun 
45'inci maddesi 
uyarınca bu konuya 
ilişkin usul ve 
esasların, en son 
17 Mayıs 2012 tarihli 
karar ile belirtildiği, 
ÖSYM -2012 Seçme 
ve Yerleştirme 
Sistemi (ÖSYS) 
’ft’svuzu'nda yer 
aldığı hatırlatıldı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkflrfezgazetesi.com
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Bursa’nın 250 Büyük Firması Araştırması sonuçlandı. 
İlk üçü Tofaş, Oyak Reno ve Borçelik paylaştı.

Barçelik üçüncü sıratla ııer aldı
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO)'nın 15 yıldır 
gerçekleştirdiği 
'Bursa’nın 250 Bü 
yük Firması Araştır 
ması'nın 2011 yılı 
sonuçları açıklandı. 
Ciro baz alınarak 
yapılan araştırmada, 
geçen yılın birincisi 
olan OYAK Renault 
ikinci sıraya geri 
terken, birinciliği 7,7 
milyar lira ciro ile 
Tofaş aldı. 7,6 milyar 
lira ciro ile OYAK 
Renault ikinci, 2,1 
milyar lira ciro ile 
Borçelik üçüncü 
sırada yer aldı. 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Celal Sönmez, 'Bur 
sa'daki 250 Büyük 
Firma Araştırması' 
2011 sonuçlarını, 
BTSO'da düzenle 
diği basın toplan
tısıyla açıkladı. 
Sönmez'in verdiği 
bilgiye göre, sırala
maya giren firmalar
dan 27'si, isminin 
açıklanmasını iste 
medi. İlk üç firma 
sıralaması ise geçen 
seneye göre değişti. 
Geçtiğimiz yıl sırala
mada ikinci konum
da olan Tofaş, 7,7 
milyar lira ciro ile bu 
kez birinciliğe yük
seldi. Tofaş'ı, geçen 
yılın birincisi 7,6 mil
yar lira ciro ile OYAK 
Renault ve 2,1 mil
yar lira ciro ile 
Borçelik takip etti. 
250 firmanın toplam 
cirosu yüzde 26.8'lik 
artışla 51.4 milyar 
lirayı aştı. Firmaların 
toplam ihracatı da 
yüzde 10,3'lük 
artışla 10.7 milyar 
dolar oldu.

OTOMOTİV 
LİDER
Sıralamada yer alan 
firmaların 65'i oto
motiv ana ve yan 
sanayi, 57'si tekstil 
ve konfeksiyon, 
36'sı gıda tarım ve 
hayvancılık, 28'ini 
makine ve metal 
oluşturdu. 250 
büyük firma içinde 
otomotiv ana ve yan 
sanayi bütün

göstergelerde lider
liğini korudu. İlk 250 
şirketin yüzde 26'sı 
otomotiv ve yan 
sanayiinde faaliyet 
gösteriyor. Cironun 
yüzde 48.2'sini de 
bu şirketler gerçek
leştirdi.

MAKİNE-METAL 
İLE TEKSTİL- 
KONFEKSİYON 
YÜKSELİŞTE 
Araştırmaya göre, 
250'nin içindeki 
seçilmiş 5 sektörün 
analizine bakıldığın^ 
da ise 2011 yılını en 
iyi geçiren sektörler 
makine ve metal 
sektörü ile tekstil- 
konfeksiyon sektörü 
oldu. Makine ve 
metal sektörünün 
cirosu yüzde 42.3 
artarken, dönem karı 
yüzde 85.7'ye yük
seldi.
Tekstil ve konfeksi 
yon sektörünün sa 
tışları yüzde 31.2, 
dönem karı ise yüz 
de 32.7 arttı.
Otomotivin batışları 
yüzde 25.2 aharken, 
dönem karı â&dece 
yüzde 2.1 yükseldi. 
Gıda, Tarım Ve Hay 
vancılığın dönem 
karı yüzde 16.4 artar 
ken, enerji, elektrik 
ve elektronikte kar 
yüzde 29 geriledi. 
İhracatta otOfhotiv 
sektörünün Artışı 
yüzde 6,5'te 
kalırken, tekstil ve 
konfeksiyon yüzde 
17.8, makineiye 
metal yüzde f8.8, 
enerji, elektrik ve 
elektronik yüzde 128 
ve gıda tarımVe 
hayvancılık sektörü 
yüzde 30.7 yükseliş 
yaşadı.

SÖNMEZ: 
BURSA ÜLKB 
BÜYÜMESİNİ 
AŞMIŞTIR 
Verileri değerlendi 

ren BTSO Başkanı 
Celal Sönmez, 
Bursa’nın, Türkiye 
nin orta ve ileri tek 
noloji üretim merke 
zi olduğunu söyledi. 
Bu nedenle ihracatın 
gelişmiş ülkelere 
yapıldığına dikkat 
çeken Sönmez, AB 
ülkelerinde devam 
eden krizin de avan
tajlarını dezavantaja 
çevirdiğini kaydetti. 
Geçen yıl Bursa'dan 
AB'ye yapılan ihra
catın yüzde 68'e ger
ilediğini ifade eden 
Sönmez, 2011 yılının 
bu nedenle ithalatçı 
olarak kapandığını 
dile getirdi. 250 
büyük kuruluşun, 
cirosunu geçen yıl 
yüzde 26.8 artırdığı 
hatırlatıldı.
Bursah şirketlerde, 
satışların ve çalışan 
sayısının arttığını 
ancak satış kar
lılığının ve verimlil
iğin düştüğüne 
işaret eden Sönmez, 
ihracat gerilerken 
borçluluğun bir mik
tar arttığını dile 
getirdi.
Gazetecilerin soru
larını da cevap
landıran Sönmez, bir 
soru üzerine 2012 
yılının da çok parlak 
olmadığını, ancak 
firmaların elinden 
gelen gayreti göster
diğine dikkat çekti. 
Sönmez, iç pazarda 
bir duraksama 
olduğunu kaydetti.

"SİHİRBAZLIK 
BEKLEMEYE 
GEREK YOK" 
Elde edilen 9,5'lük 
büyümelerin 
sürdürülebilir 
olmadığını belirten 
Sönmez, şöyle 
devam etti: 
"Türkiye'de birikim 
çok az. Bunu, dışarı
dan gelecek yabancı 
kaynakla karşıla

maya çalışan bir 
yapımız var. Yüzde 
12 civarında tasarru
fumuz var. Bu, 
Almanya'da yüzde 
40'larda. Yabancı 
sermaye geliyor, bu 
kez cari açık oluşu 
yor. İhracatı artırmak 
için kur artırılıyor, iç 
pazarın dinamiğin
den kısmen 
vazgeçmek zorunda 
kalıyorsunuz. 
Büyümeyi 3-4'e 
çekmeye çalışınca iç 
pazarda sıkıntı 
yaşanıyor. AB'de 
kriz sürüyor, 
Almanya bunu ne 
kadar taşıyabilecek, 
zaten gönüllü de 
değil. Bizim en 
büyük pazarımız 
AB'ye yapılıyordu. 
Orası daralırken çok 
fazla sihirbazlık bek
lemeye de gerek 
yok. Biraz zaman 
geçmesi gerekiyor. 
Onların sıkıntılarını 
aşması gerekiyor. 
Bizim de çaba 
göstermemiz lazım. 
Hükümet de gerek 
yatırım teşviki, gerek 
ihracat teşviki için 
elinden geleni yapı 
yor. Bizim de yeni 
pazarlar aramamız 
gerekiyor. Her yere 
yağmur yağarken 
burada ıslanmadan 
kalamazsınız."

EN FAZLA 
ALMAN VE FRANSA 
SERMAYELİ 
FİRMA VAR 
Sönmez, yabancı 
sermayeli şirketlerin 
sayısında artış olup 
olmadığı yönündeki 
soruya ise şu 
karşılığı verdi: "2010 
yılında 50 firma var
mış 2011'de 47'ye 
düşmüş. Bursa'da 
ise 568 firma var 
yabancı sermayeli. 
Bunların 15'i 
Almanya, 10 tanesi 
Fransa, 5 İtalya, 4 
Hollanda ve diğerleri 
2,1 şeklinde gidiyor. 
En çok girdikleri 
sektör 31 firma ile 
Otomotive Ana Yan 
Sanayi oluşturuyor. 
5'i makine metalde 
hizmet veriyor, 5'i de 
gıda ve tarım alanın
da faaliyet gösteri 
yor."

IIlMHtl

Müteahhitler Derne 
ği Belediye Fen 
Işleri’ni ziyaret etti. 
Başkan Hamza 
Aygün, Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Şerif 
Oğur ve Murat 
Çakır’dan oluşan 
Müteahhitler 
Derneği heyeti 
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri Müdürü 
Ahmet Turan’ı 
ziyaret ettiler. 
Dernek yöneticileri 
faaliyetleri hakkında 
biigi verirken, 
belediye çalışmaları 
ile ilgili olarak da 
Ahmet Turan ile 
istişarelerde bulun
dular.
Fen İşleri Müdürü 
Ahmet Turan Müte 
ahhitler Derneği’nin 
ziyaretinden mem
nuniyetini dile 

EN ÖZEL ve GUZEL 
GÜNLERİNİZ İÇİN... 

TÜRKİYE’NİN
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...

I GÖND€ Dft V€Tİ V€ BASILIR
Zengin çeşit ve 

kataloglarımızı görmeden 
karar vermeyin •••

40 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

getirerek, derneğin 
belediye-müteahhit 
ilişkilerinde önemli 
bir rol oynayacağını 
belirterek hayırlı 
olmasını diledi.
Müteahhitler Dernek 
Başkanı Hamza 
Aygün samimi 
karşılamadan dolayı 
Turan’a teşekkür
lerini iletti.
Aygün, Gemlik’in 
şehirleşmesinde 
Fen İşleri’nin önemli 
bir rolü bulun
duğunu belirterek, 
her konu da olduğu 
gibi Fen İşleri 
konusunda da 
dernek olarak 
belediye ile 
işbirliğinde bulun
abileceklerini, 
istişarelerle katkı 
sunabileceklerini 
ifade etti.
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MıtlaniB'aa antit liman kalınniarı hılunau
Mudanya'da, sahil 
kenarındaki eski 
akaryakıt tanklarının 
bulunduğu alanda 
yapılmak istenen 
alışveriş merkezi 
kazısında, antik 
limana ait dükkan 
kalıntıları ve 
döşemeler ortaya 
çıktı.
Mudanya Belediyesi, 
sahil kenarında 
Bursa Kültür 
Varlıkları Koruma 
Kurulu kayıtlarında 
3. derece arkeolojik 
SİT bölgesi olarak 
gözüken eski 
akaryakıt tanklarının 
olduğu 9 kilometre
lik alana alışveriş 
merkezi ruhsatı 
verdi. Tesco 
grubunun hipermar
ket yapmak için 
satın aldığı alandaki 
ilk inceleme kazısın
da, bir bronz heykel 
ile antik limanın 
dükkanları olarak 
değerlendirilen 
yapılar ortaya çıktı. 
Mudanya'da tarihi 
antik bir limanın ilk 
kalıntılarının bulun
ması, eski eser 
sevenleri heyecan
landırdı. Bronz 
heykel, bölgenin 
eski bir yerleşim 
bölgesi olduğu tezi
ni kuvvetlendirdi. 
Bursa Kültür

Varlıklarını Koruma 
Kurulu bölgede 
antik bir liman 
olduğu kanaatini 
taşıdıklarını açık
larken, temel atma 
işlemleri durduru
larak binanın oturu
lacağı alanın 
tamamında araştır
ma kazısı yapıldı. 
Bursa Müze 
Müdürlüğü ekip
lerinin nezaretinde 
yapılan kazıda 
ortaya çıkan bütün 
bulgular tek tek 
fotoğraflandırıldı. 
Önümüzdeki aylarda 
toplanacak kurul, 
eldeki bilgilere göre 
kararını verecek. 
DIŞARIDAN KİMSE 
ALINMIYOR 
Antik limanın 
dükkanları olduğu 
tahmin edilen taş 
yapıların ve bronz 
heykelin çıkmasın
dan sonra alışveriş 
merkezi yapılacak 

alan tam kontrol altı
na alındı. Kazılarda 
bulunan eksiksiz ori
jinal bronz heykel de 
Bursa Müze 
Müdürlüğü yetkilile 
rine teslim edildi. 
Mudanya'daki vatan
daşların bile bilgi 
sahibi olamadığı 
kazılarla alakalı, 
Bursa Müze 
Müdürlüğü arke
ologlarının 
önümüzdeki gün
lerde bir rapor hazır
layıp Kültür 
Varlıklarını Koruma 
Kurulu'na verecek
leri öğrenildi. Bu 
arada alışveriş 
merkezi ruhsatının 
antik limanın duru
muna göre şekil 
değiştirip 
değiştirmeyeceği de 
belli olacak.
BELEDİYE KURUL 
KARARINI 
BEKLİYOR
Bu arada eski Petrol

Ofisi tanklarının 
olduğu sahil böl
gesinde alışveriş 
merkezi ruhsatı 
veren Mudanya 
Belediyesi, Anıtlar 
Kurulu'nun kararına 
göre inşaatın şekil
leneceğini açıkladı. 
Başkan Yardımcısı 
Kartal Saldırış, 
"Kültür Varlıklarını 
Koruma Kurulu, 
inşaatın oturacağı 
alanlarda çıkan bul
gulara göre değişik
lik talep edebilir. 
Daha evvel de 
Güzelyah'da benzer 
durumla karşılaşıldı. 
Kurul bu tip antik 
buluntularda fore 
kazık, derin temel 
açtırmıyor.
Ka'ııntı'ıarın durumu
na göre temel 
bağlantılarında 
değişiklik talep ede
biliyor. İstanbul'da 
benzer durumlar 
oldu. Kurulun yak
laşımına göre pro
jede değişiklik ola
bilir. Bölgenin 
alışveriş merkezi 
olmasının Mudanya 
için iyi olacağını 
düşünüyoruz. Sahil 
düzenlemesi çalış
maları da bölgede 
başlayacak. Bu 
çalışmalarla bütün
leşecek bir projedir" 
diye konuştu

Tarihi eserlere 12 
milyon lira ödenek

Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
temmuz ayından 
itibaren kentteki 
tarihi eserler için İl 
özel İdaresi tarafın
dan 12 milyon liralık 
ödenek ayrıldığını 
bildirdi.
Harput, yaptığı yazılı 
açıklamada, kentin 
en belirleyici 
vasıflarının 
"tarih, kültür ve 
medeniyet" 
olduğunu, bu 
zenginliğin korun
ması, yaşatılması ve 
gelecek kuşaklara 
aktarılması gerek
tiğini belirtti.
Bu zenginliği koru
mak, yaşatmak ve 
gelecek kuşaklara 
aktarmanın önemli 
olduğunu vurgu
layan Harput, 
Eskişehir 
Hamamı'ndan 
Köylü Pazarı'na 
kadar bütün tarihi 
yapıların restoras 
yonunda valilik 
olarak bu hizmeti 
seve seve yapmanın 
mutluluğunu yaşa 
dıklarını ifade etti. 
Harput, şu anda 
kullanılmakta olan 8 
milyon 270 bin TL 
ödenek olduğunu 
belirterek, bu yıl ise 

12 milyon TL'lik ayrı 
ödenek aktaracak
larını bildirdi. 
Harput, şunları 
kaydetti: 
"Tarihi eser nok
tasında restorasyon 
ihtiyacı olup da 
yasal prosedüre 
göre normal müra
caatını yapan ve 
Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Koruma 
Kurulu'ndan uygun 
görüşünü alan her 
tarihi yapıya (cami, 
çeşme, kale, han, 
tarihi ev, tarihi 
sokak) yardım yapa
bilecek imkanımız 
vardır. Elbette hep
sinin tamamını 
karşılayacak değil, 'y 
ama belli imkanlarda 
yardım yapma V 
imkanımız vardır.
Bu vesileyle 
belediyelerimizin, 
ilçelerimizin 
bu noktada kendi 
bölgelerindeki tarihi 
eserlerin 
'Kültür ve Tabiat c 
Varlıkları' içerisinde । 
kalması kaydıyla 
bize müracaatları 
halinde, İznik'teki 
tarihi amfitiyatroya 
yaptığımız yardım 
gibi diğer ilçelerim
ize yardım yapabile
cek durumdayız.";/

PLAKET- KUM VE MADALYA ÇEŞİTLERİ İLEHİ2METİNİ2DEYİ2

MATBAACILIK - REKLAMCILIK'- ORGANİZASYON VE TANITIM

İstiklal 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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10 ile sağanak yağış uyarısı
Türkiye Afrika'dan 
gelen sıcak havanın 
etkisinde adeta 
kavrulurken 
Meteorolojiden serin 
bir haber geldi.
Yapılan son değer
lendirmelere göre; 
Marmara'nın kuzeyi 
(İstanbul, KIrklareli, 
Yalova, Kocaeli, 
Sakarya, Bandırma) 
ile Zonguldak, 
Bartın, Düzce ve 
İnebolu çevrelerinin 
kısa süreli sağanak 
ve gök gürültülü 
sağanak yağışlı 
geçeceği tahmin 
ediliyor.
Devlet Meteoroloji 
işleri Genel 
Müdürlüğü'nden alı
nan tahminlere göre, 
hava sıcaklığının

Trafikteki Motorlu Taşıt Sayısı Arttı
Trafiğe kaydı yapılan 
motorlu taşıt sayısı 
Mayıs ayında bir 
önceki aya göre 
yüzde 17,5 artarken, 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
10 azaldı.
Mayıs'ta 102 bin 
899 taşıt trafiğe 
kaydedilirken, 8 bin 
938 taşıtın ise trafik
ten kaydı silindi.
Böylece yılın ilk 5 
ayında trafikteki

kuzeybatı kesim
lerde 4 ila 6 derece 
azalacağı, diğer yer
lerde önemli bir 
değişiklik olmaya
cağı, mevsim nor
mallerinin üzerinde 
seyretmeye devam 
edeceği tahmin 
ediliyor. Rüzgar, 
genellikle kuzey ve 

taşıt sayısı toplam 
399 bin 174 arttı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 2012 
yılı Mayıs ayına 
ilişkin Motorlu 
Kara Taşıtları İstatis- 
tikleri'ni açıkladı. 
Buna göre Mayıs'ta 
trafiğe kaydı yapılan 
toplam 102 bin 899 
taşıt içinde otomobil 
yüzde 50 pay ve 51 
bin 403 adet ile ilk 
sırada yer aldı.

kuzeydoğu yönler
den hafif ara sıra 
orta kuvvette, 
Marmara ve Kıyı 
Ege'de kuvvetli (40- 
60 km/s) olarak 
esmesi bekleniyor. 
Bazı illerde beklenen 
hava durumuyla 
günün en yüksek 
sıcaklıkları ise

Otomobili yüzde 
19,7 pay ve 20 bin 
276 adet ile motosik
let, yüzde 17,6 pay 
ve 18 bin 118 adet 
ile kamyonet, yüzde 
6,3 pay ve 6 bin 449 
adet ile traktör takip 
etti. Mayıs'ta trafiğe 
kaydolan araçların 
yüzde 6,5'ini (6 bin 
653) minibüs, oto
büs, kamyon ve özel 
amaçlı taşıtlar oluş- 
turdu.Mayıs ayında

şöyle:
Ankara: Az bulutlu 
ye açık 35 
İstanbul: Parçalı 
bulutlu, kısa süreli 
ve yerel olmak üzere 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı 31 
İzmir: Az bulutlu ve 
açık 36 
Adana: Az bulutlu 
ve açık 36 
Antalya: Az bulutlu 
ve açık 42 
Samsun: Az bulutlu 
ve açık, zamanla çok 
bulutlu 30 
Trabzon: Az bulutlu 
ve açık, zamanla çok 
bulutlu 30 
Erzurum: Az bulutlu 
31 Diyarbakır: Az 
bulutlu ve açık 41

414 bin 256 taşıtın 
devri yapıldı. Söz 
konusu taşıtlar 
içinde otomobil 270 
bin 256 adetle 
(yüzde 65,2) ilk sıra
da yer alırken, oto
mobili 72 bin 287 
adet ile (yüzde 17,4) 
kamyonet, 26 bin 
358 adet ile (yüzde 
6,4) motosiklet, 16 
bin 289 adet ile 
(yüzde 3,9) kamyon 
takip etti.

MlltllMlIll
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
düzenlediği basın 
toplantısında 
ekonomik gelişmeler 
ve Ocak-Haziran 
2012 dönemi 
merkezi yönetim 
bütçe uygulama 
sonuçlarını açıkladı 
ve basın mensu
plarının sorularını 
cevapladı.
"6 aylık bütçe uygu
lama sonuçlarına 
göre ek vergi 
gelebilir mi?" şeklin
deki soru üzerine 
Bakan Şimşek, 2013 
yılı bütçesi üzerinde 
çalışacaklarını, bu 
süreçte gerekirse ila 
ve tedbirlerin alına 
bileceğini belirtti. 
Şimşek, son 
dönemde gündeme 
gelen, futbolcuların 
ödediği vergilerle 
ilgili soruyu ise 
şöyle cevapladı: 
"Geçmişte kontrolü 
zor diye vergi oran
ları bizim dönemde 
indirilmiş. Ama yeni 
gelir vergisinde bu 
hususlar değer- 
(endiriiir, dedim.
Yani dolayısıyla yeni 
gelir vergisi 
tasarısının üçüncü 
taslağı hazır. Şimdi 
Ekonomi 
Koordinasyon 
Kurulu'nda tartışılıp 
sonra Bakanlar 
Kurulu'na, daha 
sonra TBMM'ye gön

derilmesi gerekiyor. 
Dolayısıyla orada bu 
ve benzer husus
ların tamamı 
tartışılacak, değer
lendirilecek ve 
karara bağlanacak. 
Benim şahsi 
görüşüm; kamu vic
danını yaralayan bir 
durum söz konusu 
ise bunun 
düzeltilmesinin 
taraftarı olacağım 
diye bugünden bu 
beyanı vereyim" 
Şimşek, 
Özelleştirme 
konusunun gön- 
deme gelmesi üzer
ine de Özelleştirme I 
İdaresi'nin elektrik 
dağıtım şebekeleri 
ihalelerini bitirdiğini 
belirterek şöyle 
konuştu:
"Fakat şirketlerimiz 
hesaplarını iyi yapa
madıkları için bir de 
dış konjonktürde 
olumsuz bir gelişme 
yaşandığı için o 
gerçekleşen 
ihalelerin önemli bir 
kısmı tamamlana
madı. Dolayısıyla o 
süreci yeniden 
başlatmak lazım. 
Bugün kayıp kaçak 
oranları özellikle 
bazı bölgelerimizde 
çok yüksek. Bunu 
özel sektör eliyle 
yaparsak ben, emi
nim; kayıp kaçak 
oranlarını düşüre
ceğiz.”

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

■ ■■ SİSİ ,

1 GÜNDE DAVETİYE BAŞltlI
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GÜLER İMK
MATBAACILIK - YAYINCILIK- 

REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak
Stüdyo Prestij yarn Jk: 3-P

Tel: (0.224) 513 96 8L
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fen Karagöz Hacivat heykelleri törenle atıllı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası katkıla 
rıyla dünyaca ünlü 
heykeltraş Christian 
Tobin'e yaptırılan 
Yüzen Taşlar Heykeli, 
düzenlenen törenle 
hizmete açıldı. 
Törende konuşan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, geleneksel 
gölge oyununun 
kahramanlarından 
Hacivat ve Karagöz 
anısına Altıparmak 
Meydanı nda yap
tırılan Yüzen Taşlar 
Heykeli'nin açılma 
sıyla birlikte Bursalıla 
rın Atatürk Heykeli 
nin ardından ikinci 
bir buluşma noktası
na kavuştuğunu 
söyledi.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, tarih-kültür ve 
medeniyet başkenti 
Bursa yi her alanda 
ileriye taşımak için 
çalışmalarını 

sürdürdüklerini ifade 
etti. Bursa'nın hak 
ettiği değere ulaşa
bilmesi için dünyayı 
taradıklarını, en güzel 
eserleri kente kazan 
dırmak için gece, 
gündüz çalıştıklarını 
belirten Başkan 
Altepe, Yüzen Taşlar 
Heykeli'nin Bursa ya 
her alanda değer kat
acağını söyledi. 
Altıparmak 
Meydanı na konuş
landırılan eserin 
dünyaca ünlü heykel
traş Christian 
Tobin'in kendine has 
üslubu ve tekniği ile 
tarihin yorumlandığı 
eşsiz bir esere 
dönüştüğünü belirten 
Başkan Altepe, "Bu 
çalışmanın ortaya 
çıkabilmesi için 
Heykeltraş Christian 
Tobin ve ekibi yak
laşık 11 ay boyunca 
Bursa'da kamp kur 
du. Sonunda da 
geleneksel gölge 
oyunumuzun kahra
manlarından Hacivat

ve Karagöz'ü simgele 
yen bu eşsiz eser 
ortaya çıktı. Hareket 
halinde olma özel
liğiyle dikkat çeken 
ve içerisinde su 
kütlelerinin bulun
duğu bu eşsiz yapıt, 
meydana farklı bir 
hava katacak. Atatürk 
Heykeli'nin ardından, 
Bursa'nın ikinci bir 
buluşma mekanı ola
cak" dedi.
Kent yönetimi olarak 
Bursa'nın kendine 
has özellikleriyle 
büyümesinden yana 
olduklarını, çalış
maları bu uğurda 
yoğunlaştırdıklarını 
ifade eden Başkan

Altepe, sosyal donatı 
alanlarını kentlerin 
vazgeçilmezleri 
arasında gördüklerini 
söyledi. Başkan 
Altepe, "Binalar 
yıkarak Bursa’ya yeni 
meydanlar 
kazandırıyoruz. 
Altıparmak Meydanı 
da bunlardan biri. 
SGK’ya ait 10 aynı 
binayı yıkarak, bu 
meydanı ortaya 
çıkardık. 10 gün 
içinde meydanda 
şelale inşaatı başlay
acak. İki ay sonra 
tamamlanacak olan 
bu proje, meydana 
farklı bir çehre 
kazandıracak. Burası 

Bursa’nın en önemli 
buluşma mekanların
dan biri olacak" dedi. 
Projeye maddi destek 
sağlayan Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası nın (BTSO) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Celal 
Sönmez de Hacivat 
ve Karagöz’ün sanat, 
edebiyat, tarih ve 
hayal dünyasının iki 
önemli figürü 
olduğunu belirterek, 
eserin Bursa için 
hayırlı olmasını dile
di. Meydan projesi 
kapsamında 
Altıparmak 
Meydam’na inşa 
edilecek BTSO tem
silcilik binası için 
tekliflerin alındığını 
ifade eden Sönmez, 
“Yeni temsilciliğimizi 
15 Aralık tarihine 
kadar Bursa mimari
sine uygun olarak 
tamamlayacağız. 
Asırları devirip gelen 
Hacivat ve Karagöz, 
inanıyorum ki karşı 
karşıya vücut bulduk

ları bu meydanda, 
nükteli tavırlarıyla 
dünyanın dört bir 
yanından insanları 
Bursa’ya davet ede
cek’’ ifadelerini kul
landı.
Eserin açılış 
töreninde konuşan 
Heykeltıraş Christian 
Tobin de, “Şehre 
kazandırılan eserler, 
kentin karakterini 
yansıtıyorlar. Bu eser 
de Bursa'nın karak
terini yansıtıyor.
Başta Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe olmak 
üzere beni 
cesaretlendiren 
herkese teşekkür 
ediyorum. Şehrin 
yöneticilerini, taşıdık
ları vizyondan dolayı 
kutluyorum. Bu 
heykel benim için 
ayrı bir önem taşıyor. 
Diğer eserlerin 
kazandırılmasıyla bir
likte burası 
muhteşem bir mekan 
olacak" açıklamasın
da bulundu.

elm& sekeri
....... — KREŞLERİ •”

Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB), 2012-2013 
eğitim öğretim yılında 
bin 475 lisansüstü 
öğrenim bursu verile
ceğini bildirdi. 
MEB Basın ve Halkla 
İlişkiler 
Müşavirliğinden 
yapılan duyuruda, 
1416 sayılı Kanun’a 
dayalı olarak üniver
sitelerin öğretim ele
manı, kamu kurum ve 
kuruluşlarının ise 
uzman personel ihtiy
acının karşılanması 
amacıyla lisansüstü 
öğrenim görmek 
üzere yurt dışına 
öğrenci gönderildiği 
anımsatıldı. 
2012-2013 eğitim 
öğretim yılında bin 
475 lisansüstü 
öğrenim bursu verile
ceği bildirilerek, 
yükseköğretim 

kuramlarına 1000, 
Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı 
Genel Müdürlüğü 
adına 116, Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı 
Orman Genel 
Müdürlüğü adına 109, 
Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı Çölleşme 
ve Erozyonla 
Mücadele Genel 
Müdürlüğü adına 21, 
Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı Devlet Su 
İşleri Genel 
Müdürlüğü 26, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı adına 200, 
Ulusal Bor Araştırma 
Enstitüsü adına 3 
lisansüstü bursun 
tahsis edildiği 
kaydedildi.
Açıklamaya göre, 
burslara başvuru ve 
kontenjanlara yer
leştirme işlemleri

ÖSYM tarafından 
yapılacak. Başvurular 
16-23 Temmuz 2012 
tarihleri arasında alı
nacak.
Adayların seçiminde 
Aralık 2009-ALES, 
Mayıs 2010-ALES, 
Aralık-2010 ALES, 
Mayıs 2011-ALES, 
Aralık 2011-ALES ve 
Mayıs 2012-ALES 
sonuçlarından en 
yüksek olan esas 
alınacak ve tercih 
edebileceği pro
gramın aday kabul 
ettiği puan türünün 
en az 70 olması 
istenecek.
Lisans öğrenimi ile 
ilgili genel akademik 
not ortalamasının 4 
üzerinden 2,75; 10 
üzerinden 7,00; 100 
üzerinden 70,00 veya 
daha yukarı olması 
gerekiyor.

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU 

(ĞMDEIMII
AVANTAJLARIMIZDAN 

YARARLANIN

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

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

DOĞAYA YE 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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lılsııııılıHıiııııiMlııiı
2011 yılının turizm 
sezonu açısından 
Türkiye için istisnai 
bir yıl olduğunu 
söyleyen Kültür ve 
Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay, yaz 
mevsiminin ikinci 
yarısı için beklentisi 
olduğunu açıkladı. 
Günay, yaptığı açık
lamada, 2011 yılının 
turizm sezonu 
açısından Türkiye 
için istisnai bir yıl 
olduğunu söyledi. 
2010 yılına göre 
Türkiye'ye gelen 
turist sayısında nor
mal ölçüde bir artış 
olduğunu ancak 
geçen yıla göre ise 
biraz düşüş 
yaşandığını ifade 
eden Günay, 2011 
yılında Kuzey 
Afrika'daki sorunlar 
nedeniyle tur oper
atörlerinin rezer
vasyonlarını 
Türkiye'ye yön
lendirdiğini, bu 
doğrultuda turist 
sayısında önemli bir 
artış yaşandığını 
kaydetti.
2012 yılında ise 
Avrupa pazarındaki 
daralmanın daha da 
arttığına işaret eden 
Günay, "İspanyollar, 
Italyanlar, yurt dışı 
çıkış harçlarını 
artırdılar. Ülkede 
ekonomik önlemler 
almaya çalışıyorlar. 
Turist sayısı 
bakımından 2010'a 
göre yukarıda, 
2011'e göre biraz 
daha eşikte bir 
yerdeyiz" diye 
konuştu.
İstanbul'da ise

turist sayısının 
2011'e göre yüzde 
6.5 oranında artışın 
olduğuna dikkati 
çeken Günay, İstan
bul'un en fazla tur
ist alan illerden biri 
olduğunu, 
Antalya'da da Eylül 
ve Ekim aylarından 
sonra önemli bir 
artış yaşanacağına 
inandığını bildirdi. 
Ülke geneli olarak 
yıl sonunda 2011 
yılındaki sonucun 
yakalanacağını 
umut ettiğini dile 
getiren Günay, "Yaz 
mevsiminin ikinci 
yarısında Türkiye 
için ciddi bir artış 
bekliyorum. Yıl 
sonunda 30 milyon 
civarında bir turist 
düşünüyorum" 
dedi.

25 milyar dolar 
gelir beklentisi 
Turistlerin 
Türkiye'ye bıraktığı 
gelir ile ilgili olarak 
ise TÜİK ile çalışma 
yaptıklarını anlatan 
Günay, 2009 yılın
dan bu yana İstan
bul ve Antalya'daki 
ciroların arttığına 
işaret etti.
Türkiye'de 2007 

yılında müzelerden 
70 milyon lira ciro 
yapıldığını ancak 
2011 yılında ise bu 
rakamın 254 milyon 
liraya ulaştığını 
hatırlatan Günay, 
bunun da turistik 
mekanlardan daha 
fazla alışveriş 
yapıldığının göster
gesi olduğunu 
belirtti.
Türkiye'ye gelen 
turistlerin yaptığı 
harcamanın her yıl 
arttığını anlatan 
Günay, "Gelir olarak 
bu yıl 25 milyar 
dolar dolayında bir 
rakamın açıklan
masının doğal 
olduğunu düşünüy
orum. Eğer bunun 
altında bir rakam 
açıklanırsa bir 
hesaplama hatası 
olduğu ortaya çıka
caktır. Ama sanıyo
rum ki daha 
iyimser bir sonucu 
hep beraber göre
ceğiz" diye 
konuştu.
Yabancı tur oper
atörlerinin fiyatları 
aşağıya çekmeye 
çalıştıklarını ancak 
Türkiye olarak buna 
teslim olmamaya 
çalıştıkları belirtildi.

BDDK Başkanı 
Mukim Öztekin 
bankalarla ilgili 
tüketici mağduriyet
lerine el atacaklarını 
açıkladı. Öztekin 
"önümüzü görmü 
yoruz" diyen banka 
cılara çattı. 
Bankacılık Düzenle 
me ve Denetleme 
Kurumu (BDDK) 
Başkanı Mukim 
Öztekin, Türkiye'nin 
şu an geldiği nokta
da ekonomik ve 
siyasi istikrarın çok 
büyük öneminin 
olduğunu ve bu 
istikrarlı ortamdan 
en kazançlı çıkanın 
da yine bankacılık 
sektörü olduğunu 
belirterek, "Bu 
ortamı bozmak 
isteyenlerin de göz
lerinin yaşına bak
mayız, bakmaya
cağız" dedi. 
Öztekin, bankacılık 
sektörünün 
ekonomiyi direkt 
etkilediğini ve bu 
sektörü birlikte 
büyütmenin 
peşinde olduklarını 
söyledi.
Amaçlarının, 
ülkenin bankacılık 
sektörünü daha 
ileriye götürmek 
olduğunu belirten 
Öztekin, "Ben sek
törün gelişmesin
den yanayım, kuru
mun daha fazla 
etkin olmasını istiy
orum. Bankacılar, 
artık bankacılığın 
nasıl yapılması 
gerektiği konusun
da çok daha bilinçli. 
Bankacılığı şahsi 
çıkarları için kul

lananların ayık
landığını düşünüyo
rum. Türkiye'nin şu 
an geldiği noktada 
ekonomik ve siyasi 
istikrarın çok büyük 
önemi var ve bu 
istikrarlı ortamdan 
en kazançlı çıkan 
da yine bankacılık 
sektörü olmuştur. 
Bunu bozacak her 
türlü davranıştan 
hepimizin kaçın
ması lazım. Bu 
ortamı bozmak 
isteyenlerin de göz
lerinin yaşına bak
mayız, bakmaya
cağız" diye 
konuştu.
"Bankaların agre 
sifliği tüketicilere 
zarar verebiliyor"- 
Devletin en önemli 
görevlerinden 
birinin, bireyleri 
koruyabilmek 
olduğuna dikkati• 
çeken Öztekin, , 
OECD'nin de bu 
konuda prensipleri 
olduğunu bildirdi. 
OECD'nin, finansal 
tüketiciyi koruma 
yönünde bir takım 
stratejiler 
geliştirdiğini 
anlatan Öztekin, 
şunları kaydetti: 
"Avrupa'da da 
Türkiye'de de bu tür 
eylem planları 
geliştirilecektir. 
Kredi kartında faiz 
tavanı ve yine bir 
takım kısıtlamalar 
getirildi. Şahsi 
kanaatim, özellikle 
finansal tüketicinin 
bankalara karşı 
korunmaya ihtiyacı 
olduğudur.
Bizim bir görevimiz 

de tasarruf sahibini 
ve finansal tüketi
ciyi bankalar 
karşısında koru
mak.
Kurumumuza da 
tüketicilerden özel
likle bireysel kredil
er ve kredi kartları
na ilişkin uygula
malara yönelik çok 
şikayet geliyor. 
Bankalar özellikle 
bireysel kredilerde 
biraz agresif. Bu 
agresiflik ba&n 
tüketicinin zararına 
da olabiliyor. 
Tüketicinin haberi 
olmadan, genel 
bireysel hizmet 
sözleşmelerine 
dayanılarak kredili 
mevduat hesabı 
açılabiliyor veya 
kredi kartı gönder
ilebiliyor. Bu konu
lara ilişkin 
önümüzdeki gün
lerde bir düzenleme 
olacak." 
Öztekin, bu düzen
lemelerin hemen 
bugünden yarına 
olmayacağını, 
ancak mutlaka 
tüketiciyi daha fazla 
bilgilendirmeye ve 
korumaya yönelik 
düzenlemelerin 
yapılacağını ifade 
etti.
"Bakmak isteme
zlerse göremezler" 
Bazı bankacıların 
basına yansıyan, 
"Yarın ne olacağını 
görmüyoruz" şek
lindeki ifadelerine 
ilişkin de Öztekin, 
böyle bir bankacılık 
anlayışının 
olamayacağını 
söyledi.

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
□.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

___________ ULAŞIM___________
Pegasus Akmış Seyahat 514 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

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

TAKSİLER

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

RESMİ DAİRELER

UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR

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

RELEDİYE

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
BUSKİ 
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

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

DENİZ OTORÜSÜ

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tos.

256 77 84
544 30 60

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

Mudanya
Yenikapı
Yalova

VAPUR - FERİROT
Yalova* 
Topçular 
Esklhlaar

(226) 814 10 20
(226) 363 43 19
(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 Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akean Patrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

GemlikKarfez
OEMLİK’İN İLK GONLOK »İTASI GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4326 

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

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

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

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ııiMıııM
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 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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TATİLİNİZİ UNUTULMAZ 
I KILMAK İÇİN AKMİS SEYAHAT 

GEMLİK'TE...
I Kıbrıs Turları &- Kültür Turları 

I Yurt içi ve Yurt dışı Turları....

I Biz, sizin tatil hayallerinizi gerçekleştirmek için varız.
| Uçaklı tatil paketlerinde Sabiha Gökçen. 

Havaalanı Transferlerimiz ÜCRETSİZ!

BPEGASUS
------------------------ AIRLINES

%

AKMİS SEYAHAT
GEMLİK BÜROSU 

Ahmet Dural Meydanı AVM yanı 
Tel: 0224 514 63 62 GEMLİK

UÇAK RİI ct c atici ADI Orhangazi Şubesi Tel: 0.224 573 16 17 
UB,LGT SATIŞLARI Kükürtlü Şubesi Tel: 0 224 236 35 45 j

GEMLİK'TE BAŞLADI Bursa Terminal Tel: 0 224 261 61 42



OZ VADİ AKÇAABAT KÖRE SALONU
i
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Köy Kahvaltısı (06.oo-24.oo) - Doğal Ürünler - Bal-Tereyağ - Köy Peyniri- Köy Yumurtası - 
Akçaabat Köfte- Saç Kavurma- Tavuk Pirzola - Pide Çeşitleri - Ezo Gelin Çorba - 

Karalahana Çorba- Kuymak - Sahanda Yumurta- Sucuklu Yumurta - Tava Yumurta - 
Menemen - Hamsi Köyü Sütlacı -Çay- Kahve - Meşrubat

RAMAZANDA İFTAR 
VE SAHUR YEMEKLERİ 

HİZMETİNİZDEYİZ

Gemlik Bursa Yolu 8. Km. Kurtul Köprüsü başı 
Tel: 0224 522 8158 GEMLİK

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
50 Kr

Ameliyat İçin 
Rüşvet Aldığı İddia

Edilen Profesör 
Tutuklandı

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp 
Fakültesi Genel Cerrahi Ana 
Bilim Dalı öğretim üyesi bir pro
fesör, ameliyat edeceği has
tasından 4 bin TL rüşvet aldığı 
iddiasıyla tutuklandı. 3’dewww.gemlikkorfezgazetesi.com19 Temmuz 2012 Perşembe

Merkez Solaksubaşı Camii’nde bomba paniği yaşandı. Dün, öğle namazı 
sıralarında, Merkez Solaksubaşı Camii’nin giriş bölümündeki demir korkuluk
ların yanına bırakılan bir çantanın uzun süre alınmaması şüphe uyandırdı. 
Şüpheli paketten dondurma, imsakiye ve kişisel eşyalar çıktı. Haberi sayfa 2’de

Ewin bahçesine
ucan araçta 

1 Kişi öldü
Kurtul Köyü’nde 
meydana gelen 
trafik kazasında, 
bayan sürücünün 
kullandığı araç bir 
evin bahçesine 
uçtu. Kazada, 
Ayşe Malkoç(29) 
adlı kişi hayatını 
kaybetti, araların
da 3 ü çocuk 6 
kişi ise yaralandı. 
Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İlk sahura yarın sabah kalkacağız

WiiMimiiiiiiilw
CHP’nin geleceği...

Cumhuriyet Halk Partisi iki gün süren 34. 
Kurultayı’nı tamamladı.

Kurultayda, Genel Başkan çekişmesi yaşan
madı.

Kemal Kılıçdaroğlu, tek aday olarak katıldığı 
kurultaydan, yine Genel Başkan olarak çıktı.

Gemlik CHP örgütü Bursa İl Kongresinde, İl 
Başkanı seçilen Metin Çelik’i desteklemediği 
için kurultaya delege gönderemedi.

Ama, iki otobüs partili, kurultayı izlemek için 
Gemlik’ten Ankara’ya gitti.

CHP Kurultayı’nın özü, Genel Başkan Kılıç 
daroğlu’nun konuşmasında yatıyordu.

Kılıçdaroğlu partide değişimi vurguladı.
Kurultay Salonu "Demokrasi ve Değişim" 

"Emperyalizme Hayır" , "Hak ve Adalet için 
CHP" sloganlarıyla inledi. Devamı 4’de

İslam aleminin 11 
ayın Sultanı diye 
adlandırdığı oruç 
ayı olan ramazan 
yarın başlıyor. 
Ramazan ayı 
nedeniyle müslü- 
manlar, bir ay 
boyunca oruç 
tutacak ve ibadet 
edecekler.
Yarın sabah ilk 
kez sahura kalka
cak olan işlam 
alemi, gün 
batımında top sesi 
ile iftarlarını aça

caklar.
Ramazan ayı 18
Ağustos günü 
sona erecek, 19-

20-21 Ağustos 
günleri ise 
Ramazan Bayramı 
kutlanacak.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Kızılay 550 
kişiye sıcak 

yemek 
dağıtacak

Kızılay Derneği Gemlik 
Şubesi Orhangazi Cadde 
si’ndeki aşevinde her 
gün 550 kişiye sıcak 
yemek dağıtacak. Dernek 
Başkanı Gökhan Özler, 
günlük 700 liralık rama 
zan ayı boyunca sıcak ye 
mek dağıtacaklarını söy 
ledi. Özler, destek olmak 
isteyen şahıs, kurum ve 
kuruluşların Kızılay Şube 
si’nin Halk Bankası hesa 
bina para yatırabilecek
lerini ve 0 532 361 03 22 
nolu telefonu arayabile
ceklerini belirtti.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Merkez Solaksubaşı 
Camii’nde bomba 
paniği yaşandı. 
Dün, öğle namazı 
sıralarında, Merkez 
Solaksubaşı 
Camii’nin giriş 
bölümündeki demir 
korkulukların yanına 
bırakılan bir çan
tanın uzun süre alın
maması şüphe 
uyandırdı. 
Solaksubaşı Camii 
İmamı Süleyman 
Yedek, 155’i Polis’i 
arayarak, şüpheli bir 
çantanın cami

önünde uzun süredir 
beklediğini ilgile
nilmesini istedi.
Olay yerine gelen

Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Bürosu ekipleri, 
camii çevresinde

güvenlik önlemi 
aldıktan sonra, halk 
çantanın çevresin
den uzaklaştırıldı.

Sivil bir görevli tak
tığı kanca ile çantayı 
yerinden hareket 
ettirdi.

Çantada patlama 
olmayınca içini 
açarak kontrol etti. 
KİŞİSEL EŞYALAR 
VE DONDURMA 
Bomba olasılığı ile 
gerekli önlemi alan 
polis, çantada yap
tığı incelemelerde 
dondurma, imsakiye 
ler ve kişisel 
eşyalara rastladı. 
Ayrıca çantanın 
önüne bırakılan boş 
paza cüzdanı da 
polis tarafından 
incelendikten sonra 
emniyete götürüldü.

Evin bahçesine ucan araçta 1 İtişi öldü
Dün, Kurtul Köyü’nde meydana gelen trafik kazasında, bayan sürücünün 
kullandığı araç bir evin bahçesine uçtu. Kazada, Ayşe Malkoç(29) adlı 
kişi hayatını kaybetti, aralarında 3 ü çocuk 6 kişi ise yaralandı.
Kurtul Köyü’nde 
meydana gelen kaza
sında bir kişi haya 
tını kaybederken, 3’ü 
çocuk, 6 kişi yara
landı.
Öğrenildiğine göre, 
göre Kurtul Köyü 
önündeki köy oto
banında ana yoldan 
bir evin bahçesine 
takla atarak uçan 
Selime Saban (42) 
yönetimindeki

16 RB 400 plakalı 
otomobil hurdaya 
dönerken, araç 
içinde ağır 
yaralanan Ayşe 
Malçok (29) olay 
yerinden 112 
ambulansıyla has
taneye sevk 
edilirken, yolda 
hayatını kaybetti. 
Aynı araç içinde 
bulunan Ali Kemal 
Malçok (5), Nisanur 

Malçok(11) ve Saba 
Gökdeniz(8) isimli 
çocuklar ile Murat 
Saban (19), Fatma 
Saban (21) çeşitli 
yerlerinden yara- 
landilar.
Yaralıların bir kısmı 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılırken, bir 
kısmı ise Bursa 
Çekirge Devlet

Hastanesi’ne sevk 
edildi.
Kazada hayatını 
kaybeden Ayşe 
Malçok’un cenazesi 
Gemlik Devlet 
Hastanesi 
morgunda yapılan 
otopsinin ardından 
kesin ölüm 
nedeninin belirlen
mesi için Bursa 
Adli Tıp Kurumu’na 
sevk edildi.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
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Ameli yat İçin Rüşvet ftlflığı İddia
Edilen Profesör Tutuklandı

Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Tıp Fakültesi 
Genel Cerrahi 
Ana Bilim Dalı öğre
tim üyesi bir pro
fesör, ameliyat ede
ceği hastasından 4 
bin TL rüşvet aldığı 
iddiasıyla tutuklandı. 
İddiaya göre, M.Ç., 
rahatsızlanan babası 
S.Ç'yi Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
götürdü.
Burada fıtık teşhisi 
konulan S.Ç, UÜ Tıp

Kesilen Cezaya Kızan Sahipleri, 
Servis Minibüsünü Ateşe Verdi
Bursa'da 'S* 
plakalarla şehir içine 
de yolcu taşıyan 
minibüs, kesilen bin 
950 TL cezaya kızan 
sahipleri tarafından 
yol ortasında ateşe 
verildi. Yangını 
söndürmek için 
gelen itfaiye aracının 
camlarını da kıran 
minibüs sahibi 3 
kişi, polis tarafından 
gözaltına 
alındı.Bursa'da 
servis minibüsleriyle 
ilgili ortaya çıkan 
sıkıntı, kesilen ceza 
sonrası yine 
protesto eylemine 
dönüştü. Geçen 
aylarda ilçelerden 
aldıkları 'S' plakalar

Bursa'da kaçak fabrika yıkıldı
Bursa'da, kaçak 
yapıldığı belirlenen 
boya fabrikası, 
Osmangazi 
Belediyesi yıkım 
ekipleri tarafından 
yerlebir edildi.
Osmangazi 
Belediyesi Yapı 
Kontrol Ekipleri, 
yasal süreci tamam
lanarak yıkım kararı 
alınan Ismetiye 
Mahallesindeki 
boya fabrikasını 
yıktı. Fabrikanın 
içinde bulunan boya 

Fakültesi 
Hastanesi'ne sevk 
edildi.
Hastayı muayene 
eden Prof. Dr. A.T.Y. 
(52), M.Ç'ye 
babasının ameliyat 
olması gerektiğini 
söyledi. A.T.Y, özel 
hastanede 12 bin 
liraya mal olacak 
ameliyatı kendisinin 
4 bin lira karşılığın
da yapabileceğini 
söyledi. Hasta 
yakını, durumu 

la kent merkezine 
girmelerine izin ver
ilmeyince eylem 
yaparak trafiği kil
itleyen ve İzmir yol
unda da bir 
minibüsü ateşe 
veren servisçiler, 
kesilen cezalara 
tepki göstermeye 
devam ediyor. Polis, 
dün saat 19.30 
sıralarında 
Harmancık İlçesi'nde 
aldıkları 'S' plaka ile 
bir fabrikanın işçi
lerini taşıyan Suphi 
Çetin, oğlu Vedat 
Çetin ve yeğeni 
Erkan Çetin'in 
içerisinde bulun
duğu 16 S 9795 
plakalı aracı Kent

kazanı iş maki
nesinin çalışmasına 
engel oldu, bunun 
üzerine belediye 
ekipleri binanın

demir iskeletini kay 
nak makinesi 
yardımıyla parçala
yarak söktü. Düşen 
parçalardan biri

Bursa Cumhuriyet 
Savcılığı'na 
bildirdi.
Başlatılan soruştur
ma kapsamında 
polis ekipleri 
M.Ç.'nin üzerine 
dinleme ve görün
tüleme cihazı 
yerleştirdi.
Zanlının yanına 
giden hasta yakını, 
seri numarası alınan 
4 bin lirayı kendisine 
verdi ve aralarında 
geçen konuşmayı ve

Meydanı'nda durdu
rarak bin 950 TL 
ceza kesti. Ceza 
kesilmesine sinir
lenen Suphi Çetin, 
Vedat Çetin ve 
Erkan Çetin, 
minibüsten yolcuları 
indirerek benzin 
döktükleri aracı 
ateşe verdi. Çevre
dekilerin haber 
verdiği itfaiye ekip
leri, yangına müda
hale için olay yerine 
geldiklerinde araç 
sahipleri itfaiye 
aracını taşla 
saldırarak yanan 
minibüsü 
söndürmelerini 
engelledi. Bunun 
üzerine olay yerine 

parayı verdiği anı 
ses ve görüntü 
kaydıyla belgeledi. 
"Rüşvet aldığı" 
iddiasıyla gözaltına

alınan A.T.Y, 
çıkarıldığı nöbetçi 
mahkemece 
tutuklandı.
Zanlının, ifadesinde 
ailenin kendisini 
yanlış anladığını, 
aldığı paranın 
ameliyat bedeli 
olduğunu savun
duğunu belirtildi 

gelen polis, zor kul
lanarak Suphi Çetin, 
Erkan Çetin ve 
Vedat Çetin'i 
gözaltına aldı.
Suphi Çetin ceza 
kesilmesine tepki 
olarak minibüsü 
yaktığını söyleyerek, 
Belediye bize zorluk 
çıkartıyor. Biz bu 
plakaya parasını 
ödedik vergisini 
veriyoruz. Ama bize, 
'korsan' diyerek 
çalıştırmıyorlar. 
Binlerce lira ceza 
kestiler artık bık- 
tımdedi. Olay 
nedeniyle sıkışan 
trafik, yanan aracın 
çekilmesiyle nor
male döndü 

elektrik tellerine 
takılınca işçiler ve 
etrafta toplanan kal
abalık büyük panik 
yaşadı.
Kepçe yardımıyla 
aşağıya indirilen 
belediye çalışanları 
daha sonra işlerine 
yeniden devam 
etti.
Yıkımların devam 
edeceğini belirten 
belediye yetkilileri, 
vatandaşları kaçak 
bina yapmamaları 
konusunda uyardı.

alacaklı Oldukları 
Kişinin Aracının 
lastiğini Söküp 
Teybini aldılar

Bursa'da iki kişi, 
alacaklı olduklarını 
iddia ettikleri kişinin 
aracının lastiklerini 
söküp, teybini 
alarak kaçtı.
Nilüfer ilçesinde 
meydana gelen olay
da M.D. ve kimliği 
henüz tespit edile
meyen iki kişi, 
S.T.'ye ait kişinin 
işyerine geldi.
S.T.'nin olmadığını 
fark eden iki kişi, 
işyeri önünde park 
halindeki 16 LF 329 
plakalı aracın lastik
lerini söktü.
Aracın teybini de

Motosiklet 
Kazasında İki Kişi 

Yaralandı

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde meydana 
gelen kazada 2 kişi 
yaralandı.
Süleymaniye 
Mahallesinden 
Huzur Sokağı'ndan 
Elif Sokağı'na dön
mek isteyen Kadir 
Ak yönetimindeki 16 
NV 308 plakalı özel 
otomobile, karşı 
istikamette seyreden 
Ümmet Uğurlu 
idaresindeki 16 KDP 
17 plakalı motosiklet 
çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle devrilen 

GemlikKErfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE ÖLÜN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikl«>rfezgazetesi.com

alan iki kişi kayı
plara karıştı. İşyeri 
sahibi S.T.'nin müra
caatını değer
lendiren Bursa 
Emniyet Müdürlüğü, 
olayla ilgili soruştur
ma başlattr. 
Öte yandan 
N iIüfer'de meydana 
gelen olayda, O.G., 
kazaya karışan hafif 
ticari aracını tamir 
edilmesi için bıraktı. 
Bir süre sonra 
aracın çalındığını 
fark eden C.G., 
polise müracaat etti. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı 

motosiklette 
sürücü 19 yaşındaki 
Ümmet Uğurlu ile 
arkasında bulunan 
16 yaşındaki 
Mücahit Gökgöz 
yaralandı. Yaralılara 
ilk müdahale olay 
yerine gelen 112 
ekipleri tarafından 
yapılırken, daha 
sonra İnegöl Devlet 
Hastanesi'nde 
kaldırılarak tedavi 
altına alındılar. 
Yaralıların sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu belirtildi

rfezgazetesi.com
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Ticaret Borsası Lisanslı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com Zeytin Deposu kuruyor

Akhisar Ticaret Borsası Başkanı ve yöneticileri, Gemlik Ticaret 
Borsası yöneticilerini ziyaret ettiler. Ziyarette, zeytincilerin sorun
ları ele alındı. Gemlik Ticaret Borsası Başkanı İlhan Acar, 
Gemlik’te lisanslı depoculuk dönemini başlatacaklarını söyledi.

CHP’nin geleceği...
CHP tarihinde büyük kurultaylar yaşadı.
Partinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in 

sağlığında yapılan kurultaylardan sonra, 
rahmetli İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz 
Baykal, Hikmet Çetin ve Altan Öymen de 
kurultaylarda genel başkan seçildiler.

Deniz Baykal’ın internete sızdırılan kaset
leri sonucu istifa etmesi ile CHP’de iki dö 
nemdir Kemal Kıhçdaroğlu genel başkanlık 
yapıyor.

CHP tarihinden en büyük değişim rah
metli Bülent Ecevit döneminde yaşandı.

Partisi için Atatürk’ten sonra bir tarih 
olan İsmet İnönü’yü kurultayda deviren 
Genel Sekreteri Ecevit, CHP’yi "Ortanın 
solu" programıyla iktidara taşıdı.

CHP, o tarihten sonra bir daha iktidar ola 
madı. İktidar yolu kesildi. -Ecevit, ANAP, 
MHP koalisyonu ile DSP de olarak iktidara 
geldi. Ama yanlış politikaları nedeniyle ül 
keyi AKP iktidarına taşıdı.-

Ancak, kuruluşu Cumhuriyet’e dayanan 
bu parti, kurulduğu günden beri ayakta 
kalmayı, her türlü darbeye, yıkıma ve 
entrikalara karşın, parlamentoda muhalefet 
gücünü göstermeyi, Cumhuriyet’in ve laik
liğin yılmaz savunuculuğunu yaptı.

Siyasi partiler iktidar için vardırlar.
Türkiye gibi merkez sağ ve merkez sol 

siyasetin, sık olmasa da el değiştirdiği 
ülkemizde, CHP uzun süredir iktidara has
rettir.

İktidarın yolu muhafazakarlaşan Türkiye 
de, emekçi halk kesimlerine ve emekçi 
çalışan kesimlere uygun politikalar üret
mekten geçer.

Kendilerinin solcu olduğunu söylemeleri 
ne karşın, sol siyaset üretemeyen CHP, 
giderek tabandan koptu.

Okumuş kentlilerin partisi haline geldi.
Son seçimlerde, CHP’nin aldığı oylara 

baktığımızda, kıyı kentlerini görüyoruz.
Büyük kentlerin varoşlarında örgütlenen 

cemaat ve tarikatların gücü ile AKP iktida 
nnı güçlendiriyor.

CHP ise, klasik yüzde 25-30 oyunun üze 
rine çıkamıyor.

Demokrasilerde iktidara, halkın oyu ile 
gelindiği için, CHP yeni siyasal stratejisini 
buna göre belirlemelidir.

CHP’nin kurucusu Mustafa Kemal’in he 
defi Türkiye’yi çağdaş medeniyetler düze 
yine çıkarmaktı.

Kıhçdaroğlu, konuşmasında üreten bir 
Türkiye hedefini işaret etti.

“Eskiden sosyal demokratlar sadece adil 
ve hakça bölüşümden söz ederlerdi. Şimdi 
biz, işçisiyle, çiftçisiyle, sanayicisiyle önce 
üretip sonra hakça bölüşüceğiz." dedi.

CHP programını, Atatürk’ün ortaya koy
duğu partinin temel ilkeleri ve emekçi keşi 
me döndürmek zorundadır.

Yoksa, bu kesimi istismar eden partiler
den CHP’ye iktidar olmaya sıra gelmez.

Akhisar Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu üyeleri, 
Gemlik Ticaret 
Borsası’nı ziyaret 
etti.
Ziyarette zeytin üreti
cisi ve tedarikçisinin 
sorunları masaya 
yatırıldı.
17 Temmuz 2012 
günü Gemlik Ticaret 
Borsası yönetimini 
ziyaret eden 
Akhisarlı Borsacılar, 
2011 yılı hasat döne
minin beraberinde 
getirdiği sorunları ve 
bu sorunların çözüm 
yöntemlerini Gemlikli 
meslekdaşlarıyla

Konseyin Körfez Çıkartması
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan düzenlenen 
Mavi Tur körfez 
seferlerine katılan 
Bursa Kent Konseyi 
Kadın, Engelliler, 
Çocuk ve Gençlik 
Meclisi üyeleri ve 
aileleri sahillerin 
keyfini çıkarıp, 
gönüllerince bir gün 
geçirdi.
Bursa Kent Konseyi 
gönüllülerinin ve 
yakınlarının katıldığı 
Mavi Tur gezisi, 
Mudanya'dan başla

tartıştılar.
Toplantıda konuşan 
Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 
İlhan Acar, zeytin 
üreticisi ve tedarik 
çisinin sorunlarının 
aynı olduğunu, birlik
te çözüm aran
masının sorunlara 
daha kolay çözüm 
sağlayacağını söyle
di.
Acar şöyle konuştu: 
"Bu yıl hava şartları 
nedeniyle, zeytin 
ürünü geçtiğimiz 
yılın aksine çok az 
olacak. Bu da tek 
geliri zeytincilik olan 
üreticimizi ve bunun

yarak körfez sahilleri 
olan Armutlu, Fıstıklı 
ve Kumla güz
ergâhında 6 saat 
boyunca devam etti. 
Körfez sahillerini 

la uğraşan bizlerin 
mağduriyetine 
neden olacak.
Bu konuda, kurumlar 
arasında müşterek 
görüşmelerin 
sürdürülmesi daha 
sağlıklı sonuçların 
alınmasına neden 
olacaktır. Gemlik 
Ticaret Borsası 
olarak, lisanslı 
depoculuk dönemini 
başlatmak istiyoruz. 
Bu konuda bölgemiz 
de bir ilk olacağız. 
Üreticinin zeytinini 
ortak tuzlayacağız. 
Böylece zeytinini 
kalitesi daha güzel 
olacak." dedi.

tekneyle gezen ve 
molalarda yüzme 
imkanı bulan gönül
lüler körfezin 
doyumsuz güzelliği
ni görme fırsatı elde 

Zeytin konusunda 
birlikte hareket etme 
kararı alan Gemlik ve 
Akhisarlı Borsacılar, 
görüşmelerin sürdü 
rülmesi konusunda 
karar aldılar.

YER BAKIYORUZ 
Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 
İlhan Acar, Lisash 
Depoculuk konusun
da yere arayışlarını 
sürdürdüklerini- 
belirterek, "Uygun 
yer bulduğumuzda 
hemen depolarımızın 
kurup çalışmaları 
başlatacağız." 
dedi.

etti.
Mavi Tur Körfez 
seferleri kapsamın
da tura katılanların 
çok memnun 
olduğunu dile 
getiren Bursa 
Kent Konseyi 
gönüllüleri gezinin 
yapılmasında katkısı 
olan Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe ve Bursa 
Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala'ya 
teşekkür etti

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Temasa! ramazanda her gece ayrı coşku
Bursa Büyükşehir
Belediyesi tarafından 
hazırlanan Temaşa-i 
Ramazan programıy
la, 11 ayın sultanı 
Ramazan, birlik, 
beraberlik, yardım
laşma ve paylaşma 
duygularının yanında 
konser ve etkinlikle 
coşku içinde geçe
cek. Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, kent 
kültürüne yönelik 
çalışmalarda öncü 
kent konumuna gelen 
Bursa’nın, Ramazan 
ayını da birlik, 
beraberlik ve huzur 
içinde geçirmesi için 
gerekli her türlü 
çalışmayı yaptıklarını 
söyledi.
Büyükşehir 
Belediyesi iştirak
lerinden Kültür A.Ş. 
tarafından organize 
edilen Temaşa-i 
Ramazan programı 
Merinos Park’taki 
Gölpark Sosyal 
Tesisleri’nde düzen
lenen basın toplantısı 
ile kamuoyuna duyu
ruldu. Yıldırım 
Belediye Başkanı ve 
Kültür A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı 
özgen Keskin ve 
Kültür A.Ş. Genel 
Müdürü Rıfat 
Bakan’ın da katıldığı 
toplantıda konuşan 
Büyükşehir Belediye

Başkanı Recep 
Altepe, bu yıl da 
Bursa’ya yakışır bir 
programa imza attık
larını söyledi.
Buluşma noktası 
Merinos Park 
Etkinlikler kapsamın
da Merinos Park’ta 
Q/snratf i ıTrönrammı 
andıran startlardan 
oluşan Ramazan 
Mahallesi kurul
duğunu belirten 
Başkan Altepe, ticari 
alışveriş mekan
larının yanında sivil 
toplum örgütleri ve 
vakıfların da kendi
lerini tanıtma faaliyet
leri yapabilecekleri' 
mekanların bu 
ramazanda da 
BursalIların buluşma 
mekanı olacağını 
kaydetti. Bursa’nın 
kent kültürüne yöne
lik çalışmalarda öncü 
bir kent olduğunu, bu 
ayrıcalığı Ramazan 
ayında da en güzel 
şekilde BursalIlara 
hissettireceklerini 

ifade eden Başkan 
Altepe, “İftar saatin
den sonra başlaya
cak Tasavvuf 
müziğinden, ani
masyon gösterilerine, 
karagöz-hacivat 
oyunlarından, tiya
troya, orta oyunun- 
'tr<nı,*ra4ırr<mr<rzmı 
konserlerine, saz 
ekibinden, 
sanatçılara, sema 
gösterilerine kadar 
birçok farklı etkinlikle 
Ramazan ayı birlik, 
beraberlik ve neşe 
içinde geçecek” dedi. 
Ramazan ayının her 
gününü ayrı bir 
coşku içinde 
geçirmeyi amaçlayan 
Büyükşehir 
Belediyesi, etkinlik 
takvimi kapsamında 
vatandaşları farklı 
sanatçılarla buluştu
ruyor. Abbas 
Bahktiari’nin İran 
Etnik Müziği Konseri 
ile start alacak etkin
liklerde, Sadreddin 
Özçimi, Salih Bilgin,

Ahmed Şahin, Yavuz 
Akalın, Gökhan 
Önder, Göksel 
Baktagir, Kahraman 
Tazeoğlu, Hüseyin 
Taşçeşme, Veysel 
Bilen, İbrahim Sadri, 
Sırrı Yunus, Uğur 
Aslan, Erol Köker, 
İhsan Ekber, Mesut 
Yavaş, Engin Güneş, 
Ömer Döngeloğlu, 
Ahmet Feyzi, İkbal 
Gülpınar, Çetin 
Akdeniz, Juan 
Carmana - Erdal 
Erzincan, Ümit 
Tokcan, İlker 
Cansevdi, Nurettin 
Çelik, Bayram 
Büyükoruç, Bedirhan 
öökçe, Kadir Arı, Dr. 
Ubeydullah Sezikli, 
Serdar Tuncer, M. 
Özcan Güneşdoğdu, 
Sedat Uçan ve Uğur 
Işılak BursalIlarla 
buluşacak. Yine 
etkinlikler kapsamın
da sema gösterileri, 
Orta oyunu ve 
Tiyatro gösterileri de 
Ramazan’a ayrı bir 
renk katacak. 
Düzenlenecek olan 
Hint Gecesi, Doğu 
Anadolu Gecesi, 
Güneydoğu Anadolu 
Gecesi, Marmara 
Gecesi, Azerbaycan 
Gecesi, Ege- Akdeniz 
Gecesi ve Karadeniz 
Gecesi ile farklı 
kültürler ve renkler 
Bursa’da buluşacak.

GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ 
BÜYÜKŞEHİR İN VİZYON 

PROJELERİNİ İNCELEDİ
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin işti
raklerinden Kültür 
AŞ'nin ev 
sahipliğinde 
TÜBİTAK ve Bursa 
Teknik Üniversite
si'nin katkılarıyla 
düzenlenen Genç 
Mühendis Akademi 
si kampına katılan 
lise öğrencileri, 
Büyükşehir Bele 
diyesi'nin vizyon 
projelerini inceledi. 
Büyükşehir 
Belediyesi, ilköğre
tim seviyesindeki 
öğrencilerin yaz 
tatillerini en iyi şek
lide değer
lendirmeleri için yaz 
kampları düzenledi. 
Kültür AŞ ve Bursa 
Bilim ve Teknoloji 
Merkezi'nin ev 
sahipliğindi gerçek
leşen, okulların kap
atılmasıyla başlayan 
ve ramazan ayına 
kadar sürecek olan 
kampların içeriği, 
öğrenci gruplarının 
yaş ve eğitim sevi 
yelerine göre belir
lendi. TÜBİTAK'ın 
deste ğiyle düzenle
nen son kamp olan 
Genç Mühendis 
Akademi si de liseli 
lerden yoğun ilgi 
gördü. Büyükşehir 
yatırımlarına hayran 
kaldılar
Lise öğrencilerine 

yönelik düzenlenen 
Genç Mühendis 
Akademisi'nin içer
iği, diğer yaz kam
plarına göre farklılık 
gösterdi. Kampa 
katılan öğrencilere, 
kişisel gelişim-yük- 
sek mühendislik 
eğitimi-sosyal içerik
li tasarım ve AR- 
GE'nin temel I 
kavramlarına yönelik 
dersler verildi.
Kamp boyunca 
öğrenciler; Büyük 
şehir Belediyesi'nin 
prestij yatırımları 
arasında yer alan 
Bursaspor'un yeni 
stadı ile BÜRULAŞ’ı 
gezdi, Büyükşehir 
Belediyesi nin 
öncülüğünde 
üretilen Türkiye'nin 
yerli ilk tramvay pro
jesini yerinde incele
di. Geleceğin bilim 
adamı olacak öğren
ciler, yetkililerden 
teknik detaylar 
hakkında bilgiler 
alıp, yapılan çalış
maları birinci ağız
dan öğrenme fır
satını buldu.
Sordukları teknik 
sorularla yetkilileri 
terleten öğrenciler, 
endüstriyel ürün
lerin tasarımı ve üre
timi konusunda gös
terilen başarıya 
hayranlık duyduk
larını ifade etti.

MAKET - KUM VE MADALYA ÇEŞİTLERİ İLE flİZMETİNİZDEVİZ

Idajans

MmCIUK - REKLAMCIUK - ORöANİZfiŞYOTI CTİM
İstiklal 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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Girit ve Rumeli Türkleri Kültür Dayanışma Derneği CHP’yi ziyaret etti..

Çakmak, ‘Yıkımlar 
şölene cevrilmemeli'

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe 
Yönetimini, Girit ve 
Rumeli Türkleri 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği yöneticileri 
ziyaret etti. 
Gemlik’te faaliyet 
gösteren Girit ve 
Rumeli Türkleri 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkanı 
Ahmet Çakmak ve 
yönetimi, yeni oluş
turulan Cumhuriyet 
Halk Partisi Gemlik 
ilçe yönetimini kut
ladı. CHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan’ın ameliyat 
olması nedeniyle 
misafirleri karşılayan 
Başkan Vekili Bülent 
Çiçek ve yönetim 

kurulu üyeleri, 
ziyaret nedeniyle 
dernek yöneticilerine 
teşekkür etti.
Girit ve Rumeli 
Türkleri Kültür 
Dayanışma Derneği 
Başkanı Ahmet Çak
mak, Gemlik adına, 
sivil toplum kuru
luşlarını ve siyasi 
partileri ziyaret ettik
lerini, ilçemiz için 
her hizmette var

olduklarını, yapılan 
hizmetlerin arkasın
da duracaklarını, 
önceliklerinin Gemlik 
olduğunu belirtti. 
Çakmak şöyle 
konuştu: “Dernek 
olarak bir başka 
amacımız da hemşeh 

filerimizle iyi ilişkiler 
içinde olabilmek, 
sosyal dayanışmayı 
en üst seviyeye 
getirmek istiyoruz.” 
dedi.
CHP İlçe Başkkan 
vekili Bülent Çiçek 
ise kurulan yeni 
yönetimin Gemlik 
için elinden gelen 
herşeyi yapacağını 
belirterek, şunları 
söyledi: 
"Gemlik için sivil 

toplum kuruluşlarıyla 
omuz omuza 
mücadele vermek 
bizim için onur verici 
bir durumdur.”

YIKIMLARI ŞÖLENE 
ÇEVİRİYORLAR 
Gemlik’te yapılan 
yıkımların, vatan
daşlarımızın mağdu 
riyetine karşı şölen 
havasına çevrilme
sine tepki koyan 
Çakmak, “Kentsel 
dönüşüm adına 
yapılacak olan 
düzenlemelerin ola
cağını biliyoruz. 
Ancak, zamansız 
yıkımdan dolayı 
sadece birkaç vatan
daşımızın mağdur 
kalmasından dolayı 

üzüntümüzü belirt
mek istiyoruz. 
İlçemizdeki küçük 
esnafın, büyük mar
ketlerden dolayı iş 
yapamaz hale geldi, 
sıcak para akışının 
olmaması sebebiyle 
karşılıklı alışverişin 
çok zorlaştı, küçük 
esnaf iflasın eşiğin 
de bulunuyor. 
Büyük marketler 
İlçemizde sosyal 
çöküşe sebep 
olmaya başladılar, 
acil önlem alınması 
gerekiyor.” 
dedi.
Karşılıklı olarak gün 
cel konuların 
konuşulmasından 
sonra ziyaret sona 
erdi.

MMİB
lilliSW İIİİMIIIII

Kıırsı taslaiiwr
23 Temmuz 2012 Pazartesi günü 

başlayacak olan kurslar
7 Eylül 2012 tarihinde bitecek

Gemlik Halk Eğitim 
Müdürlüğü, 
Bilgisayar Kullanımı 
Kursu başlatıyor. 
23 Temmuz 2012 
Pazartesi günü 
başlayacak olan 
kurslardan sonra, 
KPSS ve İş başvu
rularında geçerli 
MEB onaylı sertifika 
verileceğini belirten 
ilgililer, kursun 
hafta içinde 5 ders 
olarak yapılacağını 
söylediler.
Eylül ayının 7'sinde 

EN ÖZEL ve GÜZEL 
GÜNLERİNİZ İÇİN... 

TÜRKİYE’NİN
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...

I GÖNDt Dfiverive BflSİUR
Zengin çeşit ve 

kataloglarımızı görmeden 
karar vermeyin...

40 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

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

sona erecek olan 
kursa katılanlar, 
KPSS başvuruları 
öncesi kursu bel
gelerine sahip ola
caklar.
Kursa katılmak 
isteyenlerin 20 
Temmuz 2012 mesai 
saati bitimine kadar 
nüfus cüzdanlarının 
fotokopisi ile Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’ne şah
sen başvuruda 
bulunmaları 
gerekiyor.

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

5 YIL TECRÜBELİ ;;
GIDA SEKTÖRÜNDE DENEYİMLİ 

MUHASEBECİ ve
KAZAN YAKMA YETKİ 

BELGESİNE SAHİP TECRÜBELİ 
BUHAR KAZANI YAKMA İŞİNDEN 

ANLAYAN ELEMAN ARANIYOR 

GÜNGÖR ZEYTİNCİLİK
Tel: 51414 53 - 
Fax: 5122038

ELEMAN
ATIK YÖNETİMİ 

SEKTÖRÜNDE FAALİYET 
GÖSTEREN FİRMAMIZDA 

İSTİHDAM EDİLMEK 
ÜZERE; E SINIFI SÜRÜCÜ 

BELGESİNE SAHİP
ŞOFÖRLER 

ALINACAKTIR
Müracaat Tel: 

0 224 514 30 07

WTOI ABONE ÖLDÜNÜZ Mil?
■ıımııımMUiıımf ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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VİYANA (Sanatın, öncelikle müziğin başkenti) (4.Gün)

Sabah otelde kah
valtı yaptıktan 
sonra otobüse 
binip Viyana’ya 
hareket ediyoruz.
Yolculuğumuz 

sırasında Brno 
kentinin yakının
dan geçerek 
doğanın güzel
liğine kaptırıyoruz 
kendimizi. Bu 
çevrede doğa bir 
harika. İklim 
koşullarından 
dolayı yeşil renk 
egemen. 
Değerlendirilmeye 
n bir toprak 
parçası görmek 
mümkün değil.

Kent, sanayinin 
gelişmesiyle büyük 
göç almış. 
Brno’nun bir 
bölümünde 10-12 
katlı binalar yük
seliyor. Büyük 
sanayi kuruluş 
larının yer aldığını 
öğreniyoruz.

Çekoslovakya 
sınırından 
Avusturya sınırına 

giriyoruz, herhangi 
bir denetimle 
karşılaşmıyoruz. 
AB ülkelerinde 
sınırlar kaldırılmış, 
sanki bir şehirden 
başka bir şehre 
geçiyoruz.
Avusturya, 

çevresindeki 
ülkelere göre daha 
zengin. Kişi başına 
düşen milli gelir 40 
bin dolar.

Nüfusu 8.5 mil 
yon.

Denize kıyısı 
olmayan 
Avusturya’nın % 
40’ı ormanlarla 
kaplı. Yaşlı bir 
nüfusa sahip 
olduğu için devlet 
çocuk yapımını 
teşvik etmekte ve 
desteklemek
teymiş. Ülkede 
okuma yazma 
oranı % 98 olduğu 
bilinmekte.

Handle Pastel 
Evleri:
Viyana’ya girer 

ken rehberimiz

W s

Handle Pastel 
evlerini görmemizi 
istiyor. Bu evleri 
yapan mimar, kent 
yaşamından 
bunalan insanları 
mutlu etmek için 
doğayı onların 
ayağına getirmek 
istemiş. İnsanlar, 
günlük koşuşturma 
içinde, kentin 
stresinde boğul
makta, doğadan 
uzak kalmakta ve 
mutsuz olmaktadır. 
Bu nedenle çiçek
leri ve ağaçları 
insanların yaşadık
ları mekânlara taşı
mak gerekli diye 
düşünür ve yapıları 
buna göre tasarlar.

Balkonlar çiçek 
bahçesi, teraslar 
ağaçfarfa 
donatılmış mekân
lar olmalı diye 
düşünür.

Pastel evlerini 
görünce ilkin 
şaşırdığımı 
söyleyebilirim.

Bu evler her 

mevsim farklı bir 
güzelliği yansıtmış.

Bunu küçük bir 
dükkânda alışveriş 
yaparken satışa 
sunulmuş bir 
takvim yaprakların
dan öğreniyorum. 
Takvim yaprak
larında Pastel 
evlerinin her 
mevsimdeki güzel
liği fotoğraflarla 
yansıtılmış.

Yavaş yavaş 
Viyana’yı geze
ceğiz; ama önce 
Avusturya’dan söz 
edelim kısaca:
Avusturya 1. 

Dünya Savaşı 
sırasında kendin
den söz ettiren bir 
ülke.

O zamanlar 
Avusturya- 
Macaristan impara
torluğu olarak var
lığını sürdürüyor. 
1914 yılında 
Avusturya- 
Macaristan impara
torluğunun veliahtı 
olan Franz 
Ferdinand’ın bir 
Sırplı tarafından 
öldürülmesi I. 
Dünya Savaşı’nın 
başlamasına neden 
olmuştur.

Yaşanan pek çok 
sorundan sonra 
Avusturya bağım
sızlığına kavuş
muştur. Tarihsel 
süreç içinde önce 
Roma sonra

Cermen et kişinde 
kalmıştır. 
Ekonomik yönden 
çok güçlü bir ülke.

Bu ülke, gerçek
ten sanatın da 
beşiği sayılır. 
Birçok yazar ve 
sanatçıyı yetiştir
miştir. Stefan 
Zweig, Freud, 
Mozart ve daha 
niceleri...

Bu ülkenin en 
önemli kenti 
Viyana’dır. Burada 
Gotik, Barok, 
Rokoko ve Neo- 
klasiğe ait pek çok 
mimari eseri 
görmek mümkün.

Viyana Dünya’nın 
en yaşanabilir 
kenti seçilmiştir. 
Halkın % 95’i bura
da yaşamaktan 
mutlu olduğunu 
ifade etmiştir. 
Kahve kültüründen 
de söz edilebilir, 
Türk ve Arap 
kahveleri burada 
ilgi görmektedir.

Bir saptamada 
bulunalım.
Dünya'da 
çeşmelerinden su 
içilebilecek iki 
kentten birisi 
Viyana’ymış.

Orta Avrupa 
ülkelerinde içecek 
su bize göre çok 
pahalı. Bu gerçek 
de göz ardı

edilmemeli.

“Viyana, 
Avusturya’nın en 
büyük şehri ve 
başkenti, aynı 
zamanda ülkenin 9 
eyaletinden 
yüzölçümü 
bakımından en 
küçüğü.
Yaklaşık 

1.700.000 kişilik 
nüfusuyla ülkenin 
en kalabalık ken
tidir, çevre 
ilçeleriyle birlikte 
Viyana’da iki mil 
yon insan yaşar ki 
bu da Avusturya 
nüfusunun yak
laşık dörtte biridir. 
Nüfus bakımından 
Viyana Avrupa 
Birliği’nin en bü 
yük onuncu ken
tidir.

Yüzyıllar boyu 
Habsburg haneda 
nının yerleşim yeri 
olan kent, bu süre 
boyunca 
Avrupa’nın kültürel 
ve politik merkez
lerinden biri haline 
gelmiştir. Kent 
Londra, New York 
ve Paris'ten sonra 
iki milyon nüfusuy
la dünyanın en 
büyük dördüncü 
kentiyken, I. Dünya 
Savaşı sonrasında 
nüfusunun dörtte 
birini bu savaşta 
kaybetmiştir.

Devamı yarın...

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»MS

« m TECRÜBEMİZ 

İLE HİZHETİNİZDEVİZ 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK- 

REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı No :3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83
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DoWorlara müjdeli hater! Tam alin yasası iptal edild
Anayasa Mahkemesi, 
doktorlara muayene
hane yasağını 
getiren ve kamuoyun 
da Tam Gün yasası 
olarak bilinen yasayı 
iptal etti.
Anayasa Mahkemesi, 
hekimlerin muayene
hane açmasını yasak
layan 650 sayılı 
KHK'nın, devlet, 
üniversite hastane 
leri, TSK, GATA gibi 
değişik kurumlarda 
çalışan hekimlere 
çalışma yasakları 
getiren maddelerini 
"Yetki Kanunu kap
samına girmediğin
den" iptal etti.CHP, 
650 sayılı Adalet 
Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkın 
da Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanun ile 
Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Karama 
melerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Hükmünde 
Kararname'nin bazı 

hükümlerinin iptali ve 
yürürlüğünün durdu
rulması istemiyle 
Anayasa Mahkeme 
si'nde dava açmıştı. 
Davayı esastan 
görüşen Anayasa 
Mahkemesi heyeti, 
KHK'nın, devlet, 
üniversite has
taneleri, TSK, GATA 
gibi değişik kurum
larda çalışan hekim
lere çalışma yasakları 
getiren maddelerini 
"Yetki Kanunu kap
samına girmediğin
den" iptal etti.
-İptal edilen 
hükümler- 
650 sayılı KHK'nın, 
iptal edilen 38. mad
desi, "Memurlar, 
mesleki faaliyette 
veya serbest meslek 
icrasında bulunmak 
üzere ofis, büro, 
muayenehane ve 
benzeri yerler aça
maz; gerçek kişilere, 
özel hukuk tüzel kişi
lerine veya kamu 
kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarına

ait herhangi bir iş 
yerinde veya vakıf 
üniversitelerinde 
çalışamaz" hükmünü 
içeriyor.
KHK'nın 39. maddesi 
ile Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel 
Kanunu'na eklenen 
"Bu Kanun kapsamı
na girenler, kanunlar
da belirtilen istisnalar 
dışında mesleki 
faaliyette veya 
serbest meslek 
icrasında bulunmak 
üzere ofis, büro, 
muayenehane ve 
benzeri yerler aça
maz; gerçek kişilere, 
özel hukuk tüzel kişi
lerine veya kamu 

kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarına 
ait herhangi bir iş 
yerinde veya vakıf 
üniversitelerinde 
çalışamaz" hükmü de 
iptal edildi.
KHK'nın iptal edilen 
diğer maddeleri 
şöyle:
-40. madde: 
Yükseköğretim 
kuramlarının kadro
larında bulunan öğre
tim elemanları, 
kanunlarda belirtilen 
haller dışında 657 
sayılı Devlet 
Memurları 
Kanununun 28. mad
desi hükmüne tabidir. 
Ancak öğretim 

üyeleri, yükseköğre
tim kuramlarında yal
nızca eğitim ve 
araştırma faaliyet
lerinde bulunmak ve 
döner sermaye 
faaliyetleri kapsamın
da gelir elde edilen 
hizmetlerde çalışma
mak kaydıyla mesai 
saatleri dışında yük
seköğretim kuram
larından başka yer
lerde mesleki 
faaliyette bulunabilir 
ve meslek veya 
sanatlarını serbest 
olarak icra edebilir. 
Yükseköğretim 
kuramlarından başka 
yerlerde çalışan 
öğretim üyelerine ek 
ödeme yapılmaz; 
bunlar rektör, dekan, 
enstitü, yüksekokul 
ve konservatuvar 
müdürü, bölüm 
başkanı, anabilim ve 
bilim dalı başkanı, 
başhekim ve bunların 
yardımcısı olamaz. 
-41. madde: Gülhane 
Askeri Tıp 
Akademisindeki 

kadrolu asker ve sivil 
öğretim elemanları 
926 sayılı Kanunun 
ek 27. maddesi hük- j 
müne tabidir. Ancak 
öğretim üyesi kadro
larında bulunanlar; I 
yalnızca eğitim ve 
araştırma faaliyet
lerinde bulunmak, 
2330 sayılı Nakdi 
Tazminat ve
Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun ve 
3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanunu 
kapsamında 
yaralananlar, 
yükümlü erbaş ve 
erler ile askeri öğren
cilere yönelik olanlar 
dışında hasta 
muayenesi ve 
tedavisi faaliyetleri 
kapsamında çalışma
mak kaydıyla, 
Genelkurmay 
Başkanlığının izniyle 
mesai saatleri dışın
da mesleki faaliyette 
bulunabilir ve meslek 
veya sanatlarını 
serbest olarak icra 
edebilir."

İSIM İMIİ SİltSİ tİMİMİ
Kızıl Hackerlar olarak 
bilinen Redhack, 
küresel siber korsan
lık örgütü Anonymo 
us'un desteğiyle 
ÖSYM'nin internet 
sitesini çökertti. 
Redhack ve 
Anonymous'un bu 
sabah erken 
saatlerde gerçek
leştirdiği eylemlerde 
bir diğer hedef, 
Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Melih Gökçek'in inter
net sitesi melih- 
gokcek.com oldu. 
Redhack, Twitter'daki 
İngilizce ve Türkçe 
hesaplarından düzen
lediği siber eylemleri 
duyururken, Anony 
mous'a verdiği des 
tek için teşekkür etti.

"#OpSupportRedHac 
k" operasyonuna 
verilen destek için 
"Anonymous kardeş
lerimize teşekkür 
ederiz" ifadesini kul
lanan Redhack, 
eylemlerinin nedenini 
de Twitter'dan açık
ladı.
Örgütün attğı tweet- 
'lerde, "ÖSYM sitesi 
KPSS yolsuzluklarını 
protesto etmek,

RedHack ile 
dayanışmayı 
göstermek için 
Anonymous tarafın
dan çökertildi" denil
di.
Melih Gökçek'i hedef 
alan eylem için ise 
İngilizce olarak, "Bizi 
tutuklatma sözü ver
mişti. Twitter'da 24 
saatte şehri kim 
yönetiyor acaba?" 
denildi.

özel | jy - !

elm& «sekeri
...... ..  KREŞLERİ — ।

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU

CĞİTİMM13.VII
AVANTAJLARIMIZDAN 

YARARLANIN

KftŞ€İM BIKKMEK VOK
. KALİTELİ KAŞELER UYGUN . ■' • *2

rıvıvı Am a miAi miAinr vnm ■■■FİYATLARLA GUN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK • REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel:(0.224)5139683 Fax:(0.224)5133595

“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 bügl alabilirsiniz

gokcek.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Konuna KOV devrimi Sabıka kaydı artık ücretsiz!
Konut alım satımın
da 150 metrekareye 
kadar yüzde 1 olan 
KDV sistemi 
yenileniyor.
Konut atımında 
KDV’yi büyüklük 
değil, arsanın bedeli 
belirleyecek. 
Arsa rayiç bedeli 
dikkate alınacak 
yeni sistemde, lüks, 
orta ve sosyal 
konutlar olarak 3 
gruptan farklı oran
larda KDV alınacak. 
Küçük konutlar da 
lüks sınıfına gire
cek.
Kamuoyunda 'Robin 
Hood Vergisi' olarak 
bilinen, lüks konut
lardan yüzde 18, 
sosyal konutlardan 
ise yüzde 1 KDV 
alınmasına ilişkin 
düzenlemenin ayrın
tıları netleşti. Maliye 
Bakanlığı, konut 
alım satımında uygu 
lanan KDV oran
larının belirlenme 
sinde, arsa rayiç 
bedellerini baz 

alması ağırlık kazan 
dı. Buna göre arsa 
sının bedeli yüksek 
olan konutlar lüks 
kapsamına alınacak 
ve 150 metrekare
den küçük bile olsa 
yüzde 18 KDV tahsil 
edilecek. KDV sis
teminin değiştiril 
meşine yönelik 
çalışmalar son aşa
maya geldi. Maliye 
Bakanlığı Gelir 
İdaresi Başkanlığı 
tarafından yeni KDV 
sistemine ilişkin 
alternatifler hazır
landı. Hazırlanan 
taslaklar Bakanlar 
Kurulu'na sunula

cak. Bakanlar 
Kurulu'nun onayının 
ardından da konut
lardaki yeni KDV 
sistemi uygulamaya 
konulacak. Yeni sis
temin 2013 yılı ba 
şından itibaren yü 
rürlüğe girmesi bek
leniyor.
Habere göre; mev
cut mevzuata göre, 
halen konut 
satışlarından birim 
metrekare baz alı
narak yüzde 18 ve 
yüzde 1 vergi alını 
yor. Örneğin 150 
metrekarenin altın
daki tüm konutlar
dan yüzde 1, 150 
metrekarenin üzerin 
deki konutlardan 
ise yüzde 18 KDV 
tahsil ediliyor. Yeni 
sistemde, metrekare 
yerine konutların 
arsaları baz alı
nacak.
Arsa bedelleri için 
de üç sınıf oluşturu
lacak. Söz konusu 
sınıflarla ilgili çalış
ma henüz sonuçlan
madı.
Ancak sosyal 
konutlar, orta sınıf
taki konutlar ve 

lüks konutlar için 
olmak üzere arsa 
bedellerinin üç ayrı 
bölümde değer
lendirilmesi 
öngörülüyor.
Sosyal konutlardan 
yüzde 1, orta sınıf 
konutlardan yüzde 
8, lüks konutlardan 
ise yüzde 18 KDV 
tahsil edilecek. 
Halen devam eden 
projelerden konut 
satın alanlar evleri 
lüks olsa da ek 
vergi ödemeyecek. 
Torba yasada yer 
alan hükümlerle, 
düzenleme yürür
lüğe girmeden önce 
inşaat ruhsatı alı
nan yapılarda, eski 
vergi sisteminin 
uygulanması öngö 
rüldü.
Buna göre, maket 
üzerinden konut 
satın alan vatan
daşlar, konutları 
lüks statüsünde 
olsa da, yüzde 1 
KDV ödeyecek. 
Yeni vergi sistemi 
bundan sonraki 
süreçte başlayacak 
projeler için geçerli 
olacak.

Adalet Bakanlığı, 
halk arasında “sabı
ka kaydı” olarak 
bilinen “adli sicil 
belgesi” için bun
dan sonra ücret 
alınmaması için 81 
ilin Cumhuriyet 
Başsavcılıklarına 
yazı gönderdi. 
İzmir'de de bu 
yazıyla birlikte adli 
sicil belgesi ver
ilirken para alınması 
uygulaması sona 
erdi.
İzmir Adliyesi'nde 
yıllardır, işe giriş 
işlemleri ve sürücü 
belgesi başta olmak 
üzere çeşitli kurum 
ve kuruluşların 
talep ettiği adli sicil 
belgesini alabilmek 
için kuyruktan 
kuyruğa koşan 
vatandaşlar, son bir 
yıldır, bankalarda da 
uygulanan numara- 
matik sistemi 
sayesinde bu kar
gaşadan kurtuldu. 
En son çıkan 'torba 
Yasa' vatandaşın 
yüzünü güldürdü. 
AK Parti Manisa 
Mililtvekili Recai 
Berber ve 
arkadaşları tarafın
dan geçen hafta 
TBMM 
Başkanhğı'na 
sunulan adli sicil 
belgelerinden ücret 
alınmaması teklifi, 
yasada yer aldı ve 
yürürlüğe girdi.
Mevcut sistemde, 
adli sicil bilgilerini

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

sorgulama yetkisi, 
mahkemelerde, 
hakim, Cumhuruyet 
başsavcılığı ile 
askeri savcılıkta 
bulunuyordu. Diğer 
kurumlar ise Adalet 
Bakanlığı'nm onayı 
ile sistemden 
sorgulama yapa
biliyordu.
Vatandaşlar ise adli 
sicil bilgileri için 
adliyeye giderek, 
belirli bir ücret 
karşılığında hak
larındaki bilgilerin 
yer aldığı belgeyi 
alıyordu. 25 Mayıs 
2005 tarih ve 5352 
sayılı Adli Sicil 
Kanunu'nun 
13'üncü maddesi, 
6353 sayılı kanunun 
33'üncü maddesi ile 
değiştirildi. Halk 
arasında "sabıka 
kaydı” olarak bili
nen adli sicil bilgi
lerinin sorgula
masında alınan 5 
liralık ücret artık 
alınmayacak.
İzmir Adliyesi'nde 

adli sicil biriminden 
sorumlu Başsavcı 
Vekili Gökhan 
Karaburun, yazı 
kendilerine ulaşır 
ulaşmaz, geçen 
hafta, adli sicil kay
dından alınan 5 
liralık ücreti durdur
duklarını söyledi. 
Karaburun, vatan
daşın adliyeye 
gelip, nüfus cüzdanı 
ile başvurması 
halinde, alacağı 
numarayla adli sicil 
belgesini alabile
ceğini belirtti, öte 
yandan, adli sicil 
bilgilerinin internet 
üzerinden sorgulan
masıyla ilgili teknik 
altyapı çalışmaları 
devam ediyor. 
Adalet 
Bakanlığı'nm, 
bugüne kadar, 
Türkiye genelindeki 
adliyelerde alınan 
sabıka kaydı ücret
leri sayesinde yılda 
yaklaşık 5 milyon 
TL gelir elde ettiği 
de belirtildi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 513 45 03
Statyum 514 Oo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 5-|3 n 74
Halk Kütüphane 5-13 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS
ULAŞIM

Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
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 612 01 63

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sa0.Ocagı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Akcan Petrol
MAR-PET 913 3° 33
Tuncay Otogaz 5*13 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
»Mil lİlülBITllI'lirrnn111UİHINIM

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL 39 SAYI : 4327 

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)

«NlİlMilil
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 
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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TATİLİNİZİ UNUTULMAZ 
KILMAK İÇİN AKMİS SEYAHAT 

GEMLİKTE...
Kıbrıs Turları & Kültür Turları
Yurt içi ve Yurt dışı Turları.... P1EGAS&S

Biz, sizin tatil hayallerinizi gerçekleştirmek için varız 
Uçaklı tatil paketlerinde Sabiha Gökçen 
Havaalanı Transferlerimiz ÜCRETSİZ!

«fj .<L

touristica®

AKMIŞ SEYAHAT, , 
GEMLİK BÜROSU

Ahmet Dural Meydanı AVM yanı I 
Tel: 0 224 514 6362 GEMLİK

. T.,-. - Orhangazi Şubesi Tel: 0.224 573 16 17
UÇAK BİLET SATIŞLARI Kükürtlü Şubesi Tel: 0 224 236 35 45 

GEMLİKTE BAŞLADI Bursa Teıminal Tel: 0 224 26U1 42



RAMAZANDA İFTAR 
VE SAHUR YEMEKLERİ 

HİZMETİNİZDEYİZ

Gemlik'ieittar 
etkinlikleri telli olılı
Ramazan ayı nedeniyle kurum ve 
kuruluşların iftar programları belli 
oldu. Gemlik Belediyesi Ramazan 
ayı boyunca 11 ayrı etkinlik 
düzenleyecek. Haberi sayfa 4’de

OZ VflDI flKÇflflBflT KÖFTE SflLONO

Gemlik Bura Yolu 8. Km. Kurtul Köprüsü başı 
Tel: 0224 522 8158 GEMLİK

Köy Kahvaltısı (06.oo-24.oo) - Doğal Ürünler - Bal-Tereyağ - Köy Peyniri* Köy Yumurtası ■ 
Akçaabat Köfte- Saç Kavurma- Tavuk Pirzola - Pide Çeşitleri - Ezo Gelin Çorba • 

Karalahana Çorba- Kuymak - Sahanda Yumurta- Sucuklu Yumurta - Tava Yumurta - 
Menemen - Hamsi Köyü Sütlacı -Çay- Kahve - Meşrubat
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Öğrenci taşıma işi ihalesi namlılı
2012-2013 eğitim 
öğretim yılında 
taşımalı eğitim 
sistemi nedeniyle 
28 hatta yapılacak 
taşıma için dün 
ihale yapıldı.
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu’nda yapılan 
ihaleye, Gemlikli 
[minibüs 
işletmecileri katıldı. 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Ali

Osman Cura 
başkanlığında 
oluşan ihale heyeti, 
28 hattan 5 merkeze 
430 öğrencinin taşı
nacağını, işin 180 
gün süreli olduğunu 
hatırlattı. İhalede 
konuşan Cura, 
“Geçen yıl kazasız 
belasız bir taşıma 
dönemi yaşadık. Bu 
yılda aynı olmasını 
diliyorum. Her araç

ta açılır kapanır kapı 
sistemi olacak.
Şartnameyi iyi oku
muş olmanız gerekli.

Köylerden Kurtul, 
Engürücük, Kumla, 
Umurbey ve Çınar 
İlkokulu’na öğrenci

taşıyacaksınız. 
Dikkatli olun” dedi. 
Daha sonra hat 
hat ihale gerçek

leştirildi.
İhale sırasında 
polis sıkı güvenlik 
önlemi aldı.

Gine Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Yoğun bir gün...
Bazı günler gazetecilik açısından çok yavan 

geçer..
Gün boyu haber beklersin gelmez, oraya buraya 

bakarsın, oltaya birşey takılmaz.
Oflar puflarsın...
Bazı günler ise tersi olur.
Sabahtan başlar hareket, bir haberden diğerine 

koşarsın.
Dün öyle bir gündü.
Sabah Milli Eğitim Müdürlüğü’nün taşımalı sistem 

için açtığı ihale vardı.
ı Oradan Belediye memurlarının yargılandığı 
t/nahkemeye, mahkemeden, Halk Eğitim 
Müdürlüğü’ne, ardından Ticaret ve Sanayi Odası’na 
ve daha sonra da engellilere açılan yiyecek içecek 
işletmeciliği kursuna koştum.

Bir de araya Bursa’ya gidip gelmeyi sıkıştırdım.
Devamı sayfa 4’de

Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Gemlik Şubesi ile 
Gemlik Işkur ortak
lığında engellilere 
“Yiyecek ve içecek 
İşletmeciliği” kursu 
başlatıldı.
Dün başlayan kurs 
hakkında gazetemize 
bilgi veren Dernek 
Başkanı Tamer 
Sivri, kursa 12 
engelinin katıldığını 
İşKur’un katılım
cılara günde 
20 lira ödeyeceğini 
söyledi.
Kurs alan kişinin

ailesine ayda 440 lira 
katkı sağlayacağını 
söyleyen Sivri,

“Burada baklava ve 
börek yapmayı 
öğrenerek bunu

kendilerine kazanç 
kapısı haline dönüş 
türecekler.” dedi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Dostlukların sevgi ile beslendiği 
bu Mübarek Ramazan ayında gönlünüzün 
sevgi ve huzur ile dolup taşmasını dilerim 

“Hayırlı Ramazanlar”^

Gökay BİLİR
Gemlik Belediyesi ve 

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Meclis Üyesi

“HOŞGELDİN RAMAZAN"

Ruhlarımız Huzur Bulsun
Sofralarımız Anlam Dolsun 

Ramazan Ayınız Mübarek Olsun

OztlilcVc
"lZimjumIc bir(jdendf”

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel : 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK
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Once Traktöre Çarptı Sonra
Takla Atıp Karşı Şerifle Uçtu

Yankesiciler sue 
üstü yakalanılı

Bursa'nın Karacabey 
ilçesinde meydana 
gelen trafik kazasın
da traktörün kasası
na çarptıktan sonra 
takla atarak karşı 
şeride uçan araçta 
bulunan 4 kişi yara
landı.
Alınan bilgiye göre, 
Bandırma'dan Bursa 
istikametine gitmek
te olan Ahmet 
Akdeniz. (54) 
idaresindeki 10 LR 
086 plakalı otomobil, 
Karacabey Canbolu 
köprüsünü geçtikten

sonra emniyet 
şeridinden önüne 
çıkan plakası alına
mayan traktörün 
kasasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 
direksiyon 
hakimiyetini kaybe
den Akdeniz'in kul
landığı otomobil,

orta refüje düşüp 
takla attıktan sonra 
karşı şeride göçerek 
şarampole uçtu. 
Sürücü Ahmet 
Akdeniz (54), eşi 
Neziha Akdeniz (54), 
yeğeni Ayhan 
Akdeniz (31) ve 
Hanife Akdağ (54) 
yaralanarak Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yaralıların 
sağlık durumlarının 
iyi olduğu Öğre
nilirken, kazayla 
alakalı tahkikat 
başlatıldı.

Bursa'da bir semt 
pazarında vatan
daşların cüzdanını 
çalmak isteyen 4 
kişi, suçüstü yaka
landı.
Alınan bilgiye göre, 
Ağrı'dan geldikleri 
ve çeşitli illerde 
yankesicilik yaptık
ları iddia edilen E.D, 
B.S, C.A ve V.K, 
merkez Osmangazi 
İlçesi Çırpan

Mahallesi'nde kuru
lan semt pazarında 
alışveriş yapan 
vatandaşların cüz
danlarını çalmak 
isterken, bölgede 
devriye gezen polis 
ekiplerince suçüstü 
yakalandı.
Gözaltına alınan 
zanlılar, sorgula
malarının ardından 
adliyeye sevk 
edildi

Kızların erkek iı w Mı liiii
10 dekarlık 

alan kül olflu
Bursa'nın Karacabey 
ilçesinde, iki genç 
kız arasında erkek 
yüzünden çıkan 
kavga kanlı bitti.
Alınan bilgiye 
göre, İ.T.
(16) ve H.A. (16) adlı 
iki kız arkadaş 
arasında aynı erkek 
yüzünden daha önce 
tartışma çıktı.
Aralarındaki 
husumeti cep tele
fonu mesajlarıyla 
sürdürdükleri iddia 
edilen İ.T.
ve H.A., dün ilçenin

Sığırönü 
Meydam'nda 
karşılaştı. 
Karşılaşmayla birlik

te iki kız arkadaş 
arasında çıkan 
tartışma kısa sürede 
kavgaya dönünce,

H.A. çantasından 
çıkardığı bıçakla 
I.T.'yi kalçasından 
bıçakladı.
Olayın ardından 
kaçan H.A, kısa 
sürede polis ekipler
ince yakalanarak 
gözaltına alınırken, 
kalçasından 
yaralanan İ.T. 
ise Karacabey 
Devlet
Hastanesi'nde tedavi 
altına alındı. Olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor

Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde çıkan 
orman yangınında 
10 dekarlık alan kül 
oldu.
Edinilen bilgiye 
göre, 
Mustafakemalpaşa 
ilçesine bağlı 
Karapınar köyünde 
orman yangını çıktı. 
Kısa şürede

bölgeye gelen 
itfaiye ekipleri, 
yangına müdahale 
etti. 2 saatte 
söndürülen yangın
da yaklaşık 10 
dekarlık alan kül 
oldu. Yangının 
kopan elektrik tel
lerinden çıktığı öne 
sürüldü.
Yangınla ilgili soruş
turma başlatıldı

İnegöllii semiscileıisyanıia

Cumlıuriyeı Savcısıyım Diyerek Oolaııflırflı
Bursa'nın 
Osmangazi 
ilçesinde, kendisini 
Cumhuriyet 
savcısı olarak tanı
tan kimliği henüz 
belirlenemeyen 
bir kişi, telefonla 
aradığı vatandaşı 
dolandırdı.
F.H. isimli 
vatandaşı arayan 
kimliği belirsiz 
şüpheli, kendisini 
'Cumhuriyet savcısı' 
olarak tanıttı. F.H.'ye 
"Nüfus bilgilerin 
başkaları 
tarafindan

kullanılıyor. işlemler için vere
Yapacağımız ceğimiz hesap

numarasına 
3 bin 376 TL 
havale yaptırman 
gerekiyor." dedi. 
Bunun üzerine 
paniğe kapılan F.H., 
verilen hesap 
numarasına parayı 
yatırdı. Bir süre 
sonra 
dolandırıldığını 
anlayan F.H. 
polise müracaat 
etti.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldığını 
duyurdu

Bursa’dan İnegöl’de
ki fabrikaya işçi 
getiren bir servis 
aracının zabıta ekip
leri tarafından Gürsu 
kavşağında durduru
larak trafikten men 
edilmek istenmesi 
gerginlik yarattı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım 
ve Koordinasyon 
Merkezi tarafından 
verilen U Belgesi 
olmadığı gerekçe
siyle servis aracını 
bağlamakta kararlı 
olan zabıta memuru, 
servis aracına 
binerek İnegöl’e 
kadar gelirken, 
İnegöllü servisçiler 
de arkadaşlarına 
destek vermek için 
toplandı.
Zabıta ekiplerinin 
İnegöl’e kadar gel
erek servis aracını 
bağlamak istemesi, 
İnegöl Bölge Trafik 
İstasyonu önünde 
toplanan servis

sürücülerinin tepki
lerine neden oldu. 
Emniyet Müdürü 
Murat Sevinç ile 
Müdür Yardımcıları 
Tuncay Gönültaş ve 
Alaattin Demirci, 
İnegöl Ticaret ve 
Sanayi Odası Ulaşım 
Meslek Komitesi 
üyesi İsmail Kösen, 
taraflar ile görüştü. 
Görüşmelerin ardın
dan, sorunun 
çözüme kavuşturu
lacağının ifade 
edilmesi üzerine, 
Gürsu kavşağında 
durdurularak 
bağlanmak istenen 
ancak işçileri bırak
mak için zabıta 
memuru nezaretinde 
İnegöl’e kadar gelen 
servis aracı, İnegöl 
Bölge Trafik İstas 
yonu önünde Bursa 
Zabıta ekipleri 
tarafından teslim alı
narak 15 gün 
süreyle trafikte men 
edildi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

Yoğun bir gün...
Böyle bir günün akşamı bilgisayarın 

karşısına geçip notları yazıya dökmek, 
ardından köşe yazısı yazmak hergün bazıları 
için kolay görülebilir.

Ama öyle olmuyor işte..
Bazı ise içinizden yazmak gelmiyor, ancak 

yazmak zorundasınız...
Bizim her günümüz böyle geçiyor..
Amacımız okurlarımıza ilçemizde yaşanan

ları doğru olarak duyurabilmek.
Hata olmuyor mu.
Tabii ki oluyor.
Eğer, haber kaynağından size yanlış bilgi 

verilirse, siz o kaynağa güvenerek haberi 
yazarsınız.

Ertesi gün bir de bakmışsınız olay başka.
Düzeltmek elinizde...
Düzeltirsiniz.
Buna haberi yedirme diyorlar bizim 

meslekte...

**** *****
Bugün Ramazan ayının ilk günü.
Genelde bizim işlerde ramazan ayı durgun 

geçer.
Bu durgunluk aslında birkaç sektör dışın

da, her sektörde yaşanır.
0 nedenle, ramazan ayı gelmeden dikkatli 

olmaya çalışılır.
Çalışan, oruçlu olsun veya olmasın, bu 

ayın rehavetine kapılır.
İlk günler tutulan oruç nedeniyle içile- 

meyen sigara nedeniyle, sinirler gerilir, yan
lışlar çoğalır, üretim yavaşlar....

Aslında böyle mi olması gerekir?
Tam tersine orucun manevi desteği ile can

lanma yaşanmalı.
Bu yaşanmıyor.
Biraz da idrak meselesi diyebiliriz.
Ramazan ayına özgü iftar yemekleri bir 

süre sonra sıralanmaya başlar..
Birbirleriyle yarışırcasına verilen bu 

yemekler, biraz amacı dışına çıkıp, gösterişe 
dönüşür.

Aşevleri ve iftarlar bence muhtaça yönelik 
olmalı.

Yıl boyu sofrasında et göremeyen, doğru 
dürüst sıcak yemek yiyemeyenler bu ay 
içinde hiç olmazsa doğru beslenir.

Asıl olan, bu tür insanları yalnız ramazan 
ayında hatırlamak değildir.

Asıl olan, kalan 11 ayı aç geçiren kişiye 
sürekli iş vermektir.

Yani önüne yemek koymak değildir amaç, 
o kişiye balık tutmasını öğretmektir.

Ramazan ayının kendine özgü güzelliği 
insanlar arasında dayanışmayı arttırması, 
nefsine hakim olmayı öğretmesi, inancı art
tırmasıdır.

Tüm okurlarımın ramazanını kutlar, 
aileleriyle mutluluk içinde geçirmeleri dile 
rim.

Gemlik'te iftar etkinlikleri belli oldu
Ramazan ayı nede 
niyle kurum ve kuru
luşların iftar program
ları belli oldu.
Gemlik Belediyesinin 
geleneksel hale 
getirdiği iftar yemek
leri organizasyon 
programında mahalle 
sakinlerini bir araya 
getirme, dayanışma, 
kardeşlik, birlik ve 
beraberlik duygu
larını pekiştirmeyi 
hedefledikleri 
belirtildi.
Gemlik Belediyesi 
Ramazan ayı boyun
ca 11 ayrı etkinlik 
düzenleyecek.
İftar Yemeği programı 
Ramazan ayının 2. 
günü olan Cumartesi 
akşamı İskele Meyda 
nı’nda başlayacak. 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz, 23 
Temmuz akşamı da 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde 
Belediye Personelini 
ağırlayacak.
25 Temmuz Çarşam
ba akşamı, Odun 
Depoları Mevlana 
Camii önünde 
üçüncü iftar yemeği 
programını organize 
edecek olan Gemlik 
Belediyesi, 
28 Temmuz’da Dr. 
Ziya Kaya Mahallesi 
Fatih Sokakta, 
30 Temmuz da Eşref 
Dinçer Mahallesi 
Veysel Karani Camii 
önünde, 1 Ağustos’ta

CHP, 2B Yasası Bilgilendirme 
Toplantılarını sürdürüyor

CHP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Özgür Aksoy, dün 
Karacaali Köyü’nde 2B Yasası konusunda köylüleri bilgilendirdi. Aksoy, 
arazilerin rayiç bedellerinin halen açıklanmamasının mağduriyete yol 
açabileceğini, bunu öğrenmelerinin hakları olduğunu söyledi.
CHP Gemlik İlçe 
Örgütü, 2B Yasası 
Bilgilendirme toplan
tılarına Karacaali 
Köyü ile devam etti. 
Vatandaşların yoğun 
ilgi gösterdiği 
toplantıda, 
CHP İlçe Yönetimi 
2B ile ilgili sorulara 
cevap verdi. 
Sohbet şeklinde 
gerçekleşen toplan
tıda soruların 
“rayiç” bedeller 
üzerinde yoğun
laştığı görüldü. 
Yasanın tanıdığı 

da Atatürk İlköğretim 
Okulu bahçesinde 
iftar yemeği düzen 
leyecek. Yılmaz, 3 
Ağustos Cuma akşa 
mı Sosyal Yaşam Mer 
kezinde Şehit Aileleri 
ve Gazileri ağırla 
yacak. İftar programı 
5 Ağustos Pazar 
akşamı Küçük Kumla 
Köy içi, 7 Ağustos 
Sah günü Kurşunlu 
Nursel Çağlar 
İlköğretim Okulu 
Bahçesi, 9 Ağustos 
ta Umurbey Köy içi 
ve 13 Ağustos 
Pazartesi günü de 
Hisar Mahallesi Camii 
Karşısında devam 
edecek.

RAMAZAN 
ETKİNLİKLERİ 
öte yandan, 21 
Temmuz Cumartesi 
günü akşamı Dini 
Yayınlar ve Kitap 
Fuarı açılışı yapıla
cak.
Aynı gece Mehter 
Takımı gösterileri 
düzenlenecek.
22 Temmuz Pazar 
akşamı yine İskele 
Meydanı’nda Mehmet 
Ay’ın katılacağı 
söyleşi programı 
düzenlenecek.
27 Temmuz Cuma 
akşamı Abdurrahman 
önül konseri 
tertiplenecek.
29 Temmuz Pazar 
akşamı da 
Yaşar Alptekin se

6 aylık sürenin 
yarısının geçmesine 
rağmen halen rayiç 
bedellerin açıklanma 
mış olmasının mağ
duriyete yol açacağı 
söyledi.
Karacaali Köyü’nde 
yaşayan 2B kap

venleriyle buluşup, 
söyleşi yapacak.
2 Ağustos Perşembe 
Günü Vehbi Vakkas 
oğlu söyleşisi, 
4 Ağustos Cumartesi 
gecesi Bayram 
Büyükoruç konser 
verecek. Seyri Sefa 
Tiyatro Gurubu 6-7 ve 
8 Ağustos akşamları 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde, 9 ve 12 
Ağustos’ta da İskele 
Meydanın da Hacivat- 
Karagöz ve Aşuk ile 
Maşuk oyunlarını 
sahneleyecekler.
10 Ağustos’ta yine 
İskele Meydanı’nda 
Halit Ertuğrul söyle 
şişi, 11 Ağustos 
Cumartesi gecesi 
yine aynı yerde Sinan 
Topçu konseri 
ramazan ayı şenlik
lerinin diğer program
larını oluşturmakta. 
15 Ağustos Çarşam
ba akşamı Hacivat- 
Karagöz orta oyunu 
sahnelenecek, 
16 Ağustos Perşembe 
akşamı da Roman 
Kültürü Yaşatma 
Derneği’nin gösteri
leri yapılacak. 
Şölenler 16-17 ve 18 
Ağustos’taki Vodafon 
etkinlikleri ile son 
bulacak.
CİUS AVM’DE FASIL 
VE HACİVAT 
KARAGÖZ 
GÖSTERİSİ VAR 
öte yandan, Cuis 
Alışveriş Merkezi’nde 
de ramazan ayı 

samında taşınmaz 
sahipleri, rayiç 
bedellerini öğren
mek üzere, Gemlik 
Milli Emlak Şefliği’ne 
verilmek üzere 
dilekçeler yazdılar. 
CHP Gemlik Hukuk 
ve İnsan Hakları 

boyunca Çarşamba, 
Cuma ve Cumartesi 
geceleri fasıl heyeti 
dinletisi sunulacak. 
Ayrıca, Cuma akşam
ları da Hacivat 
Karagöz gösterileri 
düzenlenecek.
CİUS AVM İşletme 
yöneticisi Hasan 
Deliduman, 
amaçlarının ramazan 
ayı boyunca 
Gemliklilerin rahatlık
la gidip dinlenebile
cekleri nezih bir 
mekan yaratmak 
olduğunu söyledi.

MİLTON DA 
FASIL VAR 
İlçemizin sevilen 
Milton Aile Çay 
Bahçesi’nde ramazan 
ayı boyunca her gece 
iftardan sonra 
Mehmet Yüksel, 
Ceyhan ve Rahim 
üçlüsünden fasıl din
letisi yapılacak. 
Milton Aile Çay 
Bahçesi ilgilileri, fasıl 
dinletisine girişin 
ücretsiz olduğunu, 
isteyenlerin her gece 
düzenlenen fasıl din
letisine izleyebileceği
ni ve Gemlik akşam
larının güzelliğini ga 
zinolarından seyrede
bileceklerini söyledi. 
ÖZDİLEK
Özdilek Gemlik 
Alışveriş Merkezi’nde 
ise ramazan ayı 
boyunca her akşam 
iftar öncesi ve son
rasında fasıl dinletisi 
yapılacak.

Komisyon Başkanı 
Özgür Aksoy, bura
da yaptığı açıklama
da, vatandaşın taşın
mazının rayiç bedeli
ni öğrenmeye hakkı 
olduğunu, ona 
göre hazırlık 
yapacağını, 
dilekçe hakkını 
kullanmalarının fay
dalı olabileceğini 
söyledi.
Bilgilendirme toplan
tısına bugün Narlı ve 
Büyük Kumla 
Köyü’nde devam 
edilecek.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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pınar alabalık
ÇTaşfırenda alabalık lezzeti 

ramazan ayında da sîzlerle.,

ve et çeşitlerimizle 'ramazanı 

hizmetinizJeçiz.

Rez: 586 53 3
Not: Sınırsız Ça

Ramazan Menüsü

Mis Kokulu Ramazan Pidesi

ÇORBA
Eşsiz lezzetiyle balık çorbası (Alternatif olarak mercimek 

yada domates çorbası sunulacaktır.)

ARA SICAK
Güveçte tereyağlı, kaşarlı mantar

SALATA
Mevsim salatası

||

gl

gl
gi

ANA YEMEK
Fınnda, ızgarada yada tavada alabalık (Alternatif olarak 
köfte, tavuk seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.)

TATLI
Güllaç-Sufle-Dondurma-Kazandibi

İÇECEK
Meşrubat Çeşitleri

o
S!itmekleri İçin lütfen rezervasyon yaptırım

i
o

ISTA EUB ACU BOSEIÇİSI 
Ahmet Dural Meydam’nda hizmet verirken Gemlik Belediyesi 

tarafından yıktırılan USTA ELLER ACAR BÖREKÇİSİ 
yeni yerinde Gemliklilerin hizmetine girdi

ÖZEL GÜNLERİNİZ 
İÇİN SİPARİŞ 

KABUL EDİLİR
Demirsubaşı Mah. Mesudiye 5ok.

GIU5 AVM yanı No:5 GEMLİK



20 Temmuz 2012 Cuma Gemlik KRrfez Sayfa 6

2000 Dershanesi’nin gözde öğretmenlerinden Zerrin ile Mehmet Ali dünya evine girdi.

Onlar erdi muradına...

2000 Dershanesi’nin 
gözde öğretmen
lerinden Matematik 
öğretmeni Zerrin 
Kalfa ile Geometri 
öğretmeni Mehmet 
Ali Zorkol dünya 
evine girdi. 
Geçtiğimiz günlerde, 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde yapılan 
görkemli düğün 
töreninde, genç çiftin 
nikahını Gemlik 
Belediyesi Nikah 
Memuru kıydı. 
İlçemizin tanınmış 
simalarından 
Aydın Turizm sahibi 
Saim Doster’in de 
torunu Lale Doster’in 
kızı olan güzel 

gelin Zerrin ile 
Menekşe ve Mehmet 
Cemil Zorkul’un oğlu 
olan yakışıklı damat, 
gece boyunca mis
afirlerini yalnız bırak
madılar.
Seçkin davetlilerin 
katıldığı düğün 
töreninde, genç 
çiftin mutlulukları 
görülmeye değerdi. 
Piyanist Ersel’in 
söylediği şarkılarla 
eğlenen misafirler, 
gece boyunca oyna
yarak, genç çiftin 
mutluluklarını pay
laştılar.
Genç çift, balayım 
geçirmek için 
Bodrum’a gittiler.

PLAKET - KUPA VE MMAIM ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

ajans
MATBMGLIK - REKLAMCILIK ■ ORWliWl VETAlim
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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VİYANA (Sanatın, öncelikle müziğin başkenti) 2

Dünden devam 
Viyana şehir turu 

sırasında gezip 
gördüğümüz yer
ler:
Opera Binası:
Birçoklarına göre 

dünya opera 
merkezi. Yılda yak
laşık olarak 60 
kadar oyunun 
sergilendiği 
söyleniyor. 
Viyana’da birçok 
yerde konser 
salonları var ve 
hemen hemen her 
akşam konser ve 
riliyor.

Halkın daha fazla 
katılımını sağlamak 
için caddelerde bu 
konserler için bilet 
satılmaktadır.

Opera binası, 
Gasser tarafından 
yapılmış, binanın 
içinde yedi heykel 
bulunmaktaymış. 
Bunlar “mimarî, 
şiir, dans, müzik, 
tiyatro, heykel ve 
resim” sanatını 
simgelemekteymiş. 
Türkiye’de müzik 

konusunda 
Dünyaca tanınan 
Fazıl Sayı 
düşündüm. Sanki 
Müslüman 
Mahallesi’nde 
salyangoz satan 
biri.

Ülkesinde siyasi 
iktidar varlığına 
bile katlanamıyor. 
Şehir tiyatrolarını 
kapatan bir anlayış 
sanatın gelişimini 
ve yaygınlaşmasını 
nasıl sağlayabilir? 
Elbette ki sağlaya
maz.

Çakma AvrupalI 
olmak kolay, 
gerçek AvrupalI 
olabilmek için 
daha çok yol kat 
etmemiz gerekiyor 
anlaşılan.

Üniversite: 
Avrupa’nın en 

eski üniver- 
sitelerindendir. 
1365 yılında 
Herzog Rudolf 
tarafından kurul
muştur. Nobel 
ödülü almış birçok 

bilim adamı . 
yetiştirmiştir. 130 
ülkeden gelen bin
lerce öğrenci 
eğitim görmektedir.

Viyana üniversite
si kitaplığında 6,5 
milyon kitap bulun
maktadır. Bu sayı 
bizlere bazı konu
larda fikir vermeye 
yeter de artar bile.

Viyana’da üç 
büyük üniversite 
olduğunu öğreni 
yoruz rehberimiz
den. Bunlar kentin 
değişik bölgelerin 
de eğitim ve öğreti
mi sürdürmekte.

Parlamento 
Binası: 
“100 yıllık tari

hçesinde değişik 
parlamenter 
kurumlan barındır
mıştır. Bina 1874- 
1884 yılları arasın
da mimar Theophil 
Hansen’in tasarımı
na göre inşa 
edilmiştir. Bina 
antik Yunan’ın 
mimarî üslubunu

çağrıştırmaktadır. 
Yapıda iki büyük 
genel kurul salonu

yeşil alanları 
görmek mümkün. 
Gezerken

fotoğraf çektiriyo
rum.

Gerçekten Viyana
bulunmaktadır.
Parlamento binası 
1934-1945 yılları 
hariç 1920 yılından 
itibaren Avusturya 
Cumhuriyetinin 
milli ve federe 
meclislerinin 
merkezi olmuştur. 
II. Dünya Savaşı 
döneminde bina 
bombardımana 
uğramış ve büyük 
hasar görmüştür. 
1956 yılına kadar 
yeniden inşa 
edilmiş ve aslına 
sadık kalınmaya 
çalışılmış.”

Parklar:
Viyana’da kentin 

pek çok yerinde 
park, bahçe ve

tesadüfen güzel bir 
parka çıktı yolu
muz.

Halk gölge yer
lerdeki banklara 
oturmuş.

Bazıları çimen
lerin üzerinde sere 
serpe vermiş ken
dini güneşe.

Bazı gençler kız 
erkek soyunmuş 
güneş banyosu 
yapıyor.

Bu ülkelerde 
güneş kendini pek 
fazla göstermiyor 
anlaşılan.

Parkın birçok 
yerinde heykeller 
görüyorum.

Bunlardan biri 
ünlü şair Goethe, 
gidip önünde

insanlara huzur 
veren, onları mutlu 
eden bir kent 
görünümünde.

Tiyatro Binası: 
1708-1709 yılların

da yapılır. Bu bina 
1710 yılında eski 
popüler Viyana ti 
yatrosunun kuru
cusu olan Josef 
Anton’un kurduğu 
bir tiyatro toplu
luğuna verilir.

18. yüzyılda 
müzik ve tiyatro 
etkinlikleri sokak
larda, meydanlarda 
sergileniyprmuş. 
Zamanla bu etkin
likler belli mekân
larda yapılmaya 
başlanmış.

Devamı yarın...

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
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"HEDEFİM İZ YflSaM BOYU SPOR 
YMW BİLİHCİHİ OLUŞTURMAKTIR

Haziran ayı içinde 
yapılan genel 
kongrede Gemlik 
Belediye Spor 
Başkanlığına seçilen 
Turan Alkış çarpıcı 
açıklamalarda 
bulundu.
Kulüp olarak 
amaçlarının 7’den 
77’ye Gemlik halkına 
yaşam boyu spor 
bilinci kazandırmak 
olduğunu vurgu
layan Turan Alkış, 
"Halkımızın spora 
ilgisini ve heye
canını sürekli yük
sek tutmak, 
Gemlik’te sportif bir 
kimlik ve kültür 
oluşturmak 
düşüncesi ile tüm 
spor branşlarına eşit 
mesafede durarak 
lisanslı sporcu 
sayımızı çoğaltmak 
istiyoruz” dedi. 
Amatör spor branş 
larındaki hedeflerini 
de yüksek tutuk- 

lâTTfff Vdf guıây âh" 
Gemlik Belediye 
Spor Kulübü yeni 
Başkanı Turan Alkış, 
özellikle çocukların 
sportif etkinlikler 
sonucu fiziksel 
kazanımları mn 
yanında, psikolojik

ve sosyolojik yön
den, iletişim, 
sosyalleşme, saygı 
görme, saygı 
gösterme gibi birlik
te yaşama ve iş 
yapma becerilerini 
geliştirmeyi plan
ladıklarını söyledi. 
Yetenekli gençleri, 
ülkenin güzel gele 
neklerine, sporun 
evrensel boyutlarda
ki sevgi, barış, 
kardeşlik, fair-play 
(dürüst ve ahlaklı 
oyun) ilkelerine

bağlı olarak Türk 
sporuna kazandırıla
cağını anlatan Turan 
Alkış, Belediye 
Spor’un kurucu 
başkanı Mahir 
Gencer ve bir önce
ki yönetim kuruluna 
da başarılı çalış

malarından dolayı 
teşekkür etti. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın da 
kulübün onursal 
başkanı olarak 
manevi des tek
leriyle hedefleri 
yaşama geçirecek
leri sözünü veren 
Turan Alkış, 
önümüzdeki 
dönemde de özellik
le alt yapı kategori
lerinde belirlenen 
ilkteler doğrultusun

da başarılı çalış
maların artarak 
devam edeceğini 
kaydetti.

Gemlik Belediye 
Spor Kulübü 
Başkanı Turan Alkış, 
“Sporun haricinde 
hiçbir sosyal olay, 

hiçbir etkinlik 
nsanları bir araya 
getirmeyi, bir
leştirmeyi, kay
naştırmayı ve barış 
içinde yarıştırmayı 
başaramaz” diyerek 
konuşmasını şu 
sözlerle tamamladı. 
“İnşallah birbirini 
seven, birbirine 
saygı gösteren 
değerli gençlerimiz 
kulübümüzden 
yetişmeye devam 
edecektir. Yönetim 
kurulu olarak bizler 
buna tüm kalbimizle 
inanıyoruz. Tüm 
eğitim ve öğretimci- 
lerimize, 
hocalarımıza, 
sporcularımıza, 
kazasız, belasız, 
barış ve huzur 
içinde sağlıklı bir 
spor yaşantısı 
temenni ediyoruz”

Turan Alkış, 
sportif branşlarda 
sosyal ve kültürel 
gelişim adına 
sporculara ve 
teknik heyete yöne
lik, konferans, 
panel, seminer gibi 
organizasyonları da 
yaşama geçirecek
lerini sözlerine 
ekledi.

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK

5 YIL TECRÜBELİ 
GIDA SEKTÖRÜNDE DENEYİMLİ

MUHASEBECİ ve 
KAZAN YAKMA YETKİ 

BELGESİNE SAHİP TECRÜBELİ 
BUHAR KAZANI YAKMA İŞİNDEN 
ANLAYAN ELEMAN ARANIYOR 

GÜNGÖR ZEYTİNCİLİK
Tel: 51414 53 
Fax: 5122038

ELEMAN
ATIK YÖNETİMİ 

SEKTÖRÜNDE FAALİYET 
GÖSTEREN FİRMAMIZDA 

İSTİHDAM EDİLMEK 
ÜZERE; E SINIFI SÜRÜCÜ 

BELGESİNE SAHİP
ŞOFÖRLER 

ALINACAKTIR
Müracaat Tel : 

0 224 514 30 07

elm^ -sekeri
— KREŞLERİ

“Kaliteli bir okul öncesi eğitini çocuğunuzun hayatında önemli bir fark yaratır” 

KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARIMIZ YE 
İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE RAĞLI. YARATICI. 
KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP.

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU RİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 

info@elmasekerikres.com veya www.eimasekerikres.com 

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

lİMlMIlrillMM
Gemlik Müteahhitler 
Derneği Emniyet 
Müdürlüğü’nü 
ziyaret etti.
Dernek Başkanı 
Hamza Aygün kuru
luş amaçları ve 
faaliyetleri hakkında 
Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdiğe’ye 
bilgi verdi.
Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdiğe sivil 
toplum kuruluşları 
nın toplumun men
faatine olduğunu 
belirtti.
Müteahhitlerin 
dernekleşmesinin de 
sektöre! açıdan 
halka olumlu yansı 
yacağını ifade etti. 
Kerdiğe, derneğe 
çalışmalarında

başarılar dileyerek 
hayırlı olmasını 
temenni etti.
Müteahhitler Dernek 
Başkanı Hamza 
Aygün, ziyarette yap
tığı açıklamada 
devletin halka yöne
lik en önemli hizmet
lerinden bir 
tanesinin emniyeti

tesis etmek 
olduğunu belirtti. 
Aygün Emniyet 
Müdürlüğü’nün 
özverili çalışmaların
dan dolayı tüm 
emniyet personeline 
şükranlarını 
ileterek görevlerinde 
başarılar 
diledi.

Gemlik Körfez www.gemlikWezgazetesi.com

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.eimasekerikres.com
http://www.gemlikWezgazetesi.com
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1 siires ine ilg ine yasak 'Ifaa parası1 «asal hale geldi
Banka kartı kul
lanıcıları artık 19 ve 
20 ile başlayan 
şifreleri kullana 
mıyor. ........
BKM Genel Müdürü 

Soner Canko, 
“Tüketicelerin şifre 
tercihleri daha çok 
1903, 1905 ve 1907 

| gibi futbol kulüp- 
। terinin kuruluş tar
ihleri oluyor. Bu da 
güvenliği tehdit 
ediyor. Bazı 
bankalar 19 ile 
başlayan şifreleri 
kabul etmiyor” dedi. 
Bankalar kart 
şifrelerinin ilk iki 
numarasına “19-20” 
yasağı koydu. 
Bankaların yaptığı 
araştırmalara göre 
kart şifresi alacak 
tüketicilerin, en çok 
kullandığı rakam
ların başında futbol 
kulüplerinin kuruluş 
tarihi ve doğum yıl
ları olduğu belirlen
di. Tüketicilerin 
şifre bilgilerinin 
korunması için 
çalışmalar yaptık
larını belirten 
Bankalararası Kart 
Merkezi (BKM) 
Genel Müdürü 
Soner Canko, 
“Futbol tutkusu kart 
şifrelerine yansıyor. 
1903, 1905 ve 1907 
gibi rakamlar çok 
sık kullanılıyor. 
Bunun dışında 
doğum tarihleri de 
tüketicilerin kul
landığı şifrelerin 
başında geliyor. 
İçinde bulunduğu
muz yıla ait rakam
lar da şifre olarak 
tercih ediliyor. 
Bunun önüne

geçmek için 
bankalar bir çok 
farklı uygulama 
yapıyor” dedi. 
Bankaların kredi 
kartı sahiplerini 
korumak için bir 
çok farklı’önlem 
aldığını anlatan 
Soner Canko, şun
ları vurguladı: 
“Hayatımızı kolay
laştıracak işlemler 
gerçekleştirirken bir 
çok şifre kullanıy
oruz. Türkiye’de bu 
şifreler ise belli 
numaralardan 
oluşuyor. Burada da 
rutooi sevgisi öne 
çıkıyor. Beşiktaş, 
Fenerbahçe ve 
Galatasaray 
taraftarları destek
ledikleri takımların 
kuruluş tarihlerini 
ATM ve kredi kartı 
şifresi olarak kul
lanıyor. Bunun 
dışında doğum yıl
ları da çok sık ter
cih ediliyor. Bu yüz
den de bankalar ilk 
şifre alımlarında 19 
ile başlayan şifreleri 
kabul etmiyor. 
Önceden kul
lanıcılar şifrelerini 
ATM’lerden istedik
leri şekilde

Ancak şimdi bazı 
bankalar 
ATM’lerden de 
değişiklik yapıl
masına izin vermiy
or. Son dönemlerde 
ise 20 ile başlayan 
şifreler de kabul 
edilmiyor. Bunda da 
içinde bulunduğu
muz yıla ait numar
alar tercih ediliyor.” 
Ardışık sıralı sayılar 
Tüketicilerin bil
inçlenmesi gerek
tiğinin altını çizen 
Soner Canko, şun
ları anlattı:
"Şifre tercihlerinde 
doğum tarihi, hesap 
müşteri numarası, 
nüfus cüzdanı 
numarası, ardaşık 
sıralı sayılar, 
telefon numarası 
gibi kolay tahmin 
edilebilir numaralar 
olmamasına 
dikkat etmeli.
Kartların çalınması 
durumunda bir kaç 
defalık denemeler 
sonrasında 
kullanım kolayca 
gerçekleşebiliyor. 
Bu tür numaraların 
kullanılmasının 
önüne geçilmesi 
lazım.”

1 Temmuz’da yürür
lüğe giren ve birçok 
şeyi değiştiren Yeni 
Borçlar Kanunu’na 
göre ‘hava parası’ 
da yasal hale geldi.
1 Temmuz 2012 tari
hinden itibaren 
geçerli olan Yeni 
Borçlar Kanunu na 
göre kira 
sözleşmelerinde 
çok önemli değişik
likler yaşandı. 
Gayrimenkul 
Hukuku Derneği 
Başkanı Avukat Ali 
Güvenç Kiraz , yeni 
Borçlar Kanunu nun 
eskisine göre 
radikal değişiklikler 
getirdiğini belirterek 
, mal sahibi ile 
kiracı arasındaki 
anlaşmanın bir

I$ ıliinyası çek ile iş yapmayı kesti
Ocak ayında 1.9 
milyon olan çek kul
lanımı 1 milyona 
düştü. Çek ile 
yapılan alışveriş de 
7.5 milyar lira azaldı 
ve 30.5 milyardan 
23 milyara kadar 
indi.
Habere göre 
karşılıksız çeke 
hapis cezasının 
kalkması piyasada 
çek kullanımını 
neredeyse bitirme 
aşamasına geldi. 
Hapis cezasının 
kalkmasıyla çek ile 
alışveriş yapan iş 
dünyasının çeke 
olan güveni kay
boldu. İş 
dünyasının hapis

başka kiracıya 
devrinde yeni 
kanunla birlikte 
önemli bir değişik 
olduğunu söyledi. 
Kiraz , Eski Borçlar 
Kanunu nun 259 
uncu maddesinde 
de yer alan Kiraya 
verenin yazılı rıza
sının alınması duru

olmadığı için çekin 
karşılığının öden
meyeceğini düşün
mesi çek kullanımı 
m yarı yarıya azalttı. 
Şubat 2012’de çıkan 
yeni Çek Kanunu’na 
göre çeki karşılıksız 
çıkanların artık 
hapis cezası almay
acak olması yıl 
başında 1 milyon 
957 bin olan çek 
kullanımını haziran
da 1 milyon 79 bine 
kadar indirdi. 878 
bin işlem artık çek 
olmadan yapılmaya 
başlandı. Çek ile 
yapılan alışveriş 
tutarı da 30.5 milyar 
liradan 7.5 milyar 
lira azalarak 22.9

munun işyeri kirala
maları dışında 
devam ettiğini, fakat 
işyeri kiralamaların
da kiraya verenlerin 
haklı sebep göster
meleri dışında kira 
ilişkisinin devrine 
onay vermeleri 
zorunluluğunun 
getirildiğini söyledi.

milyar liraya kadar 
indi.
MARTTA PATLADI 
Aynı dönemde 
karşılıksız çek adedi 
de 68 binden 37 
bine geriledi. Ancak 
yıl başında 68 bin 
olan karşılıksız çek 
adedi, Merkez 
Bankası’nın internet 
sitesinde yer alan 
açıklamaya göre 
kanunun çıkmasının 
ardından mart ayın
da birikmiş öden
meyen çek tutar
larının Adalet Bakan 
lığı Ulusal Yargı Ağı 
Bilişim Sistemi olan 
UYAP’a toplu olarak 
aktarılması sonucu 
72 bine kadar çıktı

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4328 

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)

ıımıskıntiııKi
VENÜS SİNEMASI 
BUZ DEVRİ 4
11.30-14.00-
16.00-18.00 

ÖBÜR DÜNYADAN 
11.30-14.00-16.15 
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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tourıstıca

AKMİS SEYAHAT
GEMLİK BÜROSU

Ahmet Dural Meydanı AVM yanı 
Tel: 0224 514 63 62 GEMLİK.

TATİLİNİZİ UNUTULMAZ 
I KILMAK İÇİN AKMİS SGYAHAT 

GGMLİK’TG...
H Kıbrıs Turları &• Kültür Turları

Yurt içi ve Yurt dışı Turları.... PEGASUS
■I Biz, sizin tatil hayallerinizi gerçekleştirmek için varız
M Uçaklı tatil paketlerinde Sabiha Gökçen 
■ Havaalanı Transferlerimiz ÜCRETSİZ!

TÜRK HAVA YOLLARI ANADOLUJET

ıır-a k Esil r-T /-ATI/-I Am Orhangazi Şubesi Tel: 0.224 573 1617
UÇAK BILGT SATIŞLARI Kükürtlü Şubesi Tel: 0 224 23635 45

GGMLIKTG BAŞLADI Bursa Terminal Tel: 0 224 261 61 42

M



K°V J5a^val*,sı (06.oo-24.oo) - Doğal Ürünler - Bal-Tereyağ - Köy Peyniri- Köy Yumurtası - 
Akçaabat Köfte- Saç Kavurma- Tavuk Pirzola - Pide Çeşitleri - Ezo Gelin Çorba ■ 

Karalahana Çorba- Kuymak - Sahanda Yumurta- Sucuklu Yumurta - Tava Yumurta -
_________ Menemen - Hamsi Köyü Sütlacı -Çay- Kahve - Meşrubat

RAMAZANDA İFTAR 
VE SAHUR YEMEKLERİ 

HİZMETİNİZDEYİZ
Gemlik to Yolu 8. hm. Kurtul Köprüsü başı 

Tel: 0224 522 8138 OM

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
21 Temmuz 2012 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Kızılay, kan 
toplayacak

Kızılay Derneği, kan bağışı kam
panyası için yeniden ilçemize 
geliyor. İlgililer, Pazar günü saat 
18.00-23.00 saatleri arasında 
İskele Meydam’nda kan bağışı 
kabul edileceğini bildirdiler.

Ramazan ayı etkinliklerle haşladı
11 Ayın sultanı olarak 
bilinen ramazan ayı, 
bütün Türkiye’de oldu 
ğu gibi ilçemizde de 
etkinliklerle kutlanma 
ya başlandı. 
Ramazan etkinlikleri 
içinde, aşevlerinde ve 
Kızılay Derneği’nde 
yoksullara sıcak 
yemek dağıtımı yapı 
lirken, İskele Mey da 
m’nda da Belediye 
tarafından düzenle
nen etkinlik program
ları kapsamında

açılan standlarda Dini 
Yayın lar ve Kitap ser
gisi yer alıyor. Dün, 
gün boyu Bele diyece 
özel yaptırılan stand
larda sergi hazırlığı 
sürdürüldü.

Gece, Diyanet Vakfı 
Temsilciliği, Milli 
Gazete-Yeni Akit 
Gazetesi Temsilciliği, 
Yeni Asya Gazetesi 
Temsilciliği, Türkiye 
Gazetesi Temsilciliği, 

Zaman Gazetesi 
Temsilciliği, Eğitim ve 
Sanata Yardım 
Derneği Fatih Öğrenci 
Yurdu, Eğitim, Kültür 
ve Dayanışma Derne 
ği, İhvanlar Kültür ve 

Yardımlaşma Derneği, 
Gemlik Zeytin Dalı 
Derneği, Ülkü Ocağı 
Dergisi Gemlik 
Temsilciliği, Anadolu 
Gençlik Dergisi 
Gemlik Temsilciliği,

Gemlik Kültür ve 
Yardımlaşma Vakfı, 
Hayrat Vakfı Gemlik 
Temsilciliği sergi 
açtı. Yarın akşam, 
Mehter Takımı 
İskele Meydam’nda 
konser verecek. 
Öte yandan ramaza 
nın simgesi olan pide 
fiyatları da şöyle 
oldu: Yumurtalı küçük 
pide 1 lira 50 kuruş, 
büyük pide 3 lira, 
sade küçük pide 1 
lira, büyük pide 2 lira.

Göne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Eski Ramazanlar...

Uygulamalı Gı nsinıcil ik 
[İM Iran rcbı lalı lım

Ramazan ayı geldiğinde hep çocukluğumuzda 
yaşadığımız ramazanlar gelir akıllarımıza...

Nostalji takılmak denir belki buna ama, nostalji de 
olsa, yaşanan günlerdir.

Yaşanan ve akıllarda iz bırakan günlerdir bunlar...
Nüfusun böyle 100 binleri aşmadığı, daha 10 bin

lere doğru tırmandığı yıllardı o yıllar...
Gemlik’in nüfusu hem azdı, hem de bugünkü gibi 

kent geniş bir alana yayılmamıştı.
Lozandan sonra Gemlik’ten kaçan rumların yerine 

Girit, Vodina, Preveze, Kandine, Selanik’te yaşayan 
Türkler Gemlik’e yerleştirilmişti.

Bizim büyüklerimiz ise çevre köylerde yaşayan 
müslüman Türkler de Gemlik’e gelmek zorunda 
kalmışlardı.

Dedem İmam Hüseyin, Küçük Kumla Çağlayan 
yolundaki camiin imamlığını yaptığı günlerde, 
Yunan askerleri Gemlik ve Kumla’yı kuşatır. 4’de

Gemlik Hizmet 
Merkezi, BUTGEM, 
GTSO, KOSGEB 
işbirliği ile 
düzenlenen

"Uygulamalı
Girişimcilik Eğitim” 
50 kursiyerin 
katılımıyla başladı. 
Gemlik Ticart ve

Sanayi Odası Eğitim 
Salonu’nda düzen
lenen kursa yoğun 
ilgi gösterildi.
Haberi sayfa 2’de

Belediye 
görevlilere
I» 

karşısındaydı
Gemlik Belediye 
si’nde bilgisayar 
atımlarında ihaleye 
fesat karıştırdıkları 
iddiasıyla Cumhu 
riyet Başsavcıh 
ğınca başlatılan 
soruşturma sonu 
cu haklarında 
dava açılan 
Gemlik Belediye 
si’n de çalışan 
yetkililer önceki 
gün hakim karşı 
sına bir kez daha 
çıktılar.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Hamsın ila BMW

I Gemlik Hizmet 
Merkezi, BUTGEM, 
GTSO, KOSGEB

I işbirliği ile düzenle- 
I nen “Uygulamalı 
i Girişimcilik Eğitim” 
I 50 kursiyerin 
I katılımıyla başladı. 
I Gemlik Ticart ve 
I Sanayi Odası Eğitim 
I Salonu’nda düzen- 
I lenen kursa yoğun 

ilgi gösterildi. 
Burada konuşan İş 
ve meslek danış
manlarından Eren 
Aslan ve Hikmet 
Karaşabanoğlu, 
kurs hakkında bilgi 

| vererek, bu kursun 
kendilerine bir fırsat 
olduğunu, bunu çok 
iyi değer
lendirmeleri gerek
tiğini söylediler. 
Danışmanlar; 
“Eğitim süresi 
12 gün sürecek, 
kurs süresince 
kursiyerlere günlük 
20 lira harçlık 
ödenecek.
Kursu başarıyla 
tamamlayarak sertifi 
ka almaya hak 
kazanan ve bir iş 
fikri oluşturarak bu 
fikri projeye döken 
ve projeleri ilgili 
kurullardan onay 
gören girişimci

adaylarına ise K0S- 
GEB tarafından 
karşılıksız olarak 
30 bin lira daha 
sonra işini genişlet
mek isteyenlerden 
düşük faiz ve uzun 
vadeli 70 bin lira 
kredi verilecek ” 
dedi.
Gemlik Hizmet 
Merkezi Şube 
Müdürü Lütfi Güleç 
ise; şunları söyledi: 
‘'Kursa 80’a yakın 
başvuru yapıldı. 
Tarafımızca değer
lendirilerek uygun 
bulunanların eğitimi 
başlatıldı.
Eğitim alacak kur
siyerlerin işlerine 
dört elle sarılmasını, 
alacakları iyi bir 
eğitim ve 
öğrenecekleri 
meslek ile iş sahibi 
olabilecekler”

dedi.
Güleç; “Siz yeter ki 
çalışın, iş kurmak 
isteyin. Bizler de 
sizlerin yanınız
dayız, siz yeter ki 
gayret edin, azimli 
olun. İnsan için 
çalıştığının karşılığı 
mutlaka vardır” 
dedi.
Güleç, bugüne 
dek düzenledikleri 
kurslara katılarak 
KOSGEB’den 
karşılıksız destek 
alan birçok kişinin 
iş hayatına 
atıldıklarının ve 
aldıkları eğitimle 
birlikte başarılı 
olduklarını girişim
cilik kursu eğitimi 
alan kişilerin kendi
lerine güven 
duyarak 
özgüveninin art
tığını ifade etti.

1.1

Manastır’da dün 
meydana gelen 
olayda, XX6908 
Bulgaristan plakalı 
BMW marka özel 
araç, Gemlik’ten 
Kumla’ya giderken 
Günaydın Sitesi 
önünde virajı alama
yarak, yolun altına 
uçtu.
Kaza saat 15.oo 
sıralarında meydana 
geldi.
Erdi Temel’in(20) 
kullandığı özel araç, 
Günaydın Sitesi 
önündeki virajda ani 
olarak yolun sol 
şeridini açarak, 
4 ağacı kırıp Bizim 
Fırın’ın önünde park 
halindeki araçların 
önüne düştü. 
Kazada, araç 
sürücüsü Erdi 
Temel, 112 
Arnoûıansı'lıe 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılırken, park 
yerinde bulunan 16 
ZB 027 plakalı Opel 
Çorsa araç ile, 16 
ZP 042 plakalı 
CHP’li Belediye 
Meclis üyesi Fikret 
Çolakoğlu’na ait KİA 
marka araca 
çarparak hasarına 
neden oldu.
Özel BMW aracın 
düştüğü yerde kim
senin bulunmaması 
bir faicayı önledi. 
Görgü tanıkları 
Gemlik yönünden 
gelen BMW’nin boş 
yolda fren yaptıktan 
sonra zigzaglar 
çizerek karşı yoldan 
aşağıya uçtuğunu 
söylediler.
Polis olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

3S

H. 1433 / M. 2012 YILI BURSA İLİNE AİT RAMAZAN İMSAKİYESİ
AY ve GÜNLER İMSAK i GÜNEŞ i ÖĞLE | İKİNDİ İ AKŞAM I YATSI l

» Kamazan ı 20 TEMMUZ CUMA 1 03.54 ; 05,44 13.17 I 17.11 20.38 I 22.18 1
' 2 Ramazan i 21 TEMMUZ CUMARTESİ O3.B5 ■ 05.45 13.17 17.11 20.37 I 22.17 J

1B®0!®z®!1_4.22J'EMmuz PAZAR_ _ __ O3.S7 05.46 i 13.1? 1 17.11 I 20.37 I 22.16 .: 4 Ramazan23 temmuz PAZARTESİ t 03.58 ~7 05.47 13.17 J 17.11. 20.36 22.15
; 5 Ramazan I 24 temmuz ’ SALI 04.00 05.48 13.17 | 17.10 j 20.35 22.13
■ 6 Ramazan ı 25 TEMMUZ ' ÇARŞAMBA 04.01 ; 05.48 13.17 | 17.10 ,l 20.34 22.12
;..-7.R®'P®z®.1426 TEMMUZ ... PERŞEMBE_____ — 04.02 ;__ 05.49___ I 13.17 I

17.10___ I _20.33 . _ 22-11—?~â Ramazan ı 27 temmuz"" '"cuma 04,04 05'50 ”Î33f“T 17.10 I 20.32 22.09 _
: 9 Ramazan ı 28 temmuz .. 
■ 10 Ramazan j 29 temmuz '

CUMARTESİ ■ 04.05 : 05.51 j 13.17 17.09 ' 20.31 22.08
PAZAR 04,07 05.52 13.17 | 17.09 20.30 22.07

§??---4-l21EMMyz___ PAZARTESİ_______1 04.08 05.53 13.17 17.09 20.29
22.05 1 1

: 12 Ramazan | 31 temmuz ; SALI 04,10 ; 05.54 I 13 17 -------
13 Ramazan ; 01 ağustos ÇARŞAMBA______ 1 04.11 05.55 i 13.17 |i 17.08 20.27 22.02 J
14 Ramazan ; 02 AĞUSTOS PERŞEMBE | 04,12 05.56 13.17 | 17.08 j 20.26 22.01 p

; 15 Ramazan ' 03 AĞUSTOS __ CUMA________ .__ 04.14 05.57 1 13.17
i 17.01 •'

:_20.25___ 21.59 J':~16 Ramazân | 04 AĞUSTOS ’cumartesi’ 04~,15 ’ 05.58 ------13.17 “ | 17.07 l 20.24 21.57 J1 17 Ramazan 1 05 AĞUSTOS : PAZAR___________ I 04.17 05.59 13.17 1 17.07 î 20.23 21.56 J■ 18 Ramazan | 06 AĞUSTOS ■ PAZARTESİ i 04,18 05.59 I 13.17 T 17.06 ! 20.22 21.54 dİ
i 19 Ramazan l 07 ağustos ; SALI j 04.20 ■ 06.00 | 13.17 17.06 j 20.21 21.53 J; 20 Ramazan | 08 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 04.21 06.01 13.16 ] 17.05 I 20.19 21.51 J: 21 Ramazan 09 ağustos ; PERŞEMBE ! 04,23 06.02 i 13.16 I 17.05 I 20.18 21.49: 22 Ramazan 1 10 AĞUSTOS CUMA I 04.24 i 06.03 1 i7»ı i
' 23 Ramazan [ 11 ağustos 

24 Ramazan I 12 AĞUSTOS ~
___CUMARTESİ______,|_.04.25 _,_i___06.04 I___ 13J6__

17,04 4__ 20.16.__ ___ 21.45 —
PAZAR i 04,27 ■ 06.05 1 13.16 I 17.03 20.14 21.44

25 Ramazan ;13AĞUSTOS PAZARTESİ İ 04.28 06.06 13.16 I 17.03 20.13 21.42 __

n Ramazan 11$ ağustos 
: 28 Ramazan j 16 AĞUSTOS

ÇARŞAMBA 04,31 06.08 i 13.15 l 17.02 İ 20.10 l 21.39
PERŞEMBE i 04.33 06.09 I 13.15 —l------ 14 ---

17.01 20.no I 21.37: 29 Ramazan j 17 AĞUSTOS 
: Tfl Qamoion 1 40 aAiiotao

CUMA j 04.34 06.10 i 13.15 I 17.00 20.08 I 21.35

BURSA’DA BAYRAM NAMAZ VAKTİ 07X11 19 AĞUSTOS - 20 AĞUSTOS - 21 AĞUSTOS - Ramazan Bayramıd
ÇELER : Nilüfer - Osmangazi - Yıldırım - Gemlik - Gürsu - Kestel Harmancık AYNI.

Büyükorhan 1 dk. sonra - Mudanya 1 dk. sonra - Karacabey 3 dk. sonra - M.K.Paşa 3 dk. sonra - Keli 
1 dk. önce - Orhangazi 1 dk. önce - İnegöl 2 dk. önce - Yenişehir 2 dk önce - İznik 3 dk. önce 
(Tüm ilçelerin yerel imsakiye saatlerini diyanetten alabilirsiniz) H^anet işleri Başkanlığından alınmig
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Saint Ms karınla Hw M w
Bursa'da internetten 
indirdiği sahte polis 
kartını renkli yazıcı
dan çıkararak 
metroya binmek 
isteyen bir kişi yaka
landı.
Olay, Koru park 
Metro istasyonu'nda 
meydana geldi. H.I.T. 
isimli şahıs polisin 

Gölde Got sefası ucuz atlatıldı

internet sitesine 
girerek burada 
örnek olarak göster
ilen kimlik kartını 
kopyaladı. Kartı ren
kli yazıcıdan çıkaran 
zanlı sahte kimliğin 
üzerine kendi 
resmini yapıştırdı. 
Bu şekilde ulaşım 
hatlarından 

ücretsiz olarak 
yararlanan zanlı 
son olarak metroya 
binmek istedi.
Elindeki kimliğin 
sahte olduğunu 
anlayan metrosunun 
güvenlik görevlisi 
polise haber verdi. 
Olay yerine gelen 
polis zanlıyı 

alarak karakola 
götürdü.
Zanlı, emniyetteki 
ifadesinde suçunu 
itiraf etti.
Zanlıya, "Kamu 
Görevinin Usulsüz 
Olarak Üstlenilmesi" 
suçundan işlem 
yapıldı.

872 Paket Kaçak 
Sigara Ele Geciriltli
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri; 
mahkeme kararıyla 
bir evde yaptığı ara
mada 872 paket 
kaçak sigaraya el 
koydu.
Yıldırım ilçesi 
Şirinevler 
Mahallesi'nde 
ikamet eden H.A.'ın 
(33) evinde kaçak 
sigara olduğu 
yönündeki 
ihbar üzerine Bursa 

Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, mahkeme 
kararıyla birlikte 
belirtilen evde 
arama yaptı.
Evde yapılan arama
da muhtelif 
markalarda 872 
paket kaçak sigara 
bulundu. H.A. 
hakkında "Tütün 
mamülleri ve alkollü 
içki kaçakçılığı" 
suçundan işlem 
yapıldı

Bursa'nın Orhangazi 
İlçesi Çakırlı 
Beldesi'ndeki İznik 
Gölü sahilindeki 
piknik alanında 
deniz botu ile Göle 
açılan 2 akraba 
gölde dalga çıkması 
sonrasında açığa 
doğru sürüklendi. 
Yüzme bilen 
Hüseyin Usta bottan 
atlayıp yaklaşık 3 
saat yüzdükten 
sonra karaya 
çıkarken, yüzme 
bilmeyen Asım 
Şahin, botla birlikte 
gölün karşı kıyısına 
kadar sürüklendi. 
Olay, saat 17.00 
sıralarında 
Orhangazi'ye bağlı 
Çakırlı Beldesi sınır
ları içinde bulunan 
İznik gölü sahilinde
ki piknik alanında 
meydana geldi. 
Akraba olan Asım 
Şahin (42) ile 
Hüseyin Usta (52) 
deniz botu ile İznik 
Gölü'ne açıldı. Balık 
tutmayı amaçlayan 2

Bu rsa'da 2 Olcnıobi I Camışii: 4 Yar alı
Inegöl-Bursa kara 
yolu üzerinde 
2 otomobilin çarpış
ması sonucu 4 kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgilere 
göre, İnegöl'den 
Bursa istikametine 
gitmekte olan Temel 
D. (62) yönetiminde
ki 16 Y 9550 plakalı 
otomobil ile aynı 
istikamette seyret
mekte olan Yusuf 
Ü.'nün (30) kul
landığı 16 PB 816 
plakalı otomobil 
çarpıştı. Kazaya 
hatalı sollamanın yol 

akrabanın içinde 
bulunduğu deniz 
botu dalgaya 
kapılarak açığa 
doğru sürüklenmeye 
başladı. Açığa 
sürüklenen 2 
akrabadan yüzme 
bilen Hüseyin Usta 
bottan atlayarak 
yüzmeye başladı. 
Hüseyin Usta yak
laşık 3 saat yüzdük
ten sonra Göle 
girdikleri yerin yak
laşık 4-5 kilometre 
ilerisindeki Yeniköy 
sınırları altından 
sahile çıkmayı 
başarırken, yüzme 
bilmeyen Asım 
Şahin ise botla bir
likte açığa doğru 
sürüklendi.

JANDARMA VE 
SAĞLIK EKİPLERİ 
SEFERBER OLDU 
Deniz botu ile İznik 
Gölü'nde kontrolsüz 
şekilde sürüklenm
eye başlayan Asım 
Şahin için jandarma 
ve sağlık ekiplerine 

açtığı öne 
sürülürken, savrulan 
16 Y 9550 plakalı 
otomobilin sürücüsü 
Temel D. ile araçta

bulunan Mahire 
Dursun (62), 
Lalendar Altun (65) 
ile Fikriye Subaşı 
(65) yaralandı.

haber verildi. Çakırlı 
bölgesi ile Yeniköy 
beldesi sınırları 
arasındaki bölgeyi 
karış karış gezen 
jandarma ekipleri 
Göle atlayıp yüzerek 
sahile çıkmayı 
başaran Hüseyin 
Usta'yı buldu.
Hüseyin Usta'nın 
ifadesi ile yola çıkan 
jandarma ekipleri bu 
kez Asım Şahin'in 
bulunması için 
arama başlattı. Bir 
süre sonra gölün 
karşı kıyısındaki bir 
restoran çalışanları 
denizde sürüklenen 
bir deniz botu 
gördüklerini jandar
maya bildirince 
ekipler gölün diğer 
yakasına yöneldi.

ASKERİ 
HELİKOPTER 
ARAMALARA 
KATILDI 
Gölde açıklarda 
deniz botu üzerinde 
sürüklenen Aşım 
Şahin'in bulunması 

için Bursa Jandarma 
Alay 
Komutanlığından 
askeri bir helikopter 
bölgeye yönlendiril
di. Jandarma 
helikopteri bölgede 
havadan arama 
yaparken, İznik 
Jandarma 
Komutanlığı sahil 
güvenlik ekipleri de 
Sudan arama yap
tılar. Gölde yaklaşık 
3 saat sürüklendik
ten sonra karşı 
kıyıya çıkan Asım 
Şahin'in sağlık 
sorunu yaşamadığı 
belirlendi. Asım 
Şahin ve akrabası 
Hüseyin Usta'nın 
olay sonrasındaki ilk 
buluşması ise duy
gusal anlara sahne 
oldu. Hüseyin Usta, 
gölde sürüklendik
ten sonra sahile 
çıkan Asım Şahin'e 
sarıldı. İkili daha 
sonra ifadeleri alın
mak üzere jandarma 
karakoluna 
götürüldü.

Yusuf Ü. kazayı 
yara almadan 
atlatırken, ambu
lanslarla İnegöl 
Devlet Hastanesi 
acil servisine 
kaldırılan yaralıların 
sağlık durumlarının 
iyi olduğu öğrenildi. 
Kaza sebebiyle 
İnegöl'den Bursa 
istikametine gidiş 
yönünde trafik bir 
süre kontrollü olarak 
verildi. Kazaya 
karışan araçların 
kaldırılmasının 
ardından yol trafiğe 
açıldı___________ .

Balkon Kapısından 
Giren Hırsız, 

avukatın Evini 
Soydu

Bursa'nın Yıldırım 
ilçesinde, kimliği ‘ 
henüz belirlene
meyen bir kişi 
balkon kapısından 
girdiği avukatın 
evinden tabanca ve 
500 lirayı çaldı. 
Zanlının çantadaki 
tabanca ve parayı 
aldıktan sonra cüz
dan ve kimlik bel
gelerini evde bırak
tığı ortaya çıktı. 
Yıldırım Mahallesi 
Kamacı Sokak'ta 
ikamet eden 
Avukat Günay D.'nın 
evine iddiaya göre 
açık bırakılan

Otobüsün Çarptığı 
Gocuk Hayatını 

Kaybetti
Bursa'da seyir 
halinde olan 
otobüs çocupa 
çarptı.
Hastaneye 
kaldırılan yaralı 
hayatını kaybetti. 
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Heykel otobüs 
duraklarında mey
dana geldi. İddiaya 

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

balkon kapısından 
giren kimliği belirsiz 
bir kişi, evdeki 9 
milimetre çapında 
tabanca, tabancaya 
ait 2 adet dolu şarjör 
ve 500 TL parayı 
çaldı. Zanlının çan
tadaki çeşitli banka 
kartlan, nüfus 
cüzdanı, avukatlık 
kimlik kartını 
evde bıraktığı 
belirlendi.
Avukat Günay D.'nin 
müracaatı üzerine 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

göre karşıdan 
karşıya geçmeye 
çialışan A.K.'ye R.Ö. 
idaresindeki 16 M 
1467 plakalı otobüs 
çarptı. Yaralanan 
A.K. kaldırıldığı 
Bursa Devlet 
Hastanesi'nde hay
atını kaybederken, 
araç şoförü gözaltı
na alındı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Baki| Ha m i fliy e Wa halle s i'n fle tap u se vin c i
Gemlik Belediyesi’nin imar planlarındaki 18 uygulaması sonuç
landı. Tapularını almaya hak kazananlara törenle tapuları verildi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Eski Ramazanlar...
Uzun süren savaşlar nedeniyle ailenin büyük oğlu 

gittiği Balkan Savaşından dönmez.
4 erkek evlat, İmam Dede ile birlikte zeytincilik ve 

meyvacıhkla uğraşırlarmış.
Yunan askerlerinin gelmesi, köy de heyşeyi değiş 

tirir.
Kısa süren direniş sonucu, köylü, çocuk çocuk 

dağlara kaçar. Ancak, yine dönerler evlerine...
Yunanın zalimliği artınca, Kaymakam Cemil Bey ve 

Dr. Ziya Kaya İstanbul’daki Kızılhaç’a ve işgal 
kuvvetleri komutanlığına yazdığı yazı ile Gemlik ve 
civarındaki Yunan mezalimini anlatırlar.

Daha sonra işgal kuvvetleri bu bölge gelir ve 
inceleme yapar. Bunun üzerine bölge halkının İstan
bul’a göçü sağlanır.

Bizimkilerde İstanbul’a göç eder.
Taaaki.. Türk askerleri Yunan’ı İzmir de denize 

dökene kadar...
Kurtuluş Savaşı sonrası dönerler köylerine ama ne 

ev kalmıştır ne cami...
Ingiliz uçakları direnişçilerden dolayı köyü bom

balamıştır.
Aile Gemlik’e yerleştirilir.
Romlardan kalan Balıkpazarı Kilisesi müslüman- 

larca camiye çevrilir o yıllarda.
Hüseyin Dedem, caminin ilk imamı olur.
Bana aktarılanlar böyle...
Bizim aile Balıkpazarinda yaşadı.
Son yıllarda dağıldık.
Ama, Balıkpazarı Cumhuriyet sonrası Gemlik’in 

merkeziydi.
Bilhassa mübadeleden sonra yerli halk ile gelenler 

kısa zamanda kaynaştı.
Ramazan aylarında babamın peşine takılıp teravih

namazlarına gider, camiden çıktıktan 
Balıkpazarı kahvehanelerinde yapılan 
eğlencelerini izlerdik.

0 yıllarda eğlence dediğin ne ki?
Tombala çekilişleri yapılırdı Yahya 

kahvehanesinde...

sonra da 
ramazan

Gemlik Hamidiye 
Mahallesi Dereboyu 
Eren Sokak, Irmak 
Sokak ve 302 
numaralı sokaklar
daki mahalle sakin
leri de tapularına 
kavuştu.
Gemlik Belediyesi’ 
nin imar planlarında
ki 18 uygulaması 
sonucu tapularını 
almaya hak kazanan 
mahalle sakinleri 
büyük sevinç yaşa 
dılar.
84 hektarlık alanın 
üçe bölünerek 
yapılan imar planı 
uygulamaları sonu
cu, BUSKİ ekipleri 
yoğun bir alt yapı 
çalışması atağı 
başlatacak.
Ardından mahallenin 
içme suyu, kanalizas 
yon ve yağmur 
gideri gibi alt yapı 
sorunları ivedilikle 
çözüme kavuşturula
cağı bildirildi.
Birinci bölge olarak 
belirlenen ilk mahal
lenin ardından 
üçüncü bölge olarak 
belirlenen Hamidiye 
Mahallesi’nde de 
tapular da önceki 
akşam sahiplerine 
verildi.

Duvarlara tombalada verilecek hediyeler asılır, 
içerisi tıklım tıklım dolardı.

Çocukluğumda, “Çinko", “minko" ve “Tombala" 
kime çıkacak diye sokak penceresinden sonuna 
kadar o çekilişi izlerdim...

En büyük hah tombalayı yapana verilirdi.
Evdeki ramazan heyacanı unutulmaz bir şeydi. 

Annem gün boyu, iftara hazırlanırdı.
Ne telaş, ne telaş...
Mutfakta çorbalar kaynar, tatlılar hazırlanır, yufka 

lardan özel yemekler pişerdi.
Biz ise Atatürk Okulunun Bahçesi’nin yüksek 

duvarları önünde iftar topunun patlatılmasın/ bek
lerdik.

Bugünkü Kafoğlu Camii üzerindeki kırmızı Çamur 
denilen yerden top patlatılırdı.

Top patlar patlamaz, tüm mahallenin çocukları, 
“Top Patladı..", “Top Patladı.” bağırışları ile eve 
babamızdan önce girer ve sofradaki yerimizi alırdık. 
Babamızın gelmesiyle, yapılan dua sonrası oruçlar 
bozulur, iftarlar açılırdı.

Sabah kalktığımızda oruç tutacağımızı sanırdık 
ama öğleye kalmaz dayanamaz ve bozardık.

Yine de iftar sofrası, anamızın emeğinin ürünüydü 
ve afiyetle yemekleri yer, sonra tek eğlencemiz olan 
radyonu dinlemek için küçük odamızda toplanırdık.

Kaptan’ın Cihatlı ve Şahinyurdu 
köy yolları asfaltlanıyor
Bursa İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan 17 kilometre uzunluğundaki 
Cihatlı Şahinyurdu Köy yollarının sıcak asfalt kaplanmasına başlandı
İlçemize bağlı Cihatlı 
ve Şahinyurdu Köyle 
rinin yolları asfalt
lanmaya başladı. 
Bursa İl Özel İdaresi 
tarafından kendi 
imkanlarıyla başlatı 
lan asfalt çalışmaları 
sonucu yaklaşık 17 
kilometre yol sıcak 
asfalt ile kaplanıyor. 
Cihatlı yolunda taş

TEMA A “s=mTa
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama' 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

t

Tapu dağıtım 
töreninde Gemlik 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı Enver Çelik 
ve Başkan Yardım 
cısı Süleyman 
Özgüneş, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a plaket 
verdi.
Törende konuşan 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz, 
2. Bölge tapu 
dağıtım töreninin de 
önümüzdeki hafta
larda gerçekleşe
ceğini söyledi.
Müstakil tapuları 
sahiplerine teslim 
eden Gemlik Beledi 
ye Başkanvekili 
Refik Yılmaz, 18 uy 
gulamasını üç böl 

ocaklarından ağır 
tonajla yük getiren 
araçların bozduğu 
yolun asfalt kaplan
ması köylüler 
arasında sevinçle 
karşılandı.
Gemlik’in en bozuk 
köy yollarından 
birinin Cihatlı 
Şahinyurdu Köy yol
ları olduğunu

geye ayırmalarının 
sebebinin, 
muhtemel yanlışlık
larda tüm bölgelerin 
etkilenme sinin 
önüne geçmek 
olduğunu açıkladı. 
Refik Yılmaz, tapu 
dağıtımıyla birlikte 
mahallenin mülkiye 
tinin belediyeye 
geçtiğini söyledi. 
BUSKİ’nin alt yapı 
projelerini hazır
ladığını vurgulayan 
Yılmaz, “18 Uygula 
ması yaparken kim
seyi mağdur etmem
eye çalıştık. Yine de 
eksikliğimiz veya 
mağduriyet söz 
konusu ise kapımız 
sizlere açık. 
Belediye olarak 

belirten köylüler, 
ayrıca sürekli kul
landıkları Çakaldere 
yolundan işleyen 
ağır tonajlı kamyon
lar nedenyle yolun 
hem tehlike arz 
ettiğini hem de 
bozulduğuna dikkat 
çekerek, “Bu yoldan 
geçen araçların 
Orhangazi asfaltına 

eksikliklerimizi ve 
mağduriyetleri 
asgariye indirebiliriz. 
Mahallemizin alt 
yapı sorununu 
çözmek için ivedilik
le çalışmalarımızı 
başlatıyoruz” dedi. 
16 aydır görevde 
olduklarını ve ilçede 
güzel işler yaptık
larını hatırlatan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz, 
“Amacımız insanca 
yaşanabilir bir 
Gemlik’tir. Gemlik’in 
daha iyiye daha 
güzele gitmesi için 
çabalıyoruz. Sizin 
mutluluğunuz, bizim 
mutluluğumuzdur” 
dedi.

yönlendirilmesini 
istiyoruz.
Bu yol köylünün her 
mevsim kullandığı 
yoldur. Ayrıca, 
okullar açıldığında 
öğrencileri taşıyan 
araçlarda bu yolu 
kullanmaktadır. Ağır 
tonajlı araçların 
yolu ayrılmalıdır. 
dediler.

«2

ABONE OLDUNUZ MU?
W ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Mis Kokulu Ramazan Pidesi

(g

!İ

Ramazan Menüsü

(g

!İ
fg

îkleri için lütfen rezervas

pınar alabalık.
Oîz alahuhk

raniazxut a^uula dxL ûxhrlt,

Iıs gibi KoKusuijItf 
ve et çeşrtleT’imi'zle T’cım^'z^n 

k rzmetin iz Jeqrz.

Rez: 586 53 32.
Not: Sınırsız Çay, kahve ikramımızdır.

Kışı Başj^
20tıii

ÇORBA
Eşsiz lezzetiyle bahk çorbası (Alternatif olarak mercimek 

yada domates çorbası sunulacaktır.)

ARA SICAK
Güveçte tereyağlı, kaşarlı mantar

SALATA
Mevsim salatası

ANA YEMEK
Fırında, ızgarada yada tavada alabalık ( Alternatif olarak 
köfte, tavuk seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.)

TATLI
Güllaç-Sufle-Dondurma-Kazandibi

İÇECEK
Meşrubat Çeşitleri
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VİYANA (Sanatın, öncelikle müziğin başkenti) 3
Dünden devam 
STEPHEN’S 
KATEDRALİ:

Viyana’da en çok 
neyden etkilendin 
diye sorsalar, 
“Stephen’s Kated 
rali” diye yanıt
lardım. Bu yapıyı, 
karşısına geçip 
defalarca seyret
tim. Her defasında 
farklı duygular his
settim. Gotik tarzı 
yapılmış, gerçek
ten gökyüzüne 
uzanan ve böylelik
le Tanrı’ya yakın 
olma çabasını bel
gelemeye çalışan 
bir yapı sanki.

Bu yapıyı seyret
tikçe ustalığı 
karşısında hayrete 
düşüyorum. Bu 
kadar özenli ve 
sabırlı bir çalışma 
da olabilirmiş 
demek. Viyana 
kent merkezine 
geldikçe ilk işim bu 

katedrali seyret
mek ve bol bol 
fotoğrafını çekmek 
oldu. Bu yapıya 
hayran kaldığımı 
söyleyebilirim.

Holfburg:

İmparatorluk 
Sarayı - 
Cumhurbaşkanlığı 
Köşkü. 1918’e 
kadar Habsburg 
Hanedanlığına ait 
bir saray olan 
Halfburg, son 
dönemde bir müze 
haline getirilmiştir.

Müzeler bölgesi: 
Viyana’da pek 

çok müzenin 
bulunduğu alan.

Viyana, klasik 
müziğin en çoşku- 
lu yaşandığı ve 
seslendirildiği 
büyülü bir kent. 
Viyana Flarmoni 
Orkestrası bu alan

da dünyaya adını 
duyurmuştur. Bu 
ülke pek çok müzik 
adamı da yetiştir
miştir. Mozart, 
Johann Srauss en 
ünlü müzik 
adamlarındandır.

Müzikle ilgili bir 
not:

“Bir rivayete göre 
Sultan Abdülmecid 
Batı dünyasına 
büyük hayranlık 
duymakta orada ne 
varsa bize de 
getirmeye çalış
maktadır. 
Günlerden bir gün 
Avusturya’dan 
önemli bir heyet 
saraya gelecektir. 
Ah! der 
Abdülmecid, 
AvusturyalIların 
vafsieri nerede, 
bizim müzikler 
nerede?

Bu sözleri duyan 
Hamamizade İsmail 
Dede Efendi, çok

üzülür, çok az duy
duğu valslerin rit
miyle bir beste 
yapar hemen. 
“Yine Bir Gülnihal” 
Bayılır sultan bu 
besteye.
AvusturyalIlar 
gelince de bu 
parça çalınır. 
Yabancı konuklar 
çok şaşırırlar. 
Türkler onlara ha 
yatlarında dinledik
leri en güzel valsi 
çalmaktadır. Ne 
acıdır ki Dede 
Efendi böyle bir 
beste yaptı, Batıya 
döndü diye 
hücumlara ve ağır 
eleştirilere uğrar.” 
Yaşayan bir şey 

var, müzikten anla
mayanlar da bilir. ” 
Yine Bir Gülnihal”.

Güzel olan, 
değerli olan 
unutulmaz, işte bu 
yüzden sanat 
kalıcıdır, ötesi boş.

Viyana 18.yüzyıl 
ve 19.yüzyıl 
ihtişamını yansıtan 
özelliğe sahip bir 
kent.

Bunun yanı sıra 
mimarisi de büyük 
önem taşıyor.
Viyana deyince 
akla ilk gelen 
müzik olmasına 
karşın usta 
ressamlarıyla da 
adından söz 

ettirmeyi bilmiştir. 
Klimt ve Brüegel 
bunların önde 
gelenlerindendir. 
Caddelerde Klimt’e 
ait resimleri 
panolarda görmek 
mümkün.
Viyana’da kentin 

birçok yerinde 
konser salonları 
kendini gösteriyor. 
Sokaklarda, cad
delerde pek çok 
sokak sanatçısı 
müzik konusunda 
halkın gereksinimi
ni karşılamaya 
çalışıyor. Elbette 
bu ülkelerde sanat 
hele hele müzik 
gelişecek.

Devamı var

MÜTEAHHİTLER DERNEÛI İLE NİNU
OMSMOMBCIM

Gemlik Müteahhitler 
Derneği Mimarlar 
Odası’m ziyaret 
ettiler.
Başkan Hamza 
Aygün, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Şerif 
Oğur ve Murat 
Çakır’dan oluşan 
heyet ile Mimarlar 
Odası Başkanı 
Kenan Çakır’ı ziyaret 
eden Gemlik 
Müteahhitler Derneği 
karşılıklı görüş 
alışverişinde bulun
dular.
Mimarlar Odası 
Başkanı Kenan 
Çakır, Müteahhitler 
Derneği’nin hayırlı 
olmasını dileyerek, 
müteahhitlerin bir 
çatı altında toplan

masının inşaat 
sektöründe 
karşılaşılan sorun
ları en aza 
indirmede faydalı 
olacağını ifade etti. 
Çakır, Müteahhitler 
Derneği ile her alan
da özellikle Gemlik 
İmar planlarının 
yapılmasında ortak 
çalışmalar yapıla

bileceğini belirtti. 
Dernek Başkanı 
Hamza Aygün, 
Mimarlar Odası’nın 
Şehir planlamasında 
teknik heyet olarak 
görüşlerinin önem
senmesini fikir
lerinin ön planda 
değerlendirilmesini 
istedi.
Müteahhitler

Derneği’nin 
Gemlik’in 
problemleri ve 
çözüm yollarının 
tespitinde Mimarlar 
Odası ile işbirliğine 
açık olduğunu ortak 
akılla daha güzel 
neticeler alınabile
ceğini ifade etti. 
Aygün, 
Mimarlar Odası’nın 
son dönemde 
Gemlik için ürettiği 
projeler ve önerilerle 
aktif bir rol 
oynadığını, dinamik 
yapısıyla ilçemize 
katkı sağladığını 
ifade ederek 
Müteahhitler Derneği 
olarak her zaman 
yanlarında olduk
larını belirtti.

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Burulaş tarafından 
yürütülen deniz 
ulaşımına ilişkin 
çalışmalarda sona 
geldiklerini 
belirterek, 
Kabataş İskelesi ile 
anlaşmak üzere 
olduklarını söyledi. 
Bursa ile İstanbul 
arasında alternatif 
bir deniz yolu 
ulaşımının 
BursalIlardan çok 
İstanbullular tarafın
dan istendiğini 
belirten Başkan 
Altepe, 3 gemi 
belirlediklerini bun
lardan birinin yedek, 
ikisinin ise sürekli 
çalışacağını vurgu
ladı.
Büyükşehir Belediye 
Meclisi'nin Temmuz 
ayı toplantısı 
Heykel'deki tarihi 
binada yapıldı. 
Toplantı öncesinde 
Büyükşehir

Belediyesi tarafın
dan son bir ay 
içinde hayata geçir
ilen çalışmalar 
hakkında meclis 
üyelerini bil
gilendiren Başkan 
Recep Altepe, kent 
merkezini konforlu 
ulaşımla buluştura
cak Heykel-Garaj 
tramvay hattı ile 
ilgili sözleşmenin 
imzalandığını, 
Bursa ray Keşte I 
hattındaki çalış
maların hızla 
sürdüğünü hatırlattı. 
İDO'nun 
özelleştirme sonrası 
uyguladığı esnek 
fiyat politikasına 
vatandaşlardan 
gelen tepkiler üzere, 
Bursa'dan İstanbul'a 
alternatif bir deniz 
ulaşımı için çalışma 
başlattıklarını dile 
getiren Başkan 
Altepe, bu konuda 
gelinen son nokta 
hakkında da açıkla
malarda bulundu.
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KÜnİİLER OE SflMFİYOH ŞÜKRİYE OLDU
Gemlik Belediyesinin 
ilçe Gençlik Hizmet 
leri Spor Müdürlüğü 
ile ortaklaşa organize 
ettiği Köyler Arası 
Geleneksel Futbol 
Turnuvasında şampi 
yonluk ipini Şükriye 
Köyü göğüsledi.
2 Temmuz’da 
başlayan ve Karacaali 
Köyü’nün çekilme
siyle 5 takım arasında 
süren turnuva önce 
tek devreli lig 
statüsünde oynandı. 
Bu statü sonunda 
Cihattı Köyü 5. olarak 
elendi. Tek devreli ligi 
lider tamamlayan 
Yeniköy sıralamada 4. 
olan Şükriye köyü ile 
yarı finalde eşleşti. 
Lig sıralamasında 
ikinci olan Hamidiye 
Köyü ile 3. olan 
Katırlı Köyü de yine 
finale çıkmak için 
mücadele verdi.
Yarı final maçları 
nefes kesti. Lig 
sıralamasının dördün 
cüsü Şükriye yarı 
finalde turnuvanın 
lideri Yeniköy’ü 6-2 
mağlup ederek finale 
kalmayı başardı. 
’Hamidiye Köyü de 
Katırlı köyünü 3-1 
yenerek Şükriye 
köyünün rakibi oldu. 
Turnuvanın üçüncü 
lük dördüncülük 
maçında ise Yeniköy 
Katırlı Köyü’nü 4-2 
yenmeyi başardı. 
Turnuvada geçen yıl 
da yine finalde 
karşılaşan Şükriye ile 
Hamidiye köyü nefes
leri kesti. Grubu 
dördüncü tamamla
masına rağmen bü 
yük sürpriz yapan 
Şükriye Köyü Hami 
diye Köyü karşısında

ilk devreyi Ferhat ve 
Fatih’in golleriyle 2-0 
önde kapattı. Şükriye 
Köyü 2. yarıda da 
baskın olan taraftı. 
Ancak ataklar sonuç
suz kaldı. Maçın son
larında ise heyecan 
fırtınası, gerginlik ve 
sertlik vardı. Hakem 
önce Hamidiye’den 
Furkan’ı 2. sarı kart
tan kırmızı kartla 
oyun dışına attı. 
Ardından yaşanan 
arbede de bir Şükri 
yeli bir de Hamidiyeli 
oyuncu kırmızı kart 
gördü. Maç 10’a 9 
kişiyle devam eder 
ken son dakikada 
Hamidiye penaltı
vuruşu kazandı. 
Ancak Mert topu kale
ciye nişanlandı.
Hakemin 4 dakika 
duraklama süresi 
göstermesi üzerine 
maç daha zevkli hale 
geldi ve durakla
manın ilk dakikasında 
Anıl ile gelen Hami 
diye golü, Şükriyeli 
leri biraz olsun panik 
letti. Kalan dakikalar
da gelen karşılıklı 
ataklar baş ka gol 
getirmeyince turnu
vanın Şampiyonu 
Şükriye köyü oldu. 
Şükriye böylelikle bir 

önceki yılın rövanşını 
almayı başarmış 
oldu. Hamidiye Köyü 
geçen yıl organize 
edilen turnuva finalin 
de Şükriye köyünü 2- 
1 yenerek şampiyon 
olmayı başarmıştı. 
Turnuva lig statüsün 
de oynanan maçta da 
Hamidiye rakibi Şükri 
ye’yi 4-3 yenmişti. 
Turnuva bu sonuçlara 
göre büyük sürprize 
imza atmış oldu. 
Grubu 4. bitiren Şükri 
ye şampiyonluğa uza
narak, tarih yazmış 
oldu. Turnuvanın gol 
kralı ise Şükriye’den 
10 golle Ferhat 
Okumuş oldu.
Ferhat’ın ilginç özel
liği ise 6 maç yapan 
Şükriye’de 2 maçta 
oynamadan 10 golü 
toplam 4 maçta 
atmasıydı.
Turnuvada 3. olan 
Yeniköy’e madalya, 
kupa ve forma teslim
ini Belediye Başkan 
Yardımcısı Muharrem 
Sarı yaptı. 2. olan 
Hamidiye Köyüne 
madalya, forma ve 
kupasını Gençlik 
Hizmetleri İlçe Spor 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç verdi. Turnuva 
Şampiyonu

Şükriye’nin kupa, 
forma ve madalyala 
rını ise Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz takdim etti. 
Yoğun ilgi gören 
kupa dağıtım törenine 
Ak Parti İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz ve 
yönetim kurulu üyele 
ri ile çok sayıda da 
vetli ve seyirci de 
katıldı. Burada konu 
şan Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Köylüler arası 
futbol turnuvasının 
Ekim ayında da 
tekrarlanacağını ve 
Güz Futbol Turnuvası 
tertipleyeceklerini 
müjdeledi.
Hedeflerinin daha çok 
gencin, daha çok 
Gemliklinin sporla 
buluşması olduğunu 
tekrarlayan Refik 
Yılmaz, spor tesis
lerinin 24 saat 
Gemliklilerin hizmetin 
de ve emrinde olduğu 
görüşünü hatırlattı. 
Turnuvaya katılan 
takımlara ve taraftar
larına teşekkür eden 
Refik Yılmaz, “Hep 
birlikte Sporda ve 
Sporun her branşında 
Gemlik’in adını 
duyuralım” diye 
konuştu.

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK

5 YIL TECRÜBELİ 
GIDA SEKTÖRÜNDE DENEYİMLİ

MUHASEBECİ ve 
KAZAN YAKMA YETKİ 

BELGESİNE SAHİP TECRÜBELİ 
BUHAR KAZANI YAKMA İŞİNDEN 
ANLAYAN ELEMAN ARANIYOR 

GÜNGÖR ZEYTİNCİLİK 
Tel: 514 14 53 
Fax : 512 20 38

ELEMAN
ATIK YÖNETİMİ 

SEKTÖRÜNDE FAALİYET 
GÖSTEREN FİRMAMIZDA 

İSTİHDAM EDİLMEK 
ÜZERE; E SINIFI SÜRÜCÜ 

BELGESİNE SAHİP 
ŞOFÖRLER 

ALINACAKTIR

Müracaat Tel: 
0 224 514 30 07

SAHİBİNDEN SATILIK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI: 4329 
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)

ÇOBAN 
ABANIYOR
KOYUNLARI MERAYA 

ÇIKARACAK VE 
BAKIMLARINI 
YAPABİLECEK

ÇİFTLİKTE AİLESİ İLE 
BİRLİKTE KALABİLECEK

ÇOBAN ARANIYOR

Müracaat Tel: 
0 542 302 86 08

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

MM ABONE OLDUNUZ MU?
CEILİI'İI İli «İILİIIİT1Iİ «HEKIİ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez mplikkorfezgazetesi.com

mplikkorfezgazetesi.com
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touristica’

TATİLİNİZİ UNUTULMAZ 
KILMAK İÇİN AKMİS SEYAHAT 

GEMLİK’TE...
Kıbrıs Turları &• Kültür Turları

Kg Yurt içi ve Yurt dışı Turları.... x ^PEGASIJS
Qh Biz, sizin tatil hayallerinizi gerçekleştirmek için varız...

Uçaklı tatil paketlerinde Sabiha Gökçen 
B Havaalanı Transferlerimiz ÜCRETSİZ!

AKMİS SEYAHAT 
GEMLİK BÜROSU

Ahmet Dural Meydanı AVM yanı 
Tel: 0 224 514 63 62 GEMLİK 

ı ırAiz »iı «- ^.-»-ır—। Am Orhangazi Şubesi Tel: 0.224 573 16 17 UÇAK BİLET SATIŞLARI Kükürtlü Şubesi Tel: 0224 23635 45
GEMLIK’TE BAŞLADI Burea Terminal Tel: 0 224 261 61 42
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OZ Wl fiKÇfifiBfiT KÖFTE SALONU

Köy Kahvaltısı (06.oo-24.oo) - Doğal Ürünler * Bal-Tereyağ - Köy Peyniri- Köy Yumurtası -I 
Akçaabat Köfte- Saç Kavurma- Tavuk Pirzola - Pide Çeşitleri - Ezo Gelin Çorba - 

Karalahana Çorba- Kuymak - Sahanda Yumurta- Sucuklu Yumurta - Tava Yumurta - 
Menemen - Hamsi Köyü Sütlacı -Çay- Kahve - Meşrubat

RAMAZANDA İFTAR 
VE SAHUR YEMEKLERİ 

HİZMETİNİZDEYİZ
Gemlik Bura Yolu 8. Km. MI Köprüsü başı 

Tel: 0224 522 8158 GEMUK

11 Temmuz 2012 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

DIŞ ve SBS 8. sınıf Birincisi 
Özel Aykenften Yusuf Ayılın 
Askeri Lise ve Seviye Belirleme Sınavlarında, Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 419.852 puanla Bursa'daki 470 okul 
arasından ilk 20’ye girmeyi başardı. Özel Aykent’ten sınava 
giren 27 öğrenciden 18 tanesi 400 ve üzeri puan aldı. 8 
öğrenci Türkçe, 6 öğrenci Matematik, 3 öğrenci Fen ve 
Teknoloji, 1 öğrenci de Sosyal Bilgiler, 3 öğrenci İngilizce 
sorularını tam yaptı. Nisan ayında yapılan Askeri Liseler 
Sınavı (ALS) ve Haziran ayında yapılan Seviye Belirleme 
Sınavı (SBS) sonuçlarının açıklanmasında, her iki sınavın 
8. sınıf sonuçlarına göre Gemlik Birincisi Özel Aykent 
İlköğretim Okulu öğrencisi Yusuf Aydın oldu. Sayfa 2'de

h touın nhilur halli lilılii 
MI IUIIIIL RIUjİÜl UVIII Vı Jli

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan veri 
lere göre, Mudanya ilçesine bağlı 2 halk pla
jında suyun "kötü kalitede" olduğu tespit 
edildi. "Gemlik-Büyükkumla Halk Plajı, 
Gemlik-Hasanağa İzcilik Kampı, Gemlik- 
Gemsaz Halk Plajı, Gemlik-Kumsaz Halk 
Plajı, Gemlik-Kurşunlu Köyaltı Halk Plajı en 
temiz kıyılar olarak belirlendi. Sayfa 7’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış Salıilleı Ramazanda ila doldu
Kampta isyan..

Güney komşumuz Suriye ile aramızın açıl
masından ve Esad rejimi karşıtlarını destekle
memizden sonra gelişmeler hergün değişiyor.

Dün, öğle saatlerinde ajanslardan gelen ha 
herlere göz attığımızda, Gaziantep’te Suriyeli 
lerin bulunduğu mülteci kampında olaylar çık
mış.

Lazkiye’den gelen Türkmenleri istemeyen 
Suriyeliler isyan çıkartmışlar.

Polisimizin ve askerimizin elinden silahlarını 
alarak, nizamiyenin camlarını kırdıktan sonra 
gönderdeki Türk Bayrağını indirerek, Suriye 
muhalif bayrağını çekmişler.

Bu çok ciddi bir gelişmedir.
Bundan alınacak dersler çoktur.

Devamı sayfa 4’de

Ramazan ayının 
başlaması sahillerin 
dolmasını 
engellemedi.
Dün, son günlerin 
en yüksek hava 
sıcaklığının 
yaşandığı bölge 
mizde sıcaktan 
bunalanlar soluğu 
sahillerdeki site 
havuzlarında ve 
kumsallarda aldılar. 
Dün erken saatlerde, 
Kumla ve 
Kurşunlu sahilleri 
kısa zamanda 
doldu.
Sıcağın etkisinden 
bunalan vatandaşlar, 
serinlemek için

gün boyu denizden 
çıkmadılar. 
Denizin durgun ve 
ısısının yüksek

olması sahillere 
gelen günübirlikçi
leri memnun 
ederken, dönüş

trafiğinde her 
zamanki gibi 
uzun kuyruklar 
oluştu.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ALS «e SBS 8. sınıf birincisi 
Özel Aykenl'ten Yusuf Aydın
Askeri Lise ve Seviye Belirleme Sınavlarında, Özel Aykent İlköğretim Okulu 
419.852 puanla Bursa’daki 470 okul arasından ilk 20’ye girmeyi başardı. 
Özel Aykent’ten sınava giren 27 öğrenciden 18 tanesi 400 ve üzeri puan 
aldı. 8 öğrenci Türkçe, 6 öğrenci Matematik, 3 öğrenci Fen ve Teknoloji, 1 
öğrenci de Sosyal Bilgiler, 3 öğrenci İngilizce sorularını tam yaptı.

Manastır 
kavşağında 

trafik ışıkları 
çalışmaya 

haşladı

Nisan ayında yapılan 
Askeri Liseler Sınavı 
(ALS) ve Haziran 
ayında yapılan 
Seviye Belirleme 
Sınavı (SBS) 
sonuçlarının açık
lanmasında, her iki 
sınavın 8. sınıf 
sonuçlarına göre 
Gemlik Birincisi 
özel Aykent İlköğre
tim Okulu öğrencisi 
Yusuf Aydın oldu. 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu Müdürü 
Ahmet Cevdet İşler, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, başarılı 
bir yılın sonunda, 
öğrencilerin girdiği 
sınavlarda da bu 
başarılarını kanıt
ladıklarını belirterek, 
şöyle konuştu: 
“Sınavlardan 9 
öğrencimiz ALS, 11 
öğrencimiz ise Polis 
Koleji sınavları kaza
narak, bu okulların 
sözlü ve uygulama 
sınavlarına katılma 
hakkını kazandılar.

Okulumuzun 
branşlarında dene 
yimli öğretmen
lerinden oluşan 
eğitim kadrosunun 
öğrencileri ile özve 
rili ve sevecen çalış
maları sonunda, 
okulumuz SBS 
sınavlarında, 
419.852 puanla 
Gemlik birincisi 
olarak Bursa’daki 
470 ilköğretim okulu 
arasında ilk 20 okul 
arasına girdi. 
Okulumuzu birinci
likle bitiren Yusuf 
Aydın ve sınava 
giren 27 öğrencimiz
den 18 tanesi, 400 
ve üzeri puan 
almıştır.
Öğrencimizden 
Yusuf Aydın, Berfin 
Karayel, Erol Yüce 
len, Faruk Yavuz, 
Kutay Karakamış, 
Onuralp Adacan, 
Esin Avcı, Yavuz 
Özgüven Türkçe 
sınav sorularının 
tamamını, Yusuf

Aydın, Berfin 
Karayel, Göktan 
Yaman, Erol 
Yücelen, Faruk 
Yavuz, Kutay 
Karakamış adlı 
öğrencilerimiz 
Metematik soru
larının tamamını, 
Berfin Karayel, 
Buğra Çelik, Faruk 
Yavuz ise Fen Bilgisi 
ve Teknoloji soru
larının tamamını, 
Mehmet Pir, Sosyal 
Bilgisi sorularının 
tamamını, Yusuf 
Aydın, Berfin 
Karayel ve Atakan 
Peker isimli öğrenci
lerimiz de İngilizce 
sorularının tamamını 
yapmışlardır. "

POLİS KOLEJİNİ 
KAZANANLAR 
Öte yandan, Haziran 
ayında SBS sınavı 
ile birlikte yapılan 
Polis Koleji 
sınavlarını ise;
Yusuf Aydın (İlçe 
birincisi), Berfin

Karayel, Göktan 
Yaman, Erol 
Yücelen, Buğra 
Çelik, Faruk Yavuz, 
Kufay KaruAarnış, 
Onuralp Adacan, 
Hakkı Can Kubulan, 
Mehmet Pir, Yavuz 
Özgüven kazandılar. 
Çok çalışarak 
başarılı olan öğren
cilerimize teşekkür 
eder, onların 
yetişmesinde emeği 
geçen ailelerini ve 
öğretmenlerimizi 
kutlarım.
Ayrıca, gelecek 
öğretim yılında 
aramıza katılacak 
olan Erdal 
Dörtkardeş ile Müfit 
Tekin ve Matematik 
Öğretmeni Muzaffer 
Koç ile eğitim kadro
muz daha da 
güçlenecektir.
Aramıza yeni katılan 
öğretmenlerimiz ile 
okulumuz öğrenci
lerinin daha da 
başarılı olacağı 
inancındayız"

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 
tarafından Kumla Caddesi’ni 

Cumhuriyet Caddesi’ne 
birleştiren kavşağa konan ve 

bir süredir çalıştırılmayan 
trafik lambaları çalıştırılınca 

sürücüler rahat ettiler.
Karayolları Bölge 
Müdürlüğü tarafın
dan bir süre önce 
yaptırılan Manastır 
sinyalizasyon ışık
ları çalışmaya 
başladı.
Gemlik Kumla 
Caddesi üzerinden 
Marastır’a çıkışta 
sık sık meydana 
gelen maddi hasarlı 
trafik kazaların 
azaltılması ve trafik 
akışının rahatla

ması için 
Karayolları 14. 
Bölge Müdürlüğü 
tarafından konan ve 
bir süredir çalıştırıl
mayan sinyalizas 
yon lambaları artık 
çalışıyor.
Trafik lambaların 
konmasıyla Manas 
tır kavşağında 
sürücülerin korkulu 
rüyası haline gelen 
kazalar artık yaşan
mayacak.

Halk Oyunları 
Usta Öğretici 
Kursu Açılacak

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi (HEM) 
Müdürlüğü tarafından 
27 Ağustos-24 Eylül 
2012 tarihleri arasında 
halk oyunları usta 
öğretici kursu açıla
cak. Toplam 160 saat 
olarak planlanan 
kurs, akşam

saatlerinde gerçek
leştirilecek.
Toplam 11 modülden 
oluşan kursun 
işleyişi sırasında her 
modülün sonunda 
test usulü ile değer
lendirme sınavı 
yapılacak.
İl Milli Eğitim

Müdürlüğü aracılığı ile 
yapılan duyuruda, 
"Kursa müracaat 
etmek isteyenlerin 
şahsen merkezimize 
gelmeleri gerekiyor. 
Daha önce merkez
imizde kursa katılıp 
başarısız olan öğren
ciler kursa devam

etmeksizin başarısız 
oldukları modülün 
sınavına girerek 
belge almaya hak 
kazanabilecek. Ancak 
sisteme girişleri 
yapılacağından 
başvurularını gün
cellemeleri gerekmek
tedir. " denildi

^Gemlik Körfez’ www.gem I i kkorfezgazetes i .com

http://www.gem
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imMatlmMınlıaiıııliaııiıf
Tüketici Dernekleri 
Federasyonu 
(TÜDEF) Genel 
Başkanı Sıtkı 
Yılmaz, Ramazan 
ayında insanların 
zaaflarından fay
dalanmak isteyen
lere karşı uyararak, 
"Tüketici uyanık 
olsun. Fırsatçıları 
bize haber versin" 
dedi.
Ramazan'da sebze 
fiyatlarında artış 
olması beklen
mezken, et fiyatların
da ise korkulanın 
aksine düşüş mey
dana geldi.
Üreticiler, stokların
da yeteri kadar etin 
mevcut olduğunu, 
bir arz sorunu yaşa
mayacağını belirtir 
ken, tüketici dernek

leri de Ramazan fır
satçılarına karşı 
vatandaşları uyardı. 
Ramazan'i bahane 
edip fırsatçılık 
yaparak haksız 
kazanç elde etme 
eğilimine girenlerin 
tüketiciyi mağdur 
ettiğini söyleyen 
TÜDEF Genel 
Başkanı Sıtkı 
Yılmaz, Ramazan 
ayında fiyat aldat- 
macılığı yapan 
satıcıların olduğunu 
söyledi. 
Tüketicilerin mutla
ka başta gıda olmak 
üzere giysi, eşya 
gibi ürünlerini iyi 
incelemesi gerektiği 
ni vurgulayan 
Yılmaz, en çok 
şikayetin gıdadan 
geldiğini vurguladı.

Gıda konusunda 
tüketicileri daha 
duyarıI olmaya davet 
eden Yılmaz, tüketici 
dernekleri olarak her 
zaman vatandaşın 
yanında olduklarına 
işaret etti.

"RAMAZAN AYINDA 
DİKKAT EDİN" 
'Kurnaz* satıcıların 
müşterileri farklı yol
larla aldatmaya 
çalıştığını söyleyen 
Yılmaz, "Tüketici 
derneğimiz vatan
daşlara her türlü 
yasal desteği verme 
ye hazır. İşlerini 
dürüst yapan 
satıcılardan bunu 
beklemiyoruz. Her 
yıl fırsatçılar oluyor. 
Tüketiciler bu konu
da dikkatli olmalı.

Ramazan ayına gir
erken bazı fırsatçılar 
tüketicileri yanıltı 
yor. Tüketicileri 
uyanık olmaya davet 
ediyorum. Fırsatçı 
lan bize haber verin. 
Bu konuda dikkatli 
olmalılar. Başta 
temel gıda mad
deleri olmak üzere 
semt pazarlarında, 
marketlerde fiyat 
artışları oluyor. 
Zaman zaman kır
mızı ette de yaşam 
yor. Kredi kartları ile 
yapılan ödemelerde 
fırsatçılar var. 
Tüketicilerin 
bu ay daha dikkatli 
olma lan gerekir. 
Böyle durumlarda 
bize ve yetkililere 
haber verilmelidir" 
dedi.

Uludağ eteklerinde 
yangın çıktı

Uludağ eteklerinde da yangın söndürme
Yiğitali köyüne 
yakın Pirencik 
mevkisinde çıkan 
yangında yaklaşık 5 
hektar ormanlık alan 
zarar gördü. 
Bursa Orman Bölge 
Müdürü Ahmet 
Koksal Coşkun, 
yaptığı açıklamada, 
ilk belirlemelere 
göre, yangının yak
laşık 5 hektar çamlık 
alanda etkili 
olduğunu, bölgeye 
Bursa'dan çok sayı-

Köpeklerini 
Vermemek için 

Belediye 
Ekiplerine Direndi

ekibinin sevk 
edildiğini belirtti. 
3 helikopter, 12 
arazöz, 6 su 
tankeri, belediyeye 
ait 4 itfaiye aracı ile 
2 dozerin müdahale 
ettiğini yangını 
yüzde 80 oranında 
kontrol altına aldık
larını kaydeden 
Coşkun, söndürme 
çalışmalarına anfibi 
uçağının da 
katıldığını 
kaydetti

Profesör, 12 Yıla Mı Hapis İstemiyle Yargılanacak
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nde 
ameliyat için rüşvet 
aldığı iddiasıyla 
tutuklanan Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. A.T. 
Y. hakkında Bursa 3. 
Ağır Ceza Mahke 
mesi'nde 4 yıldan 12 
yıla kadar hapis 
istemiyle dava 
açıldı.
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nde 
yaşanan olay iddia 
ya göre gelişti: 
'Diyafram hernisi 
(fıtığı)' teşhisi konu
lan babası S.Ç.'yi 
fakülte hastanesine 
götüren M.Ç., 
ameliyatı yapacak 
olan Prof. Dr. Y. ile 
görüştü. İddiaya 

göre, ameliyatın özel 
bir hastanede yapıl
ması halinde çıka
cak faturanın 12 bin 
lira olduğunu 
belirten Y., hasta 
yakını M.Ç.'ye 
'Fakülde ameliyatı 
yapabilirim, ama 4 
bin lirayı alırım' 
dedi. Bunun üzerine 
M.Ç., konuyu Cum 
huriyet Savcılığı'na 
bildirdi. Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, M.Ç.'nin 
üzerine ses ve 
görüntüleme cihazı 
yerleştirdi. M.Ç., seri 
numarası alınan 4 
bin lirayı Prof. Dr. 
Y.'a verdi. Parayı 
alan Prof. Dr. Y., 
polisin suçüstü yap
masıyla yakalandı.

Muayenehanede 
polis arama yaptı. 
'Rüşvet almak' iddi
asıyla gözaltına alı
nan Prof. Dr. Y., 
çıkarıldığı nöbetçi 
mahkemece tutukla
narak cezaevine 
konuldu.
Suçlamaları kabul 
etmeyen Prof. Dr. 
Y.’ın, "Aile beni 
yanlış anladı.
Kendilerine ameli 
yatın özel hastane 
lerde yaptırmaları 
durumunda 12 bin 
liralık fatura çıka
cağını söyledim. 
İstediğim 4 bin lira 
ise cerrah bedeliy
di." dediği öğrenildi. 
Prof. Dr. Y.'ın, ken
disinden babasının 
ameliyatı için 4 bin 

lira istediğini ileri 
süren M.Ç. ise 
konunun yargıya 
intikal ettiğini söyle
di. Soruşturmayı 
tamamlayan 
Cumhuriyet 
Savcısı'nın hazır
ladığı iddianame, 
Bursa 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
kabul edildi. İddiana
menin kabul edilme
siyle Prof. Dr. 
A.Tuncay Yılmazlar, 
önümüzdeki aylarda 
Türk Ceza 
Kanunu'nun 252. 
maddesi kapsamın
da 'rüşvet almak* 
iddiasıyla 
4 yıldan 12 yıla 
kadar hapis 
istemiyle hakim 
karşısına çıkacak

Mustafakemalpaşa 
ilçesinde, evinde 
baktığı 3û’a yakın 
köpeğinin zorla 
almasına direnen bir 
kadın, belediye 
görevlerine biber 
gazı ile karşılık 
verdi.
Mustafakemalpaşa 
Belediyesi Zabıta 
Ekipleri, iki gün 
önce 30'a yakın 
köpek bakıldığı, 
etrafa hem ses hem 
de pis kokular 
yayıldığı ihbarı üzer
ine Atariye 
Mahallesi Elçin 
Sokak'taki Refiye 
Tuncer'in evine gitti. 
Refiye Tuncer'in 
köpeklerinden 2-3 
tanesini kendisine 
bırakacağını, kalan
larını ise belediye 

hayvan barınağına 
teslim edileceğini 
söylemesi üzerine 
zabıta ekipleri evden 
ayrıldı.
Zabıta ekipleri, 
köpekleri hayvan 
barınağına teslim 
etmemesi üzerine 
bugün Tuncer'in 
evine yeniden gitti. 
Köpeklerini vermek 
istemeyen Refiye 
Tuncer, kardeşi 
Hakan Tuncer'in de 
yardımıyla 
görevlilere direndi. 
Köpeklerin alınması
na engel olmak 
isteyen Refiye 
Tuncer, belediye 
görevlilerine biber 
gazı sıktı.
Belediye ekipleri, 
direniş üzerine eve 
giremedi

Bursa'da Ertuğrul 
gazi Polis Merkezi* 
ne giderek 20 gün
lük eşinden şiddet 
gördüğü gerekçe
siyle şikayetçi olan 
Hülya Teferri'nin 
yakınları ile eşi Fırat 
Teferri'nin yakınları 
polis merkezinde 
kavga etmeye 
başlayınca, telsiz
den "Karakola acil 

takviye ekip gön
derin" anonsu 
yapıldı. Anons üze 
rine çok sayıda 
polis ekibi merkeze 
yönlendirilirken, 
yaklaşık 20 kişinin 
birbirine girdiği kav
gada 5 kişi yara
landı. Olay, saat 
00.30 sıralarında 
merkez Yıldırım llçe- 
si'nde meydana

geldi. 20 günlük evli 
Hülya Teferri, 
Ertuğrulgazi Polis 
Merkezi'ne gelerek 
eşi Fırat Teferri'den 
şiddet gördüğünü 
belirterek şikayetçi 
oldu. Bu arada çiftin 
yakınları da merkeze 
geldi. Bir süre sonra 
Teferri çiftinin yakın
ları arasında kavga 
çıktı. Yaklaşık 20 

kişi birbirine girdi 
Kavgayı ayırmakta 
zorlanan merkezdeki 
polisler telsizden 
"Karakola acil 
takviye ekip gön
derin" anonsu yap
tılar. Anons üzerin 
çok sayıda polis 
ekibi merkeze sevk 
edildi.
Taraflar güçlükle 
yatıştırıldı
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Kampta isyan...
Olaylar bununla da bitmiyor.
Yan sütunda, Esad askerlerinin Şam 

da başlayan muhalif saldırılar sonucu 
Suriye’nin kuzeyindeki kuvvetlerini 
Şam’a çekmesi sonucu, bu bölgede 
doğan boşluk, PKK’nin bir kolu olan 
Demokratik Birlik Partisi tarafından 
doldurulmuş.
PKK güçleri, 7 kentte yönetime ele 

koyduğunu ilan ederek, kamu bina 
larına PKK bayrağını ve Öcalan’ın pos 
terlerini asmış.
Buyurun cenaze namazına!
ABD askerlerinin Irak’ı işgalinden 

sonra, ülkenin kuzeyindeki bölgeyi 
kürtlerin egemenliğine vermesi ardın
dan şimdi Suriye’nin kuzeyi de kürtle 
rin eline geçti.
PKK Türkiye Cumhuriyeti’nin düş

manı bir terörist grup.
Esad’ı gözden çıkaran AKP iktidarı, 

karşısına bu kez 30 yıldır baş edil 
meyen PKK’yı sardı.

Suriye’nin kürtlerin yaşadığı bölge 
deki Kobani kasabası yanında Amude, 
Efrin, Terbaspi, Ayn El Arap ve Derik 
kentlerinin PKK denetimine geçmesin 
den sonra, DPK tarafından yapılan 
açıklamada “Türkiye müdahale etme 
sin” diyerek tehdit de savurdu.

Suriye de, 11 Haziran 2012 tarihinde 
kürt grupları arasında imzalanan 
anlaşma ile Kürt Ulusal Konseyi ve 
Batı Kürdistan Konseyi bu bölgeyi 
ortak yönetecekleri açıklandı.

BÜYÜK KÜRDİSTAN’A DOĞRU
Asırlar boyu Osmanh egemenliğinde 

yaşamış olan Kürk halkının Türkiye, 
Irak ve Suriye’de yaşayan kürt aşiret
lerinin birleşmesiyle Türkiye’nin he 
men sınırında kurmak istedikleri 
Büyük Kürdistan’a bir parça daha 
eklendi. Son parça Türkiye sınırların
da kürtlerin yaşadığı Güneydoğu Ana 
dolu Bölgesi kalıyor.
ABD’nin Irak’ı parçalayıp, petrol kay

naklarını kendine bağımlı hale getirip
I ülkeyi terk etmesinden sonra, güney 

sınırımızda Talabani ve Barzani’nin 
liderliğini yaptığı kürt aşiretlerine 
Kuzey Irak Kürdistan devletini ABD 
kurdurdu.
Erdoğan iktidarı bu ülkenin kuruluşu

na destek verdi.
Buranın inşaası Türk müteahhitlerine 

yaptırıldı.
Daha da ileri giderek, Kürtlerden 

petrol almaya başladık.
Ülkemizin kuzeyinde yaşanan bu 

yeni gelişmeler, başınıza ne işler aça
cak birlikte göreceğiz.

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Yönetimi 
“2B Yasası Bilgilen 
dirme toplantılarına 
“devam ediyor. 
Narlı ve Büyük 
Kumla Köyü’nde 
yapılan toplantı par 
sel miktarları az 
olduğundan dolayı 
bilgilendirme toplan
tısı daha çok sohbet 
havası içinde geçti. 
Vatandaşlar, rayiç 
bedelleri öğrenmek 
ve maddi açıdan 
hazır olmak adına 
verecekleri dilekçe 
lerden duydukları 
memnuniyetleri dile

HiGe» Suriye FKifnın toniroiöne geçli
Esad askerlerinin Şam bölgesini geçmesi üzerine ülkenin kuzeyinde 
PKK’nin Demokrat Birlik Partisi 6 kentte kontrolü ele geçirdiğini 
duyurdu. PYD “Türkiye müdahale etmesin” diye tehdit savurdu.
Esad’ın askerlerinin 
Şam’da muhaliflerle 
mücadele için 
ülkenin kuzeyinden 
çekilmesini fırsat 
bilen PKK’nin Suriye 
kolu PYD birçok 
kentte “kontrolü ele 
geçirdiğini” duyur
du.
PYD “Türkiye müda
hale etmesin” diye 
rek tehdit savurdu. 
Suriye’de 17 aydır 
muhaliflerin isyanına 
direnen Devlet 
Başkanı Beşar 
Esad’a bir darbe de 
Kürtler vurdu. 
Başkent Şam’da 
geçen hafta düzenle
nen bombalı saldırı
da rejimin üst düzey 
dört isminin 
öldürülmesi, çatış
maların Şam’ın 
mahallelerine yayıl
ması ve bazı sınır 
kapılarının muhal
iflerin eline geçmesi 
Esad yönetimini çok 
zor bir duruma 
sürüklemişti.

‘6 KENT ELLERİNDE 
Son olarak Esad 
yönetiminin bu duru
munu ve askerlerin 
büyük ölçüde Şam’a 
çekilmesini fırsat 
bilen PKK’nin Suriye 
kolu olarak bilinen

getirirken, verecek
leri iki bin lira 
dosya parasını öde

mekte zorlanacak
larını belki de vere
meyeceklerini, bu

konuda mağdur 
olduklarını 
belirttiler.

PYD (Demokratik 
Birlik Partisi) 
ülkenin kuzeyinde 
Kürtlerin yoğun 
olarak yaşadığı böl
gelerde “yönetime el 
koyduğunu” ilan 
etti. Önceki gün ilk 
olarak Halep sınırları 
içinde yer alan ve 
Türkiye yakınındaki 
Kobani kasabasında 
“kontrolün ele geçi 
rildiği” açıklanmıştı. 
Dün de Amude, 
Efrin, Terbaspi, Ayn 
El Arap ve Derik 
kentlerinin de tama
men Kürt grupların 
oluşturduğu Suriye 
Kürtleri Ulusal 
Konseyi’nin yöne
timine geçtiği ilan 
edildi. Kürt Uzlaşma 
Partisi lideri Fevzi 
Şanghal “Kürt 

şehirlerinde herhan
gi bir çatışma yaşan
madı. Esad rejimi 
güçleri bu bölgeleri 
terk etti. Suriyeli 
Kürt gruplar arasın
da 11 Haziran’da 
imzalanan Erbil 
Anlaşması’na göre 
Kürt Ulusal Konseyi 
ile Batı Kürdistan 
Konseyi bu bölgeleri 
ortak olarak yönete
cek” dedi.

Orduya ültimatom 
PYD liderlerinden 
Hüseyin Koçar ise 
“Kürt güçleri, özgür 
Suriye Ordusu’ndan 
gelen teklifleri red
detmiş ve Kürtlerin 
kendi bölgelerini 
kontrol edeceğini 
ilan etmiştir. Türkiye 
bu duruma müda

hale etmesin.
Karşılık veririz” diye 
konuştu.
Kürt gruplar, Suriye 
ordusuna yönelik bir 
‘ültimatom’ da 
yayınlayarak 
“Bölgemizde bulu
nan tüm Esad yan
lısı güçleri barışçı 
bir şekilde geri çek
ilmeleri için uyarı 
yoruz. Aksi halde 
zorla çıkarılacak- , 
lardır. Bu bölgeler 
Kürt Halk Koruma 
Birlikleri tarafından 
korunacaktır” ifadesi 
kullanıldı. Kürt gru
pların Suriye’deki en 
büyük Kürt kenti ; 
olan Kamışlı’yı da 
hedef aldığı ve 1 
bu radar çatışmaların 
sürdüğü iddia edildi. 
Kürt grupların 
bugün ele geçirilen 
bölgelerde “bağım £ 
sizlik ilan edecek- 3 
ieri” de iddialar 
arasında...
Öcalan posteri 
taşıdılar
Yüzleri örtülü silahlı 
kadın örgüt militan
ları sokaklarda 
devriye gezmeye 
başladı. Twitter’da 
‘Bağımsız Kürdistan’ 
kampanyası başlatı . 
larak fotoğraflar 
dünyayla paylaşıldı

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Özel Günler KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞI
Toplantı 
Kokteyl

CAFEMİZDEN İZLEMENİN 
KEYFİNİ YAŞAYIN 

SALONUMUZDAKİ 
CEMİYETLERİNve GÜÇLÜ KADROMUZLA

HİZMETİNİZDEYİZ ULAŞIMI ÜCRETSİZDİR
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40 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ
I
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btlklal Cad. Bora 5ok. 5tûdyo Prestij yanı 
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Ramazan Menüsü

Mis Kokulu Ramazan Pidesi

pınar alabalık

s I i i
I İ

^JııŞfıruıda alabalık. Itızeü 
vantuzun. aıjıııda da. si^hrÜL.,

ve et çeşitlerimizle ramcnan,

ÇORBA
Eşsiz lezzetiyle balık çorbası (Alternatif olarak mercimek 

yada domates çorbası sunulacaktır.)

ARA SICAK
Güveçte tereyağlı, kaşarlı mantar

SALATA
Mevsim salatası

ANA YEMEK
Fırında, ızgarada yada tavada alabalık ( Alternatif olarak 
köfte, tavuk seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.)

TATLI
Güllaç-Sufle-Dondurma-Kazandibi

İÇECEK
Meşrubat Çeşitleri0417.

IBTA UB ACAK BÖREKÇİSİ
Ahmet Dural Meydam’nda hizmet verirken Gemlik Belediyesi 

tarafından yıktırılan USTA ELLER ACAR BÖREKÇİSİ 
yeni yerinde Gemliklilerin hizmetine girdi

ÖZEL GÜNLERİNİZ 
İÇİN SİPARİŞ 

KABUL EDİLİR

Demirsubaşı Mah. Mesudiye 5ok.
GIU5 AVM yanı No:5 GEMLİK
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VİYANA (Sanatın, öncelikle müziğin başkenti) 4
Cumartesi günün

den devam
VİYANA 
(Viyana Ormanları 

Turu) (5.Gün)
Sabah kahvaltının 

ardından otelden 
çıkıyoruz.
Viyana Ormanları 

denilen bölge, 
Viyana’nın yaklaşık 
25 km güneyinde 
bulunmaktadır.

Bu gezi sırasında 
Mayerling, 
Seegrotte, Baden 
gezilecek.

Seegrotte:
Önce maden 

ocağı iken bir patla
ma sonucunda 
içine su dolarak yer 
altı gölü olan ve II. 
Dünya Savaşı’nda 
Mazilerin savaş 
uçağı üretmek iste
dikleri yer 
Seegrotte. Aynı 
zamanda Dünya’nın 
en büyük yeraltı 
gölüne sahip olan 
ilginç bir yer.

Burası alçı taşı 
işlenen bir ocak 
iken zaman içinde 
patlamalar sonu
cunda bir doğa 
harikasına 
dönüşmüştür. 5- 6 
yüz metre uzun
luğunda bir koridor
dan gittikten sonra 
işçilerin dinlendiği 
küçük meydanlara 
ulaşıyorsunuz. 
Kireç taşını dışarı 
çıkarmak için kul
lanılan malzemeler 
ve atlara özgü 
koşumlar, araç ve 
gereçler vb.nin 
bulunduğu geniş 
bir alan çıkıyor 
sonra karşınıza.
Almanlar, bu alanı 

II. Dünya Savaşı 
sırasında uçak yap
mak amacıyla kul
lanmışlar.

O dönemden kafan 
malzemeleri 
buralarda görmek 
mümkün.

Bütün bu koridor

lar ışıklandırılmış, 
gelen turistler için 
sıkıntı oluşturmu 
yor.

Bu uzun mağarada 
patlamalar sonu
cunda alt alta iki 
göl oluşmuş.

Gölün suları yük
selince fazlası 
dışan çekilerek su, 
belli bir düzeyde 
tutuluyor. Burada 
sandallarla küçük 
geziler yapılıyor.

Isı 9 derece ile 14 
derece arasında 
değişmektedir. 
Turistler buraya 
büyük ilgi göster
mektedir. İlginç 
görülmeye değer 
bir yer.

MAYERLİNG:
Daha sonra “ 

Mayerlin Faciası’na 
konu olan ve bugün 
Carmelita rahi
belerinin yaşadığı 
manastır konumun
da bulunan

Mayerling av 
köşkü’nü görü 
yoruz.

Nefis bir doğa. 
Ormanlarla 
çevrilmiş yeşil alan
lar.

Bu köşk, Hofburg 
İmparatoru Franz 
Joseph ve impara- 
toriçesi Elizabeth 
(Sisi)’nin oğlu olan 
av meraklısı Rudolf 
tarafından 1886’da 
yaptırılmıştır.

Franz Jaseph ve 
Elizabeth önemli iki 
şahsiyettir.
Elizabeth yardım
severliği nedeniyle 
halk tarafından çok 
sevilmektedir. Sisi 
diye anılır. Gerçekte 
bu köşkün acıklı bir 

öyküsü vardır.
Sisi’nin oğlu olan 

Rudolf, Belçika 
prensi Stephanie ile 
evlenir. Bir çocuk
ları olur.

Rudolf av merak
lısı biridir.
Bahsettiğimiz bu 
köşkü yaptırır.

Bir zaman sonra 
da Barones Marie 
ile tanışır ve çok 
geçmeden 17 yaşın
daki bu güzele âşık 
olur. Uzun bir süre 
aşk yaşarlar.

Günlerden bir gün 
Rudolf ve sevgilisi 
ölü olarak bulunur. 
Rudolf sözüm 
ona, arkasında bir 
mektup bırakarak 
önce sevgilisini 

sonra da kendini 
öldürmüştür.

Bu olayın içyüzü 
aydınlanamamış ve 
tarihe “ Mayeriig 
Facisaı” olarak 
geçmiştir. Olayla 
ilgili pek çok söy
lenti dillendirilmiş; 
ama gerçek bir 
türlü ortaya çıkarıla
mamıştır.
Av köşkünün 

duvarlarında bu aile 
ile ilgili pek çok 
fotoğraf görmek 
mümkündür.

Bu köşk 
günümüzde rahi
belerin yaşadığı bîr 
manastır olarak 
hizmet vermektedir.

Devamı yarın...

En temiz plajlar belli oldu
Bursa İl Sağlık 
Müdürlüğü'nden alı
nan verilere göre, 
Mudanya ilçesine 
bağlı 2 halk plajında 
suyun "kötü kalitede 
olduğu tespit edildi. 
İl Sağlık 
Müdürlüğü'nce her 
15 günde periyodik 
olarak Bursa'daki 
plajlar denetlenerek 
son durumları 
belirleniyor.
'Güney Marmara 
Peniz Suyu Kirliliği 
Ölçümleri'nin 
Temmuz ayı 
sonuçlarından yaptığı 
analiz sonuçlarına 
göre, Mudanya'da 8, 
Gemlik'te 8, İznik 
Gölü'nde 4 ve 
Karacabey'de 3 nok-

'Toplam Koliform', 
'Fekal Koliform' ve 
Fekal Streptokok'

tada ölçüm yapıldı. 
100 mililitrede bakteri 
sayısının 'kılavuz ve

zorunlu değerler' 
dikkate alınarak ince
lendiği ölçümlerde,

parametreleri, büyük 
çoğunlukla referans 
değerler aralığında 
çıktı.
Su kalitesi, ölçüm 
yapılan 23 plajdan 
15’inde 'iyi', 
6'sında da 'orta* 
düzeyde çıkarken, 
Mudanya kıyılarındaki 
'Burgaz Altın Kum 
Halk Plajı' ile 
'Kumyaka Halk 
Plajı'ndaki suyun 
'kötü kalite'de 
olduğu tespit edildi.

EN TEMİZ PLAJLAR
En temiz kıyılar 
ise şu şekilde: 

"Gemlik/Büyükkumla 
Halk Plajı, 
Gemlik/Hasanağa İzci

lik Kampı, 
Gemlik/Gemsaz Halk 
Plajı, Gemlik/Kumsaz 
Halk Plajı, 
Gemlik/Kurşunlu 
Köyaltı Halk Plajı, 
Mudanya/Kızılay 
Kampı, 
Mudanya/Tirilye Halk 
Plajı, Mudanya/Eşkel 
Halk Plajı, 
Karacabey/Yeniköy 
Halk Plajı, 
Karacabey/Malkara 
Halk Plajı, 
Karacabey/Kurşunlu 
Halk Plajı, İznik 
Gölü/lnciraltı Halk 
Plajı, İznik Gölü/Darka 
Tatil Köyü, İznik 
Gölü/Ğöllüce Halk 
Plajı, İznik 
Gölü/Orhangazi Halk 
Plajı.” I

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Uzmanlar, Ramazan 
ayında aç karnına 
alışveriş yapılmasının 
tüketiciyi ihtiyacından 
daha fazla ürün 
almaya yönelttiğini 
söyledi.
Ramazan ayıyla bir
likte vatandaşlar, 
alışveriş merkezlerine 
akın ediyor. Aç olarak 
alışveriş yapmanın 
tüketiciyi ihtiyacından 
fazla ürün almaya 
sevk ettiğini söyleyen 
uzmanlar, iftardan 
sonra tok karnına 
alışverişe çıkılmasını 
önerdi. Uzmanlar, 
alışverişin sabah 
saatlerinde yapılması 
veya iftardan sonraya 
bırakılması öner
isinde bulundu. Aç 
karınla kan şekerinin 
düştüğünü belirten 
uzmanlar, bu duru
mun fazla ürün 
almakla birlikte doğru 
tercihi de olumsuz 
yönde etkilediğine 
dikkat çekti. İnsan
ların oruçlu ve açken 
doymayacağını, aldık
larının hepsini tükete
bileceğim zannettiğini 
ifade eden uzmanlar, 
insanların ihtiyacın
dan fazla alışveriş 
eğiliminde bulunma

ması gerektiğini 
söyledi. Aç karınla 
yapılan alışverişin 
sağlığa zararlı gıdaya 
yönelttiğini vurgu
layan uzmanlar, 
tüketicinin aldıklarını 
atmak istememesi ve 
yemesi sonucu rahat
sızlanmaların mey
dana geldiğini kay
detti.

"LİSTEYİ BİR GÜN 
ÖNCEDEN 
HAZIRLAYIN" 
Uzmanlar, alışveriş 
sürelerinin kısa tutul
ması veya gündüz 
mutlaka alışveriş yap
ması gerekiyorsa 
akşamdan liste hazır
layıp bu listenin 
dışına çıkılmaması 
önerisinde bulundu.

Çevre ve Tüketici 
Haklarını Koruma 
Derneği 
(ÇETKODER), açlığın 
kan şekerini düşür
erek sağlıklı düşün
meyi engellediğini 
açıkladı. Yetkililer, 
"Örneğin 1 kilogram 
domates ihtiyacınızı 
giderirken aç karınla 
alışveriş yaptığınızda 
bir de bakmışsınız iki 
veya üç kilogram 
domates alınabilir. 
Açıkta satılan peynir, 
zeytin, süt ve kıyma 
gibi gıdaların tercih 
edilmemesi gerek. 
Bu tür gıdalar insan 
sağlığını tehdit edi 
yor" uyarısında 
bulundu.

ALIŞVERİŞTE

ÇOBAN 
ABANIYOR
KOYUNLARI MERAYA 

ÇIKARACAK VE 
BAKIMLARINI 
YAPABİLECEK

ÇİFTLİKTE AİLESİ İLE 
BİRLİKTE KALABİLECEK

ÇOBAN ARANIYOR

Müracaat Tel:
O 542 302 86 08

KRŞ€D€ Û€KL€M€K YOK 3
. kaliteli kaşeler uygun .

fiyatlarla gun içinde teslim

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

ÖNCELİKLİ ALI
NACAK GIDALAR

Uzmanlar, sıcak 
havalarda alınan 
gıdaların bozuk olma
masına dikkat 
edilmesini istedi. 
Marketten alınan 
yiyeceklerin mutlaka 
soğut bir ortamda 
muhafaza edilmiş 
olmasına dikkat 
çeken uzmanlar, 
alışverişlerde ilk 
sırayı hemen bozul
mayacak gıdalara yer 
verilmesi gerektiğini 
vurguladı.
Dondurulmuş ya da 
soğuk yerlerde 
muhafazâ edilmesi 
gereken yiyeceklerin 
marketten çıkmaya 
yakın alınmasını 
öneren uzmanlar, 
alışveriş listesinde 
tok tutan gıdalar yer 
almasını önerdi. 
Uzmanlar, "Alışveriş 
yaparken, kepekli pir
inç (esmer), Meyve 
(üzüm, muz, incir, 
kavun, hurma hariç), 
bütün halinde 
patates, kuru baklag
iller, kepekli makarna, 
bulgur gibi gıdalara 
alışverişte öncelik 
verin" dedi.

SATIUK OftİRELER
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

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK

5 YIL TECRÜBELİ 
GIDA SEKTÖRÜNDE DENEYİMLİ

MUHASEBECİ ve 
KAZAN YAKMA YETKİ 

BELGESİNE SAHİP TECRÜBELİ 
BUHAR KAZANI YAKMA İŞİNDEN 
ANLAYAN ELEMAN ARANIYOR 

GÜNGÖR ZEYTİNCİLİK
Tel: 51414 53
Fax: 512 20 38

ELEMAN
ATIK YÖNETİMİ 

SEKTÖRÜNDE FAALİYET 
GÖSTEREN FİRMAMIZDA 

İSTİHDAM EDİLMEK 
ÜZERE; E SINIFI SÜRÜCÜ 

BELGESİNE SAHİP
ŞOFÖRLER 

ALINACAKTIR

Müracaat Tel: 
0 224 514 30 07

SaHİBİNOEN SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyerli, 

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

satılık daire

0 538 322 70 73

M ABONE OLDUNUZ MU?
tHilrlı lu tlıılı ilmlcutnıl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez ww.genililikorfezgazetesi.com

ww.genililikorfezgazetesi.com
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Esnaf ve KOBI mevduatına da 
devlet güvencesi BeflellUen 2.5 Mimi

Bireysel yatırım
cıların 50 bin liraya 
kadar olan mevdu
atını güvenceye 
alan devlet, kap
samı genişletmeye 
hazırlanıyor.
TMSF Başkanı Şakir 
Ercan Gül, ticari 
mevduatın da 
güvence kapsamına 
alınmasına ilişkin 
çalışmaların önemli 
ölçüde tamam
landığını belirterek, 
“Bununla ilgili 
talebimizi ilettik, 
yeni yasama döne
minde konuyla ilgili 
yasal düzenleme 
yapılacak” bilgisini 
verdi.
Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu 
(TMSF) Başkanı 
Şakir Ercan Gül, 
göreve atandıktan 
sonra ilk röportajını 
VATAN’A verdi. Gül, 
tasarruf mevdu
atının yanı sıra 
ticari mevduatın da 
güvence kapsamına 
alınması için düğm
eye bastıklarını 
açıkladı. TMSF 
Başkanı Gül, “AB 
ülkelerinin 
tamamında ticari 
mevduat güvence 
kapsamında. AB 
uyum süreci kap
samında ticari mev
duatın da güvence 
kapsamına alınması 
gerekiyordu. 
Bununla ilgili 
talebimizi ilettik, 
yeni yasama döne
minde bununla ilgili 
yasal düzenleme 
yapılacak” dedi.

TMSF başkanının 
verdiği bilgilere 
göre ticari mevdua
ta ilk etapta tasarruf 
mevduatı gibi 50 bin 
liraya kadar 
güvence verilecek. 
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
(BDDK) verilerine 
göre Mayıs 2012 
itibarıyla Türk 
bankalarının 
kasasında toplam 
712 milyar liralık 
mevduat bulunuyor. 
Bu tutarın yüzde 
18.5’luk bölümü 
yani 128.5 milyar 
lirası ticari 
mevduattan 
oluşuyor. 50 bin 
liralık güvence hay
ata geçirilirse bu 
tutarın yaklaşık 8.5 
milyar liralık 
bölümü devlet 
güvencesi kapsamı
na alınacak. Bu 
tutar yüzlerce mikro 
işletmenin par
alarının daha 
güvenli hale 
gelmesi anlamına 
geliyor.
Yapılacak yeni 
düzenleme ile

TMSF’nin faaliyet 
alanının daha da 
genişleyeceğini 
anlatan Başkan Gül, 
“Ticari mevduatın 
da güvence altına 
alınmasıyla kuru
mun etkinliği bir 
parça daha artmış 
olacak. Bunu 
başarabilirsek kuru
mun tabelası da 
değişecek, Tasarruf 
Mevduatı Sigorta 
Fonu olan tabelamız 
‘Türkiye Mevduat 
Sigorta Fonu’ 
haline dönüştüre
ceğiz. Bu konuda 
sayın bakanlarla ve 
ilgili kuramlarla 
görüştük, hepsin
den de son derece 
olumlu geri 
bildirimler aldık” 
bilgisini verdi. 
Avrupa’yı etkisi altı
na küresel 
ekonomik krizin 
bankacılık sistemi 
üzerinde çok bir 
baskı oluştur
duğunu anlatan 
Gül, bu durumun 
mevduat konusun
da farklı açılımları 
da beraberinde 
getirdiğini aktardı.

Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı 
Fatma Şahin, bedel
li askerlikten elde 
edilen gelirin 2.5 
katrilyona yak
laştığını belirtti. 
Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı 
Fatma Şahin, bedel
li askerlikten elde 
edilen gelirin 2.5 
katrilyona yak
laştığını belirterek, 
"Bunu en doğru 
şekilde kullanmak 
için projelendirme 
mizi yapıyoruz." 
dedi.
Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı 
Fatma Şahin, Bakan 
lığının son bir yılda 
gerçekleştirdiği 
proje ve faaliyetleri
ni düzenlenen 
toplantı ile basın 
mensuplarıyla pay
laştı. Şahin konuş
masında geçtiğimiz 
haftalarda Meclis'te 
kabul edilen şehit 
yakınları, gaziler ve 
terör mağdurlarına 
ilişkin düzenlemeyi 
hatırlattı. Yasa ile 
pek çok konuda 
kolaylık sağ
landığını kaydetti. 
Bedelli askerlikten 
sağlanan paranın 
2.5 katrilyona yak
laştığını belirten 
Şahin, "Bunu en 
doğru şekilde kul
lanmak için proje
lendirmemizi yapı 
yoruz." dedi. Parayı 
yurt içi ve yurt 
dışındaki şehitlikler 
ve gazilerin rehabili
tasyonunu güçlen 
dirmek için kul
lanacaklarını kay

detti. 
KALDIRIMLAR VE 
TOPLU TAŞIMALAR 
ENGELLİYE UYGUN 
hale Gelecek 
Engellilere yönelik 
çalışmalar hakkında 
bilgi veren Şahin 
eskiden evlerden 
dışarı çıkamayan 
engellilerin artık 
sokaklarda olduğu 
nu vurguladı. Şahin, 
"Sokağın kaldırımı, 
toplu taşıması da 
engelliye uygun 
hale gelmeli. Bir yıl 
içinde bu eksikler
imizi gidermek, 
geriye kalan ikinci 
yılda da sivil 
toplumla beraber 
her ilde bu işin 
muhatapları ile 
belediyeleri takip 
etmek ve cezalandır 
mak... Son verdiği 
miz önergede, ceza
yı kurulların vere
ceği şekilde güçlü 
bir denetim 
mekanizması kur
duk. Şunu fark ettik, 
akademik olarak bu 
işi bilen yok. 
Belediyelerde bu 
konuda yetişmiş 
kişi yok. YÖK ile 
protokol yaptık.

Mimarlık dersi 
okuyan bir öğrenci 
engellinin ulaşıla
bilirliğini temel 
eğitimde alacak." 
diye konuştu.
Sosyal politikalara 
ayrılan bütçe ile 
önemli teknolojik 
yatırımların da 
yapıldığını kayde
den Şahin, "Artık 
tek bir düğmeye 
basarak 4.4 milyon 
hanenin ekonomik 
ve sosyal analizini 
yapabiliyoruz." 
dedi.
Yapılan düzen
lemeler ile 11 
Temmuz 2012 
itibariyle eşi vefat 
eden 186 bin 
kadının iki ayda bir 
500 TL ödeme 
almaya hak 
kazandığını anım
sattı.
Evlilik öncesi 
eğitimlere de deği
nen Şahin, "Parça 
lanmış ailelerin en 
büyük mağduru 
çocuklarımız. Onun 
için evlilik öncesi 
eğitim ile ilgili pilot 
çalışmayı tamam
ladık." şeklinde 
konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat I55
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

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

ULAŞIM
Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kemli 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 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07 .
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Akcan Petrol 513 79
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4330 
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-Reklamcilık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

llllllilillM
VENÜS SİNEMASI 
BUZ DEVRİ 4 
11.30-14.00- 
16.00-18.00 

ÖBÜR DÜNYADAN 
11.30-14.00-16.15 
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



varız...

Jli

TÜRK HAVA YOLLARI ANADOLUJET

tatilinizi unutulmaz 
KILMAK İÇİN AKMİS SEYAHAT 

GEMLİKTE...

Kıbrıs Turları &■ Kültür Turları 
Yurt içi ve Yurt dışı Turları.... 

Biz, sizin tatil hayallerinizi gerçekleştirmek için 

Uçaklı tatil paketlerinde Sabiha Gökçen 
Havaalanı Transferlerimiz ÜCRETSİZ!

PEGASUS
AIRLINES

AKMIŞ SEYAHAT.
GEMLİK BÜROSU

Ahmet Dural Meydanı AVM yanı 
Tel: 0 224 514 63 62 GEMLİK

■ a dİi /=-r <- ATI^I a. »■ Orhangazi Şubesi Tel: 0.224 573i 16 17
UÇAK BİLET SATIŞLARI Kükürtlü Şubesi Tel: 0224 236 35 45

GEMLİKTE BAŞLADI Bursa Terminal Tel: 0224>261 6142
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Köy Kahvaltısı (06.oo-24.oo) - Doğal Ürünler - Bal-Tereyağ - Köy Peyniri- Köy Yumurtası - 
Akçaabat Köfte- Saç Kavurma- Tavuk Pirzola - Pide Çeşitleri - Ezo Gelin Çorba - 

Karalahana Çorba- Kuymak - Sahanda Yumurta- Sucuklu Yumurta - Tava Yumurta - 
Menemen - Hamsi Köyü Sütlacı -Çay- Kahve - Meşrubat

RAMAZANDA İFTAR
VE SAHUR YEMEKLERİ

HİZMETİNİZDEYİZ
■■।

TO PiO£ SAL0IH1 IZMET

tfeiç ICE ESSİZ VE

M Gemiik Bursa Yolu 8. Km. Kurtul Köprüsü başı
31 Tel :02245228158 m

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
24 Temmuz 2012 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Dörtyol Yaya list Geçidi 
inşaatı 15 gündür durdu
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan ihalesi yapılan 
Dörtyol Yaya Geçid 
i yapım işi 15 gün 
dür durdu. İstiklal 
Caddesi trafiğinde 
meydana gelen 
durgunluk bu bölge 
deki esnafı da sıkın 
tıya sokuyor. 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış Engelliler mantar

Alhaylı Çeteye 
Ceza Yağdı

Bursa'da silahlı suç örgütüyle 
bağlantılı oldukları iddiasıyla 
haklarında dava açılan ve arala 
rında 2 emekli albay, icra müdü 
rü, polis ve avukatın da bulun
duğu 17 kişinin yargılandığı da 
vanın sanıklarına ceza yağdı.
Haberi sayfa 3’de

Sahte Doktor'Tansiyon 
Aletine Engel Oluyor' 

Diye Aldığı 
Dileziklerle Kaçtı

Bursa'da, kendini 
'doktor' olarak 
tanıtan kimliği 
belirsiz bir kişi, 
annesini muayene 
ettiği kadına 
'bilezikler tansiyon 
aletine engel 
oluyor' 
diyerek aldığı 
bileziklerle kaçtı.

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, dolan 
dincinin yakalan
ması için soruştur
ma başlatıldığını 
belirterek, 
dolandırıcılara karşı 
vatandaşların 
dikkatli olmalarını 
istedi.
Haberi sayfa 3’de

Yaz ortasında sıkıntı
Temmuz sıcakları fena yakıyor.
Son günlerde, esinti de olmasa sokağa çıkıla

cak gibi değil.
Bürodan dışarıya adımımı atar atmaz boğucu 

bir sıcakla karşılaşıyorum.
istiklal Caddesi’nde bir süre yürüdükten 

sonra serinlemek için bir mağazaya girip soluk
lanıp yeniden dışarıda çıkıyorum. Bu da benim 
taktiğim. Kimileri solumak için AVM’ye veya bir 
[bankaya girip çıktıklarını söylüyorlar. Sizin 
anlayacağınız klimaları çalışan en serin yerler 
tercih nedeni.

Bu sıcaklarda yol çalışmalarının devam ettiği 
sokak ve caddelerde oturanlardan yoğun 
şikayetler geliyor.

Durdular durdular kazı işlerini yaz aylarına 
bırakıyorlar deyip, tozdan topraktan şikayetçi 
ler çoğalıyor. Devamı sayfa 4’de

yetiştiriyor

Bursa Zihinsel 
Engellileri Koruma 
Derneği Başkanı 
Tamer Sivri tarafın
dan oluşturulan

projelere yenileri 
eklenirken, eski 
projelerde 
devam ediyor.
Haberi sayfa 4’de

muin 
miım 

maaş 
bağlandı

Kumla 
sahilinin

yarısı 
beton

Eşi vefat etmiş 
kadınlara maaş 
bağlanmasını 
içeren düzen
lemeden 144 bin 
594 kadın fayda
landı. 180 bin 
civarında başvu
ruyu değer
lendiren bakanlık, 
yaklaşık 36 bin 
başvuruyu eledi.
Haberi sayfa 9’da

Adı Küçük 
Kumla olmasına 
rağmen, sahil
lerinin neredeyse 
yarısında kum 
bulunmayan 
Küçük Kumla 
sahillerinde 
kumsal yerine 
betonlar dikkat 
çekiyor.
Haberi sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Y«ı Yorum
Necati KARTAL

Salaklığın Tarihi'ne katkı
Ortadoğu'nun yangını yet

mezmiş gibi, Gemlik'te hafta 
sonu sıcaklık sıcaklık 
neredeyse 40 dereceydi.

Size önereceğim kitap için 
soğuk esprilerle dolu olduğu 
için, belki serinleyebilirsiniz 
diye dündüm.
Kitap Bob Fenster'in 

"Salaklığın Tarihi"
Önce kitaptan bazı "salaklık

lar"/ aktararak istiyorum, çün 
kü kitaba bir katkım olacak.

adam akıllı suladılar.
Bu yüzden tepenin çökmesi 

sonucu meydana gelen heye
landa, dört bilim adamıyla 11 
izleyici hayatını kaybetti.

Dörtyol W list Wl
inşaatı 15 giinıliiı Mu

Gillette şirketi 1902 yılında 
güvenli jilet satmaya 
başladığında yüzlerce erkek 
satın aldı. Sonra da bu jilet
lerin sakallarını kesmediğini 
söyleyerek onları çöpe attılar. 
Gillette yetkilileri, araştırma 
yapınca mutsuz müşterilerin 
tıraş olmadan önce jiletin 
sarıldığı kağıdı çıkarmadık
larını fark ettiler.

Chevrolet, yeni model 
arabası için "Nova" ismini 
buldu ama sonra arabayı Latin 
Amerika'da hiç satamadı.
Yetkililerin yaptığı araştırmada 
"Nova"nın, İspanyolca'da 
"gitmez" anlamına geldiğini 
öğrendiler.

1840'da ABD başkanlığına 
seçilen William Henry 
Harrison, çok soğuk bir günde 
Washington'da açık havada 
düzenlenen göreve başlama 
töreninde şapka ve palto 
giymeyi reddederek yaptığı 
uzun konuşma sonucu zatürre 
oldu ve bir ay sonra zatürre- 
den öldü.

1971'de toprak kaymalarını 
incelemek isteyen Japon bilim 
adamları, büyük bir yağmur 
fırtınası efekti yapmak için bir 
tepeyi yangın hortumlarıyla

Kitaptan aktaracağım birkaç 
salaklık bunlar.

Tabii bu kadarla kalmıyor 
malum yaşamın salaklıkları. 
Bu yüzden gelişiyor.

Ben bu kitaba girecek bir 
anket buldum.

Önce onu aktarayım:
IPSOS araştırma şirketi 

tarafından yapılan kamuoyu 
araştırmasına katılan 500 
kadının hepsi iltifat peşinde 
olduğunu, ama erkellerin bunu 
beceremediğini düşünüyor. 
Ancak, ankete katılan kadın
ların yüzde 62'sinin güzel ilti
fat konusunda yol gösterilme
si halinde erkeklerin bu işi 
becerebileceklerini belirt
mişler.

Araştırmaya katılan bu kadın
lar erkeklerden "en çok duy
mak istediği" yedi örnek iltifatı 
şöyle sıralamışlar:

* Sen olmasaydın, seni icat 
etmek isterdim.

* Bacaklarının nerede bittiği
ni görmek için gökyüzüne 
baktım.

* Parmağını kahvemin içine 
sokar mısın? Şekerim yok da.

* Seni tanıdığımdan beri 
daha da güzelleştin.

* Annemden daha güzel 
yemek yapıyorsun.

* Hiç kimseyi daha senin 
kadar seksi ütü yaparken 
görmedim.

* Sensiz bir saniye, sonsuz 
luk gibi geliyor bana.

Bilemiyorum sıcaktan mıdır; 
bu iltifatları ve inananları ben 
bu kitaba girebilecek gibi bul
dum, siz daha uygun bir yer 
bulursanız lütfen bildirin...

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan ihalesi yapılan 
Dörtyol Yaya Geçidi 
yapım işi 15 gündür 
durdu.
Dörtyol mevkiinde 
yaya geçidi yapımı
na başlanmasıyla, 
İstiklal Caddesi 
trafiğinde meydana 
gelen durgunluk bu 
bölgedeki esnafı da 
sıkıntıya sokarken, 
Mayıs ayında 
başlayan yapım

çalışmalarının 
neden durdurul
duğu bilinmiyor.

ASFALT 
KAPLANIYOR
Dörtyol Yaya Geçidi 
inşaatının başla
masından sonra, 
Karsak Köprüsü ile 
Dörtyol arasında 
başlatılan altyapı 
çalışmaları 
nedeniyle, bozulan 
yollardan çıkan 
tozlardan çevreye

de zarar veren 
yolda tüm asfalt 
kazılarak, bugün 
sıcak asfalt döküle
ceği öğrenildi.
Dörtyol Kavşağı’nda 
başlayan Yaya Üst 
Geçit çalışmasının 
biran Önce bitiril 
meşini isteyen 
çevre esnafı, “Çalış
malar uzadığı 
sürece ekonomik 
olarak zararımız her 
gün artacak. ” şek
linde konuştular.

Sıcaklık 10 derece birden yükselecek
Kuvvetli sıcak hava 
dalgasının hafta 
sonuna kadar ülke 
genelinde etkili 
olacağı ve hava 
sıcaklıklarının, 
mevsim normal
lerinin 3 ila 10 
derece üzerinde 
seyredeceği

bildirildi. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre ülke genelinde 
hafta sonuna kadar 
etkili olacak 
kuvvetli sıcak hava 
dalgasıyla birlikte 
sıcaklıkların,

mevsim normal
lerinin 3 ila 10 
derece üzerinde 
seyredeceği tahmin 
ediliyor.
Beklenen kuvvetli 
sıcak hava dalgası 
nedeniyle yaşan
abilecek olumsuz 
şartlara karşı özellik-

le kronik hastalığı 
olanlar, yaşlılar ve 
çocukların, güneş 
ışınlarının dik geldiği 
10.00-16.00 saatleri 
arasında güneşte 
kalma sürelerinin en 
aza indirilmesi ve 
koruyucu tedbirlerin 
alınması gerekiyor.
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Sahte Dflktor Tansiyon metine Engel 
Oluyor' Dine HMıiı Bileziklerle Haçtı

Bursa'da, kendini 
'doktor' olarak tanı
tan kimliği belirsiz 
bir kişi, annesini 
muayene ettiği kadı
na 'bilezikler tansiy
on aletine engel 
oluyor' diyerek 
aldığı bileziklerle 
kaçtı. Yıldırım ilçesi 
Arabayatağı 
Mahallesi'nde 
ikamet eden Z.K.'nin

Kamııonet siirücu kursuna Kailli
Bursa'da bir kamyo
net, hatalı sollama 
sonucu sürücü kur
suna daldı.
Alınan bilgiye göre, 
merkez Yıldırım ilçe
si Zümrütevler 
Mahallesi'nde aşırı 
hızla seyreden ve 
hatalı sollama yapan 
sürücü, karşı yön
den gelen araca 
çarpmamak için 
direksiyon kırdı. 
Kamyonet, bir

2 çocuk annesi kendini astı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi İlçe- 
si'nde 2 çocuk 
annesi 32 yaşındaki 
A.T., gece yarısı 
evde kendini asarak 
intihara kalkıştı. Bir 
süre önce eve gelen 
ve eşini bulamayın
ca polise giderek 
kayıp başvurusunda 
bulunan 42 yaşında
ki K.T., polislerle bir
likte ikinci kez eve 
gelince eşini merdi
ven boşluğuna asılı 
halde buldu. İp 
kesilerek kurtarılan 
ve hastaneye 
kaldırılarak tedavi 
altına alınan genç 
kadının sağlık duru
munun iyi olduğu 
bildirildi.

TOMB! ABONEOLDUKUZMU?
ctıılrlı lıı cüıiıh ılnıl ttzHEil 

evine doktor olarak 
gelen bir kişi, 
Z.K.'nin annesini 
muayene etti. Bu 
sırada, Z.K.'nin de 
tansiyonunu ölçmek 
isteyen sözde dok
tor, ev sahibi 
kadının tansiyonunu 
ölçtüğü sıra kolun
daki bileziklerin tan
siyon aletine engel 
olduğunu söyledi.

sürücü kursuna İşyerinin camları
çarparak durabildi. kırılırken, içeride

Olay, dün gece 
00.30 sıralarında 
merkez Osmangazi 
İlçesi Soğanlı 
Mahallesi Söğütlü 
Sokak'ta meydana 
geldi.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
TEMA A “suhya=şa

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

Bunun üzerine Z.K., 
bileziklerini kolun
dan çıkararak 
kenara bıraktı.
Sözde doktor, tele
fonda konuşur gibi 
yaparak yakın bir 
yerde hasta 
olduğunu, tekrar eve 
geleceğini belirterek 
evden ayrıldı. Sözde 
doktorun evelen 
ayrıldıktan sonra

İddiaya göre, akşam 
yemeğinden sonra 
dışarıya çıkan K.T. 
kayınbiraderi ile 
görüştü. İddiaya 
göre ayınbi- 
raderinin, 'Eşin seni 

kolundan çıkardığı 7 
bin 500 TL 
değerindeki 3 adet 
bileziğinin yerinde 
olmadığını gören 
Z.K., polise müra
caat etti.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, dolan 
dincinin yakalan
ması için soruştur
ma başlatıldığını 
duyurdu.

kiler de büyük panik 
yaşadı.
Görgü tanığı Ahmet 
Mutlu, sürücünün 
dikkatsiz 
davrandığını ve 
hatalı solladığını 
belirterek, 
"Kaldırımda kim 
senin olmaması faci
ayı önledi" dedi. 
Kaza anı ise güven
lik kamerasına 
saniye saniye 
yansıdı 

aldatıyor. Dikkatli ol' 
demesi üzerine eve 
dönen K.T. eşini 
evde bulamayınca 2 
çocuğunu alarak 
kayınbiraderine 
bıraktı. Kayıp başvu
rusu için karakola 
giden K.T., polislerle 
birlikte ikinci kez 
eve gelince eşini 
merdiven boşluğun
da asılı halde buldu. 
İp kesilerek kur
tarılan genç kadın 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
A.T.'nin sağlık duru
munun iyi olduğu ve 
olayla ilgili soruştur
manın sürdürüldüğü 
bildirildi

Bursa'da silahlı suç 
örgütüyle bağlantılı 
oldukları iddiasıyla 
haklarında dava 
açılan ve aralarında 
2 emekli albay, icra 
müdürü, polis ve 
avukatın da bulun
duğu 17 kişinin 
yargılandığı dava 
nın sanıklarına ceza 
yağdı. 13 sanık 
toplam 203 yıl ha 
pis cezasına çarp
tırılırken, icra 
müdürü ve avukatın 
da aralarında 
bulunduğu 4 kişi 
ise beraat etti. 
İddiaya göre E.K. 
isimli bar işlet
mecisi, Bursa 
Emniyet Müdürlü 
ğü'nde görev yapan 
polis memuru 
A.D.'nin verdiği çek 
ile Galericiler 
Çarşısı'ndan bir 
otomobil aldı. Bir 
süre sonra çekin 
ödenmediğini 
gören otomobil 
satıcısı Ç.T., polis 
memuru hakkında 
icra takibi başlattı. 
Polis memurunun 
maaşına haciz 
koyulurken, alacaklı 
olan Ç.T., eli silahlı 
olan 3 kişi tarafın
dan kaçırılıp tehdit 
edildikten sonra 
ibraname hazırlan
ması için avukat 
M.E.K.'nin büro
suna götürüldü.
Müşteki Ç.T.'ye 
burada borcundan 
vazgeçtiğine dair 
ibraname imza
latıldığı iddia edildi. 
Daha sonra bel
genin götürüldüğü 
icra müdürünün ise 
takibi durdurduğu 
öne sürüldü.
Silah tehdidiyle 
belge imzalatıldığını 
ileri süren Ç.T.'nin 
müracaatı üzerine 
savcılık alarma 
geçti. Derinleştin 
len soruşturma 
kapsamında 
aralarında iki albay, 
icra müdürü, polis 
ve avukatın da 
bulunduğu toplam 
17 kişi gözaltına 
alındı. Haklarında 
toplam 760 yıla 
kadar hapis 
talebiyle İstanbul

11. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
dava açılan sanık
ların 3 yıldır süren 
davasında karar 
çıktı.
SUÇ ÖRGÜTÜ 
ÜYELERİNE CEZA 
YAĞDI
"Suç örgütü kur
mak, kurulan 
örgüte üye olmakK : 
yağma, kişiyi hürf 
riyetinden yoksul 
kılmak ve yağmaya i 
teşebbüs" suçların-! 
dan karıştıkları olay | 
sayısı ye suçlara 
göre F.K.'ya 34 yıl 4 
ay 15 gün hapis ve 
17 bin 160 lira para, 
S.K.'ya 28 yıl 1 ay 
15 gün ve 17 bin 
160 lira para, 
E.K.'ye 26 yıl 8 ay 
25 gün hapis, 
S.K.'ya 14 yıl 5 ay 
10 gün hapis ve 16 
bin 660 lira para, 
İ.K.'ye 26 yıl 1 ay 10 
gün hapis ve 16 bin 
660 lira para, 
K.D.'ye 6 yıl 1 ay 10 
gün hapis, E.Ü.'ye 
21 yıl 10 ay 15 gün 
hapis ve 500 lira .... 
para, M.K.'ya 8 yıl 6 
ay 15 gün hapis, 
Ö.Ö.'ye 1 yıl 10 ay 
15 gün hapis ve 500 
TL para, F.Y.'ye ise 
15 yıl 10 ay hapis 
cezası verhdi.
Bu arada sanıklar 
arasında bulunan 
emekli albaylardan 
M.H. ve İ.B.'ye ise 
"örgüt üyesi olmak 
ve yağmaya teşeb
büs" suçlarından 
5'er yıl 2'şer ay 
15'er gün hapis, 
polis memuru 
A.D.'ye de "örgüt 
üyesi olma, kasten 
yaralama, silahlı 
tehdit, kişiyi hür
riyetinden yoksun 
kılma" suçlarından 
8 yıl 10 ay 20 gün 
hapis cezası verildi. 
Öte yandan, İcra 
Müdürü M.K., Avu 
kat M.E.K. ve sekre 
teri R.A.'nın üzerle 
rine atılı suçlardan 
ayrı ayrı beraatine 
ve yargılama sıra 
sında vefat eden 
R.A.'nın ise hakkın
da açılan davanın 
düşmesine karar 
verildi
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yaz ortasında sıkıntı

Engelliler mantar yetiştiriyor
Bilhassa Dörtyol mevkiinde kazılan 

yollar ve üst geçit çalışmasının durak
saması yakınmaları artırıyor.

Neyse ki bugün Karsak Köprüsü’nden 
Dörtyol’a kadar olan kazılmış alanlar 
asfaltlanacakmış.

Takur tukur yollardan kurtulacaklar.
Lise Caddesi’ne ne demeli.
Bir süre önce bu konuda bize gelen 

yakınmaları hizmet getiriliyor diye kale 
almamıştık. Am, aylardır bu caddede 
durum değişmeyince çalışmalar 
başlamış ama, geçtiğimiz gün baktım 
yine Kayhan Mahallesi girişi berbat bir 
durumda.
Bir yeri tamamlayıp, başka bir yere 

geçilmiş olsa bu şikayetler söz konusu 
olmayacak. Ama, her yeri kazarak, 
plansız yürütülen çalışmalar halkı bık
tırdı.

Şimdi diyecekler ki, biz hizmet yapıy
oruz, onlar baltalıyor.

Gözleri yapılanları görmüyor.
Kör değiliz yapılanları görüyoruz ama 

yanlışlıkları da dile getiriyoruz.
Daha düzenli olarak iş yapılsın, halka 

çile çektirmeden hizmet geti rilsin diy
oruz.
Dörtyol’daki “Yaya Üst Geçidi 

lnşaatı”nın neredeyse 20 gündür bir 
şey yapılmadığı haberleri geliyor 
bizlere.

Biz de gelip geçerken bakıyoruz bir 
faaliyet göremiyoruz.

Dün yine aradılar, çalışmaların ne den 
durduğunu yazmamı istediler.

Gelen giden yok mu? diye sordum. 
Bir iki gün önce birkaç kişi gelip bir 
beton dökmüşler ve gitmişler.
Bir yakınma da Eski Kumla yolunda 

yapılan yol genişletme çalışması için 
bize geldi.

Yaz ortasında turizm mevsiminde yol 
kapatılarak yapılan çalışmadan 
şikayetçiler.

Hafta sonu dışında yol trafiğe kapa 
tıhyor.

Ben de birkaç kez hata yapıp bu yola 
Kumla tarafından girdim, Atamer Otelin 
önünden dönmek zorunda kaldım.
Bir de yol genişşletme sırasında mal 

sahiplerinden rıza alınmadığı yakın
maları var.

Bir arkadaşımızın yeri sorulmadan yol 
için açılınca Başkanvekili Yılmaz’ a 
“Kimden izin aldınız da bizimmalımızı 
yıkıyorsunuz.?” diye sorması üzerine, 
“Sizin yerlerinizi kıymetlendiriyoruz’ 
cevabını almış.

Kimse yolun genişletilmesine karş 
çıkmaz ama, bence rızaları alınmahyd 
derim.

Bursa Zihinsel 
Engellileri Koruma 
Derneği Başkanı 
Tamer Sivri tarafın
dan oluşturulan 
projelere yenileri 
eklenirken, eski 
projelerde devam

ediyor.
Engelli kurs 
öğrencileri tarafın
dan işletilen
Süt ve Süt ürünleri 
işleme kursunda 
beceri kazanan 
kursiyerler,

bir yandan da 
mantar yetiştiriciliği 
ni öğreniyor.
Sivri, zihinsel 
engellilerin mantar 
yetiştiriciliği 
konusunda da 
bilgi sahibi olduk

larını bu yıl 
geçtiğimiz yıl 
olduğu gibi mantar 
tohumlamasının 
yapıldığı ve ürün 
alınması için gün 
saydıklarını 
söyledi.

Ma sahilinin yarısı toton
Adı Küçük Kumla 
olmasına rağmen, 
sahillerinin 
neredeyse yarısında 
kum bulunmayan 
Küçük Kumla sahil
lerinde kumsal 
yerine betonlar 
dikkat çekiyor. 
Eski Belediye 
Başkanlarından 
Eşref Güre döne
minde Kumla sahil
lerinde kumu 
olmayan kıyılara 
yaptırılan beton 
havuzlar üzerine 
değişik yerlerden 
getirilen kumlar 
yayılarak 
yazlıkçıların deniz
den ve güneşten 
yararlanmaları için 
oluşturulan kıyılar 
bugünlerde kumsuz 
kalması nedeniyle 
beton yığınlarına 
dönüştü.
Hakkında kamuya ait 
kıyılara beton dök
tüğü için davada 
açılan eski Başkan 
Güre’nin davaların 
sürdüğü öğre
nilirken, Küçük 
Kumla deresinden 
yaklaşık 750 metre 
sonra başlayan 
beton yapılarda

güneşlenen bulunmamasından soruna bir çözüm
yazlıkçılar, şikayetçiler. bulunmasını
buralarda kum Yazlıkçılar, bu istiyorlar.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kokteyl HİZMETİNİZDEYİZ ULAŞIMI ÜCRETSİZDİR
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DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA.

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ...
EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR.
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Ramazan Menüsü

pınar alabalık
ÇJaŞ<fımnda alabalık lnaati 

ramazan ayında dalizlalt.,.

!İ

^|is gibi kokusuql^ tereq^gli ablalık 

ye et çeşitleri m rzl e mirzan

kizmetinrzdeqrz.

Rez: 586 53 32
■f|»W

Not: Sınırsız Çay, kahve ikramın

Mis Kokulu Ramazan Pidesi

ÇORBA
Eşsiz lezzetiyle balık çorbası ( Alternatif olarak mercimek 

yada domates çorbası sunulacaktır.)

ARA SICAK
Güveçte tereyağlı, kaşarlı mantar

SALATA
Mevsim salatası

ANA YEMEK
Fırında, ızgarada yada tavada alabalık ( Alternatif olarak 
köfte, tavuk seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.)

TATLI
Güllaç-Sufle-Dondurma-Kazandibi

İÇECEK
Meşrubat Çeşitleri

S!

İ!

> Grup yemekleri için lütfen rezervasyon yaptırınız.

usta BUB İtti BOKKCISI
Ahmet Dural Meydam’nda hizmet verirken Gemlik Belediyesi 

tarafından yıktırılan USTA ELLER ACAR BÖREKÇİSİ 
yeni yerinde Gemliklilerin hizmetine girdi

Kuruluş4 
1985 ’i Şra

ÖZEL GÜNLERİNİZ 
İÇİN SİPARİŞ 

KABUL EDİLİR i
Demirsubaşı Mah. Mesudiye Sok. 

GIU5 AVM yanı No:5 GEMLİK
i
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VİYANA (Sanatın, öncelikle müziğin başkenti) 5
Dünden devam ...
BADEN:
Son olarak küçük 

ve şirin, parklar ve 
çiçekleriyle meşhur 
kaplıca kenti olan 
Baden’ ne gidiyo 
ruz. Birçok kente 
veba hastalığından 
ölen binlerce insan 
anısına dikilen veba 
anıtları dikkatimi 
çekiyor. Baden 
kentinde de böylesi 
bir anıtı görüyoruz. 
Bu hastalığın 
nedeni 
çözülemediği için 
Tanrının insanlara 
verdiği bir ceza 
olarak algılanmış 
uzun bir zaman.

Baden 25 bin 
nüfusa sahip güzel 
bir şehir. Caddeleri 
alabildiğine temiz 
ve düzenli. Buranın 
kaplıcalarında 
Beethoven ve

Mozart uzun süre 
kalmış. Bunu 
kaldıkları kaplıcanın 
duvarına asılan lev
halardan öğreni 
yoruz.

Baden şehri 
19.yüzyıldan beri 
operet merkezi 
olarak bilinir. 
Bunun dışında en 
önemli özelliği 
Avusturya’da ilk 
resmi hamamın bu 
kente açılmış 
olmasıdır.

Turizm ve tekstil, 
kentin en önemli 
gelir kaynakların- 
dandır. Buranın II. 
Viyana kuşatması 
sırasında zarar 
gördüğü anlatılmak
tadır.

Ormanların içinde, 
kendini yeşile ver
miş, huzur dolu, 
yaşamaya değer bir 
kent Baden.

SCHONBRUNN 
SARAYI:

Baden şehrini 
gördükten sonra 
çok güzel bir saray 
görüyoruz. 
Schonbrunn 
kraliyet Sarayı. 
Rokoko tarzında 
yapılan bu sarayda 
1400 oda bulun
maktaymış. 
Alabildiğine büyük 
bahçeler ve 
rengârenk çiçekler 
buraya ayrı bir hava 
katmakta. Büyük 
bahçenin iki yanın
da heykeller 
sıralanıyor belli bir 
işlevi üstlenerek.

Bir heykelde, 
oklarla insanların 
öldürülmek 
istendiği anlatılıyor. 
Rehberimize soru 
yoruz, “O günlerde 
veba korkunç bir 

hastalık, bu 
hastalığa yakalan
mış olanlar öidürüle 
rek başkalarına 
bulaştırmaları 
engellenir, diye 
düşünülürmüş. Bu 
heykel de bu olayı 
anlatmaktadır,” 
diyor.

Sarayın içinde 
ayrıca bir müze 
bulunmaktadır. Bu 
sarayın yüz dönüm
lük bir araziye kuru
luğu söylenmekte
dir. Bu saray büyük 
bir ihtişâma sahip 
buram buram tarih 
kokuyor gerçekten 
görülmeye değer. 
Çünkü Avrupa’nın 
en güzel sarayların
dan biriymiş.

Viyana- Bratislava 
ve Budapeşte 
(6.Gün)

Sabah otelde kah? 
valtı yapıldıktan 
sonra aracımıza 
binerek 
Budapeşte’ye 
hareket ediyoruz. 
Yol üzerinde 
Bratislava’yı göre
ceğiz.

BRATISLAVA: 
oiovak'ya

Cumhuriyetinin 

başkenti ve en 
büyük şehridir. 
Tuna nehri kıyısında 
yer alan şehir hem 
Avusturya’ya hem 
de Macaristan’a 
sınırdır. Dünya’da 
iki devlete sınır 
olan bir başkent. 
Şehir çok sayıda 
festivale ve ticari 
sergiye ev sahipliği 
yapmaktadır.

SLOVAKYA: 
“ 5.5 milyon 

nüfusa ve 49 bin 
km kare toprağa 
sahiptir. Başkent 
Bratislava’dır. 
Dağlık ve ormanlık 
bir ülke olan Slovak 
Cumhuriyetinin 
yüzölçümünün 
beşte dörde yakını 
dağlarla kaplıdır.

Ülkenin toplam 
nüfusunun % 
87’sini Slovaklar 
oluşturur.

Geri kalanını 
Macar, Çek, 
UkraynalI, Rus ve 
Romenler oluşturur. 
Slovaklar, İslav 
kabilesinden 
gelmektedir.

1526 OsmanlI 
baskısından 
korkarak Avusturya 
Habsbourg

Hanedanlığı’na 
sığınırlar.

Macaristan ovası 
OsmanlI egemen
liğine geçince 
Slovaklar başkenti 
Bratislava’ya taşır
lar. Bu durum 1848 
yılına kadar devam 
eder.

1918 Birinci Dünya 
Savaşı sonunda 
Slovakya, 
Çekoslavak devleti 
sınırları içine alınır. 
1939 II. Dünya 
Savaşı öncesi 
Almanya’nın 
himayesinde 
bağımsız bir Slovak 
devleti kurulur. 
Ancak bu durum 
pek uzun sürmez ve 
1945-1948 yılların
da yeniden 
Çekoslavakya sınır
larına dahil edilir.
Yıllar içinde 

Çekoslovak ve 
Slovak gerginlikleri 
ve iç mücadeleleri 
yaşanır.

1969’da federe 
cumhuriyet statüsü 
kazanır. 1992’de 
Çek ve Slovakların 
bağımsız birer 
devlet kurma 
görüşmeleri başlar.

Devamı yarın...

Risk Altındaki Çocuklara, "Bir Umut 
Ol Benim İçin" Projesiyle Destek
Bursa Kent Konseyi 
Çocuk Meclisi, 
risk altındaki 
çocuklara yönelik 
başlatılan ’Bir Umut 
Ol Benim İçin’ proje
sine katkı sunarak 
daha iyi bir gelecek 
için çalışmalarını 
sürdürüyor.
Bursa Kent Konseyi 
Çocuk Meclisi, 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Çocuk 
Şube Müdürlüğü ve 
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi ’Bir Umut Ol Benim 

ortaklığında yürütülen İçrn* projesiyle risk

altında olan çocuklara 
drama, resim, afiş 
çalışması, satranç, 
aktif kitap okuma, 
dans ve müzik eğitim
leri veriliyor.
Aday öğretmenler 
tarafından 'Topluma 
hizmet uygulamaları' 
dersi bünyesinde 
verilen eğitimlerde, 
çocukların korun
ması, daha mutlu 
ve sosyal bir 
hayat yaşamalarının 
sağlanması

amaçlanıyor. 
Üniversite öğrencileri 
tarafından Bursa 
Kent Konseyi ofis
lerinde verilen eğitim
lerde, çocuklar hem 
eğlenceli vakit geçir
di, hem de farklı sanat 
alanlarında bilgiler 
öğrendi.
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Semih Pala, 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Çocuk 
Şube Müdürlüğü ve 
Uludağ Üniversitesi

Eğitim Fakültesi 
ortaklığında 
yürütülen 
'Bir Umut Benim 
İçin' projesine 
destek verdiklerini 
söyledi. Toplumun 
yararına olan her 
çalışmada yer aldık
larını belirten 
Pala, risk altındaki 
çocukların ülkeye 
faydalı bireyler 
haline gelmesini 
istediklerini ifade 
etti

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜI-SR AJANS ,
İstiklal

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

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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"LYS’de hata »ok"
ÖSYM, Lisans 
Yerleştirme Sınavı’na 
(LYS) ilişkin puan ve 
başarı sırası hesapla
malarında herhangi 
bir hata bulun
madığını açıkladı. 
ÖSYM, LYS'de puan
ların yanlış hesap
landığına ilişkin bazı 
basın organlarında 
yer alan haberler 
üzerine yazılı bir açık
lama yaptı. 2012 
Yükseköğretime 
Geçiş Sınavı (YGS) ile 
2012 Lisans 
Yerleştirme 
Sınavlarının (LYS) 
değerlendirilmesinde 
Danıştay 8. 
Dairesi’nin kararı 
uyarınca 
Yükseköğretim 
Kurulu’nun 30 Kasım- 
1 Aralık 2011 tarihli 
ve 2011.21.1120 sayılı 
kararı ile yayımı 
uygun bulunan 2012- 
öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Sistemi 
(ÖSYS) Kılavuzu’na 
göre işlem yapıldığı

ÖSYM 
i! LYS

belirtilen açıklamada, 
2012 yılı için yük
seköğretime yer
leştirme puanları 
hesaplanırken 2012- 
ÖSYS Kılavuzu’nun 
değerlendirmeye 
ilişkin hükümlerinin 
aynen uygulandığı 
bildirildi. Kılavuz 
hükümlerinin aksine 
bir uygulamanın söz 
konusu olmadığı 
belirtilen açıklamada, 
şu ifadelere yer 
verildi:

"Tüm sınavlar için 
uygulama esasları, 
başvuru işlemlerinin 
başladığı tarihte ilgili 
kılavuz ile kamuoyu
nun bilgisine sunul
maktadır. LYS’de 
uygulanan testlere 
verilen cevaplar her 
test için ayrı ayrı 
değerlendirmeye alın
mış olup, adayın 
katıldığı her sınavda 
yer alan her test için 
bir standart puan 
hesaplanmıştır.

ÇOBAN 
ABANIYOR
KOYUNLARI MERAYA 

ÇIKARACAK VE 
BAKIMLARINI 
YAPABİLECEK

ÇİFTLİKTE AİLESİ İLE 
BİRLİKTE KALABİLECEK

ÇOBAN ARANIYOR

Müracaat Tel: 
0 542 302 86 08

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. ELİF KESKİN

Adayın katılmadığı 
sınavlarda uygulanan 
testler için ilgili adaya 
standart puan 
hesaplanmamıştır. 
Basında yer alan 
haberler üzerine 
sınav sonuçları 
yeniden incelenmiştir. 
İnceleme sonucunda 
puan ve başarı sırası 
hesaplamalarında 
herhangi bir hata 
bulunmadığı belirlen
miştir. Adayların 
sonuç bilgilerinde 
herhangi bir değişik
lik söz konusu 
değildir. Yerleştirme 
işlemlerinde de 2012- 
ÖSYS Kılavuzu ile 
2012-ÖSYS 
Yükseköğretim 
Programları ve 
Kontenjanları 
Kılavuzu hükümleri 
aynen uygulanacaktır. 
Adayların bu ve benz
eri yanıltıcı haber ve 
yorumlara itibar 
etmemeleri ve tercih 
işlemlerini yapmaları 
önemle duyurulur."

SATILIK DflİBElER
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

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

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

5 YIL TECRÜBELİ 
GIDA SEKTÖRÜNDE DENEYİMLİ

MUHASEBECİ ve 
KAZAN YAKMA YETKİ 

BELGESİNE SAHİP TECRÜBELİ 
BUHAR KAZANI YAKMA İŞİNDEN 
ANLAYAN ELEMAN ARANIYOR 

GÜNGÖR ZEYTİNCİLİK 
Tel: 51414 53 
Fax: 512 20 38

ELEMAN
ATIK YÖNETİMİ 

SEKTÖRÜNDE FAALİYET 
GÖSTEREN FİRMAMIZDA 

İSTİHDAM EDİLMEK 
ÜZERE; E SINIFI SÜRÜCÜ 

BELGESİNE SAHİP
ŞOFÖRLER 

ALINACAKTIR

Müracaat Tel: 
0 224 514 30 07

SAHİBİMDEN SftTIUK
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

BHffl ABONE OLDUNUZ MU?
■Illlllimww ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Emekliye'amorti'gihi zam
İnönü ve Menderes 
dönemini kapsayan 
1980 öncesini tara 
yan SGK ekibi, 
çalışmalarını 
tamamladı.
Yapılan hesaba 
göre 56 bin emek
linin intibak zammı 
10 lirada kalacak. 
SGK kaynakları, 
son yıllarda emekli 
olanların maaşında 
ise 350 liraya varan 
artışlar olacağına 
dikkat çektiler. 
Kamuoyunda inti 
bak zammı olarak 
bilinen, 2000 yılı 
öncesinde emekli 
olan 1.9 milyon 
vatandaşın maaşla 
rında iyileştirme 
öngören düzen
lemeden, yaklaşık 
56 bin emekliye 
‘amorti’ gibi zam 
çıktı.
SGK uzmanlarının 
bugüne kadar yap
tığı hesaplamalara 
göre, 55 bin 966 
emekli veya miras 
çılan 10 liranın 
altında zam alacak. 
Söz konusu zam
ların düşük kalma 
sında çalışma 
süreleri ve primlerin 
de az olması etkili 
oldu, intibak zam
larını hesaplamak

için bir ekip oluştu
ran SGK, zamları 
2013 yılına 
yetiştirmek için 
adeta gece gündüz 
çalışıyor.
Son dönemin 
emeklisine 350 lira 
SGK’nin intibak 
ekibi, İnönü, 
Menderes ve 
Demirel’in 
Başbakanlık yaptığı 
dönemlere ait yani 
1980 yılı öncesinde
ki tüm dosyaları tek 
tek elden geçirerek, 
emeklilerin intibak 
zamlarını hesapladı. 
Bu çerçevede, yak
laşık 850 bin emek
linin intibak zammı 
hesaplandı.
Buna göre 850 bin 
emekliden, 55 bin 
966’sı 10 liranın 
altında zam alacak. 
49 bin emekli ise 
10 ile 20 lira arasın

da, 219 bin kişi de 
50 ile 100 lira 
arasında zam zam
dan faydalanacak. 
Geri kalan 
emeklilerin zamları 
ise 100 lira ile 150 
lira arasında 
değişiyor. SGK kay
nakları, son yıllarda 
emekli olanların 
maaşında ise 
350 liraya varan 
artışlar olacağına 
dikkat çektiler, 
intibak zammı ile 
ilgili bir süredir 
arşiv taraması 
yapan SGK 
görevlileri 1980 
öncesine ilişkin tüm 
dosyaları elden 
geçirdi.
SGK çalışanları 
tozlu dosyalar 
nedeniyle 
çalışmalarını 
maske kullanarak 
yürütüyor.

HMnılılMmıaslııiMı
Eşi vefat etmiş 
kadınlara maaş 
bağlanmasını içeren 
düzenlemeden 
144 bin 594 kadın 
faydalandı.
Eşi vefat etmiş ve 
herhangi bir geliri 
olmayan kadınlara 
ayda 250 TL ödeme 
yapılıyor. Aile ve 
Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, Boğaziçi 
Üniversitesi işbirliği 
ile eşi vefat etmiş 
kadınların mağ
duriyetini gidermek 
adına önceki aylar
da bir çalışma 
başlatmıştı.
2 yıllık ön hazırlığın 
neticesi olan çalış
ma ile herhangi bir 
sosyal güvencesi 
olmayan, nikâhlı eşi 
vefat etmiş kadın
ların mağduriyet
lerinin giderilmesi, 
ihtiyaçlarının temin 
edilmesi hedeflendi. 
Mart ayında biten 
çalışma sonucunda, 
kadınların 2 ayda

Mn te im liiıltita
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kadın istihdamını arttırmak 
için devrim gibi bir çalışma hazırlıyor.
Buna göre, çalışan kadınların 0-5 yaş arasındaki çocuklarının 
kreş parasını devlet üstlenecek. Böylece de kadının çocuklarının 
bakımı nedeniyle istihdam dışına çıkması, işinden olmasının 
önüne geçilecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı 
Aşkın Asan, alt yapı çalışmalarının tamamlandığını, en kısa 
sürede hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi 
Kadınların, devlet tarafından verilecek kreş yardımından yarar
lanmasının tek şartı olarak çalışmaları aranacak. AÇEV, TÜSİAD, 
KAGİDER ve Dünya Bankası’nın katkılarıyla hazırlanan proje 
uyarınca, çalışan kadınlar kreş yardımından faydalanmak için 
aile ve sosyal politikalar bakanlığına başvuracaklar.

bir 500 TL maaş ala
bilecekleri açık
landı. Çalışmanın 
açıklanması ile Aile 
ve Sosyal Politika 
lar Bakanlığı'na 
başvurular başladı. 
Başvuru sahip
lerinin kontrolleri 
yapıldı. Herhangi 
başka bir gelir
lerinin olup 
olmadığı tespit edil
di. 180 bin civarında 
başvuruyu değer
lendiren bakanlık, 
yaklaşık 36 bin 
başvuruyu eledi. 
Başvuru ve değer
lendirmeler sonu

cunda, haziran ayı 
itibarıyla maaş 
bağlanan kadın 
sayısı 144 bin 594'e 
ulaştı. İki ayda bir 
kadınların 
hesaplarına 500 TL 
yatırılıyor. Maaş 
bağlanan kadın 
sayısının giderek 
artabileceğini ifade 
eden bakanlık yet 
kilileri, gelen her 
başvurunun değer
lendirileceğini, eşi 
vefat etmiş ve muh
taç durumdaki her 
kadına maaş 
bağlanacağını kay
detti

" Bursa Serbest Bölge Müdürlüğünce onaylı 
27/02/2012 ■ 8236 tarih ve numaralı Serbest 

Bölge İşlem Formu zayi olmuştur. Hükümsüzdür 
atf " YAZAKİ OTOMOTİV YAN.SAN.VE TİC.A.Ş.
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■M GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155

■ ■ Jandarma İmdat 156
■ Jandarma K. 513 10 55
TT" Polis Karakolu 51318 79

i Gar. Kom.__________513 12 06
1 KAYMAKAMLIK

। Kaymakamlık 513 10 51
" C.Savcılığı 513 10 53

C.Savcı Yrd. 513 29 54
1 Emniyet Müd. 513 10 28
. ___________ULAŞIM___________

Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
* METRO 613 12 12

Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72

■ Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
■ Anıtur 614 47 71

■ Kamil Koç____________ 512 01 63

HASTANELER

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

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

VAPUR-FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 15 45
Beyza Petrol 513 O1 03

M Devlet Hestenesl 517 34 00
•. Sahil Dev. Haet. 513 23 29
' Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68

Tomokay Tomografi 513 65 29
a Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

| _________ TAKSİLER__________

J Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40

. Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

BELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI: 4331 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

■MllM
VENÜS SİNEMASI 
BUZ DEVRİ 4 
11.30-14.00- 
16.00-18.00 

ÖBÜR DÜNYADAN 
11.30-14.00-16.15 
REZERVASYON 513 33 21

CIUŞAVM TUTKU 
SUPERTURK:

13.30-15.30-17.30
19.30-21.30

SEN KİMSİN: 12.00- 
14.00-16.00-18.00-20.30

FETİH 1453:11.30
14.30-17.30-20.30 

Rez. Tel: 51415 00

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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TATİLİNİZİ UNUTULMAZ 
KILMAK İÇİN AKMİ5 SEYAHAT \ 

GEMLİKTE... A
Kıbrıs Turları &■ Kültür Turları
Yurt içi ve Yurt dışı Turları.... PEGASUS

Biz, sizin tatil hayallerinizi gerçekleştirmek için varız... A,RL,MES
Uçaklı tatil paketlerinde Sabiha Gökçen 
Havaalanı Transferlerimiz ÜCRETSİZ!

AKMIŞ SEYAHAT»*
GEMLİK BÜROSU

Ahmet Dural Meydanı AVM yanı 
Tel: 0224 514 63 62 GEMLİK

■ ır-A ■/ E3İI c-r e: A-rm a nı Orhangazi Şubesi Tel: 0.224 573 16 17
UÇAK BİLET SATIŞLARI Kükürtlü Şubesi Tel: 0 224 236 35 45

GEMLİKTE BAŞLADI Bursa Terminal Tel: 0 224 261 $1 42
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Köy Kahvaltısı (O6.oo-24.oö) - Doğal Ürünler ■ Bal-Tereyağ - Köy Peyniri- Köy Yumurtası -I 
Akçaabat Köfte- Saç Kavurma- Tavuk Pirzola - Pide Çeşitleri - Ezo Gelin Çorba - 

Karalahana Çorba- Kuymak - Sahanda Yumurta- Sucuklu Yumurta - Tava Yumurta - 
______ Menemen - Hamsi Köyü Sütlacı -Çay- Kahve - Meşrubat_______________ I

! köfte ye p®e saionu

RAMAZANDA İFTAR 
VE SAHUR YEMEKLERİ 

HİZMETİNİZDEYİZ

MB©

IZMET

. ■ r
Sffjc İŞE ESSİZ VE_

Gemlik Bura Yolu 8. Km. Kurtul Köprüsü başı 
Tel: 0224 522 8138 GEMUK

GemlikKSrfez
• __________________ - ___________________ ■' '_________________________

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
25 Temmuz 2012 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 
bir kişi, bilgisayar alma mese
lesinden konusunda tartıştığı 
annesini bıçakladı. 23 yaşındaki 
genç, annesini bıçakladıktan 
sonra emniyeti arayarak duru
mu bildirdi. Haberi sayfa 3’de

fltatepe Sosyal Tesisleri, 
13 Ağustosla hizmete giriyor 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
yapılan Atatepe Turistik 
Tesisleri’nin 13 Ağustos 
2012 Pazartesi günü 
hizmete gireceği açık
landı. Altepe, Ramazan 
ayında açılış yapma 
sözü verdiklerini hatır
latarak, bu sözü tutacak
larını sözlerine ekledi.
Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

M I Güne Bakış

Gazetecinin Bayramı!..
Meslekte 40. yılını yaşayan bir gazeteci olarak 

hep Gazetecilerin Bayramlarının hangi tarihte 
kutlanacağının ikircikliğini yaşadım.

Sansürün kaldırılışını kimi Basın Bayramı 
olarak kabul ederken, kimi farklı tarihlerde 
Basın Bayramı olduğunu iddia ediyorlar.

Herkes kendine göre bir basin bayramı kut
luyor.

10 Ocak tarihi ise Çalışan Gazeteciler Günü...
Gazeteci Bayram yapabilir mi?
Bence gazetecinin Bayramı olmaz.
Basından sansürün kaldırılması önemli bir 

tarihi olaydır.
Bu basının özgürleşmesi açısından önemlidir.
OsmanlInın son yıllarında bilhassa Abdül 

hamit’in padişahlığı dönemi basının baskı altın
da tutulduğu dönemdir.

Hiçbir gazete sansür kurulunca incelen
meden yayınlanamazdı. Devamı sayfa 4’de

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan sürdürülen 
ıslah ve rekreasyon 
çalışmalarının son 
aşamaya geldiği

Gemlik Çarşı 
Deresi’nin yer altın
dan giden 350 
metrelik kısmı gün 
yüzüne çıkarılıyor. 
Haberi sayfa 2’d e

CHP Lozan’ın 
89, yılını kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe yönetimi, 
Lozan Barış Antlaşması’nın 89. yıldö nü 
münü kutladı. CHP ilçe başkanlığından Lo 
zan Barış Anlaşmasının 89. yıldönümü ne 
deniyle basın bildirisi yayınladı. Syf4’de

Gazeteciler 
Bayramı kutlandı

24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle, 
Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, gazetemi 
zi ziyaret etti. AKP Yönetim Kurulu üyesi 
Aykut Türe ile birlikte gazetemizi ziyaret eden 
Yılmaz, basından sansürün kaldırılmasının 
basın bayramı olarak kabulünün yıldö 
nümunde tüm gazetecilerin gününü kutladı. 
Öte yandan, e-mail ve telefonla da 
okurlarımız Gazeteciler Bayramımızı kutladı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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nitene. yıkımı Haslanan
Çarşı Deresi ni inceledi

Ataieıe Tesisleri. 13 
Ağustos la hizmete lirimi

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan sürdürülen 
ıslah ve rekreasyon 
çalışmalarının son 
aşamaya geldiği 
Gemlik Çarşı 
Deresi’nin yer altın
dan giden 350 
metrelik kısmı gün 
yüzüne çıkarılıyor. 
Başkan Altepe, 
derenin yeraltından 
giden kısmının 
üzerinin açılmasıyla 
hem derenin orijinal 
görüntüsüne 
kavuşacağını hem 
de olası sel baskını 
ve taşkınların da 
önüne geçileceğini 
söyledi. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
beraberindeki 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Bayram Vardar, 
BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı ve 
Fen İşleri Daire 
Başkanı Fehmi 
Ökten ile birlikte 
Gemlik’in Çarşı 
Deresi’nde devam 
eden ıslah çalış
malarını inceledi. 
Proje kapsamında 
dere duvarları 
yenilenirken, taban 
temizlenerek beton
la kaplandı.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Dere kenarı yürüyüş 
yolları ve dinlenme 
alanlarıyla 
donatılırken, dere 
üzerindeki estetik 
ahşap köprüler ise 
estetik görüntü
leriyle ilçeye ayrı bir 
değer kattı. 
Çalışmalar kap
samında Çarşı 
Deresi’nin kanali 
zasyon atıklarından 
arındırıldığını ifade 
eden Başkan 
Altepe, bölgedeki 
kanalizasyonun 
atıklarının merkezi 
sisteme alındığını 
söyledi. 
İlçe meydanına 
kadar üzeri açık 
gelen derenin yak
laşık 350 metrelik 
mesafeyi ise üzeri 
kapalı olarak yer 
altından kat ettiğini 
dile getiren 
Başkan Altepe, 
“Pazar kurulan alan
dan denize kadar 
olan yaklaşık 350 
metrelik kısmın 
üzeri kapalı olduğu 
için yer yer tıkan

malar meydana 
gelmiş. Bu bir taraf 
tan ilçe merkezinde 
pis kokulara yol 
açarken, diğer 
taraftan da olası sel 
baskınlarına da 
vetiye çıkarıyor. 
İklim değişiklikleri 
ne paralel olarak 
normalde 3-5 ayda 
yağan yağmur, 1-2 
saat içinde yağa
biliyor. Böyle bir 
kurumda derenin 
yeraltındaki kısmı 
tamamen tıkanır ve 
ilçenin merkezi su 
altında kalabilir.
Gemlik Belediyemiz 
bu bölümün 
üzerinin açılması 
için çalışmaları 
başlatmış. Biz de 
Büyükşehir ve 
BUSKİ olarak bu 
çalışmaları hız
landırıp, Çarşı 
Deresi’nin bir an 
önce aslına uygun 
olarak, üzeri açık 
şekilde denizle 
buluşmasını hedef 
liyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yapılan 
Atatepe Turistik 
Tesisleri’nin 13 
Ağustos 2012 
Pazartesi günü 
hizmete gireceği 
açıklandı.
Bursa Belediye 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Belediye 
Meclis üyeleri 
Aslan özaydın ve 
Aydın Bayraktar,

BalansarM Parti İM koMhoı

İskele Meydanı’nda 
bulunan 
Galatasaray Parkı 
olarak bilinen yeşil 
alan bakımsızlık 
nedeniyle kurumaya 
başladı.
İDO yazıhanesinin 
arkasından başla
yarak Meyhane 
Sokak’tan Garanti 
Bankası’nın önüne 
kadar uzanan park
taki yeşillikler 
sulanmayınca, kuru
maya başladı.

Ak Parti İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz ve BUSKİ ve 
Belediye daire 
müdür ve amir
leriyle beraber 
Atatepe Tesisleri’ni 
yerinde inceledi. . 
Yetkililerden bilgi 
alan Recep Altepe, 
Ramazan ayında 
açılış yapma sözü 
verdiklerini hatır
latarak, bu sözü 
tutacaklarını sözleri 
ne ekledi.
Yoğun çalışma prog 
ramı arasından 13

Çevrede bulunan 
işyeri sahipleri 
Belediye Park 
Bahçeler Müdürlüğü 
ilgililerinin yeşil 
alanı sulamadığını, 
kendi imkanları

Ağustos 2012 
Pazartesi gününü 
belirleyen Recep 
Altepe, tesisin o 
gün hizmete gire
ceğini söyledi. 
Belediye Başkan 
vekili Refik 
Yılmaz’da, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin Narlı 
Sosyal Tesisleri’nin 
ardından Atatepe 
Tesislerini de yap
tığını vurgulayarak, 
ilçeye hizmet 
yağmaya devam 
ettiğini söyledi.

dahilinde ağaçları 
sulamaya çalıştık
larını ancak bunun 
yeterli olmadığını ve 
çimlerin susuzluk
tan kuruduğunu 
söylediler.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ul i.»i, jjı jm. —i—mîî—5—zz"—aj aimTartıştığı annesini bıcaklafli
Burşş-'pın.v aO-t\ 
Osman gazi ilçesinde 
bir kişi bilgisayar 
alma meselesinden 
konusunda ta rt ı şt ı ğo 
annesini bıçakladı. 
Alemdar Mahallesi 
SöğütSokak 
üzerinde meydana 
gelen ölaydafT&V5 
yaşındaki 4bfâhİlftVÜ2 
K., ile annesi Azi me n 
K. arasında bilgisa-

yar konusunda 
tartışma çıktı. 
Tartışmanın 
büyümesiyle . 
İbrahim K., mutfak
tan aldığı bıçakla 
annesi Azime K.'yi 
sol kolundan bıçak
ladı. Yaralanan anne, 
olay yerine gelen 
112;AbibSfervİ£i i? 3 
Ambulansı ile 
Çekirge Devlet si

Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Annesini 
yaralayan zanlı genç 
ise Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından gözaltına 
alındı. Polise verdiği 
ilk ifadesinde 
İ b ra h i m K.' n i n, \si 
"Annemden rdertünöb 
önce bilgisayar « 
almasını istedim. ; ? 
Ancak bana bilgisa -

yar:almayınca berpJ 
de* anhemibiçak- s m 
ladım" dediği öğre- * 
nildi7slidBY nQb *^0 
Öte yandan
İbrahim K. 919? u ? J? 8 
hakkında yasaklı sit
eye girdiği iddiasıyla 
hakkında işlem 
yapılarak mayıs 
ayı n da bi I g i say a r ı n a 
el konulduğu ortaya, 
çıkti. .«nB\nBB1

Çatıdan düsen işçi öldü
Bu rsa'n ı n N ilÖTerV ’ ' b 
i I ç e s i n d e, fab^v 9Y.
ri kâhl n^yemfekh a n e •n 

î i nşa a11 nda çalışan '£ 
işçi .^âfidâh-dü^erek 
hayatını kaybetfe'31 
N i I ü f e r O r g a n we——
rSanayrBölgçsi'nder—

£ faaliyet gösteren A
3 bir fabriknoşknhstğ
1 yemekhane
z inşaatrnmüstlenen
$ taşeronffirmada JN 

çalışan Azertrvu
—Pufta h(48)rçatrda~'

g es i ni. kaybederek1 
düştü. Ağır aeâuü 
y a ra lana n P u rt u I, 
112JAçil ŞefviS-’ ö J 
Ambulansı ile b;
kaldınIdığlUI üdağ 
Üniversitesî'Tıp J 
Fakültesi

’ a» Hastaneşi'nde J 
i yapılan müdahaleye 
1 rağmen hayatını - ' 

üx kaybetti/' «• ».
1 Olayla ilgili A . inde?
' Cumhuriyet savcılığı 
^^^^irğijr^Tüştuf- 
' ma başlattı. J”| r« a s

BİMgMM
aracabey'e bağ11 . ■
Kedi kaya köyünde t ; 
ja nda rma e kipi er i n i n 
iki kardeşin evine 
düzenlediği j 
operasyonda 1 kilo , 
900 gtjaç^^şrşreje 
beçirçlLQp netdeneleı 
Alın a n b i I g i y e g ö re, 
Kedi kay a köy ü n d e s 
yaşayan Ahmet D.ıs 
İ51) ile Mehmet D.
(56) ka rde şI e ri n —— 
kenevir ektikleri bil- 
gisini alan jandarma 
ekipleri, yaptıkları < 
takip neticesinde iki

BURSA lj 

[| W JAAIOAHMA

M
kardeşin evine ve 
kene vi r ek i I i olan '

tarlaya operasyon 
düzenledi.

%

i GerfçeM^eştİrfleifluıu 
operaşyöndhjd nınn 

ş Ah met Di; ve m 
jMehrhetO.Mhnö nır 
I evlerinde 1 i ki lo 900 
'gram kurutulmU^dq 
esrar maddesi/'b'îr’s^ 

| miktar kenevir töhu3^ 
mujfo&olfiSğcökne nna 
kenevirelegeÇlrrldiPI 
JandarmÜ tarafından 
gözaltına atm an' 
kardeşısTb'ıVârîldik-^ 
lan mahkeme jlr| 
tarafından tutukla
narak Bursa Kapalı 
C eza ev i 'ne ko n u I d u

flniölüme soruşturma
Bursa’da jçâlp- ? ,t göre, 45 yaşındaki
krizi geçîfcjfğÇjJ.Z^ 
düşünülenadamın 
Şüpheli bulunan 
ölümü üzerine 
soruşturma /j. 
başlat^u ub nine: 
Edinilen bilgiye

Hasan Erim, dün 
h evipde anidpn. i

edilen Erim, 
kurtarılamadı.

|J(j rahatsızlandı, h v 
Çağrılan 112 Acil 
Servis ambulansıyla 
Tıpjakültesi 9noaıı 
Hastanesi'ne sevk '

|svjj Kalp kir izi geçirdiği
)g düşünülen Hâşâni

Erirn'inşüpheli/ । 
i9i bulunan öJümÜ39i$a 
, q üzerine soruşturma 
İli başlatıldı.^. /

|| Erirh'injÇesedi,: n s 
S&estafölMîhid eli 
ııesebebiniriitespitP 
Tisiçin otopsiye iz 
njtkaldiriidDxieq ey i 
evOlayla alakalım ne1 
Tsisoru ştuttna.ibeleE 
eysürüyor Jıomıbıs

Bgiinvasam | 
mücadelesivertli
Merkez Osmangazi 
ilçesinde 8 gün)C Q 
önce meydana 
gelen trafik kaza- 
sında ağır 
yaralanan yaşlı

kaybetti.ir,‘‘
Osmangazi ilçesine 
ba ğlFtöö tfi iftâşpahs^ 
Organize Sanâ^W 
Bölgesi’nde r

(DOSAB) 15 
_Tşmıppz'pa rpey- 
’' dâna ğeleh trafik 
. kazasında ağır 
' yabalanan Ahmet
Yılmaz (60), 112 
Acil S e rv i s ekip
leriyle Uludağ 
Üniversitesi Tıp 

— Fakültesi
Hastanesi’hö 
kaldırıldı. ‘ ‘ ' -

tomıcıılııIM

Bursa'mn İnegöl * 
hlçesinde ceviz 
ağacı n d a n d ü şen 
lyaşlı 3datâ$ağıtâsxsc) 
I ya ra I a n d ı i z\^\ ûta
|Edinil^p4bMgjy^».ıüa 
sgöre, İnegöl ilçe-\ ı 
İsine bağlı Atbnshm? 
|Karagölet köyünde 
ta r I ası n da bulun an 
ceviz ağacına çikân 
^Remzi Coşkun (62L 
^dengesini kaybed-. 
erek ağaçtan ' \ 
düştü. Düşme ™$ 
jsönÛ^îPWğİP

" yârâTanân Remzi ; 
Coşkun'a ilk mildW1 
haleyi olay yerine 
gelen sağlık ekipleri 
yaptı. Ambulansla =

v İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil : j$0 
Servisi'ne kaldırılan 
yaralı, burada _ 
yapılan müda- \ 
halenin ardından ■

, .müşahede altına 
İsxÖ s

Olayla ilgili gerekli 
^laHkıÇ^tm şürdüğu 

belirtildi.

KALİTELİ KAŞELER ti 
y’ UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDe TESLİM EDİLİR

MATBAACILtKs\¥AYINClLlK-REKLAMClLlK
İstiklal Caddesi Bora Sokak No t 3/B GEMLİK

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gazetecinin Bayramı!..
Basının özgür olması için gazetecinin ve gaze te 

lerin ekonomik özgürlüğü olması gerekir.
OsmanlI döneminde de, Cumhuriyet döneminde 

de, basın sürekli iktidarların baskısı altında, iktidar 
yanlısı yapılmak istenmiştir.

Muhalif basının yaşam damarları hep kesilmiş, 
olmadık belalar başlarına gelmiştir.

Tek parti döneminde basın baskı altında tutulmuş, 
DP döneminde bu baskılar daha da arttırılarak sür
dürülmüş, gazeteciler hapislerde sürüm sürüm 
süründürülmüştür.

1960'dan sonraki yıllarda da değişen bir şey 
olmamış.

AP ve DYP iktidarları kendi yandaş basının yarat
mış, onlara özel kağıt tahsisleri vermiş, hatta daha 
da ileri giderek, İLKSAN olayında olduğu gibi, arsa 
kapatan basın patronlarının arsalarını kamu kuru- 
Ilımlarına yüksek fiyatla satılmasına imkan sağlan
mıştır.

Zamanın Başbakanı Süleyman DemireTin, 
"Şartımsa ben sattım” sözü hala kulaklardan silin 
memiştir.

O devri, 12 Eylül darbesi izlemiş, sansür bu kez 
OsmanlI dönemini aratmamıştır.

1981 yılında el dizgisiyle hazırladığımız gazete 
lerin bir tanesini basar, sansürden sorumlu Albay’ 
ın evine veya şimdiki Şirin Plaza'da bulunan Askeri 
Garnizon’da nöbetçi Başçavuşa inceletmeye götü 
rürdük.

Beğenmediği haberi çıkarmak zorudaydık.
O boşluğa matbaamıza ait reklamı koyarak doldu

rurduk.
Gazeteyi boş sütunla çıkarmakta yasaktı.
12 Eylül’de, Gemlik Körfez Gazetesi rahmetli 

Yılmaz Akkıhç’ın “Susmak" adlı bir yazısı nedeniy 
le, darbeciler tarafından 4 ay süreyle kapatıldı.

Gölcük Askeri Sıkıyönetim Mahkemesi’nde
Yılmaz Akkıhç ağabeyimle yargılandık.

Yargı süresince gazetemiz çıkmadı.
O günlerde Anadolu Basınında ilk kapatılan ga 

zete Gemlik Körfez oldu.
Yargılama sonunda aklandık..
Sonra, Özal dönemini yaşadık.
Özal, dönemi gazetecilerin satın alındığı, özel 

uçaklarla dünya turlarını götürüldüğü, gazetecilerin 
pantonları için ihale takip ettiği yıllar oldu.

Şimdi ise o günleri mumla arıyoruz.
AKP iktidarı, gazetecilere cumhuriyet tarihinin 

uyguladığı en büyük baskıyı uyguluyor.
Ikitarını sürdürebilmesi için yarattığı ve beslediği 

yandaş basın ile toplumu uyutuyorlar.
Muhalefet eden gazetecileri patronlarına kovdu

ruyorlar. Kovmayanlara ise devletin her türlü gücü 
nü gösteriyorlar.

Doğan grubunun başına gelenler ortada.
AKP’yi eleştiren Emin Çölaşan, Bekir Coşkun, 

Özdemir Ince, NTV de Can Dündar, Uğur Dündar, 
Yeni Şafak’tan Ali Akel işten atıldılar.

Kovulmalar devam ediyor.
Basının Amiral Gemisi diye anılan Hürriyetin 

Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök makamın
dan oldu.

Ya! Oda TV. davasındaki tutuklamalar...
Nedim Şener, Ahmet Şık ve diğerleri Mustafa 

Balbay, Mehmet Haberal, Barış Pehlivan, Mehmet 
Yıldırım, Doğan Yurdakul, Tuncay Özkan, Müesser 
Yıldız, Yalçın Küçük’ün başına gelenler...

Cezaevleri tutuklu gazetecilerle doluyken, gaze te 
lerinde hükümeti eleştirdikleri için kovulan ve işsiz 
kalan gazetecilerin her gün arttığı bir Türkiye de, 
hangi basın bayramından söz ediyorsunuz.

İktidarın düstüru,"Ya taraf olacaksın, ya bertaraf."

CHP Lozan’ın 89. yılını kutladı
Cumhuriyet Halk^ 
Partisi İlçe yönetimi, 
Lozan Barış Antlaş 
ması’nın 89. yıldönü 
münü kutladı. 
CHP'den yapılan 
açıklamada şu 
görüşlere yer verildi: 
“Binbir emek ve çile 
ile kazanılan Kurtu 
luş Savaşımız’dan 
sonra başta Mustafa 
Kemal Atatürk, 
İsmet İnönü ve diğer 
silah arkadaşlarının 
bu başarılarını taç
landıran, milletimizin 
acılarını hafifleten, 
tam bağımsızlığımı 
zın gerçekleştiği, 
Misak-ı Milli sınır
larımızın çizildiği, 
OsmanlI’dan 
sırtımızda kambur 
olan Kapitülasyon 
lann kaldırıldığı ve 
daha da önemlisi 
yeni Türk Devletinin 
uluslararası alanda 
kabul edildiği, tari

M ItilHiı siaıUııaa hislıüııft ılağıtıltlı
Gemlik Ülkü 
Ocakları, Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan Ramazan prog 
ramları dâhilinde 
kurulan kitap stant- 
larının bulunduğu 
Ramazan çadırla 
rının önünde bu kez 
de Püskevit ikramı 
yaptılar. 
İftar sonrası İskele 
Meydanının ve stant- 
lann en yoğun oldu 
ğu saatte gerçek
leşen ikram Gemlik

Belediııe persenellne lltar «emeği
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
11 Ayın Sultanı 
Ramazan Ayı Etkin 
likleri kapsamında 
organize ettiği iftar 
yemeklerini sürdürü 
yor. Cumartesi gece
si iskele 
Meydanı’nda Gemlik 
halkı ile birlikte iftarı 
açan Refik Yılmaz, 
önceki akşam da 
belediye personelini 
iftar yemeğinde ağır
ladı. Belediye Baş 
kan Yardımcıları 
Muharrem Sarı, 
Mehmet Çelik ve 
Nazmi Koçak’ın yanı

himizin en önemli 
dönüm noktaların
dan olan Lozan 
Antlaşması’nın ka 
bulünün 89.yıldönü 
münü, emeği geçen
leri saygıyla anarak 
kutluyoruz. Lozan 
Antlaşmasının 
önemi 1- Türkiye 
uluslararası ilişkiler 
de eşit şartlarda 
temsil edilmiştir. 
2-Osmanh Devleti 
uluslararası sahada 
hukuken sona ermiş 
tir. 3- Misakı Milli bü 
yük ölçüde gerçek
leşmiştir.
4- Asırlarca Avrupa 

halkından da ilgi Gemlik Ülkü Ocak 
gördü. lan Başkanı Mehmet

sıra daire müdür ve 
amirleriyle birlikte 
tüm çalışan personel 
ve eşleri ile çocuk
larının katıldığı 
yemek büyük ilgi 
gördü. Yemekte 
Belediye Meclisi ve 
İl Genel Meclisi 

hların peşinde koş
tukları "Şark Meşe 
leşi" (Türkleri Ana 
dolu’dan ve Avru 
pa’dan atmak proje
si) iflas etmiştir.
5- Ermeni ve Rum 
iddiaları ortadan 
kalkmıştır.
6- Türk dış poli
tikasın esasları belir
lenmiştir.
7- Kapitülasyonlar 
kaldırılarak ekono 
mik bağımsızlık 
sağlanmıştır.
8- Lozan’dan sonra 
batılı ülkelerle ilişki 
ler yumuşamaya 
başlamıştır.

üyeleri de yer aldılar. 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde düzen
lenen Belediye 
Personeline yönelik 
iftar yemeğinde 
konuşan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, tüm çalışan

9- Türk milletini 
adeta esir eden 
Mondros ve Sevr 
antlaşmaları geçer
siz kılınmıştır.
10- Bağımsızlık mü 
cadelesi veren pek 
çok devlete ışık tut
muştur.
11- Geçerliliği günü 
müze kadar süren 
yüzyılımızın en uzun 
süreli barış antlaş
masıdır. 12- Siyasi, 
sosyal, hukuki ve 
kültürel alanda 
yapılacak devrimler 
için uygun ortam 
oluşturmuştur.
13- I.Dünya savaşını 
sona erdiren son 
barış antlaşmasıdır" 
lozan antlaşmasın
dan sonra bugün ya 
şadığımız Türkiye 
devleti ortaya çık
mıştır. Bunu bizlere 
sağlayanlara minnet
tarız, teşekkür edi 
yoruz."

Emin özcanbaz, 
Gelenekten gelen bir 
yapı olduklarını 
belirterek, Ramazan 
adetlerimize sahip 
çıkmak ve paylaşım- 
cılık ruhunu yaşat
mayı görev addettik
lerini söyledi. 
Gemlik ülkü Ocak 
lan olarak bu tarz 
benzeri faaliyetler ile 
‘gelenekten gele
ceğe’ sloganıyla 
devam edeceklerini 
sözlerine ekledi.

ların Ramazan ayını 
kutladı. Gemlik 
Belediyesi’nin gün 
geçtikçe büyüyen ve 
gelişen güçlü bir 
belediye olduğunu 
vurgulayan Refik 
Yılmaz, çalışanlarına 
teşekkür ederek, bir
lik, beraberlik, 
kardeşlik ve 
dostluğu pekiştiren 
bu tür organizasyon
ları devam ettirecek
lerini kaydetti. 
Gecenin duasını ise 
il Genel Meclisi 
Üyesi Ercan 
Barutçuoğlu yap- 
vrdı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Süleyman derIn »0.532 224 42 66 = 0.224 SİS 10 11

40 YILLIK TECRÜBEMİZ İLG HİZMETİNİZDEYİZ
I

►>>>>> TÜRKİYE'NİN EN UYGUN VE KALİTELİ 1 
£||g99 DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA... 
PHHM DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ...
EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR... <

M®İ€.Qjans
WTBMCILIK - REKLAMGUK ■ ORGANİZASYON VE TWIN

istiklal Cad. Bora 5ok. 5tûdyo Prestij yanı 

Tip: 5/ B Tel: (0,224) 513 96 85 GEMLİK

FATURA
S€VK İASALİYSİ

TAŞIMA İRSALİY€Sİ 
s/ KARTVİZİT &KAŞ€ 

.✓ H€DİV€LİK €ŞYA 
s/ KATALOG 

</CkTİŞL€Aİ

^DAV€TİY6 
y DÜĞÜN & NİŞANDUGUN & NİŞAN 
y SÜNNCT AÇILIŞ | < / 

^ORGANİZASYON lUfc; 

yPLAKCT&KUPA
^D€RGİ, KİTAP 
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Grupyemekleri için lütfen rezervasyon yaptırınız.

Kışı Bası
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S
^a^LFUtda cdabahk l^di 

ramazan, adılda da ddalt.

yis gibi kokusuyla tereyağlı 

ve et çeşitleri m İ7İe vavaai-avAa 

l'ii'zmetini'zdeyi'z.

Ramazan Menusu

Mis Kokulu Ramazan Pidesi

ÇORBA
Eşsiz lezzetiyle balık çorbası (Alternatif olarak mercimek 

yada domates çorbası sunulacaktır.)

ARA SICAK
Güveçte tereyağlı, kaşarlı mantar

SALATA
Mevsim salatası

ANA YEMEK
Fırında, ızgarada yada tavada alabalık (Alternatif olarak 
köfte, tavuk seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.)

TATLI
Güllaç-Sufle-Dondurma-Kazandibi

İÇECEK
Meşrubat Çeşitleri

Not: Sınırsız Çay, kahve ikramımızdır.

o

ISTA pm ACM BOKKÇSI 
Ahmet Dural Meydam’nda hizmet verirken Gemlik Belediyesi 

tarafından yıktırılan USTA ELLER ACAR BÖREKÇİSİ 
yeni yerinde Gemliklilerin hizmetine girdi

ÖZEL GÜNLERİNİZ 
İÇİN SİPARİŞ 

KABUL EDİLİR

Demlrsubaşı Hah. Mesudiye 5ok.
CIU5 AVM yanı No:5 GEMLİK
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VİYANA (Sanatın, öncelikle müziğin başkenti) 6
Dünden devam ...

1993’te Slovakya 
bağımsız bir devlet 
statüsüne kavuşur 
ve ayni zamanda 
2004 yılında hem 
Nato’ya hem de 
Avrupa Birliğine 
katılır.”

İktisadi durumunu 
1949’dan sonra 
Sovyetler Birliği 
örneğine uygun 
biçimde geliştirmiş, 
ağır sanayi ve silah 
sanayiye 
yönelmiştir. Kimya 

sanayi de zaman 
içinde önem kazan* 
mıştır. Tarım da 
büyük önem kazan
mış, buğdaygiller 
ve çeşitli sebzeler 
yetiştirilmektedir. 
Ormanlık alanlar 
turizm amaçlı kul
lanılmaktadır.

Bratislava, çok 
şirin bir kent. 
Sabahın erken saat
lerinde gitmemize 
karşın turist gru
pları sokakları can
landırmıştı.

Tarihî yapıları,

kiliseleri ve ilginç 
heykelleri turistlerin 
ilgisini çekmekte.

Kentin görülmeye 
değer güzel bir 
meydanı var, orayı 
görüyoruz.
Meydana çıkan cad
delerde tarihi 
yapılar kendini gös
teriyor. Pek çok tu 
ristin bu güzellikleri 
görmek için akın 
akın geldiği 
gözleniyor.

Kente girerken 
yüksekçe bir tepede 
yeşillikler içinde

kaleyi görmekteyiz. 
Bratislava, 
Slovakya’nın kültür 
ve turizmi açısından 
büyük önem 
taşıyan başkenti.

Toplu konutlar 
kentin girişinde 
kendini gösteriyor. 
Bunun yanında 
modern yapılardan 
da söz edebiliriz.

Kent iki bölüm
den oluşur:

Eski kent ve yeni 
kent. Komünizm yıl
ları ve sonrası diye 
iki bölüme ayırmak 
da mümkün. 
Komünizmin 
ülkenin kalkın
masında olumlu 
etkileri olduğunu 
öğreniyoruz.

Tuna nehri geçtiği 
yerleri ihya etmiş. 
Burada da Tuna’nın 
çevreye kattığı

güzellikler anlatıl
maya değer.
Bratislava’nın nehre 
yakın kısmı park 
şekline 
dönüştürülmüş, 
küçük dükkânlar 
turistleri bekliyor. 
Belli yerlere 
heykeller yerleştir
ilmiş. Yorulduğunuz 
zaman dinlenebile
ceğiniz banklar 
karşınıza çıkıyor.

Nehir nedeniyle, 
taşımacılık sek
törünün geliştiğini 
görmekteyiz. Ülke 
ormanlık bir alana 
sahip olmasına 
karşın tarım arazi
lerinin de varlığın
dan söz edebiliriz.

Bratislava, 
kendine özgü güzel
likleri nedeniyle 
görülmeye değer 
şirin bir kent.

LOKANTALAR: 
Prag ve Viyana’da I 

kaldığımız günlerde 
yemek sorunu 
yaşamadık. 
Sevindirici bir sap
tama yapalım, git
tiğimiz bu kentlerde 
Türk lokantalarının 
olduğunu rehberim
iz söyledi, yerini de 
tarif etti.

Bu durum bize 
rahatlık sağladı.

Türkler Dünya’nın 
dört bucağına 
dağılmış. Bu neden
le yemek derdiniz 
olmuyor. Size 
uygun mutlaka 
yemek bulabiliyor
sunuz.

Türk lokantaların
da dil sorunu da 
yaşamıyorsunuz. 
Midenizin bozulma 
endişesi de yok. 
Tadını bildiğiniz 
yemekler sizi bek
liyor.

İnan TAMER

Saygıdeğer okurlarım, 
Merhaba I
18 Temmuz Çarşamba 

günü akşamı, eşim ile 
Karacaali Köyü İzcilik 
Kampı’na doğru yürürken 
Belediye Başkan Vekili 
Sn. Refik Yılmaz’da İzcilik 
Kampı’na geliyordu özel 
arabasıyla. Selâmlaştık. 
Arabasından eşi ile birlik
te indiler, bizlere yönele 
rek, ellerimizi uzatarak 
tokalaştık, hal hatır sor
duk.

Sn. Refik Yılmaz, 
Belediye olarak Ramazan 
münasebetiyle çeşitli 
etkinlikler düzenledikleri
ni, benim de Gemlik’te 
eski ramazanlara ait 
anılarımı dile getirmemi 
rica ettiler.

Düşündüm. Yapacağım 
konuşma belirli sayıda bir 
katılıma olacak. Sözler 
unutulacak. Yazarsam 
daha geniş bir kesim bil
gilendirilecek, anılar yazılı 
metin olarak bizden 
sonra gelecek kuşaklara 
da aktarılmış olacak. 
Umarım Sn. Refik Yılmaz 
bu düşünce ve kararımı 
paylaşacak, beni 
anlayışla karşılayacaktır.

Efendim, eski 
Ramazanlar, Berat Kandili

RAMAZAN ANILARI (1)
ile başlardı. Mahallenin 
çocukları olarak o gece 
toplanır, ellerimizde fen
erlerle kapı kapı 
dolaşarak şu beyit! okur
duk: “ŞIRAN, ŞIRAN 
ŞİŞLER, İŞTE DE GELDİ 
DERVİŞLER, 
DERVİŞLERİN KARNI AÇ, 
BİR PARÇACIK MUM 
İSTER, YAĞ PARASI, 
MUM PARASI, AKŞAM 
OLDU KANDİL PARASI”. 
Mahalle sakinleri bizlere 
beşer, onar kuruş verirdi, 
toplanan paralar 
bölüşülürdü. Bizleri 
dikkate almayanlara ve 
para vermeyenlere ise 
hep bir ağızdan “ KAPI 
ARKASINDA TEZEK, BEŞ 
PARA VERMEYEN KOCA 
P.....K” diye bağrışırdık.

Ramazanın gelişinin bir 
başka nişanesi 
analarımızın mahalle 
komşuları ile imece usulü 
Ramazan yufkaları 
pişirmesi, erişte kesmesi, 
kuskus ve tarhana 
kalburlamasıydı.

Biz çocuklar dört gözle 
beklerdik gelsin Ramazan 
da, KARTALAÇ (Ramazan 
yufkasının ilk nemli 
pişkin hali) yiyelim. 
Kartalaçlara yağ sürülür, 
peynir döşenir, bizler

büyük bir iştahla yerdik, 
bir daha versinler diye 
analarımızın, teyzeleri 
mizin gözlerine bakardık, 
tabii yaz Ramazanlarında.

Kış Ramazanları daha 
bir sönüktü. Yağmur, kar, 
zeytin zamanı...

Herkes zeytin ürünü 
hasadı ile uğraşırdı. 
Mahallenin yaşlıları, 
komşu çocuklarına bakar, 
yemek yapar, varsa olanı 
ısıtır, sobaları yakar, iftar 
sonrası zeytin seçmeye 
gidilir, bizlere de kebap 
kestaneler, demli çaylar 
ikram edilirdi.

Biz çocukların en çok 
merak ettiği Ramazan 
topunun hazırlanmasını 
izlemek, patlatıldığını 
görmekti.

Çocukluk yıllarımda iftar 
ve sahur topu şimdiki lis
enin bahçesinden atılırdı.

İlk topçu rahmetli 
Tenekeci Mehmet 
Karagöz imiş, ben 
yetişemedim.

Sonra rahmetli Mehmet 
Gürbüz’ ün babası ve 
daha sonrası itfaiye 
şöforü Onbaşı Kazım 
Efendi idi.

Elimizde iftariyeler 
topun bir an önce patla
masını arzulardık.

Vakit bir türlü geçmezdi. 
Vakit gelip top 
ateşlendiğinde “top pat
ladı, top patladı” nidaları 
ile koşa koşa evlerimize 
döner, sofraya otururduk.

Çocukları oruca alıştıra- 
bilmek için, teşvik olarak 
ebeveynleri tarafından 
küçüğün tuttuğu oruç 
satın alınır, büyükler 
günahlarının af edileceği 
inancı ve umudu ile 
oruçlu çocuğu sırtında 
bir aşağı bir yukarı 
gezdirir dururdu.

İftar sonrası çocukluk 
arkadaşları olarak 
toplanır, her gece bir 
başka camiye teravih 
namazına giderdik. 
Teravih’de en büyük 
merak hoca efendinin 
veya cemaatten ya da biz
den birinin şaşırıp rukuya 
yönelmesiydi. Böyle bir 
durumda tabi namaz 
sonuna kadar kıkır kıkır 
kıkırdamalar...

Eski yıllarda Gemlik’ in 
iki davulcusu vardı. 
Kumla Caddesinden Lise 
Caddesine kadar Davulcu 
Hafız; Lise Caddesinden 
Hamidiye Mahallesine 
kad^r Davulcu Ali Efendi’ 
ler.

Davul çalma talimleri 
Ramazana bir iki ay kadar 
evvelinden başlardı. 
Davulcular kimi kapıların 
önünde davul çalıp, mani 
söyleyerek bahşiş toplar
lardı.

Bir keresinde Davulcu 
Hafız ve Davulcu Ali 
Efendi’ yi kim daha hızlı 
çalıp hedefe varacak diye 
yarıştırmıştık.

Davulcu Hafız Efendi 
şişman, kısa boyuna ve 
göbeğine rağmen yarışı 
kazanmıştı.

Çarşı Cami imamı rah
metli Hafız Kani Selçuk 
amcamız, her gece tera 
vih namazlarını ayetlerin 
son tümcelerini tekraren 
namaz sonuna kadar oku
yarak, cemaatin huşu 
içinde namaz kılmasını 
sağlardı.

Ramazanların tek 
eğlencesi kahvehanel
erde geceleri oynatılan 
tombalaydı.

Tombalayla Kızılay 
Derneği de gelir elde 
ederdi.

Kerim Bey’in kahvesi 
işletmecisi Necati Arca, 
Ferah Kahvesi sahibi 
Abdullah Gürle, 
Balıkpazarında Ahmet 
Şengül’ ün kahvesinde 
tombala oynanır, ortaya 
konulan çeşitli hediyelik 
eşyalar sahiplerini bulur
du.

Rahmetli Leblebici 
Tayyip Ağa (Tokgöz) 
şakacı, hoş sohbet bir 
zattı.

Tombala oynamak 
tutkusuydu.

Teravih öncesi oynadığı 
kartelada elindeki numara 
açık.

O sırada yatsı ezanı son 
buluyor, camiye yöneliy
or, imam efendi okuduğu 
ayette “ Ellezine...” 
dediği an birden tombal- 
aaaaaa diye haykırdı der
ler, bilmem sahi bilmem 
şaka, dostları arasında 
söylenir dururdu.

Devamı yarın...
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Bursa Valiliğince 
hazırlanan ,rHerkes 
için mahallinde ücret
siz yaz spor okulları 
projesi”. Yıldırım Vali 
Orhan Taşanlar 
İlköğretim okulü spor 
salonunda Vali 
Şahabettin Harpüt 
tarafından başlatıldı. 
Projenin açılışına Vali 
Yardımcısı Mustafa 
Güney, İl özel idaresi 
Genel Sekreteri Bilal 
Çelik, Yıldırım 
Kaymakamı Mehmet 
Yapıcı, İl Milli Eğitim 
Müdürü Atilla Gülsar, 
Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Süleyman 

i Şahin ve Yıldırım İlçe 
\ Milli Eğitim Müdürü 
I Sebahattin Gencer 
katıldılar.
Valilik tarafından 
hazırlanan 
Osmangazi, Yıldırım, 
Nilüfeşr ilçeleri; kap- 

jsamında 41 öğret- 
* men, .11 antrenör kon-

i ıslîuno^ ulgoT

trolünde toplafndaps>i 
1189 çocuğuri katıia>e! 
cağı herkes için 3 nsb 
mahal I i nde, üçretşiz 
yaz spor pkuilarjjpro-; 
jesi ekpn^k^yMi

okula gitmeyen > • 
çocuk ve gençler, 1 ?

Eğitim Müdürlüğünün* 
kont rol ünde gerçek-1 ü 
leştiritenı proje52 iayvn 
bölgede sâyniandaiHîo 
hayata geçirip neığö 
Vali Şahadettin snuT
Hârpüt Yaz doÎByışjy^y 
la bffmgmizâıbiu , q 
bütün
tatile gıraı/Tatn™ ?öğrenciler, otistik ve 

spastik engelli öğren
ciler devlet koru- 
masmda bülunân'^'T^n^v^oVeT^Inde ya LIırciara
Ç^cuklâ^WfBâSığh},1 '5daîb^ka yanlış yer- 91. .u K a 
açıklandı. Bursa İl qoi qî|§öf^wfuı^^®O^| 
özel İdaresi ve İl Milli; g Zamanlarını heder

ÇOBANA 
ABANIYOR
KOYUNLARI MERAYA 

ÇIKARACAK VE 
BAKIMLARINI 
YAPABİLECEK

ÇİFTLİKTE AİLESİ İLE 
BİRLİKTE KALABİLECEK 

ÇOBAN ARANIYOR

Müracaat Tel: 
0 542 302 86 08 

Vestel VS 6000-T JD 000023654 mark^&^X^Woo® 
Hülya Güler Adi Ortaklığına ait yazar kasamızın ruhsatı 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
HÜLYA GÜLER ADİ ORTAKLIĞI 44904939TÖT

m Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. MEHDİ ADIYAMAN

W Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. AHMET TOZLU

etmeşi ğeğil. Çocuk- . 
larimi^O^^MQ 
terinde kendi istekler
ine göre onları 
geliştirfH6k{'öhtâHıe;^?l 
meşgul etrâeKdhlia rin-' 
değişik spor da Harın- I i 
da futbol, basketbol, 
voleybol, ;ten 1$ veya 
meslek kursiarıyl^byh 
ç oç uklar ı n .yar rn^^-n 
minr doldurç^afoY^öp 
böyiece McuKlajİL-ıK 
hem kendim T’ . \ .
gel işti rmol^rîh j sâ^W- ' 
mâk.them onîâYil^DŞŞV 
vakitlerini y^niış^er305 
lerde ğeçirmeldrlnîilsn 
önleme&ş çdçûtöermög 
larımızın geleceklerini s 
aydınlatmakıbetorolfiöp 
dan valiliğimizjn>4np>l 
düzenlediği bü orga-u

çocuklarımızın sokak
larda işsiz güçsüz

nizasyonğa, buğünea! 
kadar 52 değişik _ 
kurslarda 1200^ 
civarındakiçocuğu-

katılımı sağlanmıştır
dede... «'A . ı- < ; -

i
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BÜHÂR KAZANI YAKMA İŞİNDÖi;- 
ANLAYAN ELEMAN ARANIYOR 
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MiifelMilinıııııiı'iiM
Türkiye’de yılın ilk 
yarısında günde 
ortalama 728,8 
milyon lira vergi 
ödendi.
Maliye Bakanlığı 
verilerinden yaptığı 
hesaplamaya göre, 
Ocak-Haziran döne
minde Türkiye 
genelinde 131 mil
yar 182 milyon 838 
bin lira vergi top
landı. Bu şekilde 
her gün ortalama 
728,8 milyon lira, 
her saat 30,3 milyon 
lira, her dakika da 
506 bin 107 lira, her 
saniye de ise 8 bin 
435 lira vergi öden
di.
2011 yılının ilk 
yarısında toplanan 
vergi geliri 122 mil
yar 729 milyon lira 
olarak gerçekleşti. 
Bu yılın ilk 6 ayında 
ise geçen yılın aynı 
dönemine göre 
vergi gelirinde 
yüzde 6,9 artış 
yaşandı.
Bu yılın ilk yarısın
da özel tüketim ver
gisi gelirleri 31 mil
yar 347 milyon 657 
bin lira olarak belir
lendi. Bunun 15 mil
yar 530 milyon 825 
bin lirası petrol ve 
doğalgaz ürün
lerinden, 3 milyar 
725 milyon 593 bin 
lirası motorlu taşıt
lardan, 2 milyar 178 
milyon 824 bin lirası 
da alkollü içkilerden 
alındı. Yılın ilk 
yarısında tütün 
mamulleri için 8 mil

yar 753 milyon 417 
bin lira, dayanıklı 
tüketim ve diğer 
malları kullananlar 1 
milyar 51 milyon 
928 bin lira, kolalı 
gazozlar için de 107 
milyon 70 bin lira 
ÖTV ödendi.
Söz konusu 
dönemde finans 
kuruluşlarıyla işi 
olanlar her gün 
ortalama 14 milyon 
555 bin 483 lira 
banka ve sigorta 
muameleleri vergisi 
yatırırken, cep tele
fonu kullananlar da 
özel iletişim vergisi 
olarak her gün orta
lama 12 milyon 124 
bin 17 lira ödedi. 
Günde ortalama 85 
milyon 416 bin 772 
lira KDV ödendiği 
ilk 6 aylık dönemde, 
şans oyunları da 
devlete günde 1 
milyon 867 bin 755 
lira şans oyunları 
vergisi kazandırdı. 
Hazine’ye harçlar
dan giren günlük 
para ise 26 milyon 
882 bin 500 lira 
olarak hesaplandı. 
Ocak-Haziran döne
minde toplam 2 mil

yar 774 milyon 24 
bin lira ceza uygu
lanırken, günde 
ortalama kesilen 
ceza miktarı 
15 milyon 
411 bin 244,4 lira 

oldu.
Vergi kaçıranlara 1 
milyar 594 milyon 
49 bin lira cezanın 
yazıldığı 6 aylık 
dönemde, idari para 
cezalarının toplamı 
da 996 milyon 136 
bin lirayı buldu. İlk 
6 ayda 116 milyon 
788 bin lira yargı 
para cezası, 67 
milyon 51 bin lira 
da diğer para 
cezaları toplandı. 
Söz konusu 
dönemde 42 milyon 
767 milyon lira 
trafik para cezası, 8 
milyon 478 bin lira 
çevre idari para 
cezası kesildi.
Kamu bankaları 
temettü geliri 5,9 
milyar lirayı buldu 
Bütçe verilerine 
göre, Ocak-Haziran 
döneminde kamu 
bankalarından elde 
edilen temettü geliri 
5 milyar 858 milyon 
823 bin liraya ulaştı.

L

TBMM, Meclis'te 
çalışan personelin 
maaşlarına ilişkin 
skalaları ve aldıkları 
net maaşları açık
ladı.
Meclisin yeni teşki
lat yasasıyla danış
man maaşları 4 bin 
60, sekreter maaşı 3 
bin 566, şoför 
maaşı da 3 bin 87 
TL olmuştu.
Yükselen bu 
maaşlar diğer kamu 
kurumlarında tartış
ma konusu olurken,, 
aynı teşkilat 
yasasıyla siyasi 
parti grupları ile 
diğer birimlerde 
çalışan personelin 
maaşları arasında 
uçurum oluştuğu 
ortaya çıktı.
HİZMETLİ MAAŞI 3 
BİN 890 TL 
Parti gruplarında 
çalışan ilkokul 
mezunu hizmetlinin 
maaşı net 3.890 TL 
oldu. Meclis'te diğer 
birimlerde aynı işi 
yapan hizmetliler 
ise 2.637 TL alıyor. 
Meclisin siyasi

1 kuruş için haciz gelebilir!
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi toplama "performansına 
bakarak" sicillerini belirleme uygulamasına geçtiklerini açıklayın
ca, borcun ne kadar olduğuna bakılmaksızın tüm vergi dairesi 
başkanları geçmiş defterleri açıp vatandaşa borç çıkarmaya 
başladı. Habere göre Vergi Dairesi başkanlıklarından vatandaşa 
görderilen yazılarda, miktarı, nedeni belirtilmeden, "vadesi geçen 
ödenmeyen borcunuz tespit edilmiş olup söz konusu borçlarııza 
yönelik tahsilat çalışmaları başlatılmıştır" denildi. Kayıtların hatalı 
olduğununun düşünülmesi halinde ödendi makbuzlarının vergi 
dairesi müdürlüklerine iletilmesi istendi ve "Aksi takdirde haciz 
kaçınılmaz hale gelecektir" uyarısında bulunuldu.

gruplarında görev 
alan hizmetliler, 
daire başkan ve 
yardımcılarından 
sonra geliyor, 
şefleri bile geçiyor. 
Sağlam'ın verdiği 
bilgiye göre 
TBMM'de norm 
kadro çalışması 
sonucunda 1502 
fazla personel tespit 
edildi. Bu çalış
madan sonra da 
703’ü kadrolu 64'ü 
geçici personel 
olmak üzere 767 
kişi emekli oldu. 
NORM FAZLASI 
KADRO 
Sağlam norm 
fazlası personelin 
başka kurumlara

gönderilmeyeceğini 
de, "Norm fazlası 
görülen personelin 
kurum dışına gön
derilmesi yönünde 
başkanlık divanının 
herhangi bir kararı 
mevcut değildir" 
sözleriyle açıkladı. 
Sağlam'ın verdiği 
bilgiye göre; 
milletvekilleriyle 
toplam 507 danış
man, 509 ikinci 
danışman ve 
501 yardımcı per
sonel çalışıyor. 
Siyasi Parti gru
plarında ise 
toplam 122 büro 
görevlisi, 34 de 
danışman görev 
yapıyor
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM
Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anrtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu 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 - FERİROT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (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 Llkitgaz 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 7g
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 18 45
Beyza Petrol 513 O1 °3

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

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Karfez
GEMLİK’i N İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI : 4332 
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)

tflİMHİİ
VENÜS SİNEMASI 
BUZ DEVRİ 4 
11.30-14.00- 
16.00-18.00 

ÖBÜR DÜNYADAN 
11.30-14.00-16.15 
REZERVASYON 513 33 21

CIUŞAVM TUTKU
SUPERTURK:

13.30-15.30-17.30
19.30-21.30

SEN KİMSİN: 12.00 • 
14.00-16.00-18.00-20.30

FETİH 1453:11.30 
14.30-17.30-20.30 

Rez. Tel: 51415 00

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


TATİLİNİZİ UNUTULMAZ 
KILMAK İÇİN AKMİS SEYAHAT V 

GEMLİKTE...
Kıbrıs Turları & Kültür Turları 
Yurt içi ve Yurt dışı Turları....

Biz, sizin tatil hayallerinizi gerçekleştirmek için varız...
Uçaklı tatil paketlerinde Sabiha Gökçen 
Havaalanı Transferlerimiz ÜCRETSİZ!

...

PEGASUS
------AIRLINES

TÜRK HAVA YOLLARI ANADOLUJET

© SunExpress

AKMİS SEYAHAT
GEMLİK BÜROSU. 

Ahmet Dural Meydanı AVM yanı 
Tel: 0224 514 63 62 GEMLİK

lirAl6 RİI <=T CZ atici ADI Orhangazi Şubesi Tel: 0.224 573 16 17
UÇAK BİLET SATIŞLARI Kükürtlü ŞubesvTel: 0224 236 35 45

GEMLİK'TE BAŞLADI Bursa Terminal Tel: 0224 261 61 42



n nı

OZWPIfiKflW KÖFTE Sfi «KMMT,
•«PİDE SALONU.

IZMET
is

fl If
Köy Kahvaltısı (06.oo-24.oo) - Doğal Ürünler - Bal-Tereyağ ■ Köy Peyniri- Köy Yumurtası -I 

Akçaabat Köfte- Saç Kavurma- Tavuk Pirzola - Pide Çeşitleri • Ezo Gelin Çorba - 
Karalahana Çorba- Kuymak - Sahanda Yumurta- Sucuklu Yumurta - Tava Yumurta - 

_______________ Menemen - Hamsi Köyü Sütlacı -Çay- Kahve - Meşrubat

RAMAZANDA İFTAR 
VE SAHUR YEMEKLERİ 

HİZMETİNİZDEYİZ

FUMd -r
docaHE JC içe eşsiz ve _ 

y HUZUR OOT^JhlJ jjEJtJMfe

Gemlik Bura Yolu 8. Km. M Köprüsü başı 
Tel: 0224 522 8138®W

50 Kr.
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SaMtantasuhie 
aaralarlaYahalandı

İnegöl'de sabıkalı karı-koca, 10 
bin liraya yakın sahte parayla 
yakalandı. Çiftin üzerinde yapı 
lan aramada, 48 adet sahte 200 
Hra (9 bin 600 lira) çıktı. 3’de

My 550 kişiye sıcak yemek dağılıyıır
Kızılay Gemlik Şubesi, 
ramazan ayı nedeniyle 
geleneksel hale getirdiği 
sıcak yemek dağıtımını 
sürdürüyor.
Gemlikli hayırseverlerden 
toplanan yardımlarla her 
gün Orhangazi Caddesi’n 
de bulunan binada, 550 
muhtaç kişiye günde üç 
çeşit yemek dağıtan • 
Kızılay Gemlik Şubesi, 
daha fazla kişiye yemek 
dağıtabilmek için hayırse
verlerden destek bekliyor.

Kızılay Derneği Başkanı 
Gökhan özler, gazetemize 
yaptığı açıklamada, en zor 
koşullarda bile muhtaç 
ailelere Kızılay’ın yardım 
elini uzattığını hatırlatarak, 
“Her gün 550 kişiye 700 
lira tutarında sıcak yemek 
dağıtıyoruz. Destek olmak 
isteyenlerin Halkbankası 
Gemlik Şubesi Kızılay 
Derneği hesabına para 
yatırabilecekleri gibi 0 532 
361 03 22 nolu telefonu da 
arayabilirler” dedi.

Serbest 
Bölgeler 
ticaret 

ve istihdam 
üssü oldu

Türkiye'de 19 
serbest bölgede, 
geçen yıl 22 
milyar 646 milyon 
dolarlık toplam 
ticaret hacmine 
ulaşılırken, bu böl
gelerde 54 binden 
fazla kişi istihdam 
edildi. Sayfa 8’de

Kadri GÜLER
| kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Sıcaklar...
Son iki gün hava ısısının 40 derece 

üzerine çıkması sıcaklardan bunalmalara 
yol açtı.

Kimsenin canı sokağa çıkmak istemi 
yor.

Zorunlu olarak sokağa çıkanlar ise 
serinleyecek yerler arıyorlar.

Gemlik ve çevresinde 35 derecenin 
üzerine çıkan sıcaklar, nemin de etkisiyle 
sıkıntı yaratıyor.

Nem yapış yapış yapıyor insanı...
Sokakta kime rastlasam, gömlekleri ter 

içinde...
Sıcaklar böyle giderse, kuraklık fena 

yakacağa benziyor.
Kuraklık, az olması beklenen zeytin 

ürününü daha da olumsuz etkileyecek.
Vay! Üreticinin haline.. Sayfa 4rde

Karsak Deresi Dörtyol 
arası asfaltlanın

Karsak Köprüsü ile 
Dörtyol Kavşağı 
arasındaki yolda 
BUSKİ tarafından 
yapılan alt yapı 
çalışmaları 
nedeniyle bozulan 
yol nihayet asfalt
landı. Bursa’ya

gidecek olan 
araçlar, yolun 
bozuk olması 
nedeniyle sıkıntılı 
anlar yaşarken, 
çevre sakinleri de 
çıkan tozdan rahat
sızlık duyuyorlardı. 
Haberi say fa 2’de

Engelli »e Hamile 
Personele 

2 Gün Sıcak İzni
Bursa'da hava 
sıcaklığının 
artması sebebiyle 
engelli ve hamile 
personele 2 gün 
idari izin verildi. 
Meteorolojiden 
alınan bilgiye göre, 
son günlerde 
hafta sonuna 
kadar hava sıcaklık
larının mevsim 
normallerinin 
3-10 derece arta

cağını bildirdi. 
Bursa Valiliği 
aldığı kararla, 
artan hava sıcak 
lığı ve aşırı nem 
sebebiyle kamuda 
çalışan engelli 
ve hamile 
personele 
26 - 27 Temmuz 
2012 tarihlerinde 
2 gün idari izinli 
sayılacağını 
duyurdu
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Çift taraflı park 
trafiği aksatıyor

Karsak Peresi Dörtyol 
arası aslaltlanm

Orhangazi Caddesi 
ve 1 Nolu Aralık’ta 
araçların çift taraflı 
park yapması trafik 
akışını engelliyor. 
İstiklal 
Caddesi’nden 
Adliye’ye doğru 
dönen 1 Nolu 
Aralık’ta yolun bir 
yönüne araç 
parkedilmesi izni 
bulunmasına karşın 
iki tarafa da araçlar 
parkedince, giriş ve 
çıkışı olan yolda 
trafik kilitleniyor. 
Ancak, bir aracın 
geçebileceği kadar 
yolda boşluk 
kalması nedeniyle, 
karşılıklı sokağa 

giren araç 
sürücüleri, yolun 
ortasında yol verme 
konusunda tartışma 
yaşıyorlar.
Öte yandan, 
Orhangazi 
Caddesi’nde de 
yaya kaldırımlarının 
geniş tutulması ile 
daralan yolda iki 
aracın aynı anda 
geçme sorunu 
yaşanıyor.
Orhangazi 
Caddesi’nde de 
yolun sağ ve sol 
taraflarına araçların 
park edimesi 
daralan yolda 
trafiğin sıkışmasına 
ve uzun kuyrukların 

oluşmasına neden 
oluyor.
Çevrede bulunan 
işyerlerine mal 
indirmek isteyen 
firma araçlarının 
zorunlu olarak 
yolun kenarına 
park eden araçların 
önünde durması 
ise trafiği tam bir 
çıkmaza sokuyor. 
üdT sökakıarûa, 
karşılıklı araç 
parkedilmesi 
durumunda ya tek 
yön durumuna 
geçilmesi ya da 
araçlara tek taraflı 
park zorunluluğu 
getirilmesi 
isteniyor.

Karsak Köprüsü ile 
Dörtyol Kavşağı 
arasında alt yapı 
çalışmaları 
nedeniyle, bozulan 
yol asfaltlandı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Dörtyol 
Kavşağı’nda 
başlatılan yaya üst 
geçit çalışmaları 
nedeniyle kavşakta 
yaşanan giriş çıkış 
kargaşası ardından 
BUSKI’nin Karsak 
Deresi’nden Dörtyol 

Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Kavşağı’na kadar 
olan bölümde alt 
yapı çalışması yap
masından sonra, 
uzun süre stabilize 
olarak kalan yol 
nedeniyle, çevre 
esanfı ve bölgede 
oturan sakinler 
rahatsızlık duymaya 
başlamıştı.
Dün, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan başlatılan 
sıcak asfalt 
döküm çalışmaları 

akşam saatlerine 
doğru tamamlandı. 
Gemlik’ten 
Bursa’ya gitmek 
isteyen sürücüler, 
yolun bozuk 
olması nedeniyle, 
Terminal Köprüsü 
üzerinden Bursa 
bağlantasını 
sağlıyorlardı.
Asfaltın 
dökülmesinden 
sonra, Dörtyol 
Bursa çıkış 
yolu trafiği rahat
ladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Üniversite Tercih Danışmanlığı yanacak
Bursa'da üniversite 
tercihi yapacak 
öğrencilere yönelik 
danışmanlık hizmeti 
verilmesi için Bursa 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile İzmir 
Üniversitesi arasın
da protokol imza
landı.
İmzalanan pro

tokolle 2012 YGS- 
LYS sonuçlarına 
göre üniversite terci
hi yapacak. Bursa 
genelindeki tüm 
resmi ve özel okul 
öğrencileri ücretsiz 
olarak danışmanlık 
hizmeti alabilecek. 
İmzalanan protokol 
çerçevesinde

Bursa'nın tüm 
ilçelerinde danış
manlık hizmeti veri 
lecek. İl genelinde 
17 noktada danışma 
bürosu kurulurken, 
il merkezinde ise 6 
okulda danışma 
hizmeti verilecek. 
Osmangazi ilçesinde 
Necatibey ve

Zübeydehanım Kız 
Teknik ve Meslek 
Liseleri danışma 
bürosu olarak belir
lenirken, Nilüfer 
ilçesinde Ahmet 
Erdem Anadolu ve 
Fatih Liseleri, 
Yıldırım ilçesinde ise 
Ulubatlı Hasan ve 
Yıldırım Beyazıt

Anadolu Liseleri 
danışma bürosu 
olarak belirlendi. 
Üniversite tercihi 
yapan öğrenciler 
kendi ilçesinde 
kurulan danışma 
bürolarından destek 
alabilecek.
Bürolarda Bursa İl 
Milli Eğitim

Müdürlüğü ve İzmir 
Üniversitesi tarafın
dan görevlendirilen 
Rehber Öğretmenler 
görev alacak.
Protokol kapsamın
da belirlenen danış
ma büroları tercih
lerin son günü olan 
3 Ağustos'a kadar 
hizmet verecek.



26 Temmuz 2012 Perşembe Gemlik Ksrfez Sayfa 3

İnegöl’de sabıkalı 
karı-koca, 10 bin 
liraya yakın sahte 
parayla yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Alanyurt- 
Yenişehir yolu 
üzerinde uygulama 
yapan emniyet ekip
leri, şüphelendikleri 
34 YC 3339 plakalı 
otomobili durdurdu. 
Emniyet ekipleri 
tarafından araç 
sürücüsü A.D. ile eşi 
G.D. üzerinde 
yapılan arama sonu

cunda, 48 adet sahte lira) çıktı.
200 lira (9 bin 600 Üzerlerinden sahte

para çıkan ve sahte 
paraları dolandırmak 
için İnegöl'e geldik- 
lerisaptanan karı 
koca gözaltına 
alındı.
Gözaltına alınan 
karı-koca dolandın 
cıların daha önce 
İnegöl'de 6 kez 
sahte para dolandı 
rıcıhk suçuna karış 
tıkları da bildirildi. 
Şahıslar, 
sorgularının ardın
dan Adliyeye 
çıkarıldı.

Internet 
üzerinden 

soygun

M bırakılan kapıdan şirin, somular

Bursa,'da internet 
üzerinden verdiği 
siparişi alamayan 
bir kişi dolandırıl 
dığını anlayınca, 
polise giderek 
şikayetçi oldu. 
Olay, merkez 
Osmangazi 
ilçesinde meydana 
geldi. İddiaya göre 
B.Ö. bir hafta önce 
internet üzerinden 
bilgisayar siparişi 
verdi. Ancak, 
şahsın verdiği bil
gisayar bir türlü 
gelemdi.
Sitedeki telefon

numarasını arayan 
B.Ö. böyle bir tele
fon numarasının 
olmadığını öğrendi. 
Dolandırıldığını 
anlayan B.Ö. 
polise giderek 
şikayetçi oldu. 
Polis şimdi site 
sahibi olan 
Harun Ç'yi ararken 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü yetk
ilileri, güvenilir 
olmayan internet 
sitelerinden alışve 
riş yapılmaması 
konusunda vatan
daşları uyardı.

Bursa'nın Osman 
gazi ilçesinde, kim
liği belirsiz bir kişi, 
sıcak hava sebebiyle 
açık bırakılan 
pencereden girdiği 
evde para ve ev 
sahibinin kimlik bel
gelerini alarak kaçtı. 
C.B., evinin balkon , 

kapısını açık 
bırakarak uyudu. 
Saat 07.00 sıraların
da kalkan C.B., 
pencerenin önüne 
bıraktığı ve 
içerisinde sürücü 
belgesi, nüfus 
cüzdanı, kredi 
kartı ve bankamatik 

kartı ile SRC 
Belgesinin bulun
duğu para cüz
danının çalındığını 
gördü. Evde misafir 
olarak bulunan 
arkadaşı M.T.'ye 
ait içerisinde kredi 
kartı ve ek kart, 
nüfus cüzdanı,

sürücü belgesi ve 
450 liraparanın 
bulunduğu para 
cüzdanının da 
çalındığını belirten 
C.B., olayla ilgili 
polise ifade verdi. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı

Hırsıza 
demir bile 
dayanmadı

Direksiyon üaşında kalp krizi geçimi
Orhangazi'de aracıy
la Bursa'dan İstan
bul'a giden bir 
sürücü, direksiyon 
başında kalp krizi 
geçirdi. Sürücü, 
hava ambulansıyla 
hastaneye kaldırıldı. 
Dün sabah saat
lerinde Orhangazi- 
Bursa karayolu üze 
rindeki bir benzinlik

Baleci ağına Deu Köpek Balığı Takıldı
Marmara Denizi'nin, 
Karacabey ilçesi 
açıklarında, yaklaşık 
4 metre boyundaki 
500 kiloluk köpek 
balığı, balıkçı ağına 
takıldı.
Köpek balığının 
avlayan teknenin 
sahibi Serdar Keçe, 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada, dev 
köpek balığının

te meydana geldi. 
Alınan bilgilere göre 
kamyonu ile Bur 
sa'dan İstanbul'a git
mekte olan Mehmet 
Sipahi (54), direksiy- 
ön başında rahatsı
zlanınca aracını bir 
benzinliğe kadar 
getirdi. Burada duru
mu daha da ağır
laşan Mehmet Sipahi

Karacabey kıyıların
dan yaklaşık 1,5 mil 
açıklarına bıraktık
ları ağlara takıldığını 
söyledi.
Keçe, köpek balığını 
tekneye alırken ilk 
başta tedirgin 
olduklarını ifade 
ederek, "Kısa süreli 
şaşkınlığımızın 
ardından hemen 
arkadaşlarla birlikte 

için benzinlik 
çalışanları ambulans 
çağırdı. Ambulansla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan kamyon 
sürücüsü Sipahi 
buradaki ilk müda
halesinin ardından 
durumunun ağır 
olması nedeniyle 
Bursa'ya şevki 

köpek balığını tekn
eye çıkarttık-. Zaman 
Zaman bu cins 
kopek balıklarının 
Marmara'da 
balıkçıların ağlarına 
takıldığını görüyor
duk. Ama ben bu 
boyutlarda olanını 
ilk kez görüyorum” 
dedi.
Serdar Keçe, köpek 
balığının ağırlığının 

gerekti: 
Orhangazi'ye 
çağrılan ve İlçe 
stadyumuna inen 
ambulans 
helikoptere konan 
Kamyon sürücüsü 
Mehmet Sipahi 
Bursa'daki bir has
taneye kaldırılarak 
burada tedavi altına 
allhdı.

yaklaşık yarım ton, 
Uzunluğunun ise 4 
rtiötreden fazla 
olduğunu kaydetti. 
Yeniköy Balıkçı 
Barınağı'nda bir 
süre sergilenen 
köpek balığı, daha 
SÖfîrS Vinç yardı 
mıyla bir arâCin 
kasasına yük
lenerek, Bursa 
Hali'ne gönderildi.

Bursa'da bir evin 
demir korkuluğunu 
kırarak içeri giren 
hırsız içinde evrak
ların bulunduğu 
çantayı alarak kaçtı. 
Ölay, merkez 
Nilüfer ilçesinde 
meyaaî72 CJeldi.^ 
Gece saatlerinde 
R.B/nin evine giren 
kimliği belirsiz bir

Kamyonet 
devrimi: 3 yaralı
Mustafakemalpaşa* 
da, kamyonetin 
devrilmesi sonucu 
3 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Ahmet Şenkul'un 
kullandığı 10 V 
1348 plakalı 
kamyonet, 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinin Tatkavaklı 

kişi pencerenin 
demir korkuluğunu 
kırdı. Yatak odasına 
giren hırsızlık zan
lısı içinde evrak
ların bulunduğu 
çantayı alarak kayı
plara karıştı. Evine 
hırsız girdiğini 
anlayan R.B. ise 
polise giderek 
şikayetçi oldu.

beldesi girişinde 
devrildi.
Kazada, sürücü ile 
araçta bulunan 
Murat Karaçocuk 
(25) ve İsmail Köse 
(17) yaralandı.
Yaralılar, 
Mustafakemalpaşa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

«E OLDUNUZ MU?
WOKE OM OKUM OKUM

‘Gemlik Körfez’
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Güm Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Sıcaklar...
Sıcakların artması önümüzdeki gün

lerde sürecekmiş.
Ne yapalım sıcağa da alışacağız.
Kalp hastaları, yaşlılar, astımlılar, nefes 

darlığı olanlar aman bu havalarda 
sokağa çıkmayın.

**** **** **** **** **** *****
Sıcaklar böylesine artınca, bir de 

oruçluysanız, çok daha dikkatli olmak 
zorundasınız.

Yaz mevsimine denk gelen oruç 
aylarında oruç süresi uzun oluyor.

Öğleden sonraki saatler bence tehlike
li..

Açlık insanın başına vuruyor derler ya, 
doğru.

Bir yandan açlık, öte yandan sigara 
içememenin getirdiği gerginlik kişiyi 
iyice geriyor.

Dokunsan patlayacak gibi oluyorlar.
Hele trafikteyseniz, aman dikkatli olun. 
Yollarda patlamaya hazır bomba dolu. 
Önceki gün, Ticaret Borsası’na gitmek 

için araca bindim.
Sahilden Adliye binasının önüne 

geldim.
1 Nolu Aralık üzerinden Orhangazi 

Caddesi’ne çıkacağım.
1 Nolu Aralık ilçenin en geniş sokak- 

larındandır.
Ama gelin görün, iki taraflı park araç 

trafiğini kilitliyor.
Gazhane Caddesi köşesinde İstiklal 

Caddesi’nden gelen araçlara yol vermek 
için 10 dakika bekledim.

Bir yolunu bulup ilerledim ama nafile, 
yolun ortasında önüme iki araç daha 
çıktı.

Onlar durdu.
Ben durdum.
Baktım olacak gibi değil, arkamda araç 

olmadığı için, geri geri giderek, önüm
den gelen araçlara yol verdim.

İstiklal Caddesi köşesinden Orhangazi 
Caddesi’ne geçmek de bir mesele..

Neyse bir yolunu buldum ve karşıya 
kapağı attım.

Ama, bu kez aynı sıkıntı Orhangazi 
Caddesi’nde karşıma çıktı.

Orhangazi Caddesi’nin kaldırımların 
genişletmelerinden sonra bu caddede 
de araç trafiği arap saçına döndü.

Orhangazi Caddesinin girişi 9 metredir. 
İlerlere doğru gittikçe genişlik artar.
14 metreye kadar çıktığı yerler vardı.
Girişte iki taraflı park eden araçlar 

trafiğin kilitlenmesine neden oluyor.
ilgililer, TSO Gazi İlköğretim Okulu 

aralığına kadar kesinlikle park yasağı 
koymalı, yoksa o caddeye yapılan hiz 
met boşuna olacak.

Yaya trafiğini rahatlatırken, araç trafiği
ni çıkmaza sokarsanız bunun adı hizmet 
olmaz.

Bu sokaklardaki trafiği görmemek için 
kör olmak gerekir.

Lütfen binlerini o sokaklara dikin de 
gün boyu yaşanan sorunları belirlesin, 
sonra da çözüm bulun.

Yoksa, bu sıcaklarda her an olay çıkar.
Hele bir de oruçluysanız. 

Iiisvet te S ı tl a»ıı ıı Fi» İt s ör î» M te» M il li
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nde 
ameliyat için rüşvet 
aldığı iddiasıyla 
tutuklanan Öğretim 
Üyesi Prof. Dr.
A.T.Y., avukatlarının 
itirazı üzerine tahliye 
edildi.
Prof. Dr. Y. hakkında 
Bursa 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 4 
yıldan 12 yıla kadar 
hapis istemiyle dava

açılmıştı. Prof. Dr. 
Y.'ın M.Ç.'den 
'Diyafram hernisi 
(fıtığı)' teşhisi konu
lan babası S.Ç.'nin 
fakültede ameliyat 
edebilmek için 4 bin 
lirafüşvet istediği 
idida edilmiş, hasta 
yakınından 4 birjlira 
alan Y. seri numara 
sı alınan pa ralarla 
birlikte polis tarafın
dan yakalanmıştı. 14 
Temmuz'da 'rüşvet

almak' iddiasıyla 
gözaltına alınan 
Prof. Dr. Y., çıkarıl 
dığı nöbetçi mahke
mece tutuklanarak 
cezaevine konul
muştu. oruşturmayı 
tamamlayan Cumhu 
riyet Savcısı'nın 
hazırladığı iddi
aname, Bursa 3.
Ağır Ceza Mahkeme 
şi'nde kabul edildi. 
İddianamenin kabul 
edilmesiyle Prof. Dr.

A.T.Y., önümüzdeki 
aylarda Türk Ceza 
Kanunu'nun 252. 
maddesi kapsamın
da 'rüşvet almak' 
iddiasıyla 4 yıldan 
12 yıla kadar hapis 
istemiyle hakim 
karşısına çıkacak. 
Avukatlarının Bursa 
4. Ağır Ceza 
Mahkemesi'ne yap
tığı itiraz üzerine 
Prof. Dr. Y. tahliye 
edildi.

ESHAF KEFHLET KOOPERÜTİFİ BASKANHfilNDflN

DUYURU
KOOPERATİFİMİZDEN AHİRETE İNTİKAL ETMİŞ 

RAŞKAN, YÖNETİCİ VE TÜM ORTAKLARIMIZ İÇİN 
26 TEMMUZ 2012 PERŞEMBE GÜNÜ 

İKİNDİ NAMAZINA MÜTEAKİP 
MEVLÜDÜ ŞERİF OKUTULACAKTIR. 

TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR.
ESNAF KEFALET KOOPERATİFİ 

YÖNETİM KURULU

OLİVETTİ MARKA MF BAB 00001563 SERİ VE 
SIRA NOLU YAZAR KASA RUHSATIMI VE ÖDEME 

KAYDEDİCİ CİHAZLARA AİT (ÖKC) LEVHAMI KAYBETTİM. 
HÜKÜMSÜZDÜR. FATİH ERSOY 11666650416

6 EYLÜL 2008 TARİHİNDE ALMIŞ OLDUĞUM HUGIN 
ER-420 T/FD 047010201 SİCİL NOLU ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ 

LEVHAMI (ÖKC) KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR 
GÜMÜŞ AYAK TEKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJAN S İstiklal 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


Mutlu Anlar için

E* SALONUMUZ 1000 KİŞİLİKTİR
Sünnet YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
Özel Günler KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞI

UMURBEY ÇOK AMAÇLI

UĞUN SALON

Toplantı
Kokteyl

CAFEMİZDEN İZLEMENİN 
KEYFİNİ YAŞAYIN 

SALONUMUZDAKİ 
CEMİYETLERİNve GUÇLU KADROMUZLA

___HİZMGTİNİZD6YİZ ULAŞIMI ÜCRETSİZDİR

Umurbey Parsbey Mh. Abdullah Fehmi Cd. No:44 UMURBEY
Süleyman DERİN - 0.532 224 42 66 - 0.224 525 10 11

40 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

$ o

TÜRKİYE'NİN EN UYGUN VE KALİTELİ 1 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA... 
DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ...

EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇ|N ÖZEL TASARIMLAR... ■

£®İ€lâjans
MATBMQUK-™CIUK-0RGAfflZA5Y0N'VEWM
istiklal Cad. Bora 5ok. Stüdyo Prestij yanı 

Jfe Tel: (0.224) 515 96 85 GEMLİK

FATUAA
✓ S6/K İRSALİVeSİ

TAŞIMA İASAÜV€Sİ 
>/ KARTVİZİT &KAŞ€ 
'J H€DİY€ÜK €ŞVfl

KATALOG
V'jgLTİŞLCRİ

^DAverive 
DÜĞÜN & NİŞAN

^D€RGİ, KİTAP 
✓ BALON



OGemlik KSrfez

XI------ —=
< Ramazan Menüsü

Mis Kokulu Ramazan Pidesi

pınar alabalık
^a^mnda alabalık lezzeti 

ramazan. ayında da iisdtflt.

ve et gegi’tlerimi'zle ramaıcın, 

k i-z meti n i'zdeqi'Z.

ÇORBA
Eşsiz lezzetiyle balık çorbası ( Alternatif olarak mercimek 

yada domates çorbası sunulacaktır.)

ARA SICAK
Güveçte tereyağlı, kaşarlı mantar

SALATA
Mevsim salatası

ANA YEMEK
Fırında, ızgarada yada tavada alabalık ( Altematif olarak 
köfte, tavuk seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.)

TATLI
Güllaç-Sufle-Dondurma-Kazandibi

İÇECEK
Meşrubat Çeşitleri
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RAMAZAN ANILARI (2)

Suriye ile sınır 
kapıları kapamıyor

Dünden devam 
Rahmetli Leblebici

Tayyip Ağa (Tokgöz) 
şakacı, hoş sohbet bir 
zattı.

Tombala oynamak 
tutkusuydu.

Teravih öncesi oynadığı 
kartelada elindeki numara 
açık.

O sırada yatsı ezanı son 
buluyor, camiye yöneliyor, 
imam efendi okuduğu 
ayette
“ Ellezine...” dediği an 

birden tombalaaaaaa diye 
haykırdı derler, bilmem 
sahi bilmem şaka, dostları 
arasında söylenir dururdu.

Yaz Ramazanlarında soh
betler sahur vaktine kadar 
sürerdi. Hepsi rahmetli 
oldular. Ahmet Çeterez, 
Kadri Uyar, Necdet Buluk, 
Kamil Turan, Halil Üre, 
Veteriner Rıza Çelebi.

Recai Tezsever, Kemal 
Aslan, Avni Ma Iğıl, 
Tenekeci Nevzat Sipahi ve 
daha bir hayli arkadaŞ, 
dost.

Tüm yitirdiğimiz arkadaş 
ve dostlarımı rahmetle 
anarım.

Necdet Buluk, can dos
tum arkadaşımla sahur 
sonrası Karsak Camiine 
gider, İmam Sn. Cemal 
Kardaş’ ın arkasında 
Ramazan boyunca sabah 
namazı kılardık. 
Ramazanın 27. gecesi 
Kadir Gecesi sabah ezanı 
öncesi müezzin Sayın 
Fahri Başaran o güzel ve 
gür sesi ile her 
Ramazan kendisi emekli 
oluncaya kadar “ elveda 
ya şehri Ramazan elvada” 
beyitini okurdu. Rahmetli 
Kamil Darı, ben, Faruk 
Güzel ve cemaat huşu ile 
dinlerdik.

Eski Gemlik müftüleri 
m izden Sn İbrahim Ersöz’ 
ün sabah vaazları büyük 
bir katılım ve ilgi ile 
izlenirdi, verdiği vaaz 
bitmesin istenirdi.

Sabah ezanlarında 
Gemlik cadde ve sokakları 
sabah namazına katılmak
ta olan insanlarca dolup 
taşardı.
Gemlik’ te İs lam i 

yaşayışın gelişmesinde 
eski Müftümüz Sn. İbrahim 
Ersöz’ün büyük emeği ve 
sevecen yaklaşımı etkili 
olmuştur. Kendisini bu 
vesile ile saygı ile selam
lar, esenlikler dilerim.

Şu anda anımsadığım 
anılarım bunlar.

Ramazan ayı İslam ale 
mine, tüm insanlığa, siz 
okurlarıma, sevgili 
hemşerilerime kutlu olsun, 
hayırlar getirsin.

Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati 
Yazıcı, Suriye ile 
tüm sınır kapılarının 
bıigünden itibaren 
kapatılacağını açık
ladı.
Ne Türkiye'den 
Suriye'ye, ne de 
Suriye'den 
Türkiye'ye TIR'ların 
geçişi yapılamaya
cak. Ancak üçüncü 
ülkeye geçiş varsa 
izin verilecek. 
900 kilometrelik 
sınır boyunca 
Suriye ile 13 adet 
sınır kapısı

bulunuyor. 
Cilvegözü (Hatay), 
Öncüpınar (Kilis) ve 
Karkamış 
(Gaziantep) dışın
dakiler zaten fiili 
olarak kapalı 
bulunuyordu. 
Geçtiğimiz gün
lerde Türk TIR'ları 
yağmalanmış ve 
yakılmıştı.
Sınır kapılarının 
kapatılması sadece 
TIR geçişlerini 
etkileyecek; sığın
macıların duru
munu değiştirmeye
cek

GOLDSTAR RESTAURANT

BİRBİRİNDEN LEZZETLİ İFTAR MEHülerİmiz

ÇORBA
KÖFTE IZGARA 
SALATA
İFTAR TABAĞI
MEŞRUBAT 
TATLI-SU-ÇAY

ÇORBA
ET KAVURMA
SOTE VEYA 
IZGARA- SALATA 
İFTAR TABAĞI 
MEŞRUBAT 
TATLI-SU-ÇAY

ÇORBA
BALIK IZGARA 
VEYA TAVA 
SALATA
İFTAR TABAĞI 
MEŞRUBAT 
TATLI 
SU VE ÇAY

ÇORBA
PİLİÇ SOTE
KAVURMA VEYA 
IZGARA - SALATA 
İFTAR TABAĞI 
MEŞRUBAT 
TATLI 
SU VE ÇAY

İftar keyfini ziyafete dönüştürmek için
___ n , n/y □□ry=ı °Balı

ONCE 
SAĞLIK!

KİŞİ BAŞI 30 TL KİŞİ BAŞI 20 TL KİŞİ BAŞI 20 TL KİŞİ BAŞI 25 TL
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Serbest Bölgeler ticaret 
«e istihdam üssü oldu

Türkiye'de 19 serbest 
bölgede, aeçön yıl 22 
milyar 646 ttıllyoh 
dolarlık toplam tlâârtt 
hacmine ulaeılırkeh, 
bu bölgelerde 64 
binden fazla kişi İsti* 
hdam edildi.
Ekonomi Bakanlığı 
verilerine göre, 
Türkiye'de 27 yıldır 
faaliyet gösteren 
serbest bölgeler Ülke 
ekonomisine ve istih
dama büyük katkı 
sağlıyor.
Türkiye'de İhracata 
yönelik yatırım ve 
üretimi teşvik etmek, 
doğrudan yabancı 
yatırımları ve teknölo* 
Jl girişini hızlandır* 
mak, isletmeleri Ihra* 
Çata yönlendirmek ve 
uluslararası ticareti 
geliştirmek amacıyla 
1985 yılında kurul* 
maya başlanan 
serbest bölgelerin 
sayısı yıllar içerisinde 
19'a ulaştı. 
Bu bölgeler, Ege 
Serbest Bölgesi, 
Bursa Serbest 
Bölgesi, Mersin 
Serbest Bölgesi, 
Antalya Serbest 
Bölgesi, İstanbul 
Endüstri ve Ticaret 
Serbest Bölgesi, 
Kocaeli Serbest 
Bölgesi, TÜBİTAK- 
Mam Tek. Serbest 
Bölgesi, Avrupa 
Serbest Bölgesi, 
İzmir Serbest 
Bölgesi, Kayseri 
Serbest Bölgesi,

atânbul Trakya 
ierboöt Bölgesi, 
atanbul Atatürk 
-lavallmam Serbest 
bölgesi, Adana* 

Yumurtalık Serbest 
Bölgesi, Samsun 
Serbest Bölgesi, 
Gaziantep Serbest 
Bölgesi, Trabzon 
Serbest Bölgesi, 
benizli Serbest 
Bölgesi, Mardin 
Serbest Bölgesi ve 
Rize Serbest Bölgesi 
olarak sıralanıyor. 
En fazla ticaret Ege 
Serbest Bölgesi'nde 
gerçekleşiyor 
Ege Serbest Bölgesi, 
geçen yıl gerçek
leştirdiği 5 milyar 747 
milyon 500 bin dolar
lık ticaret hacmi ile ilk 
sırada bulunuyor. 
İstanbul Endüstri ve 
Ticaret Serbest 
Bölgesi sahip olduğu 
3 milyar 603 milyon 
dolarlık ticaret 
hacmiyle ikinci sırada 
yer aldı. Bu iki 

serbest bölgeyi ise 2 
milyar 693 milyon 
dolarlık ticaret hacmi 
ile Mersin Serbest 
Bölgesi izledi. 
Geçen yıl en az 
ticaret hacmine sahip 
bölge ise 2 milyon 
628 bin dolarla 
Mardin Serbest 
Bölgesi oldu.
Ege Serbest Bölgesi, 
2011 yılında İstihdam
da da 19 bin kişilik 
rakamla önde 
bulunurken, bu böl
geyi takip eden Bursa 
Serbest Bölgesi'nde 
8 bin 123 kişiye istih
dam sağlandı. 
Üçüncü sırada bulu
nan Mersin Serbest 
Bölgesi'nde ise 6 bin 
537 kişi istihdam 
edildi.

Sanayi sektörü 
başı çekiyor 
Serbest bölgelerde 
faaliyet gösteren sek
törler arasında geçen 
yıl "sanayi ürünleri"

ELEMAN
ATIK YÖNETİMİ 

SEKTÖRÜNDE FAALİYET 
GÖSTEREN FİRMAMIZDA 

İSTİHDAM EDİLMEK 
ÜZERE; E SINIFI SÜRÜCÜ 

BELGESİNE SAHİP
ŞOFÖRLER 

ALINACAKTIR
Müracaat Tel: 

0 224 514 30 07

yüzde 87,19 ile ilk 
sırada yer aldı. Bu 
sektörü yüzde 6,16 ile 
"bitkisel ürünler" 
sektörü izledi.
Üçüncü sırada bulu
nan "işlenmiş tarım 
ürünleri" sektörü ise 
yüzde 5,77 paya 
sahip oldu. 
"Su ürünleri" 
sektörü de geçen yıl 
yüzde 0,02 ile en az 
paya sahip sektör 
konumunda bulunu 
yor. Serbest 
Bölgelerden yapılan 
ticarette geçen yıl 
yüzde 37,40'hk pay ve 
8 milyar 468 milyon 
dolarlık hacimle 
Türkiye ilk sırada yer 
aldı. Yüzde 31,99'luk 
pay ve 7 milyar 245 
milyon dolarla AB 
üyesi ülkeler ikinci 
sırada bulunurken, 
yüzde 8,20'lik pay ve 
1 milyar 857 milyon 
dolarlık tutarla Kuzey 
Afrika ve Ortadoğu 
ülkeleri üçüncü oldu

SAHİBİNDEN SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyerli, 

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

satılık daire

0 538 322 70 73

SATILIK DAIBELEB
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

Bursa trafiği nasıl rahatlar?
Şehir Plancıları 
Odası Bursa Şube 
Başkanı Füsun 
Uyanık, 
Yunuseli'nden geçe
cek 40 metrelik 
yolda kamulaştır
maların bir an önce 
yapılarak Mudanya 
yolu ile Yunuseli 
arasındaki bulvarın 
hayata geçirilmesini 
isteyerek, "Doğal sit 
alanlarına müdahale 
eden, ovayı katleden 
yollar imar planların
da onaylanarak 
yapılırken, 17 yıldır 
imar planında 
olmasına rağmen 
öncelik sağlan- 
mayan kent 

merkezindeki yollar 
trafik çilesini arttın 
yor" dedi.
Bursa'da nüfus 
artışının ulaşım 
isteğinin artışını ve 
kentsel büyümeyi 
beraberinde 
getirdiğini belirten 
Uyanık, "Plan 
hazırlanma 
sürecindeyken 
batçıklar, kavşaklar, 
tramvay hattı gibi 
ulaşım kararları ver
ilmiştir. Kentin imar 
planlarında yer alan 
fonksiyon ve büyük> 
lük olarak ana 
ulaşım bağlantılarını 
oluşturan yolların 
kullanımda olmadığı 

tespit edilmiştir. Bu 
yollardan bir tanesi 
batı yönde bulunan 
Mudanya yolu 
üzerindeki Filament 
kavşağından başla
yarak Akpınar, 
Hamitler, Yunuseli 
mahalle sınırların
dan ve Havaalam'mn 
kuzeyinden geçen 
Fuat Kuşçuoğlu 
Caddesi'ne bağlanan 
40 metrelik yoldur. 
17 yıldır imar plan
larında öngörülen 
yolun kamulaştırma 
programına alın
madığı, yapım çalış
malarına başlan
madığı görülmekte
dir. 40 metre 

genişliğindeki yolun 
biran önce açılması 
İzmir ve Mudanya 
yolundaki -trafiği 
rahatlatacaktır" dedi. 
" 142 BİNA KAMU- 
LAŞTIRILACAK" 
40 metrelik bu yolun 
1995 yılında 
belediye meclisinde 
onaylandığını hatır
latan Uyanık, "Bu 
yol 2009 yılındaki 
büyükşehir 
meclisinde onay
lanan 1/ 25 binlik 
merkez planlama 
bölgesi nazım imar 
planında da yerini 
almıştır. 4 kilometre 
uzunluğundaki bu 
yolda sadece 750

metrelik yol 
açılmıştır. Bin 850 
metre ise kamu
laştırtacak alandır. 
Bir kısmı da park 
içinde kalmaktadır. 
Kamulaştırtacak 
bina sayısı 142 adet
tir. Yol yapım ve 
kamulaştırma 
bedeliyle birlikte 40 
milyon liraya mal 
olması beklenmekte
dir. Bu kapsamda 
yapılaşma yoğun
luğu fazla olan 
kentin batı kesimine 
yönelik, 17 yıldır 

imar planlarda 
öngörülen bu yolun 
kamulaştırma pro
gramına alınmadığı, 
yapım çalışmalarının 
başlamadığı 
görülmektedir. Bu 
sebeple ana arterler 
arasında ulaşımı 
sağlayacak 40 metre 
genişliğindeki yolun 
büyükşehir 
belediyesince bir an 
önce açılması İzmir 
ve Mudanya yolun
daki trafiği önemli 
ölçüde rahatlatacak
tır" diye konuştu
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İlBatihSl!
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
"Gelir Vergisi 
Kanun Taslağı'm iki 
ay içerisinde önce 
Ekonomi Koordi 
nasyon Kurulu'nda 
(EKK) daha sonra 
Bakanlar Kurulu'n 
da tartışmayı 
öngörüyoruz" dedi. 
Bakan Şimşek, yap
tığı açıklamada, 
Gelir Vergisi Kanun 
Taslağı'nın henüz 
EKK'ya sunul
madığını ancak 
taslağın son şekli 
nin verilmesi aşa
masına gelindiğini 
söyledi. Bu konuları 
yaz boyunca çalışa
caklarını vurgulayan 
Şimşek, şöyle 
konuştu: 
"Gelir Vergisi 
Kanun Taslağı'm iki 
ay içerisinde önce 
EKK'da daha sonra 
Bakanlar Kurulu'n 
da tartışmayı 
öngörüyoruz. 2012 
yıh bütçesinde 
;apma olmaması 
çin mali disiplini 
soruyacak bir yak- 
aşım içerisindeyiz, 
/lümkün olduğunca 
nali disiplini koru 
'acak, sapmaya izin 
'ermeyecek bir yak- 
aşım içerisindeyiz. 
Xma tabi ki dış eko 
lomik şartları biz 
control etmi 
,'oruz. Yani küresel 
ekonomide bir 
,'avaşlama var.
Ayrıca harcamalar

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

da da bizim kont 
rolümüzün dışında 
bazı artışlar oldu. 
Ama bütün bunlara 
rağmen şu ana 
kadar iyi götürdük. 
Yılın ikinci yarısında 
önemli bir sapma 
olmaması için 
gerekli çalışmalar 
yapılacak ancak 
henüz bu çalış
maların başındayız. 
Hem 2012 yılı 
bütçesinin son hali
ni hem de 2013 
bütçesinin hazırlık
larını yapıyoruz." 
"Biz 75 milyonun 
hakkı olan vergiyi 
toplamaya devam 
edeceğiz"

Maliye Bakanlığı'nın 
vergi tahsilatına 
ilişkin vatandaşa 
gönderdiği mektup 
lar konusuna da 
değinen Şimşek, 75 
milyonun hakkı olan 
vergileri tahsil 
ederken eleştirilere 
uğramalarını çok 
anlamlı bulmadığını 
söyledi.
Gönderdikleri mek
tupların bilgisayar 
ortamında hazır
landığını, "tek tük 

de olsa hatalar ola
bildiğini" anlatan 
Şimşek, şunları 
kaydetti: 
"Ama genelde 10 
bin lira ile 20 bin 
lira arasında borcu 
olan mükellefleri 
mize mektup gön
derdik. 20 bin lira 
üzeri ayrı bir tahsi
lat mekanizmasına, 
ayrı bir icra 
mekanizmasına 
tabi. Ama basında 
yansıdığı gibi yok 
bilmem bir kuruş 
vs. Tek tük bazı 
istisnalar uygula
manın yanlışlığını 
ifade etmez.
Biz 75 milyonun 

hakkı olan vergiyi 
toplamaya devam 
edeceğiz. Bunun 
için ne gerekiyorsa 
yapacağız. Özellikle 
hem kayıt dişiliğin 
üzerine gideceğiz 
hem de tahakkuk 
edilmiş vergi ala
caklarının tahsiline 
yönelik gerekli 
adımları atacağız. 
Bu konuda varsa 
eksiklerimiz, o 
eksiklerimizi gideri
riz."

Mit Bakanlım 'elektrikte 
kacak beılel’e savaş açtı
Elektriği kaçak 
olarak kullananların 
faturasını vatandaşa 
yıkan, faturalardaki 
kayıp-kaçak adı 
altında alınan par
alar Aile ve Sosyal 
Politikalar 
Bakanlığı’nı 
harekete geçirdi. 
Kamuoyunda da 
büyük tartışmalara 
neden olan ‘elektrik 
faturalarındaki kayıp 
ve kaçak bedeline’ 
isyan eden 
Bakanlık, bağlı bir
imlerine bir yazı 
göndererek, dağıtım 
şirketlerine bugüne 
kadar ödenen kayıp 
ve kaçak bedel
lerinin geri tahsil 
edilmesi için dava 
açılmasını istedi.

29.1 milyon 
aboneyi 
ilgilendiriyor 
Bakanlığın 
yazısının, Türkiye 
genelinde bulunan 
29.1 milyon elektrik 
abonesine örnek 
olması bekleniyor. 
Aile ve Sosyal 
Politikalar 
Bakanlığı’nın ‘kayıp 
kaçak bedellerine’ 
savaş açmasıyla 
ilgili süreç, kurum 
içinde ‘dul-yetim 
bütçesi ile kayıp 
kaçak bedeli öden
mez’ tartışmaları ile 
başladı. Bu tartış
malar üzerine birçok 
il müdürü ve idare 
amiri, Strateji

Geliştirme 
Başkanhğı’na 
konuyu aktardı. 
Hukuk 
Müşavirliği’nde de, 
kayıp-kaçak bedel
lerinin ödenmesi 
için tüketici 
mahkemelerine 
dava açılmasına 
ilişkin görüş geldi. 
Strateji Geliştirme 
Başkanı Mustafa 
Can da, tüm birim
lere 5 Temmuz’da 
bir genelge yayınla
yarak. kayıp-kaçak 
bedellerinih dağıtım 
şirketlerinden geri 
alınması için bağlı 
birimlere yol göster
di. Genelgede, 
öncelikle dağıtım 
şirketlerine ihtar
name çekilmesi 
ardından da, tüketici 
mahkemelerinde 
dava açılması isten
di. Genelge doğrul
tusunda bakanlık 
birimleri de ödedik
leri kayıp-kaçak 
bedellerini geri 
almak için hazırlık
lara başladı.
Aile ve Sosyal 
Politikalar

Bakanlığı’nın 
davranışı diğer 
kamu kurumlarına, 
vatandaşlara ve şir
ketlere de örnek 
olması bekleniyor. 
Bu çerçevede, 
Türkiye’de halen 
29.1 milyon elektrik 
abonesi bulunuyor. 
Söz konusu 
abonelerin tamamı
na da kayıp kaçak 
bedellerinin geri 
ödenmesi gündeme 
gelecek. Elektrik 
dağıtım şirket
lerinin, feteİK\ı!ı^ 
abonelerinden yıl
lardır kayıp kaçak 
bedeli adı altında bir 
tahsilat yaptığı 
Enerji Piyasası 
Düzenleme 
Kurulu’nun (EPDK) 
şeffaflaşma kararı 
ile kamuoyunun 
gündemine gelmişti. 
Elektrik faturaların
da, ‘k/k’ kodu ile 
abonelerden “kayıp 
kaçak bedellerine” 
yer verilmeye baş
landı. Ancak bu 
durum tüketicilerin 
sert tepkisi ile 
karşılaştı.
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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.Savcı lığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM
Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
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 Tos. 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 9<|3 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

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

BELEDİYE

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

Gemlik KBrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4333 

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)

ııııliiiııiMi
VENÜS SİNEMASI 
BUZ DEVRİ 4
11.30-14.00-
16.00-18.00 

ÖBÜR DÜNYADAN 
11.30- 14.00-16.15 
REZERVASYON 513 33 21

CIUŞAVM JUTKU
SUPERTURK:

13.30-15.30-17.30
19.30-21.30

SEN KİMSİN: 12.00 ■ 
14.00-16.00-18.00-20.30

FETİH 1453:11.30
14.30-17.30-20.30 

Rez. Tel: 51415 00



TURK HAVA YOLLARI ANADOLUJET

TATİLİNİZİ UNUTULMAZ
KILMAK İÇİN AKMİS SEYAHAT 'K 

GEMLİKTE... *
Kıbrıs Turları & Kültür Turları 
Yurt içi ve Yurt dışı Turları.... 

Biz, sizin tatil hayallerinizi gerçekleştirmek için 

Uçaklı tatil paketlerinde Sabiha Gökçen 
Havaalanı Transferlerimiz ÜCRETSİZ!

PEGASUS
AIRLINES

AKMIŞ SEYAHAT^
GEMLİK BÜROSU

Ahmet Dural Meydanı AVM yanı 
Tel: 0 224 514 63 62 GEMLİK

nrAiz Bİı g--r a. m Orhangazi Şubesi Tel: 0.224 573 16 17
UÇAK BİLET SATIŞLARI Kükürtlü Şubesi Tel: 0 224 236 35 45

GEMLİKTE BAŞLADI Bursa Terminal Tel: 0 224 261 $ 42
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Yarflımcı Olayım 
Diyerek Dolandırdı

Bursa'da, para çekmek için gittiği 
bankada, 'yardımcı olayım' diyen 
kimliği belirsiz bir kişi tarafından 
dolandırıldığını belirten vatandaş, 
polise müracaat etti. Sayfa 3’de

Ticarel ve Sanayi Oılasfnııı arsa lalası aeıceklesti
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın Sosyal Yaşam Merkezi yanında 
yapılacak yeni hizmet binası için Belediye ile karşılıklı takas yapıldı. 
GTSO mevcut hizmet binasının yüzde 50 hissesine karşı Belediyeden 
761 metrekarelik arsa aldı. Buraya 3.5 katlı hizmet binası yapılacak.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Meclisi’nde konuşan 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde yapıla
cak olan yeni hizmet 
binası için Belediye 

ile takasın gerçek 
leşerek tapunun 
alındığını söyledi. 
Akıt, hızla yeni 
hizmet binasının 
yapımına 
başlanacağını 
belirterek, Sosyal 
Yaşam Merkezi’nde 

bize gösterilen alan
da, 761 metrekarelik 
bir arsaya karşılık, 
içinde bulunduğumuz 
binamızın yüzde 50 
hissesini Gemlik 
Belediyesi ile takas 
yaptık. Bu alan halkın 
hizmetine açılacak.

Yerine bina 
yapılmayacak. 
Meydan Projesi 
kapsamında 
projelen dirilecek. 
İki kordon birleştin 
lerek halkın hizme
tine sunulacak." dedi. 
Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Dış politikada çarşafa dolanmak
Suriye’de bugün yaşananlar ne yazık ki 

dış güçlerin eseridir.
Bugün, kan gölüne dönen Suriye’de, 

Baas rejiminin yıkılmasına yönelik baş 
latılan hareketin arkasında Türkiye etken 
rol üstlenmiştir.

Ortadoğu’da çıkarları olan batılı emper 
yalistler, Esad rejimini bahane ederek, 
Büyük Ortadoğu Projesi’nin yaşama geç 
mesi için düğmeye bastılar.

ABD’nin Uzak Doğu’daki girişimleri fi 
yas koyla sonuçlanınca, Ortadoğu’daki 
enerji kaynakları göz diken ABD ve 
batıhlar, el birliği ile ortalığı karıştırdılar.

Devamı sayfa 4’de

Gemlik’te de 
engelli ve hamile 

personele idari izin
Hava sıcaklığının 
artması sebebiyle 
engelli ve hamile 
personele 2 gün 
idari izin verildi. 
Meteorolojiden 
alınan bilgiye göre, 
son günlerde 
hafta sonuna 
kadar hava sıcak
lıklarının 3-10 
derece artacağını 
bildirmesi üzerine, 
Gemlik 
Kaymakamlığının 
aldığı kararla,

kamuda çalışan 
engelli ve hamile 
personele 26 - 27 
Temmuz 2012 
tarihlerinde 2 gün 
tatil edildiği 
bildirildi.
Kaymakamlıktan 
gazetemize 
yapılan yazılı 
açıklamada, 
engelli ve hamile 
personelin iki gün 
boyunca idari izinli 
sayılacakları 
bildirildi.

Componentasnor.
Gem ik te yıldızını arıyor
2011-2012 U-14 
Grup Şampiyonu 
Bursa Play Off 
Grup 1. si Türkiye 
Şampiyonası 
Componentaspor, 
Gemlik’te yıldız 
adayını arıyor.
Componentaspor 
Genel Koordinatörü 
Volkan Özgül,

Gemlik Belediye 
si’nin Kardeş Şehri 
Romanya’nın Kös 
tence Şehri’ne

2000-2001-2002- 
2003 doğumluların 
Componentaspor 
futbol seçmelerinin 
28 Temmuz 2012 
Cumartesi günü 
saat 09.30’da 
Menzil Akar Hah 
saha Tesisleri’nde 
yapılacağını bildir
di. Haberi syf 4’de

bağlı Novadari Ken 
tine yönelik gele 
neksel yaz yolcu
luğu başladı. 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ticaret «e Sanayi OJası'iiın arsa takası gerçekleşti
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın Sosyal Yaşam Merkezi yanında yapılacak yeni hizmet 
binası için Belediye ile karşılıklı takas yapıldı. GTSO mevcut hizmet binasının yüzde 50 hisse
sine karşı Belediyeden 761 metrekarelik arsa aldı. Buraya 3.5 katlı hizmet binası yapılacak.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Meclisi’nde konuşan 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde yapıla
cak olan yeni hizmet 
binası için Belediye 
ile takasın gerçek 
leşerek tapunun 
alındığını söyledi. 
Önceki gün, 
Temmuz ayı Meclis 
toplantısında 
konuşan GTSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
hızla yeni hizmet 
binasının yapımına 
başlanacağını 
belirterek, şöyle 
konuştu: 
“Yıllardır hizmet 
binamız için yer 
arayışımız sona 
ermiştir. Sizlerin de 
destekleri ile oy bir
liği'lie aıoigimız 
karar sonucu Sosyal 
Yaşam Merkezi’nde 
bize gösterilen alan
da, 761 metrekarelik 
bir arsaya karşılık, 
içinde bulunduğu
muz binamızın 
yüzde 50 hissesini

Modern TSO Hizmet Binası projesi ISO Hizmet Binası’nın yapılacağı yer

Gemlik Belediyesi ile 
takas yaptık. Bu alan 
halkın hizmetine 
açılacak. Yerine bina 
yapılmayacak.
Meydan Projesi kap
samında projelen 
dirilecek.
İki kordon birleştin 
lerek halkın hizme
tine sunulacak.
/-ı/f ıvaj mü MİiTaiTiiT 
bulunduğu yer İmar 
planlarında yeşil 
alan olduğu için 
yıllardır onarım 
yapamadığımız gibi, 
yaptığımız dayanık
lılık kontrollerinde 
binanın hemen 

tahliye edilmesi 
gerektiği bize 
bildirildi. Belediye 
de binayı boşaltma 
mızı ve başka bir 
yere taşınmamızı 
istedi. Bu şartlar 
altında yapacak 
başka çaremiz 
kalmadı.
Yıllardır yer 
tfiifyişicnıımz'ı'çı'rrd 1^ 
en uygun bu yeri 
bulduk. Sizlerin de 
beğenisiyle burada 
yeni binamızı 
yapacağız. ” dedi.

BİZE YOL 
GÖSTERMEDİLER

Mevcut binanın 50 
yıllık bir yapı 
olduğuna dikkat 
çeken Akıt, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a da teşekkür 
ederek, geçtiğimiz 
hafta takasın 
karşılıklı olarak 
gerçekleştirildiğini 
ve tapuların 
aftndığıni söyledi. 
Akıt, konuşmasını 
şöyle sürdürdü; 
“Odamıza, 
Gemlik’imize güzel 
bir bina yaptırmak 
için yola çıktık. 
Yapacağımız bina 
hem Gemlik’e, hem 

de Sosyal Yaşam 
Merkezi’ne güzellik 
katacaktır. Üyeleri 
miz de merkezde bir 
yerde daha iyi 
hizmet alacaktır. 
Tekrar ifade ediyo
rum ki bulunduğu
muz yeri bırakmak 
istemiyorduk. Ama 
mevcut şartlar bizi 
bu yöne itti.
Buna karşı olanlar 
bize yol göstermedi 
ler. Bir öneride bile 
bulunmadılar.
Çabalarımıza destek 
veren siz değerli 
meclis üyelerimize 
ve bizi destekleyen

lere teşekkür 
ediyorum.
Desteklerinizin 
devamını bekliyo
rum.” 
Kemal Akıt, 
yeni yapılacak olan 
hizmet binasının 
300 metrekarelik 
bir tabana 
oturtulaca ğını, 
mimari proje sinin 
GTSO Meclis 
Başkanı Mimar 
Hasan Sözüneri 
tarafından ücretsiz 
çizildiğini, 3.5 katlı 
olacak yapının elek
trik ve makina pro
jelerinin tamamlan
masından sonra, 1 
maliyetin ortaya 
çıkacağını ve bina 
mn ihaleye çıkarıla
cağını belirterek: 
“Bu ihale şeffaf bir 
ihale olacak. İhaleyi 
Oda Meclisimizin 
huzurunda 
yapacağız ve 
onların huzurunda 
teklif zarfları 
açılacak.
Temenni ederim ki 
yapım işi bir 
Gemlikli firmada 
kalsın” dedi.

IP'UBBilelliiııiikKiiıılistan'ıkuııuorlar”
şçi Partisi (İP) 
Gemlik İlçe Başkanı 
Muharrem Çelik, ülke 
gündemini fazlasıyla 
meşgul eden Ortado 
ğu'daki olaylar hak 
kında, "Yıllar önce 
Genel Başkanımız 
Doğu Perinçek’in 
söylediklerini bugün 
bir bir yaşıyoruz. 
Perinçek’in sözlerin 
den almamız gereken 
dersler var" dedi. 
Çelik, yaptığı basın 
açıklamasında Büyük 
Ortadoğu projesine 
ve proje kapsamında 
kurulmak istenen 
Büyük Kürdistan'a 
dikkat çekerek, 
“önlem alalım” dedi. 
İP ilçe Başkanı Çelik 
şunları söyledi: 
“Suriye'de yaşan
makta olan durumlar 
hepimizi malumudur. 
Yandaş medyanın 
saptırarak aktardığı, 
teröristlerin masum 

muhalifler adı altında 
tanıtıldığı ve öyle ya 
da böyle kan ile sü 
ren bir takım olum 
suzluklar cereyan 
etmektedir. Ancak, 
burada Suriye'de 
yaşanmakta olan 
durum ile ilgili bir 
suçlu arıyorsak, bu 
suçu muhalif kentler 
de ya da Beşar Esad 
yönetiminde değil, 
okya nus ötesinde, 
Oval Odada aramalı 
yız. Suriye'de olaylar 
ilk patlak verdiğinde 
parti olarak tavrımı zı 
ortaya koymuş, ABD 
emperyalizminin 
Suriye'yi teslim alma 
sına izin vermemeli 
yiz demiştik. Bugüne 
gelen süreç te takvim 
ler AKP hükümetini 
yahut bu hususta 
ona yandaşlık eden 
muhalefeti değil, İşçi 
Partisini haklı çıkar
mıştır. En son, şu 

günlerde ülke gün
demini en çok meş 
gul eden durum ise 
PKK'nın dış bağlan
tılarının Suriye'deki 
stratejik bölgelerde 
yerleşim kurması, 
Suriye içerisinde 
bölgesel Kürt yöneti
mi istemesidir.
Yapılmak istenen şey 
gayet açıktır. Irak'taki 
bölgesel Kürt yöneti
mi, Suriye'de kurmayı 
planladıkları Kürt 
yönetimi, İran'da 
kurulacak Kürt yöne
timi ve nihayetinde 
Türkiye Cum huriyeti 
Devleti sınırlarında 
yer alan Doğu ve 
Güney Doğu Anadolu 
Bölgesinden oluşan 
Büyük Kürdistan 
Devleti kurulması 
planlanmaktadır. Bu 
Büyük Ortadoğu Pro 
jesinin eşbaşkanlığını 
ise Tayyip Erdoğan 
yapmaktadır"

M hıııli Wıı lili
Gemlik Belediye 
si’nin Kardeş Şehri 
Romanya’nın 
Köstence Şehri’ne 
bağlı Novadari 
Kentine yönelik 
geleneksel yaz yol
culuğu başladı. 
Novadari 
Belediyesi’nin 
daveti ve Belediye 
Meclisi’nin aldığı 
katılma kararı son
rasında bir hafta 
sürecek yolculuk 
önceki gün başladı. 
Geziye, Belediye 
eski Başkanı 
Mehmet Turgut ve 
Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası 
Başkanı İbrahim 
talan ve Yönetim 
Kurulu üyesi Şuayip 
Ünlü uçakla 
giderken, Belediye 
Meclis üyeleri 
Aydın Bayraktar, 
Abdullah Özden,

Turan Alkış, 
Zafer Ülgen ve 
Binali Derin ve 
eşleri de Belediye 
tarafından 
kiralanan midibüs 
ile gittiler.
25 Temmuz’da 
başlayan Kardeş 
Şehir Ziyareti 31 
Temmuz’da 
sona erecek. 
Gemlik heyeti 
burada Novadari 
Belediyesi’nin

düzenlediği 
geleneksel yaz 
festivaline ve 
Romanya’nın 
Milli Bayramı’na 
katılacak.
Ziyaret kapsamında 
Gemlikli heyetin 
Köstence, 
Mecidiye, 
Magnalia gibi 
turistik ve Türklerin 
yoğun yaşadığı 
bölgeleri de 
gezmesi bekleniyor.
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Bursa'nın 
Osmangazi 
ilçesinde, kimliği 
henüz belirlene
meyen bir kişi, 
kapı kilit göbeğini 
kırarak girdiği evden

yardımcı Olayım Diyerek Dolandırdı
Bursa'da, para çek
mek için gittiği 
bankada, 'yardımcı 
olayım' diyen kimliği 
belirsiz bir kişi 
tarafından 
dolandırıldığını 
belirten vatandaş, 
polise müracaat etti.

lııreı'lı sil şeritte f M l imli
Bursa'da sol şeritte 
aniden yavaşlayan 
kamyona arkadan 
çarpan araçların 
içinde bulunan 
4 kişi yaralandı. 
Kaza, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Akpınar Mahallesi 
Bursa-Mudanya 
karayolu üzerinde 
meydana geldi. 
İddiaya göre, Ferhat 
B. idaresindeki 34 
FF 7633 plakalı kam 
yon, yolun en sol 
şeridine geçerek bir 
anda yavaşladı. 
Arızalandığı öne 
sürülen kamyona

32 bin 500 lira 
tutarındaki senedi 
alıp kaçtı. 
Bağlarbaşı 
Mahallesi'nde 
ikamet eden 
E.E.'nin evinin giriş

İ.Ö., Osmangazi ilçe
si Nalbantoğlu 
Mahallesi'nde bir 
bankaya ait ATM 
cihazına gitti. Para 
çekmek isteyen 
I.Ö.'ye kimliği henüz 
belirlenemeyen bir 
kişi 'yardımcı 

arkadan gelen Uğur 
Özbaş idaresindeki 
16 CFS 09 plakalı 
kamyonet çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle 
sürücü ve araçta 
yolcu olarak bulu
nan Güven Özbaş 
yaralandı. 
Kamyonete ise aynı 
istikamette seyir 
halinde olan Yusuf 
Dokur idaresindeki 
16 EBT 60 plakalı 
otomobil çarptı. Tam 
bu esnada hızını ala
mayan ve kazayı 
son anda fark eden 
Erkan Geyiç 
idaresindeki 34 ZS 

kapısının kilit 
göbeğini kıran kim
liği belirsiz kişi, 30 
Eylül 2012 tarihli 32 
bin 500 TL tutarında 
senet ile 175 liralık 
değerindeki kol saa

olayım' dedi. Şüpheli 
kişi, kartın ATM'ye 
sıkıştığını belirterek, 
ATM'den ayrıldı. 
Banka şubesine 
giden İ.Ö. ise 
hesabından banka
matik kartıyla 1000 
lira çekildiğini

2167 plakalı cip de 
kazaya karıştı. Çarp
manın etkisiyle araç 
içinde bulunan 
sürücü Geyiç'le bir
likte Gizem Dokur 
da yaralandı.
Yaralılar olay yerine 
gelen ambulanslarla 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hasta 
nesi'ne kaldırıldı. 
Kazadan sonra 
Bursa-Mudanya yolu 
üzerinde uzun bur 
araç kuyruğu oluştu. 
Trafik ekipleri yolu 
bir an önce açmak 
için kaza yerine 
çekici çağırdı. Kaza 

tini çalıp kaçtı. 
Ev sahibi E.E.'nin 
müracaatı üzerine 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı 

öğrenince polise 
müracaat etti. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, "Banka 
kartının kötüye kul
lanılması* olayı ile 
ilgili soruşturma 
başlatıldığını 
duyurdu 

yapan araçlar yarım 
saat sonra yoldan 
kaldırıldı.
Yaralı halde çimlerin 
üzerinde oturan 
Uğur Özbaş, "Biz sol 
şeritte gidiyorduk. 
Önümüzdeki kamy
onu gördük ve sağ 
şeride geçmeye 
çalıştık. Ancak sağ 
şeritten gelen 
arabalar çok hızlı 
geliyordu. El 
kaldırdık ancak 
kimse durmadı ve 
bir anda kaza yaptık. 
Sonra arkadan 
gelen arabalar 
bize çaptı" dedi

Yaşlı adam 
balkondan

düşerek öldü

Bursa'da hava 
almak için çıktığı 
balkondan zemine 
düşen yaşlı adam 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, 6 gün 
önce Alemdar 
Mahallesi Akın 
Sokak üzerindeki 
bir evde meydana 
geldi. Evde kims
enin olmadığı sıra
da hava almak için 
balkona çıkan 87 
yaşındaki Mehmet 
Gülşen, dengesini 

OtolJüste 
cüzdanını
çaldılar

kaybetti. 3. kattan 
bahçeye düşen 
Gülşen, yaralandı. 
Bir süre sonra eve 
gelen oğlu tarafın
dan bahçede yaralı 
halde bulunan yaşlı 
adam, hemen 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı. 6 gündür 
ölüm kalım savaşı 
veren Gülşen kur
tarılamadı.
Savcılık, yaşlı 
adamın ölümüyle 
alakalı soruşturma 
başlattı.

Bursa'da seyir halin
deki bir TIR'ın dors- 
esinde bulunan 
elektrik trafosu yola 
devrildi. Kaza 
esnasında Tır'ın 
yakınından bir 
aracın geçmemesi 
büyük bir faciayı 
önledi.
Bursa'da seyir halin
deki bir TIR'ın dors- 
esinde bulunan 
elektrik trafosu yola 
devrildi. Kaza 
esnasında Tır'ın 
yakınından bir 
aracın geçmemesi 
büyük bir faciayı 
önledi.
Edinilen bilgiye

göre, Yeşil Cami 
yanında Ali Osman 
D. yönetimindeki 16 
Z 1923 plakalı Tır 
virajı hızlı döndü. Bu 
sırada Tır'ın dors- 
esinde halatlarla 
bağlı olan trafo yola 

devredildi. Kaza 
esnasında bir yolun 
boş olması 
muhtemel bir faciayı 
önledi. Halatların 
kopması üzerine 
yaklaşık 20 ton ağır
ımdaki trafodan yola 

mazot döküldü. 
Yolun kaygan 
olması sebebiyle 
polis ekipleri yolu 
geçici olarak trafiğe 
kapattı.
Kazanın ardından 
trafo çekici 
yardımıyla yoldan 
çıkarıldı.
Vatandaşlarda 
meraklı gözler ile 
olayları takip etti. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'ne bağlı 
temizlik ekipleri olay 
yerine gelerek 
yoldaki mazotları 
temizleyerek yolun 
tekrar açılmasını 
sağladı

Bursa'da otobüse 
binen bir kişinin 
cüzdanı yankesici 
ler tarafından 
çalındı.
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Nalbantoğlu 
Mahallesinde 
meydana geldi. 
Dikkaldırım'dan 
otobüse binerek

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Heykel'e gelen 
F.Ş. isimli şahıs, 
otobüsten inmek 
istediği sırada 
yankesicilerin kur
banı oldu. Elinde 
taşıdığı cüzdanı 
çalarak kaçan kim
liği belirsiz kişiyi 
polis yakalamak 
için çalışma 
başlattı

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

Dış politikada çarşafa dolanmak
ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi bu 

günün ürünü değil.
İsrail üzerinden, Arapları vurarak 

Ortadoğu’da başlatılan karmaşadan 
yararlanarak, enerji kaynaklarının üzeri 
ne çökme ve Ortadoğu’da ABD egemen
liğini kurma çabaları yıllardır sürüyor.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra İngiliz 
ve batının sömürgesi haline gelen petrol 
kaynakları, Arap dünyasında Nasır, Kad 
dafi ve Saddam gibi asker kökenli dikta 
törler sayesinde millileşti.

Global sermayenin yaygınlaştığı 2 binli 
yıllarda, sermayenin yayılmasını engel 
leyecek en önemli etken ulus devlet 
lerdir.

Sermaye ise önünde engel istemez.
O nedenle, Türkiye’de olduğu gibi ulus 

devletlerin yıkılması için başlatılan giri 
şimler, birer birer sonuçlanıyor.

Adap dünyasındaki kapalı Baas yöne
timlerinin yıkılmasının istenmesinin 
ardında batı kapitalizminin bu ülkelere 
hakim olma istemi yatar.

Batı kapitalizmi, çıkarları sürdüğü süre 
ce Baas rejimleri ile de işbirliği yaptı.

Yaptı da..
Ama, onlara dişini istediği gibi geçi 

remediği için, iç muhalefeti kışkırtarak, 
rejimin yıkılmasını ve ülkeleri bölerek, 
yerlerine daha demokratik olan bir rejim 
yerine daha tutucu, daha İslamcı rejim
lerin gelmesine neden oluyor.

Bugün Mısır da, Libya’da yaşananlar ya 
nında, Irakta’ki durum bu gerçeği göste 
riyor.

AB adı altında, Avrupa’da ekonomik, si 
yasi ve askeri birlik oluşturmaya çalışı 
lirken, önce Sovyetler Birliği, ardından 
Yugoslavya, daha sonra da Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika’daki İslam ülkelerinde baş 
latılan iç kargaşalarla bu bölgelerde hari
talar değiştiriliyor.

Böl, parçala ve yönet taktiği işletiliyor.
Irak yakında 3’e bölünecek.
Şiiler ile sunni müslümanlar birbirini 

yerken, ABD kürtlere özerk bölge kurdur 
du ve Musul petrollerini kürtlere bağladı.

Mısır da rejim değişti..
İktidara Müslüman kardeşler geldi. 
Keza, Libya’da da durum ortada.. 
Sırada Suriye vardı.
Şimdi Suriye’deki Esat rejimini yıkmaya 

çalışıyorlar.
Esad halkına baskı uyguluyormuş.
Esad gitmeliymiş!...
Yerine ne gelecek? Suudi Arabistan, 

Körfez Şehliklerinde nasıl bir rejim var?
Bu kez elini ateşe sokmak isteleyen 

ABD, maşa olarak Türkiye’yi kullanıyor.
İslam aleminin yıldızı olmaya çalışan 

Erdoğan ise komşularla sıfır sorun diye 
başlattığı dış politikada gerçekten 
çarşafa dolandı.

Suriye’deki muhalifleri el altından des 
tekleyerek silahlandıran ülkelerin başın
da Türkiye olduğunu dünya görüyor.

Yanmış politikalar nedeniyle, Suriye’nin 
Kuzeyi de PKK’nın denetimine girdi.

Kendi ülkesindeki iç sorunlarını çöze
meyen bir ülke, dışarıyı karıştırarak bir 
şey elde edemez.

CİMİM Mit IIW
2011-2012 U-14 Grup 
Şampiyonu Bursa 
Play Off Grup 1. si 
Türkiye 
Şampiyonası 
Componentaspor, 
Gemlik’te yıldız 
adayını arıyor.
Componentaspor 
Genel Koordinatörü 
Volkan Özgül, 2000- 
2001-2002-2003 
doğumluların 
Componentaspor 
futbol seçmelerinin 
28 Temmuz 2012 
Cumartesi günü 
saat 09.30’da Menzil 
Akar Hah saha 
Tesisleri’nde yapıla
cağını bildirdi.
Componentaspor’da

yıldız olmak isteyen 
futbolda kendini 
yetiştirmek isteyen 
Gemlikli gençlerin, 
futbol seçmelerine 
katılmalarını isteyen 
Özgül, 
Componentaspor’un 
2011-2012 U-14 Grup 
Şampiyonu Bursa 
Play Off Grup 1. si 
Türkiye 
Şampiyonası U-17 
Grup Şampiyonu 
Bursa Play Off Grup 
1. Türkiye 
Şampiyonası, 2010- 
2011 U-14 Grup 
Şampiyonu Bursa 
Play Off Grup 1. 
Türkiye 
Şampiyonası, U-15

MHP Pagr günü
Iftaııeıınii ıtıiııı
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığı, 27 
Temmuz 2012 Pazar 
günü Milton Aile 
Gazinosu’nda iftar 
yemeği düzenliyor. 
MHP’ye gönül 
verenlerin dışında, 
Gemlik halkının 
katılması beklenen 
iftarda 800 kişilik 
yemek hazırlandığı 
öğrenildi. MHP’nin 
geleneksel hale 
getirdiği iftar prog 
ramları eski, yeni 
partilileri bir araya

getirmesinin yanı 
sıra Gemlik’te 
birçok kesimlerin 
de bulunması ile 
dikkat çekiyor. 
MHP İlçe Yönetimi 
yaptığı açıklamada, 
“Mübarek Ramazan 
ayı nefsimize hâkim 
olduğumuz yegâne 
zamanlardandır, 
bunu paylaşım 
haline getirmek de 
bizleri ziyadesi ile 
mutlu ediyor” diye 
rek, Gemlik halkını 
iftar programlarına 
davet ettiler.

TERRA DIŞ TİCARET VE İNŞ. SAN. LTD. ŞTİ. FİRMASINA 
AİT İKİ ADET KTF FORMLARI KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR. 
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KAŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS |stik,al Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - yayincilik - reklamcilik Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

‘Gemlik Kç>rfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Grup Şampiyonası 
Bursa Play Off Grup 
1. si Türkiye 
Şampiyonası, U-16 
Grup Şampiyonu 
Bursa Play Off Grup 
1. si Türkiye 
Şampiyonası, U-17 
Grup Şampiyonu 
Bursa Play Off Grup 
1. si Türkiye 
Şampiyonu, 2009- 
2010 U-13 Grup 
Şampiyonu Bursa 
Play Off Grup 1.si 
Türkiye 
Şampiyonası, U-14 
Grup Şampiyonu 
Bursa Play Off Grup 
1. si Türkiye 
Şampiyonası, 2008- 
2009 U-13 Grup

Şampiyonu Bursa 
Play Off Grupl. si 
Türkiye 
Şampiyonası, 
Türkiye 5. ncisi, 
2007-2008 U-13 
Grup Şampiyonu 
Bursa Play Off Grup 
1. si Türkiye 
Şampiyonu 
olduğunu söyledi. 
"Geleceğe güvenle 
bakıyoruz’’ diyen 
Özgül, "Gençlerin 
spor yapması için 
elimizden geleni 
yapmalıyız.
Gemlikli gençler, 
mutlaka bu 
seçmelere katıl
malıdırlar’’ dedi.

SATIUK
KÜÇÜK KUMLA 

SİTELER MAHALLESİ 
İLKE SOKAKTA 
DENİZ GÖRÜR 

ÇAY BAHÇELERİ 
KARŞISINDA SAHİBİNDEN 

SATILIK DAİRE
Müracaat Tel: 

0 532 576 60 75

MM ABONE OLDUNUZ MU?
»mıııı.n.ıııııııııııııiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

UMURBEY ÇOK AMAÇLI^

DÜĞÜN SALONIU

Bizi Seçin

»üSün SALONUMUZ 1000 KİŞİLİKTİR
Sünnet YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
Özel Günler KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞI
Toplantı 
Kokteyl

V€ GÜÇLÜ KADROMUZLA
HİZMETİNİZDEYİZ

CAFEMİZDEN İZLEMENİN 
KEYFİNİ YAŞAYIN

SALONUMUZDAKİ 
CEMİYETLERİN

ULAŞIMI ÜCRETSİZDİR
Umurbey Parsbey Mh. Abdullah Fehmi Cd. No:44 UMURBEY

Süleyman DERİN - 0.532 224 42 66 - 0.224 525 10 11

40 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

TÜRKİYE'NİN EN UYGUN VG KALİTELİ 
DAVGTİYGLGRİ GN UYGUN FİYATLARLA...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİR ÖZEL TASARIMLAR.

g® İ€l
MATBAACILIK ■ REKLAMCILIK ■ ORGANİZASYON VE TANITIM

>/ S€VK İASALİYCSİ DÜĞÜN & NİŞAN 
OJCJltlg» TAŞIMA İRSALİYÖİ ,/SÜNNCT AÇILIŞ

V KARTVİZİT S KAŞ€ ----------- !----------
■«■i'» ■ v<H€DİY€LİK €ŞYA
istiklal Cad. Bora 5ok. 5tûdyo Prestij yanı V KATALOG

no : 5/ B Tel: (0224) 513 96 83 GEMLİK ✓ CİLT İŞLCRİ

^ORGANİZASYON 
^PLAKCTSKUPA 
^D€RGİ, KİTAP 
✓ BALON
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Ramazan Menüsü „

Mis Kokulu Ramazan Pidesi

pınar alabalık
Qa^if indiL alabalık, lezzeti 

ramazan ayında da liıkflt.

.usuqlca tereıjcığlı alabalık

ve et çeşitlerimizle ramazan, 

hizmetinizdeyiz.

ÇORBA
Eşsiz lezzetiyle balık çorbası (Alternatif olarak mercimek 

yada domates çorbası sunulacaktır.)

ARA SICAK
Güveçte tereyağlı, kaşarlı mantar

SALATA
Mevsim salatası

ANA YEMEK
Fınnda, ızgarada yada tavada alabalık (Alternatif olarak 
köfte, tavuk seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.)

TATLI
Güllaç-Sufle-Dondurma-Kazandibi

İÇECEK
Meşrubat Çeşitleri

»ktert için lütfen rezervasyon yaptırınız.

Rez: 586 53 32
Not: Sınırsız Çay, kahve ikramı
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Vatandaşı yanıltmak...
Uzun zamandan 

beri büyük mar
ketlerde, büyük 
mağazalarda indirim 
furyasına tanık olu 
yoruz. Dikkatle 
bakıldığında, ince
lendiğinde durumun 
hiç de böyle 
olmadığı anlaşılıyor.

En çok başvurulan 
indirim teknikleri:
“Üç al iki öde, aynı 

malın İkincisi % 50 
indirimli, % 60’a % 
70’e varan indirim
ler, bunların dışında 
büyük panolara 
yazılmış daha önce
ki fiyatı 10 lira 
şimdiki 5 lira, vatan
daşın gözüne soku
lan ve bunu mutlaka 
al diye direten 
görsel duyurular.

Üç al iki öde aldat
macası oldukça 
ilginç. Bir gömleğin 

normal fiyatı 10 lira, 
etiketi değiştirilerek 
15 lira yapılıyor ve 
üç gömlek 30 liraya 
satılıyor. Vatandaş 
karlı olduğunu 
düşünüyor.

Gemlik’te bir 
mağazada alışveriş 
yapıyorum. 
Dondurma reyonun
da, aldığınız aynı 
ürünün İkincisi % 50 
indirimli. İki dondur
ma alıyorum. Eve 
geldiğimde fişleri 
incelerken indirimin 
olmadığını görüyo
rum. Derdim 4.5 
liralık indirim değil. 
Vatandaş olarak 
yanıltılmam ya da 
aldatılmam. Telefon 
ediyorum mağaza
ya, fişinizle gelin, 
yanlışlık varsa 
düzeltiriz diyorlar.

Ertesi gün 

mağazaya gittim. 
Alışveriş fişini gös
terdim, ilgilendiler. 
Sonra bana verdik
leri yanıt: “Efendim, 
yapılan doğru, bu 
alışverişte size 
indirim yapıla
mazmış; çünkü don
durmanın biri sade 
biri çikolatalıymış. 
Ben alırken bunların 
farkında bile 
değildim; ama yetki 
liler sayesinde 
öğrendim.

Gerekçeye bakar 
mısınız? Ne kadar 
inandırıcı? Aynı 
marka dondurma, 
aynı ağırlık, aynı 
kutu, aynı fiyat...

Bu tavır, vatandaşı 
yanıltmak mı yoksa 
aldatmak mı siz 
karar verin!

Bu olaydan sonra 
bu mağazaya git

mek şöyle dursun 
önünden dahi 
geçmemeye karar 
verdim. O marka 
dondurmayı da 
evime sokmaya
cağım. Çünkü 
yanıltılmak vatandaş 
olarak ağrıma gidi 
yor.

Şirketler mallarını 
satmak için her 
türlü yola başvura
bilirler; ancak 
mağaza yetkilileri 
müşterileri bu olum
suzluklara karşı 
korumak ve 
uyarmak zorunda 
değil midir?

Gelelim % 50, %60 
hatta % 70 indirime. 
Bu olayın da gerçek 
olduğu kanısında 
değilim. Bu indirime 
sokulan ürünlerin 
fiyatları yükseltile 
rek gerçekten % 70 
indirim varmış gibi 
gösteriliyor. Bunu 
bizzat bir mağazada 
gezerken saptadım. 
Bir takım elbiseyi 
incelerken üst üste 
yapıştırılmış 
etiketler dikkatimi 
çekti. İçimdeki şey
tan dürttü. Yavaşça, 
yırtmadan etiketleri 
açmaya çalıştım.

Gördüğüme inana
madım. Ürünün ilk 
fiyatı 125 lira, şimdi
ki fiyatı 300 lira, % 
60 indirim. Yeni fi 
yatı 120 lira. İndirim 
neresinde bu malın? 
Üstelik sezonu da 
geçmiş.
Vatandaşları, işte 
böyle bol rakamlı, 
gerçek olmayan 
söylemlerle yanılt
maya, aldatmaya 
çalışıyorlar.

Bursa’da büyük 
bir mağazada 
alışveriş yaparken 
bir paket şeker 5 lira 
diye yazıyordu 
kocaman kocaman 
yazılarla. Bir paket 
ben de aldım, attım 
sepete. Bir süre 
sonra kasalarda 
ödeme yaparken 
şekerin fiyatının 10 
lira olduğunu 
gördüm. Görevliye 
sordum niçin böyle 
diye?

Efendim, o fiyat 50 
liralık alışveriş 
yapanlar için, orada 
yazılı.

Ben öyle bir yazı 
görmedim, deyince 
birlikte o yazının 
asılı olduğu yere 
geldik. Bir metre 

karelik kartona 
yazılan indirim daha 
mağazaya girmeden 
okunuyor; ancak 50 
liralık alışveriş 
yazısı yakından bile 
okunmuyordu.

Niçin bunu küçük 
yazıp diğerini ala
bildiğine büyük 
yazıyorsunuz 
dediğimde, yetkili: 
efendim, öyle yap
mamızı istiyorlar, 
dedi.

Aldığım ürünü geri 
bıraktım. Yapılanın 
doğru olup olmadığı 
sordum: 
“Haklısınız” demek
le yetindiler.

Bir vatandaş 
olarak basit gibi 
görünen yanılt
malara ya da aldat
malara karşı çıkmak 
bir sorumluluk 
gereğidir diye 
düşünüyorum. 
İndirimli diye size 
yutturulmaya 
çalışılan ürünleri 
alırken çok dikkatli 
olun, aptal yerine 
konmak ve eve 
geldiğinizde 
üzülmek istemiyor
sanız, mutlaka aldık 
larınızı kontrol edi
niz.
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HMUHMİ
BELEDİYELERİ ÖBIIH( aiDU

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin tarihi 
ve kültürel miras 
adına Balkan 
ülkelerinde yaptığı 
restorasyon ve 
düzenleme çalış
maları, Tarihi Kentler 
Birliği üyesi 
belediyelere örnek 
oldu.
Tarihi Kentler 
Birliği'ne üye 
belediyelerin başkan
lar! ve danışma kuru
lu üyeleri; Bosna- 
Hersek, Hırvatistan, 
Karadağ, Arnavutluk 
ve Makedonya'da 4 
günlük inceleme 
gezisinde bulundu. 
Gezi kapsamında 
özellikle Bosna 
Çarşısı, Dubrovnik, 
Mostar Köprüsü ve 
Üsküp'e hayran kalan 
belediye başkanları, 
Türkiye İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı 
(TİKA) ile Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin Balkan 
ülkelerinde yaptığı 
rekonstrüksiyon 
çalışmalarını yerinde 
inceledi. Aralarında 
Balkan ülkelerine ilk 
kez gelen belediye 
başkanlarının da yer 
aldığı Tarihi Kentler 
Birliği kafilesi, Balkan 
ülkeleriyle başlatıla
cak işbirliği anlaş
malarında Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin köprü

olarak yer alması 
talebinde bulundu. 
Her yıl düzenli olarak 
yaptıkları dış 
inceleme gezisini bu 
kez Balkan ülkelerine 
gerçekleştirdiklerini 
belirten Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Balkan 
ülkelerinde 
Osmanh'dan kalma 
tarihi dokuları 
yerinde gördüklerini. 
Türkiye Cumhuriyeti 
ve Bursa Büyükşehir 
Belediyesince 
yapılan rekonstrük
siyon çalışmalarını 
teknik incelemeye 
tabi tuttuklarını söyle
di. Gezi kapsamında 
5 ülkeyi ziyaret ettik
lerini, birliğe üye 
belediye başkan- 
larının Balkan 
ülkelerindeki yerel 
yönetimlerle neler 
yapılabileceği 
konusunda istişareler 
yapmasına imkan 

tanıdıklarını söyleyen 
Başkan Altepe, 
"Oldukça verimli 
geçen gezimizden, 
her belediye başkanı 
kendince bir şeyler 
çıkarttı. Aramızda ilk 
kez Balkanlar a giden 
başkanlar vardı. O 
toprakların bizden 
çok da ayrı 
olmadığını gördüler. 
Fiziki olarak ayrı 
bulunsak da, teknik 
olarak aslında o böl
gelerle Dfr bütün 
olduğumuza şahit 
oldular. Bence her 
belediye, Bölgeyle 
ne yapabilirim?' 
arayışındaydı. Her 
belediye, kendi çapın
da görüşmeler yapıp 
plan ve programını 
oluşturdu" dedi. 
Başkan Altepe, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
Balkanlar'da yaptığı 
rekonstrüksiyon 
çalışmalarının birliğe 
üye belediyelere

örnek olduğunu 
söyledi. Gezi kap
samında Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
yeniden işlerlik 
kazandırdığı OsmanlI 
eserlerinin de ince
lendiğini, kafilede yer 
alan belediye başkan- 
larının bu yapılara 
hayran kaldığını ifade 
eden Başkan Altepe, 
"Balkanlar bizden bir 
parça. OsmanlI döne
minden kalma anıtsal 
birçok yapı var bura
da. Bu yapıların 
birçoğu yok olmuş ya 
da harabe durumday
dı. Devletimizin TİKA 
ve Bursa Büyükşehir 
Belediyesi aracılığıyla 
sürdürdüğü çalış
malar, birçok eserin 
aslına uygun olarak 
ayağa kalkmasına 
neden oldu. Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
restorasyon ve 
düzenleme, sosyal ve 
kültürel anlamda yap
tığı çalışmalar, birliğe 
üye belediyelere 
örnek oldu. İnceleme 
gezisi sonunda 
belediye başkanları, 
Balkanlar la yapıla
cak işbirliği çalış
malarında Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin köprü 
olarak yer alması 
talebinde bulundu" 
diye konuştu

ELEMAN
ATIK YÖNETİMİ 

SEKTÖRÜNDE FAALİYET 
GÖSTEREN FİRMAMIZDA 

İSTİHDAM EDİLMEK 
ÜZERE; E SINIFI SÜRÜCÜ 

BELGESİNE SAHİP
ŞOFÖRLER 

ALINACAKTIR
Müracaat Tel: 

0 224 514 30 07

SAHİBİNDEN SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyerli, 

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

satılık daire

0 538 322 70 73

SATIIIK 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

llcııncıı iftar Eşref Dincer Maiıallesi’nde
Gemlik 
Belediyesi’nin 
Ramazan Ayı etkin
likleri kapsamında 
düzenlediği iftar 
yemeklerinin 
üçüncüsü Eşref 
Dinçer Mahallesi 
Mevlana Camii 
önünde yapıldı. 
Ak Parti Bursa 
Milletvekili 
Bedrettin Yıldırım’ın 
yanı sıra Ak parti 
İlçe Başkanı Necdet 
Yılmaz, Belediye 
Meclisi üyeleri, Ak 
Parti Yönetim

Kurulu üyeleri ve 
çok sayıda davetli ile 
mahalle halkının 
katıldığı iftar 
yemeğinin ev 
sahipliğini Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz yaptı. 
Ak Parti Bursa 
Milletvekili Bedrettin 
Yıldırım ile birlikte 
vatandaşlarla ve 
davetlilerle yakından 
ilgilenip, sohbet 
eden Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz, yemek 
kuyruğunda da

vatandaşları 
yalnız bırakmadı. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz, 
geleneksel hale 
getirilen iftar 
yemeklerinin 
Ramazan ayı boyun
ca süreceğini hatır
latarak, bundan son 
raki günlerde 8 iftar 
yemeğinde daha 
Gemliklilerle buluş
manın mutluluğunu 
yaşayacaklarını 
söyledi.
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SvlauralarmalııriicretJaha!
Bir çöpe iki vergi 
alınmaya başladı. 
Katı atık toplama ve 
çevre temizlik ver
gisi ile bir torba 
çöpünüzden ikinci 
kez para alınıyor. 
Çöp toplama hizme
tini sudan aldığı 
para ile finansa 
eden belediyeler 
hane başına çöp 
parasını su fatu
ralarına yansıtınca 
tüketici çileden 
çıktı.
Faturalarla başı 
dertte olan tüketici 
“katı atık toplama 
ve bertaraf ücret
lerinin su fatu
ralarına yan
sıtıldığını görünce 
şok oldu. “Çevre 
temizlik vergisi 
ödüyoruz çöp topla
ma ücreti nedir?” 
diyerek Şikayet 
Portalı Şikayetvar’a 
şikayet gönderen 
tüketiciler “Bir çöpe 
iki vergi mi 
ödenir?” diyerek 
tepki gösterdiler. 
AYNI VERGİ İKİ 
DEFA ALINIR MI? 
“Belediye su fatu 
rasına çöp toplama 
parası ekliyor! Su

Memurca sona tıenlerc iyi haber

faturalarında zaten 
çevre temizlik ver
gisi olduğu halde 
belediye ikinci bir 
vergiyi eklemekten 
çekinmiyor. Bir de 
geriye dönük olarak 
tahsil ediyor. Eğer 
bir Encümen kararı 
ile böyle vergi tesis 
edilebiliyorsa o 
zaman kanun çıkar
maya gerek var mı? 
Her Belediye 
kendine lazım olan 
vergiyi encümen 
kararı ile yürürlüğe 
koysun.
Aynı vergi iki defa 
alınır mı?
Şikayetçiyiz.” 
44Su faturamda katı 
atık toplama ve 
bertaraf ücretlerini 

görünce adeta şok 
oldum. Yani 
bir çöpe iki vergi 
ödüyoruz. Katı atık 
bedeliyle, bir torba 
çöpten ikinci kez 
para alınıyor. Çöp 
toplama hizmetini 
sudan aldığı para ile 
finanse eden 
belediyeler hane 
başına çöp parası 
alıyor. Toplama 
parası ilçe beledi 
yelere, bertaraf 
bedeli Büyükşehir’e 
veriliyor. Bir 
belediyenin rakamı 
diğerine uymuyor. 
Çöp aynı çöp ama 
belediyeler arasın- . 
daki fark hayli 
fazla.”

Ticari işletmelerin 
kredi kartlarındaki 
taksitli borçlar, iki 
kattan fazla arttı 
Kredi kartına taksit 
uygulaması sadece 
bireysel müşteri
lerin değil şirket
lerin de ilgisini 
çekiyor. Ticari işlet
meler adına açılan 
kredi kartlarındaki 
taksitli borçlar, bir 
yıl içerisinde iki kat
tan fazla arttı.
Ticari işletmeler 
adına açılan kurum
sal kredi kartlarına 
olan borçlar 2012 
Mayıs ayı itibariyle 
bir yıl öncesine göre 
iki katına çıkarak 4 
milyar TL'ye ulaştı. 
Enuygun.com'un 
BDDK verilerinden 
derlediği analize 
göre, bu tutarın 1.4 
milyar TL'sini tak
sitli borçlar, 2.6 mil
yar TL'sini ise tak- 
sitsiz borçlar oluş
turuyor. 2011 Mayıs 
ayında toplam 
borçların yüzde 
30'unu oluşturan 
taksitli kredi kartı 
borçları, 2012 Mayıs 
ayında yüzde 35'e 
çıktı. 2010 yılının 
aynı ayında ise bu 
oran yüzde 23'tü.

BİREYSEL KREDİ 
KARTLARINDA 
TAKSİTLİ BORÇLAR 
TAKSİTSİZİ 
YAKALAMAK 
ÜZERE
2009 yılı Mayıs ayın
da 11,8 milyar TL ile 
taksitsiz bireysel 
kredi kartı 
borçlarının yarışı 
kadar olan taksitli 
borçlar, 2012 yılı 
Mayıs ayında taksit
siz borçların yüzde 
92'sine ulaşarak 
29.6 milyar TL'ye 
ulaştı. Geçtiğimiz 
yılın aynı ayında ise 
taksitli kredi kartı 
borçları 21 milyar 
TL idi.

UÇAK BİLETİ 
BEDELİ TAKSİTLEN

DİRİLİYOR
Kurumsal kredi kart
larından yapılan tak
sitli kredi kartı har
camalarının bir yıl 
öncesine göre 
yüzde 133 oranında 
arttığını belirten 
Enuygun.com Baş 
Analisti Betül 
Sungurlu, "Bireysel 
kredi kartlarında 
taksitli borçlar son 
bir yıl içerisinde 8,6 
milyar TL arttı. 
Kurumsal kredi kart
larındaki taksiti i 
borçlardaki artış ise 
810 milyon TL'yi 
buldu. Artık kurum
sal seyahat harca
malarında bile tak
sitli uçak bileti ter
cih edilebiliyor" 
dedi.

1999 ile 2005 tarihleri arasında 
disiplin cezası nedeniyle 
memuriyetten çıkarılanlar, boşta 
kaldıkları sürelere ilişkin sosyal 
güvenlik primlerinin kurumlan 
tarafından ödenmesi için 12 Ekim 
tarihine kadar Sosyal Güvenlik 
Kurumu’na (SGK) müracaat ede
cek. Böylece söz konusu kişilerin 
boşta kaldıkları süreler de 
memuriyette geçmiş gibi kabul 
edilecek. 23 Nisan 1999 ile 14

Şubat 2005 tarihleri arasında tabi 
oldukları personel mevzuatına 
göre aldıkları disiplin cezası 
sonucu memuriyetleri sona eren
lerin haklarında verilmiş disiplin 
cezaları bütün sonuçlarıyla, 22 
Haziran 2006 tarihli ve 5525 sayılı 
Memurlar İle Diğer Kamu Görevli 
lerinin Bazı Disiplin Cezalarının 
Affı Hakkında Kanun, uyarınca 
ortadan kaldırılmıştı.

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

0 SAATTE TESLİM EDİLİR 

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

MATBAACILIK • YAYINCILIK • REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 951

GEREKLİ TELEFONLAR

E 
R 
İ

DENİZ OTOBÜSÜRESMİ DAİRELER

İtfaiye
Polis İmdat

110 
155

UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ işletme

186
513 45 03

Bursa 
Mudanya

256 77 84
544 30 60

Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

156
513 10 55
513 18 79
513 12 06

Statyum
O rm.Böl.Şef.
Milli Eğt. Md.

514 00 95
513 12 86
513 11 74

Yenıkapı (412) did 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dİnlsnmo Tos. 513 23 94

Halk Kütüphane 513 13 53
513 10 57

VAPUR - FERİBOTKAYMAKAMLIK Askerlik Şb.
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

513 10 51
513 10 53
513 29 54

Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd.

513 13 08
513 11 33
513 10 95

Yalova .
Topçular 
Esklhisar

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

513 10 28 Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Var. Dairesi Md.

513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64

OTOBÜS
ULAŞIM Şehirlerarası

Otobüs Termini
261 54 00

Pegasus Akmis Seyahat 
METRO

614 63 62
513 12 12

ali (18 Hat)
Aydın Turizm 
Süzer Turizm

613 20 77
612 10 72

524 85 86
513 10 92 DAĞITICILAR

Kanberoğlu-Esadaş 
Anıtur
Kamil Koç

614 46 49
614 47 71
612 01 63

İlçe Tarım Müd. 
ilçe Seç. Md.
14Mı'ırl

513 10 45
513 77 73

I. 513 18 46
513 71 66

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz

513 29 29
513 12 95

HASTANELER
naiK cgııım ıvıuc
İŞ-KUR

513 16 37
513 75 58

Devlet Haeteneel 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Erg az 
Ipragaz

513 88 43
513 22 59Mer.Sağ.Ocağı

To m ok ay Tomografi 
Uzmanlar Tıp Mrk.

513 10 58
513 65 29
514 80 88

Santral 
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32
514 57 96

Habaşgaz 
Yeni Llkitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltf

513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00TAKSİLER

Zabıta
BUSKİ jaz

Körfez Taksi
Çınar Taksi

513 18 21
513 24 67

İtfaiye
Muhasebe Md.

513 23 25
513 45 21-182

Akçagaz 
Totalgaz

514 88 70
514 17 00

Güven Taksi
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 32 40
513 23 24
517 33 94

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21-111 
Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

813 30 33
513 16 46
613 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4334 

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)

mMnııdıM
VENÜS SİNEMASI
BUZ DEVRİ 4
11.30-14.00-
16.00-18.00

ÖBÜR DÜNYADAN 
11.30-14.00-16.15
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

Enuygun.com
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AKMİS SEYAHAT
GEMLİK BÜROSU

Ahmet Dural Meydanı AVM yanı- 
Tel: 0224 514 63 62 GEMLİK

TÜRK HAVA YOLLARI ANADOLUJET 

ö SunExpress

TATİLİNİZİ UNUTULMAZ
KILMAK İÇİN AKMİS SEYAHAT V 

GEMLİKTE...
Kıbrıs Turları & Kültür Turları <
Yurt içi ve Yurt dışı Turları.... PEGASUS

Biz, sizin tatil hayallerinizi gerçekleştirmek için varız... A,RL,NES
Uçaklı tatil paketlerinde Sabiha Gökçen
Havaalanı Transferlerimiz ÜCRETSİZ!

I ir Ak' nil ct c atici ADI Orhangazi Şubesi Tel: 0.224 573 JfilZ| UÇAK BİLET SATIŞLARI Kükürtlü şubesi Tel: 0 224 236 35 45
GEMLİK’TE BAŞLADI Bursa Terminal Tel: 0 224 261 61 42
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Köy Kahvaltısı (06.oo-24.oo) - Doğal Ürünler - Bal-Tereyağ • Köy Peyniri- Köy Yumurtası - 
Akçaabat Köfte- Saç Kavurma- Tavuk Pirzola - Pide Çeşitleri - Ezo Gelin Çorba - 

Karalahana Çorba- Kuymak - Sahanda Yumurta- Sucuklu Yumurta - Tava Yumurta - 
Menemen - Hamsi Köyü Sütlacı -Çay- Kahve - Meşrubat

RAMAZANDA İFTAR 
VE SAHUR YEMEKLERİ 

HİZMETİNİZDEYİZ

Oemlik Bursa Yolu 8. Km. Kurtul Köprüsü başı 
Tel: 0224 522 8158 GEMLİK

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
28 Temmuz 2012 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Sürücüler sinirlerine
Hakim Olamadı

Bursa'da akşamüzeri trafikte 
tartışan sürücüler birbirlerine 
girdi. Kavga eden sürücüler bir
birlerini yaraladı. Sayfa 3’de

Böyle yıkım olmaz
Bursa Büyükşehir Belediyesince 
kamulaştırılması tamamlanan Ahmet 
Dural Meydanindaki Emek Otel’in dün 
yıkımı sırasında duvardan kopan bir 
parça Bıçakçı Hasan Baykal’ın iş yeri 
nin tavanını delip maddi zarara yol açtı. 
Kontrolsüz ve güvenlik önlemi alın
madan yapılan yıkıma tepki yağıyor. 
Tepki gösteren esnaf, “Böyle yıkım 
olmaz. Burada faciada yaşanabilirdi. 
Yıkım sırasında hiçbir güvenlik önlemi 
almadıkları gibi handaki küçük esnafa 
bir duyuru da yapılmadı. ” dedi. 2’de

Yine yıkım..
Büyükşehir Belediyesinin Gemlik 

Meydan Projesi çalışması kapsamında 
2009 yılında başlattığı kamulaştırmalar 
sürüyor.

8 parselde kamulaştırmaya giden 
Büyükşehir Belediyesi Kamulaştırma 
Dairesi, mal sahipleriyle anlaşamayınca 
kamulaştırma değerleri için davalar açıl 
dı.

Bu davalardan ikisi tamamlandı.
Tamamlanan ve bedelleri ödenen Metro 

Turizm, Acar Börekçisi ve Turşucu 
İsmail’in küçük işyerleri boşaltılıp tören
le yıkıldı.

Bu ikinci yıkım... Devamı sayfa 4’de

flanellerinde 
'aracılık' 
dönemi

Tapu Müdürlük 
terinde iş takibi 
ve işlemleri Aracı 
Lisansına sahip 
kişiler tarafından 
yürütülecek. 
Çevre ve Şehir 
cilik Bakanlığı 
Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü 
tarafından hazır
lanan 'Taşınmaza 
Yönelik Aracılık 
Faaliyetlerinin 
Düzenlenmesi 
yönetmeliği 
yürürlüğe girdi. 
Haberi sayfa 9’da

Mı 
[■Mi 
BIHII
Borçlar Kanu 
nu'nda değişik
liğe ihtiyaç var" 
diyen Babacan, 
bu nedenle hem 
Borçlar Kanunu 
hem de Yeni 
Teşvik Sistemi'n 
deki sıkıntılara 
bakıp değişikliğe 
gideceklerini 
açıkladı.
Haberi sayfa 9’da

2 Yaşındaki 
Bünyamin Kavun 

Taşıyan Kamyonetin 
Altında Kaldı

Bursa'nın merkez 
Yıldırım İlçesi'nde 
geri manevra yapan 
kamyonetin altında 
kalan 2 yaşındaki 
Bünyamin Ortaç 
yaşamını yitirdi.

MMM
İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü yet 
kilileri, Ramazan

Mahalleli tarafından 
dövülmek istenen 
27 yaşındaki Fer 
zende Melo adlı 
sürücü polis tara 
find an olay yerin 
den kaçırıldı. 3’de 

erzak paketlerini 
denetledi.
Denetimler artacak. 
Haberi sayfa 3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Böyle yıkım olmaz
Bursa Büyükşehir Beledîyesi’nde kamulaştırılması tamamlanan Ahmet Dural 
Meydam’ndakî Emek Otel’în dün yıkımı sırasında duvardan kopan bîr parça 
Bıçakçı Hasan Baykal’ın iş yerinin tavanını delip maddi zarara yol açtı. 
Kontrolsüz ve güvenlik önlemi alınmadan yapılan yıkıma tepki yağıyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Meydan Projesi 
kapsamında kamu
laştırılması biten 
Emek Otel’in yıkımı 
esnafın tepkisine 
neden oldu. 
Dün sabah, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yıkım işini üstle
nen firmaya ait 
çalışanlar ve büyük 
bir kepçeli greyder, 
binanın arka tarafın
dan yıkım işlemine 
başladı. 
Eski Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut tarafından 
üst katlan daha 
önce kamulaştırtan, 
zemindeki işyeri ise 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan kamulaştırılan 
ve kamulaştırma 
bedelleri mülk sahip
lerine ödenen binada 
dün erken saatlerde 
yıkım çalışması 
başlatıldı. 
Kapı ve pencereleri 
sökülen binanın üst 
katının yıkımı 
sırasında güvenlik 
önlemi alınmadığı 
gibi, hiçbir Belediye 
sorumfusu da yıkım 
yerinde yoktu. 
İŞYERİNİN 
TAVANI ÇÖKTÜ 
Daha önce yıkımı 
Gemlik Belediyesi 
tarafından gerçek
leştirilen Minibüs 
Garajı içindeki Halk 
Tuvaletlerinin bulun
duğu yerden yıkıma 
başlayan greyder 
kullanıcısının 
binanın yanında 
bulunan han içindeki 
tek katlı derme çat 
ma binaların üzerine 
bir duvar düştü. 
Şans eseri işyerinde 
kimsenin bulunma
ması, olası bir kaza
yı önledi. 
Han içinde yıllardır 
bıçak imalatı yapan 
Hasan Baykal’ın iş 
yerinin tavanı düşen 

delindi, 
içi tuğla ve

toz toprak içinde 
kaldı.
Yıkıma tepki 
gösteren esnaf bir 
yandan Cumhuriyet 
Savcılığı’na, bir yan
dan da Gemlik

parça ile 
İşyerinin

Beledıyesi’ne baş 
vurdu.
Gemlik Belediyesi’ 
nden olay yerine bir 
mühendis bayan 
gönderildi.
Han esnafı, görevli 
lerle tartıştı.
Gemlik ve Bursa 
Büyükşehir Bele 
diye’sine tepki gös 
teren esnaf, “Böyle 
yıkım olmaz.
Burada faciada 
yaşanabilirdi. Yıkım 
sırasında hiçbir

güvenlik önlemi 
almadıkları gibi han
daki küçük esnafa 
bir duyuru da yapıl
madı.
Kamulaştırmalar 
tamamlandığında bu 
binalar yıkılsa tatsız 
olaylar ortaya çık
mazdı. Allah’tan 
birisinin başına o 
duvar düşmedi. Bu 
kadar sorumsuzluk 
olur mu?“ diye dert 
yandılar.
Olay yerine gelen

polis bıçak imalat 
çısı Hasan Baykal’a 
şikayetçi olup olma 
dığını sordu. 
Yıkımı yapan firma 
yetkili ile anlaşan 
Bıçakçı Baykal 
şikayetçi olmadığını, 
anlaşmaya çalıştık
larını söyledi.

CHP OLAY YERİNDE 
CHP Yönetim Kurulu 
üyesi Hukuk ve 
İnsan Haklan 
Komisyon Başkanı

Av. Özgür Aksoy, 
vatandaşların çağrısı 
üzerine, olay yerine 
gelerek yıkımı 
inceledi.
Aksoy, “Böyle yıkım 
olmaz. Yıkım sırasın
da hiçbir güvenlik 
önlemi alınmamış. 
Bu bir sorumsuzluk
tur, suçtur, insanlar 
öldükten sonra mı 
güvenlik önlemi alı-

nacak. Teknik bir 
sorumlunun yıkımın 
başında bulunması 
gerekirdi.
Sorumlular nerede? 
Kamulaştırmaların 
tamamlanması sonu
cu bütün alanda yı 
kim yapılmış olsa, 
bunlar yaşanmazdı. 
30 metrelik işyerleri
ni yıkarak gösteriş 
yapıyorlar, "dedi.
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2 Yasındaki Bünyamin Kamın 
Taşıyan Kamyonetin Altında Kaldı Kazası: 10lü
Bursa'nın merkez 
Yıldırım İlçesi'nde 
geri manevra yapan 

. kamyonetin altında 
kalan 2 yaşındaki 
Bünyamin Ortaç 
yaşamını yitirdi. 
Mahalleli tarafından 
dövülmek 
istenen 27 yaşındaki 
Ferzende Melo 
adlı sürücü polis 
tarafından olay 
yerinden kaçırıldı. 
Kaza, dün saat 18.30 
sıralarında Yıldırım 
İlçesi Esenevler 

। Mahallesi Erkmen 
Sokak'ta meydana 

j geldi. Ferzende
Melo yönetimindeki 

I 16 L 5615 plakalı

Siiriiciiler Sinirlerine Hakim Olamaılı

kamyonet, kavun 
satmak için Erkmen 
Sokak'a girdi. Bir 
müşterinin kendisini 
durdurarak kavun 
almak istediğini 

söylemesi üzerine 
Ferzende Melo, geri 
manevra yaparak 
kenara park etmek 
istedi.
Manevra yaparken 

bir şeye çarptığını 
fark eden sürücü, 
aşağıya indiğinde 
arka lastiğiyle 
Bünyamin Ortaç'ın 
üzerinden geçtiğini 
gördü.
Minik çocuk olay 
yerinde can 
verirken, çocuğun 
yakınları tarafından 
dövülmek istenen 
Ferzende Melo, 
gözaltına alınarak 
olay yerinden uzak
laştırıldı.
Bünyamin Ortaç'ın 
cesedi Bursa Adli 
Tıp Kurumu'na 
kaldırılırken, olayla 
ilgili soruşturmaya 
başlandı

Bursa'daki trafik 
kazasında 1 kişi 
hayatını kaybetti. 
İddiaya göre, 39 AU 
618 plakalı kamy
onun sürücüsü 
Mustafa Ertürk, 
Bursa-Ankara 
karayolu Ümit Alan 
Rampası'nda yolun 
soluna dönmek için 
durduğu sırada 
Bursa'dan İnegöl'e 
giden Sabri Öztürk

(27) idaresindeki 
ticari kamyonet ile 
çarpıştı.
Araçta sıkışan ve 
başından yaralanan 
Sabri Öztürk, olay 
yerinde hayatını 
kaybetti.
Kamyon sürücüsü, 
jandarma ekiple 
rince gözaltına 
alındı.
Soruşturma 
sürdürülüyor

Bursa'da akşamüz
eri trafikte tartışan 
sürücüler birbirle 
rine girdi.
Kavga eden 
sürücüler birbirlerini 
yaraladı.
Olay, merkez Nilüfer 
ilçesi Barış 
Mahallesi'nde mey

Hannan Paketlerine Denelim
İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü 
yetkilileri, Ramazan 
erzak paketlerini 
denetledi.
Ramazan ayı sebe
biyle, muhtelif 
gıdalardan oluşan 
erzak paketi hazır
layan firmaların 
faaliyetleri her 
geçen gün artıyor. 
Bu süreçte, 
gerek tüketicilerin 
yanıltılmaması 
gerekse halk 
sağlığının korun
ması açısından 
Ramazan paketleri 
hazırlayan firmalar İl 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü tarafın
dan denetlendi. 
Denetimler esnasın
da hazırlanan 

dana geldi. Trafikte 
seyir halinde olan 
M.l. 16 CHE 58 
plakalı otomobiliyle 
giderken yol verme 
meselesi yüzünden 
16 FB 327 plakalı 
otomobilin 
sürücüsü K.Y. ile 
tartışmaya başladı.

erzak paketlerindeki 
ürünlerin bakanlık 
tarafından kayıtlı 
veya üretim izinli 
olup olmadıkları, 
son kullanma tarih
leri incelendi.
Yetkililer, paketlerin 
muhafaza sıcaklık
ları ve etiketleri

Bu sırada K.Y. 
arabadan çıkardığı 
sopayla M.I.'yi 
dövmeye başladı. 
K.Y. bununla kalma 
yarak M.İ.nin 
arabasının camını 
kırdı. Polisi arayan 
müşteki kendisini 
döven araç 

inceledi.
Yetkililer, kontrol
lerin alışveriş 
merkezleri, mar
ketlerde ve gıda top
tancılar sitesi gibi 
yoğun ilgi gören 
merkezlerde 
yapıldığını 
bildirirken, 

sürücüsünün 
plakasını ihbar 
etti. Yol üzerinde 
tertibat alan ekipler 
K.Y.'yi gözaltına 
aldı.
İfadesi alınmak 
üzere karakola geti 
rilen K.Y. hakkında 
işlem yapıldı

Ramazan ayı boyun
ca denetimlerin 
süreceğini ifade etti. 
Tüketicilere uyarıda 
bulunan yetkililer, 
"Tüketicilerimizin de 
alışveriş esnasında, 
satın alacakları 
gıdaların son kullan
ma tarihlerini kon
trol etmeleri, ambal
ajlı ve etiketli, 
ambalajı zarar 
görmemiş gıdaları 
satın almaları, açıkta 
ve uygun koşullarda 
muhafaza edilmeyen 
gıdaları almamaları 
hususunda titizlik 
göstermeleri gerekir. 
Satın alınan gıdalar
la ilgili herhangi bir 
şikayeti olan tüketi
ciler, Alo 174 Gıda 
Hattı'nı arayarak 
ihbarda bulunabilir" 
dedi.

Orhangazi'de 
2 Motosiklet 

Çarpıştı: 4 Yaralı
Orhangazi ilçesinde 
2 motosikletin 
çarpışması sonucu 
4 kişi yaralandı. 
Murat Ergen (22) 
yönetimindeki 16 
VM 691 plakalı 
motosiklet, Yeniköy 
beldesi çıkışında, 
karşı yönden gelen 
Semih Nogal (19) 
idaresindeki 16 VB 
899 plakalı motosik
letle çarpıştı.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Kazada, sürücüler 
ile arkalarında bulu
nan Hasip Ergen 
(62) ve Barış Içöz 
(19) yaralandı.
Yaralılar, ambu
lanslarla, Orhangazi 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Ergen, durumunun 
ağır olması 
nedeniyle Bursa 
Devlet Hastanesi’ne 
sevk edildi
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Mı mft saatinflen Bici
Yine yıkım..

Ünlü tören sonucu Acar Börekçisi, 
Metro Turizm ve Turşucu İsmail’in işyeri 
yıkıldı.

Biz, o gün yazdığımız yazıda dedik ki; 
tüm kamulaştırmaları bitirin, kıyımı son 
ra gerçekleştirin.

Bu yıkım için tören yapılmaz.
Daha önce aynı proje için eski Minibüs 

Garajı içinde tuvaletler, 73 Nolu 
Taşıyıcılar Kooperatifi bürosu yıkıldı.

O günlerde tören yapılmadı.
Oysa yıkılan yerler de Meydan Projesi 

kapsamında olan binalardı.
Tuvalet yıkılır mı kardeşim.
Yıkılacaksa en son tuvalet yıkılmalıydı.
Bu yıkımlardan, Gemlik Belediyesi ken

disine siyasi rant çıkarmaya çalışıyor.
Kimsenin Meydan Projesine hayır 

dediği yok.
Yok da ortalıkta biz yazmasaydık 

Meydan Projesini gören olmayacaktı.
Projenin maketi yıkım günü Gemlik’e 

gelebildi.
Tabii 3 küçük dükkanın yıkımına 

Gemlikli gelmedi.
Büyükşehir Belediye Başkanını da 

yanılttılar.
Ve tören fiyasko ile sonuçlandı.
Şimdi inatları sürüyor.

. Emek Oteli’ni yıkıyorlar.
Sağında solunda binalar var.
Bitişiğindeki pasajda ise çok eski dört 

4-5 tane işyeri var.
Bu işyerleri Gemlik’in nostaljisi adeta.
Biri bıçak imalatçısı, biri kalaycı, biri 

kazma kürek satıcısı...
Dün sabah, ağır makinalar yıkıma 

başladığında çevrede hiçbir önlem alın
mamış.

İşçiler ve dozer operatörü ve işi alan 
firma sahibi kafalarına göre yıkıma 
başlamışlar.

Yıkımın başında teknik bir kişi de yok.
Yan duvardan kopan koca bir parça 

aşağıya Bıçakçı Hasan Baykal’ın işyerine 
düşüyor. Allah’tan kendisine bir şey 
olmadı, işyerinin tavanı delinince, bıçak
lar hurdaya döndü.

Bize haber verdiklerinde yıkım durmuş, 
esnaf, Gemlik Belediyesi’nden gelen iki 
görevli ile tartışıyordu.

Bir yandan da Savcılığa başvurulmuş 
oradan karakola, şikayetçi olunmuş.

Sonuçta can kaybı olmadı ama olabilir
di de..

Yine tekrarlıyorum.
Yaptığınız yanlış.
Ekim’in 17 sinde diğer parsellerle ilgili 

karar çıkacak ve davalar sona erecek.
Bu binayı yıkarak elinize ne geçecek. 
Çirkin bir görüntüden başka...
Yapılan yıkım hatalı ve sakıncalı hatta 

yasalara aykırı..
Gelin bu tür yıkımları gösteri olmaktan 

çıkarın ve tüm kamulaştırmalar bittikten 
sonra hepsini birden yıkın.

Hanın içindeki küçük işyerleri hakkında 
kamulaştırma ile ilgili daha hiçbir işlem 
başlatılmamış.

Bölgenin tümünün kamulaştırılması yıl
lar alacak.

Ne bu aceleniz.
Yangından mal mı kaçırıyorsunuz?

•% > -4

Gemlik şehir içi oto
büs seferlerini 
yapan Özel Halk 
Otobüslerinin 
Manastır hattındaki 
son otobüs saatin
den vatandaş 
şikayetçi.
Gazetemizi arayan 
birçok vatandaş, yaz 
aylarında Merkezden 
Manastır yönüne 
saat 23.45 de oto
büsün hareket
ettiğini, araçları 
bulunmayanların 
Manastır’a çıkmak 
için taksi tutmak 
zorunda kaldıklarını 
söylüyorlar.

Yaz aylarında 
Belediyenin değişik 
etkinlikler yaptığını 
söyleyen vatan
daşlar, Manastır’dan 
aşağıya indiklerinde

23.45 aracını 
kaçırdıklarında 
taksi ye binmek 
zorunda kaldıklarını 
belirtiyorlar.
Soruna çare

bulunulmasını 
ve son otobüsün 
belirli aralıklarla 
saat 01.oo a 
kadar uzatılması 
isteniyor.

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden almış olduğum nüfus 
cüzdanımı 1 Temmuz 2012 tarihinde kaybettim. Hükümsüzdür. 

ATİLLA AKBAŞ

Cihatlı Köyü İlkokulu’ndan almış olduğum diplomamı 
kaybettim. Hükümsüzdür. ENDER YİĞ T

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER. AJAN S istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
matbaacilik - yayincilik - reklamcilik Tel: (0.224) 513 96 83 Fax I (0.224) 513 35 95

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezigazetesi.com

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


UMURdeY ÇOK AMAÇLI
UĞUN SALON

S* SALONUMUZ 1000 KİŞİLİKTİR
Sünnet YENİLENEN YÜZÜMÜZLE
Özel Günler KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞI 
Toplantı ve GÜÇLÜ KADROMUZLA
Kokteyl HİZMETİNİZDEYİZ ULAŞIMI ÜCRETSİZDİR

CAFEMİZDEN İZLEMENİN 
KEYFİNİ YAŞAYIN 

SALONUMUZDAKİ
CEMİYETLERİN

Umurbey Parsbey Mh. Abdullah Fehmi Cd. No:44 UMURBEY 
Süleyman DERİN - 0.532 224 42 66 - 0.224 525 10 11

40 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

►>>»> TÜRKİYE'NİN EN UYGUN VE KALİTELİ 1 
SHSSmi DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ...
EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR... <

£®lepk!k,
MATBAACILIK - REKLAMCILIK • ORGAH W VE TANITIM

i İstiklal Cad. Bora Sok. Stüdyo FresüJ yanı 
No: 3/ B Tel: (0224) 513 96 85 GEMLİK

FATURA
S€VK İRSALİYCSİ
TAŞIMA İRSALİYCSİ 

>✓ KARTVİZİT &KAŞC 
-Z H€DİY€ÜK €ŞYA

KATALOG
>/ CİLT İŞL6Aİ

^DAVCTİYC 
y DÜĞÜN & NİŞAN 
,/SÜNNCTAÇIUŞ 
^ORGANİZASYON 
^PLAKCT&KUPA 
w^D€RGİ, KİTAP 
V BALON
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»< Ramazan Menusu

piqar alabalık
ÇJaşfırmda alabalık, lezzeti 

ramazan ayımla da özlerle...

hdis gibi kokusuyla tereyağlı alabalık 

ve et çeşitlerimizle ramazanda da 

hizmetinizdeyiz.'

Mis Kokulu Ramazan Pidesi

ÇORBA
Eşsiz lezzetiyle balık çorbası (Alternatif olarak mercimek 

yada domates çorbası sunulacaktır.)

ARA SICAK
Güveçte tereyağlı, kaşarlı mantar

SALATA
Mevsim salatası

ANA YEMEK
Fırında, ızgarada yada tavada alabalık (Alternatif olarak 
köfte, tavuk seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.)

TATLI
Güllaç-Sufle-Dondurma-Kazandibi

İÇECEK
Meşrubat Çeşitleri

$1 i i İ s ü mımızdır.
rup yemekleri İçin lütfen rezervasyon yaptırınız. \ 7

Bi

i 
o

m Hin km börekçisi 
Ahmet Dural Meydam’nda hizmet verirken Gemlik Belediyesi 

tarafından yıktırılan USTA ELLER ACAR BÖREKÇİSİ 
yeni yerinde Gemliklilerin hizmetine girdi

tt-t

^ÇEŞİTLERİ i

eüfe'

ÖZEL GÜNLERİNİZ 
İÇİN SİPARİŞ 

KABUL EDİLİR

i «1
W K

Demirsubaşı Mah. Mesudiye Sok. 
CIU5 AVM yanı No:5 GEMLİK

■ ■
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VİYANA - BUDAPEŞTE YOLCULUĞU (6.gün) 1
Bratislava’dan 

sonra Budapeşte’ye 
yöneldik. OsmanlI 
İmparatorluğunun 
derin izlerini göre
ceğimizi umduğu
muz ülke 
Macaristan.

Kısaca 
Macaristan’ı 
tanıyalım:

MACARİSTAN: 
Birinci Dünya 

Savaşı’nın sonunda 
Avusturya- 
Macaristan impara
torluğunun 
parçalanmasıyla 
bağımsızlığına 
kavuşmuş bir ülke. 
Önce komünist bir 
yönetime (1919) 
sonra krallığa (1920- 
1944) ve ardından 
Almanların safında 
SSCB'ye karşı 

savaştı, Sovyetlerin 
işgaline uğradı.
(1945) Kurulan geçi
ci hükümet bu kez 
Almanlara karşı 
savaş açtı. Ülkede 
iktidarı ele geçiren
ler cumhuriyeti ilan 
ettiler. (1946) 
Komünistler 1949’da 
halk cumhuriyetini 
gerçekleştirdiler. 
Macaristan uzunca 
bir dönem komünist 
yönetimin etki 
sindeydi. Zaman 
zaman halk ayaklan
maları da yaşandı. 
Sovyetlerin baskısı 
görünür biçimde 
hissedildi.
Macaristan denize 
kıyısı olmayan bir 
Avrupa ülkesi.

Budapeşte,

Macaristan'ın 
başkentidir.
Aslında Tuna 

nehrinin iki yakasın
daki Budin ve 
Peşte'nin 17 Kasım 
1873 yılında bir
leşmesiyle oluşmuş 
şehir.

Macaristan politik, 
kültürel, ticari, 
endüstri ve ihracat 
merkezidir. 
Berlin’den sonra 
Orta Avrupa’nın en 
büyük ikinci kenti 
olup Macaristan 
nüfusunun beşte 
biri yani 1.700.000 
kişi, Budapeşte'de 
yaşamlarını 
sürdürmektedir.

Budapeşte coğrafi 
konumu, tarihî eser
leri ve diğer çekici
likleri ile Avrupa’nın

en güzel 
şehirlerinden biridir. 
Şehir Tuna’nın batı 
(sağ) yakasında 
Buda ve doğu (sol) 
yakasında Peşte 
şeklinde iki bölüme 
ayrılmıştır.

Dağlık olan taraf 
BUDA, düz olan ova 
görünümlü alan 
PEŞTE olarak anılır. 
Tuna’nın batı 
kıyısında Buda 
kalesinin çevresin
deki görece engebe
li bölgede tarihî 

eserler kendini gös
terir.

Parke taşlı yollar 
ve gotik üslubunda 
yapılmış evler bir 
ortaçağ kentini 
andırır.

Modern yapılar bu 
bölgede çok azdır.

Şehrin iş haya 
tının merkezi ve kal
abalık semtleri ise 
Tuna’nın doğusun
daki ovaya açılan 
düzlükte Peşte 
tarafındadır. Modern 
Avrupa 

şehirlerinden pek 
farklı değil.

Kültürel ve sanat
sal etkinlikler 
genelde Peşte’de 
yer ahr.

Tuna nehri ve 
Osman Paşa’nın 
bütünleştiği marşı 
da anımsamadan 
geçemeyiz. “Tuna 
nehri akmam diyor / 
Etrafımı yıkmak 
diyor I Ünü büyük 
Osman Paşa / 
Pilevne’den çıkmam 
diyor”. Devamı var

GOLDSTAR RESTAURANT
İftar keyfini ziyafete dönüştürmek için

Balık - Tava □ □

ÖNCE 
SAĞLIK!

BİRBİRİNDEN LEZZETÜ İFTAR MENûlerİmİz

ÇORBA 
BALIK IZGARA
VEYA TAVA 
SALATA 
İFTAR TABAĞI 
MEŞRUBAT 
TATLI 
SU VE ÇAY

ÇORBA
KÖFTE IZGARA
SALATA
İFTAR TABAĞI
MEŞRUBAT 
TATLI-SU-ÇAY

ÇORBA 
PİLİÇ SOTE 
KAVURMA VEYA 
IZGARA - SALATA 
İFTAR TABAĞI 
MEŞRUBAT 
TATLI 
SU VE ÇAY

ÇORBA 
ET KAVURMA 
SOTE VEYA 
IZGARA- SALATA 
İFTAR TABAĞI 
MEŞRUBAT 
TATLI-SU-ÇAY

KİŞİ BAŞI 30 TL KİŞİ BAŞI 20 TL KİŞİ BAŞI 20 TL KİŞİ BAŞI 85 TL

Hamidiye Mah. Kumsal 5ok. rio:5 Tel: 0 224 514 71 72 OEMLİK
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açık Öğretim Lisesi 3. donem 
sınaoları tüm ilçelerde yanılacak
Açık öğretim lisesi 
3. dönem sınavı ile 
özel akşam liseleri 
ortalama yükseltme 
sınavı, Bursa'da 28- 
29 Temmuz 2012 ta 
rihlerinden yapıla
cak.Bursa İl Milli 
Eğitim Müdürlü 
ğü'nden yapılan 
açıklamaya göre, 
"28-29 Temmuz 2012 
tarihlerinde 10.00 ve 
14.00 saatlerinde, 2 
oturum şeklinde 
ilimizde uygulana 
cak olan açık öğre
tim lisesi 3. dönem 
sınavı, Osmangazi, 
Nilüfer, Yıldırım, 
Gürsu, Kestel, 
Gemlik, Orhangazi, 
Mudanya, İnegöl, 
İznik, Karacabey,

M lıl Sıma Wla ili inin mMi
Yunanistan'dan 
Türkiye'ye gelen yak
laşık 200 Rum, 
Bursa'da atalarından 
kalma tarihi kilisede 
90 yıl sonra ayin 
düzenledi. Bursa 
Metropoliti Prof. Dr. 
Elpiduforos 
Lambriniadis yıllar 
sonra bir ayın düzen
lemiş olmanın büyük 
mutluluğu içinde 
olduklarını ifade 
ederek, "Ramazan 
dua için ayrılmış bir 
aydır. Biz de bu 
çerçevede dua etmek 
istedik" dedi.
Kuzey Yunanistan'ın 
3 değişik bölgesin
den, atalarının 
toprakları olan 
Bursa'nın Nilüfer ilçe
si Gölyazı Mahalle 
si'ne gelen yaklaşık 
200 Rum, tarihi Aziz 
Pandeleimon Kilise 
si'nde ayin düzenledi. 
90 yıl aradan sonra 
Türkiye'ye gelen 
Rumları, atalarının 
yaşadıkları toprakları 
ve ibaret ettikleri 
kiliseyi görmek hayli 
duygulandırdı. Yöre 
sakinleriyle sohbet 
eden Rumların ayinin 
Cuma gününe rastla
ması dikkatlerden 
kaçmadı.

Yenişehir, 
Mustafakemalpaşa 
ve Orhaneli ilçeler
ine bağlı okullarda 
uygulanacak." denil 
di. Ayrıca özel

Vatandaşların şaşkın 
bakışları arasında 
kilise önünde mum 
yakan Rumlar ardın
dan içeri girerek 
ibadetlerini yaptı. 
İlahi ve duaların 
ardından parçalanan 
ekmekler dağıtıldı.

"BU MÜBADELEDEN 
SONRA İLK AYİN" 
Bursa Metropoliti 
Prof. Dr. Elpiduforos 
Lambriniadis, yıllar 
önce atalarının 
yaşadıkları topraklar
da bulunmanın mut
luluğunu yaşadık

akşam liseleri orta
lama yükseltme 
sınavının ise 29 
Temmuz 2012 Pazar 
günü 10.00 ve 14.00 
saatlerinde iki otu

larını ifade ederek, 
Nilüfer Belediyesi 
tarafından restore 
edilen kilisenin duru
munun çok güzel 
olduğunu söyledi. 
Restorasyonu yapan 
Nilüfer Belediyesi'ne 
ayini düzenlemelerine 
yardımcı olan Bursa 
Valiliği'ne teşekkür 
eden Lambriniadis 
konuşmalarına 
herkesin Ramazan 
ayını tebrik ederek 
başladı. Ramazan 
ayının dua için 
ayrılmış bir ay 
olduğunu kaydeden

SATIUK
KÜÇÜK KUMLA 

SİTELER MAHALLESİ 
İLKE SOKAKTA 
DENİZ GÖRÜR 

ÇAY BAHÇELERİ 
KARŞISINDA SAHİBİNDEN 

SATILIK DAİRE
Müracaat Tel: 

0 532 576 60 75

rum şeklinde 
Nilüfer ilçesi İslam 
Uyar Ticaret ve 
Meslek Lisesi'nde 
yapılacağı 
belirtildi.

Lambriniadis, "Biz de 
bu çerçevede dua 
etmek istedik. 27 
Temmuz Aziz 
Pandeleimon'un adını 
anma ve Bayram 
günüdür. Burada 
bulunmaktan dolayı 
çok duygulananlar 
var. Yöre halkıyla çok 
iyi anlaşıyorlar. 
Yaklaşık 200 kişilik 
bir gurup halinde 
geldik. Bu 1922 yılın
daki mübadeleden 
sonraki ilk ayin. 
Ayinde iki dua ede
ceğiz. Biri hayatını 
kaybedenler diğeri de 
hayatta olanlar için 
olacak" diye konuştu.

"İKİ ÜLKE 
ARASINDA 
HER ŞEY 
SEVGİ VE SAYGI 
ÇERÇEVESİNDE 
YAŞANMALI" 
Ayine gelen Rumlar 
ise burada bulunmak
tan büyük mutluluk 
duyduklarını ifade 
ederek, "Türk halkına 
çok teşekkür edi 
yoruz. Duygu 
yüklüyüz. İki halk 
asında hiçbir düş
manlık yok. Her şey 
sevgi saygı 
çerçevesinde yaşan
malı" dediler

ELEMAN
ATIK YÖNETİMİ 

SEKTÖRÜNDE FAALİYET 
GÖSTEREN FİRMAMIZDA 

İSTİHDAM EDİLMEK 
ÜZERE; E SINIFI SÜRÜCÜ 

BELGESİNE SAHİP
ŞOFÖRLER 

ALINACAKTIR
Müracaat Tel: 

0 224 514 30 07

SAHİBİNDEN SflîlUK
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

SATIUK DAİRELER
KAYIKHANE MEVKİİ 
KAYIKHANE SİTESİ 

C BLOK KAT 5 
3+1 BAKIMLI VE DENİZ 
MANZARALI DAİRE İLE 

MANASTIR MEVKİİ İLKNUR 
YAPI KOOPERATİFİ F BLOK 

3+1 BAKIMLI DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR 

0532 231 94 74
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Tapu 
Müdürlüklerinde iş 
takibi ve işlemleri 
Aracı Lisansına 
sahip kişiler tarafın
dan yürütülecek. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Tapu ve 
Kadastro Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan hazırlanan 
Taşınmaza Yönelik 
Aracılık 
Faaliyetlerinin 
Düzenlenmesine 
İlişkin Usul Ve 
Esaslar Hakkında 
Yönetmelik* Resmi 
Gazete de yayımla
narak yürürlüğe 
girdi.
Buna göre, Tapu 
Müdürlüklerinde 
taşınmaza yönelik 
aracılık faaliyetlerini 
yürütecek ve tapu 
işlerine aracılık 
edenlere lisans ver
ilecek. Aracılar;
Tapu ve Kadastro 
taşra birimlerinin 
tapu sicilini 
ilgilendiren iş.ve 
işlemlerine yönelik 
aracılık faaliyetlerini 
yürütecekler. 
Aracılar en az 2 yıl
lık yükseköğretim 
kurumu mezunu ve 
lisans sınavında 
başarılı olması 
gerekiyor.
Tapu işlemlerine 
yönelik aracılık 
faaliyetlerini 
yürüten lisanslı 
tapu iş ve işlemleri 
aracısı, işlemler için 
iş sahipleri ile 
sözleşme imzala
yarak, çalışma 
yürütecek. Bu 
durumda, Aracılar, 
taşınmazlar ile ilgili 
mülkiyeti devir 
borcu doğuran

sözleşmelerin 
düzenlenmesi ve 
taşınmazlar 
üzerinde sınırlı ayni 
ve şahsi hakların 
tesisi, terkini ve 
düzeltme işlem
lerinin hazırlık 
işlerini yürütecek ve 
bu işlemlere aracılık 
edecek.
Tapu işlemlerine 
aracılık edenler, 
kimlik belgesini ve 
hizmet sözleşmesini 
ibraz edecek ve 
harç, döner ser
maye ücreti ve ben
zeri giderleri öde
mek kaydı ile 
yürüteceği işler için 
gerekli olan bilgi ve 
belgeleri temin etm
eye yetkili olacak. 
Bu belgelerin temi
ninde güvemi elek
tronik yöntemler de 
kullanılabilecek. 
Tapu işlemlerine 
aracılık edenler, 
Tapu 
Müdürlüklerine 
ibraz ettikleri her 
türlü belgenin 
gerçeğe uygun 
olmasından ve 
istemde bulunan
ların hak sahibi 
olduğunun 
tespitinden sorumlu 
olacak.
Tapu işlemlerine 
aracılık edenler, 
Tapu 
Müdürlüklerinde 

aracılık ettiği işlem
lere yönelik düzen
lenecek resmi senet 
veya tescil/terkin 
istem belgesini 
‘aracılık eden’ 
sıfatıyla imzalaya
bilecek.
Aracılık lisansına 
sahip olanlar, 
emlakçilik kapsamı
na giren faaliyetleri 
yürütemeyecekler. 
Lisans sahibi hariç, 
hak sahibi veya 
temsilcisi tarafından 
Noterlik 
Kanununa göre 
düzenlenen vekalet
nameyle verilmiş 
yetki bulunmaksızın 

WWW 
Müdürlüklerinde iş 
takibi yapılması 
veya aracılık 
fâaliyetlerinde 
bulunulması yasak. 
Aracı lisans sahi 
binin hizmeti 
karşılığında alacağı 
ücreti gösteren 
asgari ücret tarifesi, 
her yıl Ocak ayının 
ilk haftası içerisinde 
Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlük 
tarafından belir
lenecek.
ARACI YEMİNİ 
Aracı lisans 
sınavında başarılı 
olarak sicil alanlar 
mesleğe atılmak 
için şu yemini yap
ması gerekiyor.

MMBI
Borçlar Kanunu'nda 
değişikliğe ihtiyaç 
var" diyen Babacan, 
bu nedenle hem 
Borçlar Kanunu 
hem de Yeni Teşvik 
Sistemi'ndeki sıkın
tılara bakıp değişik
liğe gideceklerini 
açıkladı.
Başbakan Yardım 
cısı Ali Babacan, iş 
adamlarına Borçlar 
Kanunu ile ilgili, "iş 
dünyasını olumsuz 
etkileyen, günlük 
işlemleri sıkıntıya 
sokan ne varsa bize 
bildirin" çağrısında

Istoüaamliüliisstiffli
İşçisi hastalanan, 
izne çıkan, askere 
giden, göz altına alı
nan, Siparişi artan 
patron, ‘işçi kirala 
yabilecek.
Sendikaların itiraz 
ettiği, ‘kiralık işçi' 
düzenlemesine 
ilişkin taslakta sona 
gelindi. İşverenlere 
3 durumda işçi 
kiralama imkanı 
getiren düzenleme, 
100 kişinin altında 
işçi çalıştıran iş yer
lerinde 'kiralık' sınır
laması öngörmüyor. 
Hükümet, kıdem 
tazminatı fonundan 
sonra kiralık işçilik, 
taşeron işçilik ve 
uzaktan çalışma 
düzenlemelerini de 
gündeme aldı. 
Habere göre Çalış
ma ve Sosyal

bulundu.
Babacan, tıpkı Yeni 
Türk Ticaret 
Kanunu'nda olduğu 
gibi şikayetleri 
değerlendirip 
değişiklikler yapa
bileceklerini söyle
di.
Başbakan Yardım 
cısı Babacan, Anka 
ra Ticaret Odası 
Kongre Merkezi'nde 
düzenlenen Müstakil 
Sanayici ve 
İşadamları Deme 
ği'nin (MÜSİAD) 
Geleneksel İftan'nda 
konuştu.

Güvenlik Bakanlığı 
bürokratlarının hazır 
ladığı yeni taslakla 
çalışma hayatının 
esnekleştirilerek 
işsizliğin azaltılması 
amaçlanıyor.
Taslakta, sendika 
ların ‘modem köle
lik’, 'kiralık işçilik’ 
olarak nitelendirdiği 
ödünç işçilik 
konusu 'geçici iş 
ilişkisi’ başlığıyla 
yeniden düzenleni 
yor. Mevcut yasada 
sadece holding ve 
şirketlere verilen 
kendi işçisini kirala
ma imkanı, yeni 
düzenlemede özel 
istihdam bürolarına 
veriliyor.
Taslak, İş Kanunu 
nun geçici iş ilişki 
sini düzenleyen 7. 
Maddesinde büyük

Babacan, Borçlar 
Kanunu'nun 
Meclisten geçerken 
sosyal tarafların tam 
anlamı ile dinlen- 
emediği ve aceleyle 
geçtiğini söyledi. 
"Borçlar 
Kanunu'nda 
değişikliğe ihtiyaç 
var" diyen 
Babacan, bu neden
le hem Borçlar 
Kanunu hem de 
Yeni Teşvik 
Sistemi'ndeki sıkın
tılara bakıp değişik
liğe gideceklerini 
açıkladı.

ölçüde değişiklik 
öngörüyor. Buna 
göre geçici iş ilişk
isinin, özel istihdam 
bürosunun bir 
işçisini geçici olarak 
başka bir işverene 
devriyle kurulacağı 
belirtiliyor.
Taslağın büyük 
tartışma yaratacak 
olan 3. Maddesinde 
patronların hangi 
durumlarda işçi 
kiralayabileceği 
hükme bağlanıyor. 
İlk olarak bir işçinin 
herhangi bir neden
le iş görme edinimi
ni yerine getire
memesi veya işlet
menin iş hacminin 
öngörülemeyen 
ölçüde artması 
durumunda 'işçi 
kiralanabileceği’ 
belirtiliyor.
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32 kilo esrar 
yakalandı

Mersin'den uyuşturucu satmak 
için Bursa'ya gelen bir kişi, 
düzenlenen operasyonda, 32 
kilo esrarla yakalandı. Syf3’de

flKP ye tepki yağıyor Kumla sahil »olu 
işgal altında

Gemlik Belediyesi tarafından Festival 
Alam’nda açılan Dini Yayınlar satış standları 
sürerken, geçtiğimiz günlerde AKP İlçe 
Örgütü’nce standların arasına partiye üye 
olmak isteyenler için ayrı bir stand açılması 
tepkilere neden oldu. MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu, ramazan ayı nedeniyle açılan 
dini yayınlar satış alanında bir partinin üye 
yazılmasının Ramazan ayının ruhuna ters 
olduğunu söyledi. CHP İlçe Başkanvekili 
Bülent Çiçek, “Bu apaçık dinin siyasete alet 
edilmesidir. ” dedi. Haberi sayfa 2’de

Yaz mevsiminin başlamasıyla Küçük 
Kumla’da başlayan ticari hareketlilik sürer 
ken, sahil yolundaki esnaf, trafiğe kapa 
nan yaya yolunu adeta işgal ediyor. 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kumla’da sabah gezisi...
Dün sabah erken kalkarak, ailece Kumla 

da sahil yürüyüşüne çıktık.
Sabahları Kumla sahilleri çok güzel 

oluyor...
Eğer bir gece öncenin pisliği temizlen

memişse, biraz geç çıkıp dolaşacaksınız.
Yoksa o pisliği görünce sıkılır ve yürü 

mekten vazgeçersiniz.
Ben, daha önce gecenin kirliliğinin te 

mizlendiği saati bildiğimden, temizlik 
sonrası çıktım yürümeye..
i Is kele’den büyük Kumla’ya doğru yürür 
şeniz, köprü başına gelmeden, sizi yüz 
lerce güvercin karşılar.

Güvercinlere yem verenler yaklaşınca, 
toplu halde havalanmaları ve yere yeni 
den konmalarını seyrettik bir süre...

Devamı sayfa 4’de

Otomobil 
otobüs durağı 
llemaıtetin 
arasına girdi

2 wall
Bir otomobil oto
büs durağı ile 
marketin camı 
arasına girdi.
Kazada, 2 kişi 
yaralandı. Diş 
Hastanesi karşı 
sında meydana 
gelen olayda, mar 
kette kimsenin 
olmaması faciayı 
önledi.
Haberi sayfa 2’de

Ramazanıla 
Sahte 

Paralara 
PİM

Bursa'da İstan
bul'dan getirdik
leri sahte paraları 
alışverişin yoğun 
olduğu semtlerde 
piyasaya sürmek 
isteyen 2 kişi 
polis tarafından 
gözaltına alındı.
Haberi sayfa 3’de

Manastıra 24.15 
servisi Kondu

Gemlik’ten
Manastır’a gitmek 
isteyenlerin son 
araç kalkış saati 
olan 23.45’e gelen 
tepkiler üzerine, 
son araç kalkış 
saati ileri alındı.

Manastır’da oturan 
ların gazetemize 
yaptıkları yakınma 
üzerine yaptığımız 
haberi dikkate alan 
Otobüs işletmesi 
son kalkış saatini 
24.15 ‘e çıkarttı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İmla sahil ulıı ül altında
CHP İlçe Başkanı Uğur Sertaslan 

amcasını kaybetti 

HlllfeiİHM
Yaz mevsiminin 
başlamasıyla Küçük 
Kumla’da başlayan 
ticari hareketlilik 
sürerken, sahil 
yolundaki esnaf, 
trafiğe kapanan 
yaya yolunu adeta 
işgal ediyor. 
Akşam saatlerinde 
binlerce yazlıkçının 
gezi alanı olan 
Kumla Sahil 
Yolu’nda bulunan 
apartmanların altın
da işyeri kiralayan 
esnaf, dükkanların 
önündeki 4-5 metre
lik kaldırımları işgal 
ettikleri yetmezce- 
sine, bir de yaya yo 
luna sattıkları ürün
leri koyarak yolun 
daralmasına neden 
oluyorlar.
Düzensizliğin 
kol gezdiği 
Kumla’da esnafların 
yolları işgalinin 
engellenmesi 
isteniyor.

AKP’mc tepki yağıyor
İskele Meydanı’nda Belediye’nin açtığı Dini Yayınlar 

Standları önünde üye kaydı yapmışlardı
Gemlik Belediyesi 
tarafından İskele 
Meydanı’ndaki 
Festival Alam’nda 
Ramazan ayı 
nedeniyle açılan 
Dini Yayınlar satış 
standları sürerken, 
geçtiğimiz günlerde 
AKP İlçe Örgütü’nce 
standların arasına 
partiye üye olmak 
isteyenler için ayrı 
bir stand açılması 
tepkilere neden 
oldu.
Bugüne kadar alan
larda bir partiye üye 
olmak için stand 
açılmadığını 
söyleyen vatan
daşlar, ramazandan 
yararlanılarak 
yapılan bir etkinliğe 
siyaseti karıştırma 
mn yanlış 
olduğunu söylediler.

DURDU 
RAMAZANIN 
RUHUNA AYKIRI 
Öte yandan, 
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe

Başkanı Osman 
Durdu da gazete 
mize yaptığı açıkla
mada, ramazan ayı 
nedeniyle açılan dini 
yayınlar satış 
alanında bir partinin 
üye yazılmasının 
Ramazan ayının 
ruhuna ters 
olduğunu söyledi. 
Durdu, şöyle 
konuştu: "Böyle bir 
yerde bir partinin 
politik pozisyona 
girmesini Ramazan 
ayına ters bir 
davranış olarak 
değerlendiriyorum.

Yapılan organizas 
yon ramazan ayı 
içindir.
Burada AKP’ye üye 
yazmak etkinliği 
siyasallaştırır.
Ramazan ayında 
siyaseti ve böyle bir 
etkinliğe politika 
karıştırmak yanlıştır. 
Bu olayı kınıyorum.’’

CHP’DEN KINAMA 
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe 
Başkanvekili Bülent 
Çiçek ise yaptığı 
açıklamada, AKP 
ilçe örgütünün bir 

ramazan etkinliği 
alanında partilerine 
üye yazımı için 
stand açmasını 
kınadı.
Çiçek, "Bu apaçık 
dinin siyasete alet 
edilmesidir.
Ramazan gibi kutsal 
bir ayda, dini kitap 
ların satıldığı bir 
bölge içinde stand 
açarak AKP’ye üye 
yazmak bu hizmete 
gölge düşürür. 
Gemlik 
Belediyesi’nin 
organize ettiği bu 
organizasyonun 
amacının başka 
olduğunu ortaya 
koyar.
Bugüne kadar AKP 
sokaklarda veya 
meydanlarda hiç 
üye yazdı m? 
Bunu neden 
Ramazan ayına ve 
dini yayınların 
satıldığı alanda 
yapmışlardır.
Dini siyasete alet 
etmelerini kınıyo 
ruz" dedi.

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur 
Sertaslan’ın amcası 
Hüseyin Sertaslan 
(60) hayatını kay
betti.
Kalp ve Şeker 
rahatsızlığı olan 
Hüseyin Sertaslan, 
Bursa Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde 
geçtiğimiz günlerde 
kalbinden ameliyat 
oldu. Hastanenin 
Yoğun Bakım 
Servisi’nde tedavisi 
süren Hüseyin 
Sertaslan, dün 
sabah yaşamını 
yitirdi.

MIlMl 
MMMİM

Gemlik'te bir oto
mobil otobüs 
durağı ile marketin 
camı arasına girdi. 
Kazada, 2 kişi yara
landı.
Edinilen bilgiye 
göre, İstiklal 
Caddesi üzerinde 
Diş Hastanesi 
karşısında mey
dana gelen olayda, 
16 JKG 87 plakalı 
Nail E. (26) 
idaresindeki oto
mobil direksiyon 
hakimiyetini 
kaybederek otobüs 
durağı ile market 
camı arasına 
sıkışarak durabildi. 
İftar saati sonrası

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkafezgazetesi.com

Nakliyecilik yapan 
Sertaslan’ın 
cenazesi, Pazartesi 
günü öğle 
namazından sonra 
kılınacak 
cenaze namazı 
ardından Hayriye 
Köyü’nde toprağa 
verilecek.

na denk gelen 
kazada durakta ve 
markette kimsenin 
olmaması 
muhtemel bir faci
ayı önlerken, kaza
da sürücünün 
kardeşi Esat E. (20) 
ve sürücü Nail E. 
(26) hafif şekilde 
yaralanırken, 
yaralılara 112 acil 
ambulansı müda
hale etti. Kaza ile 
alakalı soruşturma 
başlatılırken, 
sürücü Nail E. 
yayaya çarpmamak 
için uğraştığını 
belirterek, kazanın 
bundan dolayı 
olduğunu ifade etti

http://www.gemlikkafezgazetesi.com
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Kopan elektriK telleri üc evi yattı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi İlçe- 
si'nde kopan 
elektrik tellerinin 
çatıya düşmesi 
sonucu yangın çıktı. 
Yangın itfaiye ekip
leri tarafından 
güçlükle 
söndürüldü.
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Kuruçeşme 
Mahallesi Hamit 
Sokak üzerinde 
meydana geldi. 
İddiaya göre, sokak 
üzerinden geçen 
elektrik telleri 
koparak çatıya 
düştü. Murat 
Erbosnah'ya ait evin

Barsa'ıla Tralik Kazası: Hlii.6Wı
Bursa-İzmir yolunun 
25. kilometresinde 
meydana gelen 
kazada;
Balıkesir'den Bursa 
yönüne giden, 
sürücüsünün kimliği 
henüz belirlene
meyen 10 NL 886 
plakalı otomobil, 
karşı şeride geçerek 
önce Mehmet 
Tolga Kale yöneti

çatısı alevler 
içersinde kalırken, 
mahalle sakinleri 
patlayan elektrik 
kablolarını görünce

yangına müdahale 
edemedi. Kısa 
zamanda büyüyen 
yangın, 
Erbosnalı'nın

mindeki 34 DD 8633 
plakalı otomobile 
çarptı. Ardından, 
Gazi Küçükkömürcü 
idaresindeki 
34 HF 9380 plakalı 
ciple çarpışan araç, 
orta şeride uçtu. 
10 NL 886 plakalı 
otomobilin çarptığı 
34 DD 8633 plakalı 
otomobil ise 
yakında bulunan 

benzinlikte park 
halindeki 35 U 
6699 plakalı TIR'a 
çarparak durabildi. 
Kazada, 10 NL 886 
plakalı aracın 
sürücüsü hayatını 
kaybederken, 
Mehmet Tolga Kale, 
eşi Sema ve kızı 
Ayla Nil Kale (6) ile 
cipte bulunan 
Gazi 

evinin yanında bulu
nan Ümriye 
Algınsoy'un evine 
de sıçradı.
Haber verilmesi 
üzerine olay yerine 
gelen Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
ekipleri yangına 
kısa müdahale etti. 
Patlayan elektrik 
telleri arasında eve 
girerek müdahale 
eden itfaiye 
görevlileri yangını 
kısa sürede 
söndürdü. 
3 evin zarar 
gördüğü yangınla 
ilgili soruşturmaya 
başlandı

Küçükkömürpü, 
eşi Dilek ve oğlu 
Burak
Küçükkömürcü (10) 
ise yaralandı.
Yaralılar, olay yerine 
gelen ambulanslarla 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Olayla 
ilgili tahkikata baş
landı.

32 fcilo esrar 
yakalandı

Mersin'den uyuştu
rucu satmak için 
Bursa'ya gelen bir 
kişi, düzenlenen 
operasyonda, 32 
kilo esrarla yaka
landı.
Mersin'den 
Bursa'ya uyuşturu
cu madde getirile
ceği ve burada 
satışa sunulacağı 
bilgisini alan polis,

İsııerinıle siinlıell ölüm
Bursa'da bir işy
erinde komşusu 
tarafından yerde 
yüzüstü yatarken 
bulunan Fehmi 
B.'nin öldüğü 
anlaşıldı.
Yıldırım ilçesi 
Anadolu 
Mahallesi'ndeki 
işyerinde çalışan 
Fehmi B., işyeri 
komşusu Kerem K. 
tarafından yüz üstü 
hareketsiz bir 

Ramazanda Sahte 
Paralara Rikkat

şüpheli Servet 
K'nın (27) bindiği 
otobüsü takibe aldı. 
Ekipler, Bursa- 
Ankara karayolun
da durdurulan oto
büsten 7 bavul 
dolusu esrarla 
indirilen şüpheliyi 
göz altına aldı. 
Operasyonda 32 
kilogram esrar ele 
geçirildi.

vaziyette bulundu. 
Kerem K., Fehmi 
B.'nin elindeki su 
kompresör pom
pasının suyunun 
aktığı ve altı ile 
etrafının ile 
ıslandığını gördü. 
Kerem K.'nin haber 
vermesi üzerine 
olay yerine gelen 
112 görevlilerinin 
tüm müdahalelerine 
rağmen Fehmi B. 
kurtarılamadı.

Semis Minibüsü ii Bisiklete Cam
Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde servis 
minibüsü aşırı hız 
ve dikkatsizlik sonu 
cu iki bisiklete çarp
tı, bisiklet sürücü
lerinden 61 yaşında
ki İsmail Şimşek 
öldü, 45 yaşındaki 
İbrahim Yılmaz ise 
yaralandı.
Kaza, İnegöl'e bağlı 
Yenice Köprülü 
Kavşağı'nda saat 
14.00 sıralarında 
meydana geldi. 40 
yaşındaki Nurettin 
Süngü'nün kul
landığı 16 S 6274 
plakalı servis 
minibüsü, iddiaya 
göre aşırı ve dikkat
sizlik nedeniyle, iş 
çıkışı evine giden 61

yaşındaki İsmail 
Şimşek'ın kullandığı 
bisiklete arkadan 
çarptı. Minibüs,

daha sonra şarzlı 
bisikletteki 45 yaşın
daki İbrahim 
Yılmaz'a da çarptık

tan sonra durdu. 
Ağır yaralanan 
İsmail Şimşek, 
sağlık ekipleri 
gelene kadar 
yaşamını yitirirken, 
durumu ağır olan 
İbrahim Yılmaz ise 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Haberi alıp 
olay yerine gelen 
İsmail Şimşek'in 
oğlu Ali Şimşek 
sinir krizi geçirdi. 
Gözaltına alınan 
minibüs şoförü 
Nurettin Süngü 
ifade için emniyete 
götürülürken, İnegöl 
Cumhuriyet 
Savcılığı'nın kazayla 
ilgili soruşturma 
başlattığı bildirildi 

Bursa'da İstanbul'
dan getirdikleri 
sahte paraları 
alışverişin yoğun 
olduğu semtlerde 
piyasaya sürmek 
isteyen 2 kişi polis 
tarafından gözaltına 
alındı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çıhk ve Organize 
Suçlar Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
İmdat Aydın (42) ve 
Uğur Sarı (29) adlı 
kişilerin yanlarında 
bulunan sahte para 
larları piyasaya 
sürmek için Bur 
sa'ya geleceği 
ihbarını aldı. Önceki 
gün İstanbul 
Yenikapı'dan feribo
ta binip Mudanya 
iskelesine gelen 
Aydın ve Sarı, 
kiraladıkları otomo
bile bindikten sonra 
polis tarafından 
yakalandılar. Üzer
lerinden sahte 100 
liralık 30 banknot 
ve ruhsatsız taban

ca çıkan zanlılar 
gözaltına alındılar. 
Sorgulamalarında 
suçlarını kabul 
eden zanlılar, par
aları İstanbul'da 
tanımadıkları bir 
kişiden aldıklarını; 
bunları Bursa'da, 
alışverişin yoğun 
olduğu Heykel, 
Çekirge gibi 
semtlerde piyasaya 
sürmeyi hedefledik
lerini söylediler. 
Zanlılar, sorgula
malarının ardından, 
piyasaya sahte para 
sürmek ve ruhsat
sız silah taşımak 
suçlarından adliy- 
eye çıkartılacaklar. 
Bursa polisi, son 
bir hafta içersinde 
yaptıkları 
operasyonda 
piyasaya sürülmek 
istenen 19 bin 800 
liralık sahte para 
ele geçirdiklerini, 
gözaltına alınan 10 
kişiden 7'sinin 
tutuklandığını açık
ladılar.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kum la’da sabah gezisi...
Bir zamanlar martıların dolaştığı sahil 

lerde artık güvercinler yerleşmiş.
Güvercinler, aslında insanlardan kaç 

mıyorlar.
Ama, zaman zaman ürktüklerinde toplu 

olarak havalanıyorlar.
Toplu olarak iniyorlar kaldırımlara...
Çocukların sevgilisi güvercinler...
Yaşlı adam, torunuyla gelmiş güvercin

lerin yanına...
Elinde bir paket bulgur..
Giriyor içlerine.
Önce uçuşuyorlar, sonra yavaşça yere 

konup, gagalarıyla birbirleriyle yarışırca 
sına bulgura saldırıyorlar.

Oradan uzaklaşıyoruz.
Çay bahçelerinin önünde tek tük deni 

ze girenler var...
Ramazan ayı öncesi cumartesi gece 

sinden yer kapmak için gelip kumlar 
üzerinde yatanlar yok artık.

Koca sahil bomboş...
Deniz ise çarşaf gibi upuzun uzanıyor.
Hava sıcak, deniz dalgasız ve temiz...
Yol boyunca yürürken, köylü kadınların 

ve erkeklerin el arabalarında sattıkları 
sebze ve meyvelerin önünden geçi 
yoruz.

Bir arkadaştan körpe tatlı sivri bibeı 
alıyor ve BuyuK Kumıaya aogru yurt) 
meye devam ediyoruz..

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız haber 
deki gibi Kumla’nın sahilinin yarısı kum
sal, yarısı ise kıyılara yapılmış betonar 
me kaplı.

Halk, dolgu betonlar üzerine koydukları 
şezlonglara uzanmış, sabah güneşi ile 
yanmaya çalışıyorlar.

Kimi sandallarına binip, denize açılıyor.
Yolda bizim gibi sabah yürüyüşüne 

çıkan onlarca kişi gelip geçiyor yanımız
dan...

Kimi ise bunu koşarak yapıyor...
I Hedefimiz, Kumla-Büyükkumla sınırın-
I da Şelale Çay Bahçesi...
I Şelale Çay Bahçesini dışarıdan bakıl
I dığında diğer çay bahçelerinden farklı
I değil.

Ancak farkı sahili...
I Geçtiğimiz hafta bir dostumuzun toru-
I nunun doğum günü kutlaması için gitti
I ğimizde burayı keşfettik.

Kumsalın üzerinde yerleştirilmiş masa
I lar denizle sanki iç içe..

Her masanın üzerinde bir hasır gölge- 
I lik.

Gece ışıklarında hoş gelen bu yeri gün
I düz gözüyle görmek istedik.

Bir masaya yerleştik.
Bizim gibi 4-5 masa daha var.
Bir köşede onlarca şezlong üst üste

I toplanmış..
Garsonlar sabah temizliğini yaparken,

I niyeti olmayanlara da çay servisi yapı
I yor..

Birçok aile sabah kahvaltısını burda
I yapıyor..

Ama yerler sigara izmariti dolu.
Kumla sahilinin en güzel köşesi olarak

I niteledim burayı..
Çay bahçesi işletenler kıyıya da hizmet 

I verince farklı bir mekan çıkmış ortaya.
Kendimi Bodrum sahillerinde sandım.

I Sizin de bir görmenizi isterim.

2» liMim O sB
CHP Gemlik İlçe 
Örgütü, 2B Yasası 
Bilgilendirme 
Toplantılarına 
Yeni köy ile devam 
etti.
Vatandaşların yoğun 
ilgi gösterdiği 
toplantıda, CHP İlçe 
Yönetimi 2B ile ilgili 
sorulara cevap 
verdi.
Gerçekleşen toplan
tıda soruların 
“rayiç” bedeller 
üzerinde yoğun
laştığı görüldü.
Yasanın tanıdığı 6 
aylık sürenin 
yarısının geçmesine 
rağmen halen rayiç 
bedellerin açıklan
mamış olmasının, 
müracaat ettikleri 
halde vatandaşın 
bilgilendirilmemesi 
Köylüyü ciddi 
anlamda rahatsız 
edip, büyük bir 
güvensizliğe ittiği' 
dile getirildi.
Yeni Köyde yaşayan 
2B kapsamında 
taşınmaz sahipleri, 
rayiç bedellerini 
öğrenmek üzere 
Gemlik Milli Emlak 
Şefliği’ne verilmek

üzere dilekçeler 
yazdılar.
CHP Gemlik Hukuk 
ve İnsan Hakları 
Komisyon Başkanı 
Özgür Aksoy 
yaptığı açıklamada,

AŞÇI ARANIYOR
LOKANTAMIZDA 

ÇALIŞACAK DENEYİMLİ 
AŞÇI ARANIYOR. 

GÜNLÜK 60 LİRA YEVMİYE 
VERİLECEKTİR

Müracaat Tel: 
0 535 062 95 99

O® ABONE OLDUNUZ MU?
■ millilin. . .  ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TV MA . “SUYUNU BOŞA 
tv.lflfl HARCAMA”

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfe2ğazetesi.com

vatandaşın taşın
mazının rayiç 
bedelini öğrenmeye 
hakkı olduğunu, ona 
göre hazırlık 
yapacağını, dilekçe 
hakkını kullan

malarının faydalı 
olabileceğini 
söyledi 
Bilgilendirme 
toplantılarının tüm 
köylerde devam 
edeceği belirtildi.

ELEMANLAR fiBAHIYOB
İŞYERİMİZDE ÇALIŞMAK 

ÜZERE AŞAĞIDA BELİRTİLEN 
ELEMANLAR ARANIYOR

MUTFAK HİZMETLERİNDE ÇALIŞACAK 
2 ADET BAYAN (20-30 YAŞLARINDA) 

2 ADET ERKEK KOMİ-1 ADET GARSON 
1 ADET BAY GÜVENLİK 

HİZMETİNDE ÇALIŞACAK GÜVENLİK 
ELEMANI ARANIYOR

ÖZBİR ZEYTİNCİLİK 
Yalova Yolu 3. Km.

GEMLİK 
Tel : 0 224 513 45 79

mailto:kadri_guler@hotmail.com
ww.gemlikkorfe2%25c4%259fazetesi.com
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>^DUGUN SALON
UMURBEY ÇOK AMAÇLI

“ÖŞÖ" SALONUMUZ 1000 KİŞİLİKTİR
Sünnet YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
Özel Günler KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞI
Toplantı
Kokteyl

ve GUÇLU KADROMUZLA
HİZMETİNİZDEYİZ

CAFEMİZDEN İZLEMENİN 
KEYFİNİ YAŞAYIN

SALONUMUZDAKİ 
CEMİYETLERİN

ULAŞIMI ÜCRETSİZDİR
Umurbey Parsbey Mh. Abdullah Fehmi Cd. No:44 UMURBEY 

Süleyman DERİN - 0.532 224 42 66 - 0.224 525 10 11

40 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

&

►»»> TÜRKİYE'NİN GN UYGUN VG KALİTELİ 1 
DAVGTİYGLGRİ GN UYGUN FİYATLARLA...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ...
EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİR ÖZEL TASARIMLAR.

£ • IClajans
MATBMCILIK-REKLAMCILIK-ORW
istiklal Cad. Bora 5ok. 5tûdyo Prestij yanı 
tlo: 3/ B Tel: (0.224) 515 96 85 GEMLİK

<✓ FATURA ^DAV€TİV€
S€VK İRSALİ Y€Sİ DÜĞÜN & NİŞAN
TAŞIMA İRS AÜ Y€Sİ SÜNNCT AÇILIŞ

v' KARTVİZİT & KAŞfE ORGANİZASYON
H€DİV€LİK €ŞYA pifiK€T & KUPA
KATALOG S DERGİ, KİTAP



Gemlik KHrfezl

Ramazan Menüsü

Mis Kokulu Ramazan Pidesi

pııiar alabalık
^a^fiFindoL aLabahk, lezzeti 

eamazcLaajjındu da tizlerle...

ÇORBA
Eşsiz lezzetiyle balık çorbası ( Alternatif olarak mercimek 

yada domates çorbası sunulacaktır.)

ARA SICAK
Güveçte tereyağlı, kaşarlı mantar

SALATA
Mevsim salatası

bdis gibi kokusuql^ ter,eq^ğlı alabalık 

ve et çeşitleri m İ7İ e ramaTanJa Ja 

hizmetini^Jeifiz.

ANA YEMEK
Fırında, ızgarada yada tavada alabalık (Alternatif olarak 
köfte, tavuk seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.)

TATLI
Güllaç-Sufle-Dondurma-Kazandibi

İÇECEK
Meşrubat Çeşitleri

usta un acar börekçisi
Ahmet Dural Meydanı’nda hizmet verirken Gemlik Belediyesi 

tarafından yıktırılan USTA ELLER ACAR BÖREKÇİSİ 
yeni yerinde Gemliklilerin hizmetine girdi

ÖZEL GÜNLERİNİZ 
İÇİN SİPARİŞ 

KABUL EDİLİR

Demirsubaşı Mah. Mesudiye Sok.
CIU5 AVM yanı ho:5 GEMLİK
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AYRINTI
Erhan İZGİ

VİYANA - BUDAPEŞTE YOLCULUĞU (6.güı>) 2
Cumartesiden 

devam
OsmanlI Dönemi 
“Kanuni Sultan 

Süleyman tarafın
dan ilk olarak 
1526’da fethedilen 
Budin ve Peşte, bir 
buçuk asırlık bir 
Türk hâkimiyetinden 
sonra 1686’da elden 
çıkmıştı. Türk idare
si sırasında, 
Karadeniz üzerinden 
Tuna yoluyla İstan
bul’dan nispeten 
kolay ulaşılan bir 
beylerbeyilik 
merkezi olduğundan 
kolayca 
Türkleşmişti.”

Yılmaz Çetiner 
dille ilgili şu değer
lendirmeyi yapıyor:
“Macar diline yer

leşmiş pek çok

Türkçe sözcük 
örnek gösterilebilir: 
”kapu-kapı, karo- 
kazık, sator-çadır, 
kut-kuyu, teknö- 
tekne, alma- elma, 
tyuk- tavuk, szakal- 
sakal, teve- deve, 
ökür- öküz vb. 
Bunlar da gösteri 
yor ki iki toplum 
kültür bakımından 
birbirlerinden ala
bildiğine etkilen
miştir.”

Ticaret yollarının 
birleştiği bir yerde 
bulunan Budin ve 
Peşte, bir taraftan 
zengin bir ticaret 
şehri görünümü 
alırken, burada 
kurulan çeşitli 
vakıflar bu Orta 
Avrupa şehrine bir 
OsmanlI yerleşim 

merkezi manzarası 
vermiştir. 1662 yılın
da burayı ziyaret 
eden Evliya 
Çelebi’nin 
Seyahatnamesinde 
Budin ve Peşte’nin 
etraflı bir tasviri 
bulunmaktadır:
“Evliya Çelebi, 

Buda’da 25 cami, 47 
mescit, 12 medrese, 
16 okul, 2 hamam, 8 
kaplıca, 9 han, 1 ' 
saat kulesi ve 1 
bedesten bulun
duğunu bildirmekte
dir. Bunların çoğu 
bugün ayakta 
değildir. Sokullu 
Mustafa Paşanın 
yaptırdığı Mustafa 
Paşa Camii ve 
Türbesinin Mimar 
Sinan’ın eseri 
olduğu bilinmekte

dir.” Buradan da 
anlıyoruz ki 
Macaristan’da 
OsmanlI, dolaylı 
olarak da Türk 
kültürünün etkilerini 
görmek 
mümkündür.

Macaristan de 
yince Yahya 
Kemal’in “Mohaç 
Türküsü’”nü 
anmadan edemeyiz.

Yahya Kemal, 
OsmanlInın en şanlı 
dönemini ve 
Kanuni’nin zaferini 

şu dizelerle anlatı 
yor:
“Bizdik o hücumun 

bütün aşkıyla 
kanatlı / Bizdik o 
sabah ilk atılan 
safta yüz atlı / Uçtuk 
Mohaç ufkundan 
görünmek hevesiyle 
/ Canlandı o meşhur 
ova at kişneme
siyle...

Panoramik şehir 
turu sırasında 
şuraları görüyoruz:

Erszebet Köprüsü: 
1897-1903 yılları 

arasında yapılmıştır. 
Yapıldığı dönemde 
Dünya’nın en uzun 
asma köprüsü 
olarak kabul 
edilmiş. Adını 
Macaristan kraliçesi 
Elizabeth’den 
almıştır. 2.Dünya 
Savaşı sırasında 
yıkılmış 1964 yılında 
aslına sadık kalı
narak yeniden 
yapılmıştır. Tuna’nın 
en dar yerinde 
yapılmış, uzunluğu 
da 290 metredir.

Devamı yarın...

SAĞLIK!

ÇORBA
BALIK IZGARA

GOLDSTAR RESTAURANT
İftar keyfini ziyafete dönüştürmek için
| -l • ____________ _______________  ____ ___

x  ■ -r-— L n ~\S7 & ° /7r'L I   i 5

^fiBİRİİÎDEİÎLEZZfTl^n^^^^^^^

Hamidiye Mah. Kumsal 5ok. No:5 Tel: 0 224 514 71 72 GEMLİK

VEYA TAVA 
SALATA 
İFTAR TABAĞI 
MEŞRUBAT 
TATLI 
SU VE ÇAY

ÇORBA
KÖFTE IZGARA
SALATA
İFTAR TABAĞI
MEŞRUBAT 
TATLI-SU-ÇAY

ÇORBA 
PİLİÇ SOTE 
KAVURMA VEYA 
IZGARA - SALATA 
İFTAR TABAĞI 
MEŞRUBAT 
TATLI 
SU VE ÇAY

ÇORBA 
ET KAVURMA
SOTE VEYA 
IZGARA- SALATA 
İFTAR TABAĞI 
MEŞRUBAT 
TATLI-SU-ÇAY

ÖNCE

KİŞİ BAŞI 20 TL KİŞİ BAŞI 25 TL ,KİŞİ BAŞI 20 TL KİŞİ BAŞI 20 TL



30 Temmuz 2012 Pazartesi Gemlik Karffez Sayfa 8■«■ını
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik 
Karadenizspor 
Kulübü yönetimi alt 
yapı futbolcularına 
futbol sahasının 
ortasına kurduğu 
masalarda iftar 
yemeği verdi. 
Alışılmadık ama 
güzel görüntüye 
sahne olan iftar 
yemeğini 
düzenleyen Kulüp 
Başkanı Alican 
Durdu, futbola yeni 
başlayan gençlere 
yönelik düzenledik
leri iftar yemeğinde 
sporcularından 
önümüzdeki sezon 
centilmence 
mücadele etmelerini 
istedi.
İftar yemeğine 
Kulüp Başkanı 
Alican Durdu ve 
yönetim kurulunun 
yanı sıra AK Parti İl 
Genel Meclis üyesi 
İbrahim Ada, 
Belediye Meclis 
Üyesi Fevzi Ayyıldız 
ile Trabzonspor’un 
kupalar kazanan 
takımında oynayan 
eski futbolculardan 
Mehmet Cemil’de 
katılarak genç kram
ponlara destek

SATILIK
KÜÇÜK KUMLA 

SİTELER MAHALLESİ 
İLKE SOKAK’TA 
DENİZ GÖRÜR 

ÇAY BAHÇELERİ 
KARŞISINDA SAHİBİNDEN 

SATILIK DAİRE
Müracaat Tel: 

0 532 576 60 75

verdiler.
Şimdiye kadar 
düşünülmeyen bir 
ortamda sahanın 
ortasında düzenle
nen iftar yemeğinde 
futbola yeni 
başlamış gençlerin 
kaynaşmalarına 

katkıda bulunmak 
arzusunda 
olduklarının altını 
çizen Alican 
Durdu, sahaya çıkan 
futbolcularından 
kurallara uygun şek
ilde hareket ederek 
centilmence

mücadele etmelerini 
iştedi. Kulüp 
başkanı Durdu, 
genç yeteneklere 
kendi elleriyle 
iftar yitecekleri 
dağıtarak mutluluk
larına katkıda 
bulundu.

ELEMAN
ATIK YÖNETİMİ 

SEKTÖRÜNDE FAALİYET 
GÖSTEREN FİRMAMIZDA 

İSTİHDAM EDİLMEK 
ÜZERE; E SINIFI SÜRÜCÜ 

BELGESİNE SAHİP
ŞOFÖRLER 

ALINACAKTIR

Müracaat Tel: 
0 224 514 30 07

Enflasyon raporu açıklandı
Merkez Bankası 
Başkanı Erdem 
Başçı, yılın üçüncü 
enflasyon raporunu 
açıkladı.
Merkez bankalarının 
desteğinin ve alınan 
önlemlerin küresel 
risk algısını kısmi 
oranda düzelttiğini 
belirten Başçı 
"Ispanya’da 
yaşanan son 
gelişmeler küresel 
risk algısına yol açtı. 
Küresel zayıflamaya 
paralel olarak küre
sel enflasyon tehdi
di azaldı.
Gelişmekte olan 
ülkelere fon akışın
da oynaklık sürüyor. 
İlk yarıdaki veriler 
politikalarımızın 
amacına ulaştığını 
gösteriyor.

Ekonomideki denge
lenme süreci belir
ginleşmiş bulunu 
yor" dedi.
Enflasyonun yüzde 
8.9'a gerilediğini 
hatırlatan Başçı söz
lerini şöyle 
sürdürdü: 
"Önümüzdeki 
dönemde krediler 
makul ve sağlıklı 
artmaya devam ede
cek. Temel enflasy

on göstergelerindeki 
düşüş eğiliminin 
devam ettiği 
görülüyor. İktisadi 
faaliyetteki canlan
manın ılımlı 
olduğunu düşünüy
oruz. Petrol fiyatları 
varsayımımızı 2012 
için 120 dolardan 
110 dolara çektik. 
Gıda fiyatları 
varsayımını da sınır
lı oranda aşağı 

doğru güncelledik. 
Enflasyon tahmin
lerimizde tütün fiyat
larının 2012 yılı 
boyunca sabit kala
cağını 2013 ilk 
aylarda artacağını 
varsaydık.
Enflasyon yüzde 70 
olasılıkla 2012 
sonunda orta nok
tası yüzde 6.2 (önce
ki tahmin yüzde 6.5) 
olmak üzere yüzde 
5.3 ile yüzde 7.1 
aralığında bekleniy
or. Enflasyon 2013 
sonunda orta nok
tası yüzde 5.1 
olmak üzere yüzde 
3.4 ile yüzde 6.8 
aralığında bekleniy
or. Orta vadede 
enflasyon yüzde 5 
hedefinde istikrar 
kazanacak.

SAHİBİNDEN SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyerli, 

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

satılık daire

0 538 322 70 73

SATILIK DAIBELEB
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
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Esine. Mna is tıııiana 10 bin U ceza!
Hazırlanan yeni 
yasa taslağına göre 
iş ve işçi bulma 
özel istihdam büro
ları aracılığıyla 
yapılacak.
Gerekli izinleri alıp 
şirket kurmayan hiç 
kimse herhangi bir 
işsizin işe yerleştir
ilmesine aracılık 
yapamayacak, 
kazanç sağlaya 
mayacak 
Bugün'ün haberine 
göre Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, kıdem 
tazminatından 
sonra şimdi de 
kiralık işçi, özel isti
hdam büroları, uza
ktan çalışma ve 
taşeron işçilik 
alanında radikal 
düzenlemeler 
getiren tasarı 
taslağını hazırladı. 
İş bulmaya sınırla
ma “4857 Sayılı İş 
Kanunu ile Diğer 
Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun 
Taslağı” ismini 
taşıyan düzenlem
eye göre Türkiye'de 
iş bulma ve işe yer
leştirme faaliyetleri 
sadece Türkiye İş 
Kurumu (İşkur) ile 
bu kurumdan özel 
izin alan özel istih
dam büroları 
aracılığıyla yapıla
bilecek.
Özel istihdam büro
su açma yetkisi 
olmayan ya da 
kurumdan iş bulma 
izni almayan hiç 
kimse bir 
başkasının işe 
girmesine aracılık 
edemeyecek.
“Hamili kart” da

yasak Toplam 18 
maddeden oluşan 
taslağın 13iüncü 
maddesine göre, 
Kurumidan izin 
almadan iş ve işçi 
bulmaya aracılık 
yapan gerçek veya 
tüzel kişilere 10 bin 
lira ceza kesilecek. 
Aynı şekilde iş 
arayanlardan ücret 
alan veya menfaat 
sağlayan gerçek 
veya tüzel kişilere 
uygulanacak ceza 
tutarı da 10 bin lira 
olacak.
Yasağa rağmen bu 
suçları ikinci kez 
işleyenlere ceza iki 
kat olarak uygu
lanacak. Taslakta 
yasak kapsamına 
gerçek kişilerin iş 
bulma faaliyetlerine 
aracılık etmelerinin 
de dahil edilmesi, 
hatırlı kişilerin 
yakınlarına iş bul
masını ifade eden 
“Hamili kart yaki 
nimdir” türü işe yer
leştirmeleri de zora 
sokacak.
Özel istihdam büro
larını Türk vatan
daşlarının yanı sıra 
çalışma izni olan 
yabancılar da kura
bilecek. Ancak 
kurucu ortaklarla 
yöneticilerin zim
met, rüşvet, hır 
sizlik, dolandırıcılık, 

hileli iflas gibi 
suçlardan hüküm 
giymemiş olması 
şartı aranacak. 
Bedeli patron 
ödeyecek İşsize iş 
bulan istihdam 
büroları bunun 
karşılığı olan bedeli 
sadece işverenden 
alabilecek.
İşçilerden ne ad 
altında olursa olsun 
hiçbir şekilde para 
istenemeyecek 
Bu bürolar işçilerle 
sigortasız veya 
sendikasız 
çalışma, asgari 
ücretin altında ücret 
ödeme gibi şartlarla 
sözleşme 
yapamayacak. İş 
arayanlarla ücret 
pazarlığına gire
meyecek.
Özel istihdam büro
ları portföyündeki 
işsizlere geçici iş de 
sağlayabilecek. Bu 
bürolar, kendi iş ve 
işçi portföylerini 
oluşturmanın yanı 
sıra İşkur’a kayıtlı 
işgücü uyum pro
gramlarını başarıyla 
tamamlamış yeni 
meslek sahibi 
işsizlerin iş bul
malarına da aracılık 
edecek. Dolayısıyla 
İşkur istihdam büro
larıyla birlikte kıs
men özelleşmiş ola
cak.

Çalışma Bakanlığı, 
sayıları 2 milyona 
ulaşan genç işsizler 
için yeni bir düzen
leme başlatıyor.
İşbaşı eğitim 
proğramlarına 
katılan işsizlere 6 ay 
740 tl maaş 
bağlanacak.
Çalışma ve Sostal 
Güvenlik Bakanlığı, 
sayıları yaklaşık 2 
milyona ulaşan 
genç işsizler 
için,İŞKUR tarafın
dan organize edile
cek yeni bir düzen
lemeyi hayata 
geçiriyor.
İşbaşı eğitim pro
gramlarına katılarak 
firmalarda staja 
giden işsizlere 6 ay 
boyunca maaş 
ödenecek. Bu kişi
lerin sigorta primleri 
de devlet tarafından 
karşılanacak.
Maaşlar, net 740 lira 
olarak asgari ücret 
üzerinden Türkiye İş 
Kurumu (İŞKUR) 
tarafından 
ödenecek.
Bu uygulamayla 
işsizlerin, işbaşı 
programlarına 
başvurarak tezgah 
başında meslek 
sahibi olması teşvik 
edilecek. Aynı 
zamanda işsizler 
için tam maaşla, en 
az 6 aylık iş kapısı 
imkanı sağlanacak.

Tezgah başında 
öğrenecek 
Bakanlık, iş başı 
eğitim programında

ki yeni düzenleme 
ile istihdam imkan
larını artırmayı ve 
işsizlere nitelik 
kazandırmaya hede
fliyor. Ayrıca işsiz 
gençler, tezgahın 
başında ustadan işi 
öğrenecek. 6 ay 
boyunca uyum 
sağlarsa ve işveren 
isterse devam ede
cek. İşveren istih
dam etmek 
istemese bile işsiz 
gençler meslek 
sahibi olacak. 
Halen İŞKUR, iş 
başı eğitim pro
gramları düzenliyor. 
Ancak bu kurslara 
katılanlara maaş 
ödenmiyordu. 
Önümüzdeki gün
lerde hayata geçir
ilecek değişiklikle 
artık maaş ödenm
eye başlanacak 
olması, talebi artıra
cak. İşsizlerin, hızla 
nitelik kazanması 
sağlanacak.

İŞKUR'A KAYITLI 
OLMA ŞARTI 
İş başı programları 
en az 5 çalışanı 
bulunan firmalarda 
düzenleniyor. Bu 
programlara katıla
cak kişilerin, o işy
erinde çalışan kişil
er dışındaki kişiler
den olması gerekiy
or. Ayrıca iş başı 
programına katıla
cak kişilerin, son 
altı aylık çalışan 
sayısına ilave olarak 
işe alınması 
gerekiyor.

Firma, işbaşı pro
gramı kapsamında 
stajyere başvur
duğu meslek kap
samında fiilen 
çalıştırmak zorunda. 
Başvurduğu meslek 
dışı bir iş ise yap- 
tıramıyor. İş başı 
programları günlük 
en az 5, en fazla 8 
saat olmak üzere 
haftalık 45 saat 
oluyor. Toplamda 6 
ayı geçemiyor. 
İşbaşı programları
na katılacak kişilerin 
İşkur'a kayıtlı işsi
zler arasından 
seçilmesi zorunlu. 
Verilen bilgiye göre, 
programın en önem
li hedefi, işsizlere 
nitelik kazandırmak. 
Programla, sürekli 
olarak nitelikli ele
man bulamamaktan 
şikayet eden 
işverene 'elemanını 
kendin yetiştir, 
mesleği öğrenene 
kadar maaşın ben 
ödeyeceğim' mesajı 
verilecek.
Daha önce günlük 
15 TL cep harçlığı 
verilen kişilere artık 
aylık 740 lira net 
maaş ödenecek. 
Böylece staja gelen 
kişilerin düzenli 
gelir elde etmesi 
sağlanacak. Daha 
önce yalnızca sağlık 
primleri ödenen bu 
kişilerin sigorta
larını da yatırılacak. 
Bu harcamalar, 
İŞKUR tarafından 
İşsizlik Fonu'ndan 
karşılanacak

GEREKLİ TELEFONLAR

KAYMAKAMLIK

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

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

ULAŞIM
Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
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

HASTANELER

TAKSİLER

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

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

RESMİ DAİRELER

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ 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 MüdI. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

BELEDİYE

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

DENİZ OTOBÜSÜ

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

Bursa 
Mudanya

256 
544

77 84
30 60

Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO imam Aslan
Dinlenme Tas. 513 23 94

DAĞITICILAR

OTOBÜS ~

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

Gemlik Körfez
SEBLİK'İN İLK OÛNLOk SİYASİ 6AZCTMİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4336 

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

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

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

aıinMii
VENÜS SİNEMASI 
BUZ DEVRİ 4 
12.00 -14.00- 

16.00-18.00-21,30 
ÇERNOBİLİN 

SIRLARI 
11.45-14.15-16.30- 

21.30.
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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Boynuna 
kravat dolanan 

7 yaşındaki 
çocuk öldü

Bursa'da boynuna kravat dola
narak hayatını kaybeden 7 
yaşındaki çocuğun esrarengiz 
ölümü üzerine soruşturma 
başlatıldı. Haberi sayfa 3’de

Manastır’da bir haftada aynı yerde iki araç yoldan evlerin önüne uçtu

Özel araç Bizim Fırın a uçtu
Çarşı Deresi’nin 

üstü açılıyor

Eski Belediye Başkanlarından İbrahim 
Akıt tarafından beton dökülerek kapatılan 
Çarşı Deresi’nin bir bölümünün yıkımı 
devam ediyor. Haberi sayfa 2’de

Kazanın olduğu yere bugüne kadar 5 aracın uçtuğunu söyleyen apartman sakinleri, 
Belediyenin duvarı yükseltmesini ve yol kenarlarına bariyer yapılmasını istiyorlar. Sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri guler@hotmail.com

Güne Bakış MHP iftarımla
Dere üzeri açılırken...

Gemlik Belediyesi, yılların yarası olan 
bir konuya el attı.

Rahmetli İbrahim Akıt, döneminde yer 
kazanmak amacıyla kapatılan Çarşı 
Deresi’nin bir bölümü, yıllar içinde derey 
le gelen suların taşıdığı toprak, çer çöple 
doldu.

Üzeri kapatılan derenin altındaki birikim 
kitleleşti ve uzun yıllar temizlenmedi.

Dere altı mikrop yuvası.
Bir yandan koku yayıyor, öte yandan 

zararlı hayvanların barınağı haline geliyor
Fareler kedi büyüklüğünde...
Derelerin üzerinin kapanmaması gerek

tiği halde, işin içine siyaset girdiğinde 
olmazlar olur haline geliyor.

Bu derenin hikayesi de böyle oldu.
Devamı sayfa 4’de

Emniyetin tüm uya 
rılarına rağmen, 
vatandaşlar kendi
lerini cumhuriyet 
savcısı, polis müdü 
rü olarak tanıtan 
dolandırıcılara 
inanıp, binlerce lira 
kaptırıyor.
Emniyetin tüm 
uyarılarına rağmen, 
vatandaşlar kendi
lerini cumhuriyet 
savcısı, polis 
müdürü olarak tanı* 
tan dolandırıcılara 
inanıp, binlerce lira 
kaptırıyor.
Nilüfer’de bir kişi, 
cep telefonuyla ara
yarak kendisini 
cumhuriyet savcısı 
olarak tanıtan şüp 
heli tarafından 

dolandırıldığını 
belirterek polise 
müracaat etti. 
Olayda, F.D.'yi cep 
telefonundan 
arayan kimliği 
henüz belirlene
meyen bir kişi, ken
disini cumhuriyet 
savcısı olarak tanıt
tı. F.D.'ye, "TC kim
lik numaranla kredi 
kartı çıkarılmış, 
şahısları yakala
mamız için para ya 
tırman gerekiyor." 
dedi. Bunun üzer
ine paniğe kapılan 
F.D., verilen hesap 
numarasına 2 bin 
400 TL para yatırdı. 
Şahıs, bir süre 
sonra dolandırıl 
dığını anladı.

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı’nın iftar 
yemeği, Milton Aile 
Çay bahçesinde 
yapıldı. İftara 
yoğun katılım oldu.

İlçe Başkanı 
Osman Durdu, yap
tığı konuşmada 
iftar programlarına 
gelen herkese 
teşekkür etti. 
Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:uler@hotmail.com
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Carsı Deresinin üsıii acılıyor Saadet in mahalle
ziyaretleri sürüyor

Eski Belediye 
Başkanlarından 
İbrahim Akıt tarafın
dan beton dökülerek 
kapatılan Çarşı 
Deresi’nin bir 
bölümünün yıkımı 
devam ediyor.
Dün sabah, 
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri’ne ait iş 
makineleri Ahmet 
Dural Meydam’nda 
bulunan Özer 
Eczanesi yanından 
yıkım çalışmalarını 
sürdürdü.
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
ve Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak ve 
Zabıta Müdürü ile 
izlediği yıkım çahş- 
malalarını halk ta 
merakla izledi.
Uzun yıllardan beri 
altı temizlenmeyen 
Çarşı Deresi’nin 
üstünün yıkımı 
sırasında, etrafa pis 
kokular saçıldı.
Çevrede bulunan 
vatandaşlar ve

esnaflar, yıkımın 
hava ısısının 
yüksek olduğu bu 
dönemlerde 
derenin üzerinin 
açılmasının 
çevreye yaydığı pis 
kokular nedeniyle, 
sakıncalı olduğunu 
belirterek, ‘‘Bu işi 
havaların serinlediği 
Eylül ayında 
başlasalardı daha iyi 
olacaktı. Kokudan 
işyerleri mize giremiyoruz. sağlığını da

Çalışmalar çevre etkiliyor. ” dedi.

Saadet Gemlik İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen ve yönetim 
kurulu üyeleri 
mahalle ziyaretleri 
ni sürdürüyor. 
Ata Mahallesi’ne 
giden Saadet 
Partililer, mahalle 
sakinleri ile 
görüştü.
Ziyarette Saadet 
İlçe Başkanı Sedat 
Ozmen mahalle 
sakinlerinin Rama 
zanlarını kutladı. 
Gündemdeki olay
ların değerlen 
dirildiği ziyarette 
Kuzey Suriye'de 
oluşturulan basiret
siz yöneticilerin 
sadece izlediği 
Büyük İsrail'in

basamak taşı Kürt 
Bölgesi’njn kurul
duğunu ve ülkeyi 
yöneten işbirlkiçi 
idarecilerin birşey 
yapmasının 
mümkün olmadığını 
sadece laf ürettik
lerini söyledi. 
AKP iktidari 
söylemleri ile 
mazlumların yanın
da eylemleri ile 
küresel güçlerin 
emrindedir” dedi. 
Özmen, Gemlikli 
leri, 5 Temmuz 
Pazar günü İstanbul 
Kadiköy Meydanı’n 
da Saadet Partisi 
nin düzenleyeceği 
"Zalimlere Lanet 
Mitingine bekledik- 
lerini söyledi.

MHP iftarında izdiham
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı’nın iftar 
yemeği, Milton Aile 
Çay bahçesinde 
yapıldı. İftara yoğun 
katılım oldu.
MHP’liler kalan mi 
safirlerini yan tarafta 
bulunan Mert Aile 
Çay Bahçesi’nde 
ağırlamak zorunda 
kaldı.
Davetliler arasında 
MHP Genel Sekreteri 
ve Bursa Milletvekili 
İsmet Büyükataman, 
MHP Bursa Milletve 
kili Necati Özensoy, 
MHP Bursa İl Başka 
nı Hasan Toktaş, 
Eski il Başkanı 
Tevfik Topçu, 2011 
Genel Seçimleri 
Milletvekili adayı 
Mehmet Ali Adak, 
Gemlik Ülkü 
Ocakları Başkam 
Mehmet Emin 
Özcanbaz’ın yanı 
sıra Türk Kamu Sen 
Bursa İl Başkanı 
Selçuk Türkoğlu, 
AKP İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz, CHP 
Yönetim Kurulu 
üyeleri, Saadet

Partisi İlçe Başkanı 
Sedat Özmen, 
Gemlik’te faaliyet 
gösteren Dernekler, 
sivil toplum örgütleri 
ve spor kulüplerinin 
temsilcileri katıldı. 
Gemlik Merkez 
Solaksubaşı Camii 
imamı Süleyman 
Yedek’in okuduğu 
dua ile başlayan iftar 
programı, MHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Osman Durdu’nun 
konuşmasıyla

devam etti.
Durdu, Ramazan’ın 
ve birlik beraberliğin 
önemine değinerek 
başladığı konuşma

sında, iftar program
larına gelen herkese 
teşekkür etti.
MHP İl Başkanı 
Hasan Toktaş İlçe

Başkanı Osman 
Durdu ve 
yönetimine bu 
derece yüksek 
katılımlı iftarı düzen
ledikleri için teşek 
kür ederek başladığı 
konuşmasında, 
Mübarek Ramazan 
Ayının hayırlı 
geçmesini, Kadir 
Gecesi ve Ramazan 
Bayramı’na hayırlı 
şekilde ulaşma 
temennilerinde 
bulundu.

Bursa'da 
Öğrencilerin

Kayıt 
Hazırlıkları 

Tamamlandı
Bursa'da 2012- 
2013 eğitim-öğre- 
tim yılında 571 
ilköğretim oku
lundan mezun 
olan yaklaşık 40 
bin öğrencinin 
ortaöğretim 
kurumlarına kayıt 
hazırlıkları tamam 
landı. İl Milli 
Eğitim Müdürlü 
ğü'nden yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre; "Bursa'da 
2012-2013 eğitim- 
öğretim yılında 
571 ilköğretim 
okulundan 
mezun olan yak
laşık 40 bin 
öğrencinin 184 
ortaöğretim kuru- 
muna kayıtla ilgili 
hazırlıklar tamam 
lanmıştır." denil
di. İlköğretim ka 
yit tarihinin 1 Ha 
ziran tarihi itibari 
ile E-kayıt siste 
mine düştü güne 
dikkat çekildi.
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Boynuna kravat dolanan 
7 yapındaki çocuk öldü

Bursa'da boynuna 
kravat dolanarak 
hayatını kaybeden 7 
yaşındaki çocuğun 
esrarengiz ölümü 
üzerine soruşturma 
başlatıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, olay, dün 
akşam saatlerinde 
merkez Yıldırım ilçe
si Demetevler 
Mahallesi'nde mey
dana geldi.
Annesinin mutfakta 
olduğu sırada 
odasına geçen 7

yaşındaki Hamdi 
Saruhan, bilgisayar
da oyun oynamaya 
başladı. Bir süre 
sonra merak eden 
anne, oğlunun 
odasına gittiğinde 
gördüğü manzara 
karşısında şoke 
oldu. Oğlunun boy
nuna dolanmış kra
vatla ranzada asılı 
olduğunu gören 
anne Ayşe hemen 
yavrusunu yere 
indirdi. Ağır yaralı 
olarak Şevket

Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırılan küçük 
çocuk kurtarılamadı. 
Savcılık küçük 
Hamdi'nin ölümünü 
şüpheli buldu.
Saruhan'ın cesedi, 
kesin ölüm sebe
binin tespiti için 
Adli Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı. Ekipler 
akıllara durgunluk 
veren olayın kaza 
mı intihar mı oldu 
ğunu araştırıyor.

Necati KARTAL

Oruç kültürü...

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir kamyo
net yağmur suyu 
kanalına düştü. 
Kazanın ardından 
yaralanan sürücü 
nün kopan par
mağın bulunması 
için herkes seferber 
oldu. Edinilen bil
giye göre, İnegöl- 
Bursa Karayolu 
üzerinde, Yenice 
Köprülü Kavşağı 
mevkiinde, Bursa 
istikametinden 
İnegöl istikametine 
doğru seyir halinde
ki 16 KBK 86 plakalı 
kamyonetiyle 
karpuz satmakta 
olan sürücü Yusuf 
Çakır (59), direksiy
on başında rahatsız
landı. Karpuz yüklü 
kamyonet, direksi 
yon hakimiyetinin

kaybedilmesi sonu
cu kontrolden 
çıkarak, duble yol 
arasındaki yağmur 
suyu kanalına 
düştü. Kaza sonucu 
kamyonetin 
üzerindeki karpuzlar 
yola saçıhrken, 
sürücü Yusuf 
Çakır'ın sağ el baş 
parmağı koptu. 
Olay yerinden 
geçmekte olan bir

vatandaşın 
aracıyla İnegöl 
Devlet Hastanesi 
acil servisine 
kaldırılan yaralıya, 
burada ilk müdahale 
yapıldı. Yaralı Yusuf 
Çakır'ın kaza sırasın 
da kopan sağ el baş 
parmağı ise, 
Emniyet ekiplerinin 
yaklaşık 1 saatlik 
aramasına rağmen 
bulunamadı.

ntiftara lıalfcıpaıı geoci toıaıı in kınamı
Edinilen bilgiye 
göre, Orhangazi 
ilçesi Hürriyet 
Mahallesi’nde yol 
kenarında bir 
gencin hareketsiz 
yattığı ihbarını alan 
Orhangazi Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
olay yerine geldi. 
Üzerinden kimlik 
çıkmayan ve alkollü 
olduğu belirlenen 
şahıs, ambulansla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Yol 
kenarında bulunan 
gencin boynundaki 
ip parçasından 
şüphelenen polis,

bölgede inceleme 
yaptı. Yaklaşık 20 
metre yüksekteki bir 
nar ağacında gencin 
boynundaki ipin 
devamını bulan 
polis, şahsın intihar 
girişiminde bulun
duğunu belirledi. 
İsminin Tamer Yiğit 
(30) olduğu belir-

lenen sara hastası 
şahsın ekonomik 
sıkıntılar çektiği ve 
ailesiyle tartışarak 
evden ayrıldığı 
öğrenildi. Gencin 
sağlık durumunun 
iyi olduğu 
bildirilirken, olayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor

Bir farklılık; biraz mistik, biraz 
ilahi bir hava kaplıyor ortalığı.

Herkeste değişik bir ruh yapısı. 
Kimi dinamizm kazanmış gibi, 
kimi yorgun.

Diğer aylardan farklı olarak, iki 
yeni ibadet biçimi de ekleniyor 
günlük yaşama. Biri Teravih 
namazı, diğeri oruç.

İsmini Türkçe bile değiştire
memiş.

Bin küsur yıldır Ramazan 
olarak kalmış. Arap takvimine 
göre hesaplandığı için her yıl 10 
gün erken geliyor. Yetmiş yıllık 
bir yaşamda; iki kez yaz, iki kez 
de kış ortası giriyor yaşamımıza.

Kim ne derse desin Ramazan 
ayı, toplumun sosyal ilişkilerini 
değiştiren, toplumun bütününde 
daha saygılı ve huzurlu bir 
yaşam oluşutuyor. Sanırım bu 
da, aya asıl karakterini veren 
oruç nedeniyle oluyor.

***
Oruç tanım olarak; "dinsel ya 

da ahlaki amaçlarla, yiyecek, 
içecek ve cinsel araçlardan ya 
da bunlardan herhangi birinden 
uzak durma" anlamını taşıyor.

Tabii sanılanın aksine 
İslamiyet'le birlikte kabul edilen 
bir ibadet biçimi değil oruç.

Oruç insanlık tarihinde çok 
eskilere dayan bir kültür, bir 
telepati ve bir ibadet biçimi.

Helenistik dönemin dinlerinde 
bile var. O tarihte oruç; tanrıların 
sadece oruç tutan insanlarla 
düşler yoluyla kutsal şeyleri 
öğrettiklerine ilişkin bir inanış 
nedeniyle tutulmaktaydı.

Ayrıca ölmüş olan bir tanrıyı 
(örneğin güz döneminde bereket 
tanrısını) diriltmek amacıyla inzi
vaya çekilir ve Tanrı'nın "bol 
yiyecek vermesi, ama büyük 
felaket vermemesi için" oruç 
tutulurdu.

***
Uzakdoğu ve dünyanın çatısı 

olarak kabul edilen Himalaya 
kültüründe de oruç vardı.

Buda dininde oruç; keşişlerin 
dağlara çıkarak, fısıltılar halinde 
günahlarını itiraf ederek 
bağışlanmayı diledikleri ve bu 
nedenle yiyecek içecekten uzak 
durdukları bir içerikte tutmaktay
dı.

Çin de "Yung" orucu; kış döne
minde doğa için tanrıdan yardım 
beklemek için tutulmaktaydı.

Caynacıhkta; meditasyona 
geçilerek aşka (tanrıya) ulaşma 
amacıyla tutulurdu.

Musevilik'de oruç; Yahudiler'in 
geliştirdikleri bir çok şekil uygu
layarak tutmaktadır. Bunların en 
önemlilerinden biri, kutsal say
dıkları "Yom Kippur” (Kefaret 
Günü)'nü için yılda birkaç kez 
tekrarlayarak günlerini aç geçir
erek tuttukları oruçtur.

Hıristiyanlık'ta ise; oruç şekli 
ve süresi çeşitlidir.

Katolik ve Ortadokslar; 40 gün
lük "Büyük Perhiz" adını verdik
leri oruç ibadeti ile Noel'den 
önceki "Avdent Dönemi"nde 
oruç tutmayı kutsal saymaktadır.

Hıristiyan Dinı'nin büyük 
mezheplerinden olan, "Protestan 
Mezhebi" ise; orucu kişilerin vic
danına bırakmış, zorunlu bir kut
sallık getirmemiştir.

İslam da ise oruç; şekil olarak, 
gün doğumundan, gün batımına 
kadar; yememek, içmemek ve 
cinsel ilişkide bulunmamak 
olarak tanımlanır.

Hasta, yolcu, hamile ve 
emziren kadın gibi hallerin dışın
da olan herkesçe tutma zorunlu
luğu olan oruç, kaçırıldığında 
"kaza orucu" tutma ve "kefaret 
verme" zorunluluğu getirilmiştir.

Ne var ki, İslam Dini de zaman 
içinde yeni kültürlerle tanışıp, 
çeşitli mezhepleri doğurmuş, bu 
nedenle oruç konusundaki uygu
lama biçimleri ve süreleri 
mezheplerin yorumlarına ve 
toplumsal kültüre göre değişik
likler göstermeye başlamıştır.

Bir ayrıntı olarak, büyük dinler
den biri olan Zerdüştlük, oruca 
bütün dinlerden farklı bir anlam 
yüklemektedirler.

Zerdüştler oruç tutmayı; "çile
cilik" olarak yorumladığından, 
kötülükle mücadelesinde 
inananların iradesini zayıflattığı, 
yorgun düşürdüğü için, bu çileyi 
(orucu) yasaklamıştır.

Evet, ne bizimle başlayan, ne 
de bizimle bitecek olan bir 
ibadet biçimidir oruç.

Ama toplumun biraz daha 
anlayışlı, birbirine tahammüllü 
olması ve ıhman davranması 
sanırım bize ait bir kültür.

Hayırlı olsun...

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Dere üzeri açılırken
Belediyenin yaptığı doğru bir girişim. 
Ancak....
Her işte olduğu gibi, bu işte de akılları 

estikleri gibi davranıyorlar.
Ortada bir plan ve proje olduğunu san

mıyorum.
Bunu bazı yetkililere sordum, “Büyükşe 

hir yapacak" dendi.
Projesiz bir işe başlanır mı?
İkincisi, bu işe yaz sıcaklarının 40 dere 

ceyi bulduğu bir mevsimde başlanmaz.
Yıkım sırasında etrafa yayılan kokuyu 

dün herkes duydu.
Özer Eczanesi’nin yanındaki dünkü 

yıkımda, balçıktan çıkan koku ile etrafta 
gıda maddesi satan esnaf etkilendi.

Siz o koku içinde bir lokantada yemek 
yer misiniz?

Büfeden tost alır, kasaptan et alır 
mısınız?

Ben almam.
Çevreye yayılan kirliliği Belediye 

önemsemezse kim önemseyecek?
Yıkım sırasında eski köprünün ayakları 

ortaya çıktı.
Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koru 

mu Kurulu’ndan izitj alınmadığını öğren 
dik.

Bu tür yıkımlarda, Kuruldan bir görevli 
nin olay yerinde bulunması ve yıkım 
onun gözetiminde yapılması gerekir.

Hukukçu bir Belediye Başkanvekili’nin 
bunu bilmesi gerekir...

Bizden hatırlatması.
Düşünce doğru, ama zamanlama yanlış.
Yaz sezonu sonunda yıkım gerçekleş 

miş olsaydı, hiçbir sorun olmazdı.
Proje de ortaya çıkardı..
Ben yaptım oldu, mantığından kurtu

lalım.

MANASTIR’DAKİ KAZALAR
Önceki gece saat 01.30 sıralarında cep 

telefonu çaldı.
“Hayırdır" deyip, uykudan uyanıp tele

fona doğru uykulu gözlerle giderken, 
eşimi benden önce telefonu açmış bul
dum.

Bu saatte aranıyorsanız, hem de 
gazeteciyseniz pek hayırlı haber olmaz.

Bir yakınımız Manastır’da geçen hafta 
aracın uçtuğu yerde, biraz önce başka 
bir aracın uçtuğunu söyledi.

Allah’tan ölen yokmuş.
Araçta kiler sağ çıkmışlar içinden..
Dün, büroma kazanın olduğu yerdeki 

apartmanda oturan CHP Belediye Meclis 
üyesi Fikret Çolakoğlu uğradı.

Kazanın fotoğraflarını anında çekmiş on 
lan getirdi. Gazetedeki fotoğraflar o’nun.

Bu kaza ile 5. araç uçmuş aynı yere..
Bu bölgede, viraja hızlı giren araç savru 

luyor.
Bir de frene basınca, sürücü kendini 

Bizim Fırın’ın önünde veya yanında 
buluyor.

Kazalar hep hafif sıyrıklarla, maddi 
hasarlarla atlatıldı.

Allah korusun, can da gidebilirdi.
Yapılacak iş, bu bölgeye de Karayolları 

nın acilen bariyer koymasıdır.
Araçlar, hiç olmazsa uçmaktan kurtulur.

Itylf nastır’da bir haftada aynı yerde iki araç yoldan evlerin önüne uçtu

Özel araç Bizim Fınn'a uçtu
Kazanın olduğu yere bugüne kadar 5 aracın uçtuğunu 
söyleyen apartman sakinleri, Belediyenin duvarı yükseltmesi
ni ve yol kenarlarına bariyer yapılmasını istiyorlar.

Manastır’da 
geçtiğimiz hafta 
Bulgaristan plakalı 
özel bir aracın Bizim 
Fırın yanındaki oto 
parka uçmasının 
ardından, dün saat 
01.15’de de bu kez 
içinde 4 gencin 
bulunduğu başka bir 
özel araç fırının 
önüne uçtu. 
Kazada şans eseri 
ölen ve yaralanan 
olmadı.
Önceki gece saat 
01.15 sıralarında 
Gemlik’te babasına

ait 16 U 1488 plakalı 
Skoda Octavia 
marka aracı izinsiz 
alan genç, üç 
arkadaşını daha 
yanına alarak, 
Kumla ya doğru 
yola çıktı. 
Manastır’da 
Günaydın Sitesi 
önlerine hızlı giren 
genç sürücü, direk
siyon hakimiyetini 
kaybedince yolun 
solunda bulunan 
Bizim Fırın’ın önüne 
uçtu. Araç, fırının 
önündeki ttetuvara

çarparak durabildi. 
Aracın fırın önüne 
çarpması ile çıkan 
ses, çevrede bulu
nan apartmanlarda 
uykuda olan ev 
sakinleri deprem 
oluyor sanarak 
yataklarından fır
ladılar.
Araçta bulunan 
gençler, evlerinden 
inenlerce araçtan 
çıkarıldı.
Şans eseri dört 
gence de birşey 
olmadığı görüldü. 
112 Acil

tLEMftN ABANIYOR
MUHASEBE VE 

GÜVENLİK ELEMANI 
ARANIYOR

TEL: 5140060
IGemlikKSrfez~- - - - - - - - - - 1 ABONE OLDUNUZ MU?
mnaMM abone olun okuyun okutun
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Ambulansının olay 
yerine gelmesi üzeri 
ne gençler Muam 
mer Ağım Gemlik 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Olayı 
duyan araç sahibi 
olay yerine geldi. 
Kaza yapan araç 
sürücüsü kazanın 
nasıl olduğunu 
anlayamadığını 
belirterek, “Birden 
kendimizi fırının 
önünde bulduk" 
dedi. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

ELEMftNIM ABANIYOR
İŞYERİMİZDE ÇALIŞMAK 

ÜZERE AŞAĞIDA BELİRTİLEN 
ELEMANLAR ARANIYOR 

MUTFAK HİZMETLERİNDE ÇALIŞACAK 
2 ADET BAYAN (20-30 YAŞLARINDA) 

2 ADET ERKEK KOMİ-1 ADET GARSON 
1 ADET BAY GÜVENLİK

HİZMETİNDE ÇALIŞACAK GÜVENLİK 
ELEMANI ARANIYOR

ÖZBİR ZEYTİNCİLİK 
Yalova Yolu 3. Km. 

GEMLİK
Tel : 0 224 513 45 79
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Ramazan Menüsü
Mis Kokulu Ramazan Pidesi

pınar alabalık
^aŞfırLnjdiL alabahk Lezzeti 

eaenazaeL aıjuıda cLcl sîzlerle.

jusuqlea teTeıpğlı alabalık

ve et çeşıtlefimrzle wnwm 

ki'zmetini'zJeıp'z.

ÇORBA
Eşsiz lezzetiyle balık çorbası (Alternatif olarak mercimek 

yada domates çorbası sunulacaktır.)

ARA SICAK
Güveçte tereyağlı, kaşarlı mantar

SALATA
Mevsim salatası

ANA YEMEK
Fırında, ızgarada yada tavada alabalık (Alternatif olarak 
köfte, tavuk seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.)

TATLI
Güllaç-Sufle-Dondurma-Kazandibi

İÇECEK
Meşrubat Çeşitleri

n un km börekçisi
Ahmet Dural Meydanı’nda hizmet verirken Gemlik Belediyesi 

tarafından yıktırılan USTA ELLER ACAR BÖREKÇİSİ
i yerinde Gemliklilerin hizmetine girdi

ÖZEL GÜNLERİNİZ 
İÇİN SİPARİŞ 

KABUL EDİLİR

Demlrsubaşı Hah. Mesudiye 5oK
CIU5 AVM yanı No:5 GEMLİK
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AYRINTI
Erhan İZGİ

VİYANA - BUDAPEŞTE YOLCULUĞU (6.gün) 3
Dünden devam... 
Gellert Tepesi: 
Tarihte

Hıristiyanlığın yayıl
ma çabaları 
esnasında 
Hıristiyanlığı kabul 
etmeyenler bu tepe
den fıçılara konu
larak atılırmış. Saint 
Gerard da bu tepe
den atılmış ve bu 
nedenle de tepe bu 
ismi almış. 235 
metre yüksekliğinde 
olan tepede barışı 
simgeleyen bir 
kadın heykeli vardır.

Gellert Tepesi, 
Tuna Nehri'ni bütün 
görkemiyle izleye
bileceğiniz en güzel 
tepelerden birisi 
olup güzel bir man
zaraya sahiptir. 
Budapeşte’yi bütün 
ihtişamıyla görm
eniz mümkün. Tıfna 
nehrinin büyülü 

akışına kendinizi 
kaptırabilirsiniz.

Balıkçılar Kulesi: 
Balıkçılar Loncası 
tarafından 
yapılmıştır.
Manzarası harikadır.

St.Mathias 
Katedrali:

13. Yüzyılda 
yapılmıştır. Unesco 
Dünya Mirasları lis
tesinde yer alan 
bölgede bulunan 
kilise, Macaristan’ın 
ikinci büyük kilise
sidir. Kral Mathias 
bu kilisede iki kez 
evlenmiştir. Bu 
nedenle de kiliseye 
kralın adı verilmiştir. 
Bir rivayete göre 
Osmanh padişahları 
kilisenin bir kısmını 
cami olarak kullanıl
ması konusunda 
fetva vermişlerdir.

Bir başka rivayete 
göre de OsmanlIlar, 
İstanbul 
Ayasofya’da olduğu 
gibi burada da 
freskleri kireçle 
sıvamışlar, böylelik
le günümüze kadar 
korunmasını 
sağlamışlardır.

GÜL BABA 
TÜRBESİ:

Budapeşte’de 
Türklere ait birçok 
değere rastlayabili
riz. Gül Baba 
Türbesi de bunlar
dan biri. Gül baba 
bir Bektaşi dervişi. 
Gül babanın elinde 
tahta bir kılıç ve 
sarığında bir gül 
olurmuş çoğu 
zaman. Belki de gül 
baba demeleri bun-, 
dan. Türbe 
“Gültepe” denilen 
bir noktada ve Gül

Baba sokağında 
bulunmakta. 
Türbenin avlusuna 
girdiğinizde sizi Gül 
Baha’nın heykeli 
karşılamaktadır. Gül 
Baba o dönemlerde 
ordu üzerinde de 
etkilidir. Çünkü 
yeniçeriler, Hacı 
Bektaş Veli’yi pir 
olarak kabul etmek
tedir. Bu nedenle de 
Bektaşi dervişlerine 
saygı duymaktadır
lar.

Gül babanın asıl 
adı Cafer’dir. Kanuni 
döneminde Avrupa 
seferlerine 
katılmıştır.
Başındaki sarıkta 
gülü hiç eksik 

olmaz. Birçok 
savaşa katılır. 
Kanuni 1526 da Gül 
Babayı

Budin seferine 
katılmaya davet 
eder ve Gül Baba da 
bu sefere katılır. 
Budin alınınca Gül 
Baba geri dönmez. 
Uzun bir zaman 
burda yaşar ve ölür. 
Buraya gömülür. 
Türkler kadar 
Macarların da 
sevgisini kazan
mıştır Gül Bab 
Söylenenlere göre 
cenazesine üç yüz 
bin Macar vatan
daşı katılmıştır.
Zincirli Köprü: 
Anlatılanlara göre 

hafta sonlarında 
trafiğe kapalı olan 
köprü üzerinde 
satıcılar, çalgıcılar 
ve gezmeye gelen 
turistleri görmek 
mümkünmüş.

Şehrin ilk köprüsü 
ve aşmalı köprü 
diye de anılıyor. 
İsmini ise bir ger
danlığı andıran 
asma zincirlerden 
alıyor. Tuna Nehri 
üzerindeki tüm 
köprüler gibi bu 
köprü de 2.Dünya 
Savaşı sırasında 
yıkılmış ve 1949 
yılında eski planına 
uygun şekilde 
yeniden yapılmıştır.

Devamı yarın...

GOLDSTAR RESTAURANT
İftar keyfini ziyafete dönüştürmek için

______ _

ÖNCE
SAĞLIK!

BİRBİRİNDEN LEZZETLİ İFTAR menülerimiz

ÇORBA
BALIK IZGARA 
VEYA TAVA 
SALATA
İFTAR TABAĞI 
MEŞRUBAT 
TATLI 
SU VE ÇAY

ÇORBA 
ET KAVURMA 
SOTE VEYA 
IZGARA- SALATA 
İFTAR TABAĞI 
MEŞRUBAT 
TATLI-SU-ÇAY

ÇORBA 
PİLİÇ SOTE 
KAVURMA VEYA 
IZGARA - SALATA 
İFTAR TABAĞI 
MEŞRUBAT 
TATLI 
SU VE ÇAY

ÇORBA
KÖFTE IZGARA 
SALATA
İFTAR TABAĞI
MEŞRUBAT 
TATLI-SU-ÇAY

Hamidiye Mah. Kumsal 5ok. No:5 Tel: O 224 514 71 72 GEMLİK
KİŞİ BAŞI 20 TL KİŞİ BAŞI 20 TL KİŞİ BAŞI 20 TL KİŞİ BAŞI 25 TL 

m
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KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

AMATÖRÜN RENGİ

İster Süper olsun, 
isterse 1. ya da 2. küme 
olsun, hatta ve hatta alt 
yapılar olsun adında 
amatör geçmesi, bu 
liglerin önemsenmemesi 
anlamına gelmiyor. 
Zaten bana göre burada 
önemsenmesi gereken 
futbolculardır. Çünkü 
futbolda her şey onlarla 
başlıyor. Yeri geldiğinde 
Süper Lig’den bile daha 
keyifle izlediğimiz 
maçlar yaşandı geçen 
sezon bu liglerde.

O devasa statlara inat, 
suni çim sahalarda çok 
az bir taraftar grubu 
önünde oynanan 
karşılaşmalarda, sporcu
ların kazanma azmi, dök
tükleri ter, sevinçleri ya 
da üzüntüleri, o büyük 
liglerden farklı değil.

Bir de sahaya'yakın 
yerde iseniz ve onların 
golü kaçırdığında, pozis 
yonda golü önledik
lerinde hırslı konuş

maları, daha tecrü
belilerin genç arkadaş 
larına söyledikleri, onları 
motive eden konuş
maları futbol zevkinin 
amatör’de daha zevkli 
yaşandığını gösteriyor.

O yüzden bu lig ilgiyi 
hak ediyor.

Bu lig desteği hak edi 
yor. Bu futbolcular 
başarılarının takdir 
edilmesini, önemsen
mesini hak ediyor.

Geçen sezon özellikle 
ligin son haftalarında 
şampiyonluk ve lige 
tutunma mücadeleleri 
esnasında zaman zaman 
diğer liglerde olduğu 
gibi sahada istenmeyen 
görüntüler, ufak tefek 
tartışmalar yaşandı.

Ama karşılaşma son
raları 2 takım oyuncu
larının birbirlerine karşı 
olan yaKinıiK'ıarı dana ön 
plandaydı.

Temiz ancak mücadele
ci hırsla başlayan 

karşılaşmalar takımların 
galip gelmesi ya da mağ 
lup olmaları bile maç 
sonrasında bu güzellik
leri yok edemiyor.

Futbol dendiğinde 
doğal olarak akla hemen 
futbolcu gelir, ama diğer 
önemli kişilerde asla 
unutulmamalıdır.

Bir takımın futbolcusu 
ne kadar önemliyse 
kulübü, başkanı ve 
idarecisi de önemlidir, 
tabi ki birde taraftar fak
törü var, onlar olmadan, 
futbolculara destek ver
meden maçların zevki, 
güzelliği olmuyor.

Futbol deyince akla fut
bolcu gelir dedik ya, bu 
kadar da değil tabi. 
Futbolun oynandığı 
sahalardaki görevlilerde 
futbolun içinde, onlar 
olmadan sahalarda fut
bol oynanmaz.

Saha Komiserlerimiz ve 
sağlıkçılarla tam bir spor 
ordusu meydana geliyor. 

Nedeni ise sadece futbol 
oynamak. Tabi ki en 
önemlisi olmazsa olma
zlardan olan Hakemleri 
mizin de oynanan liglere 
katkıları, iyi yönetim 
gösterdiklerinde daha da 
güzel oluyor.

Takımların taraftarları 
ise hazırlanan bu organi
zasyonda Amatör 
Futbolun Rengi olarak 
karşılaşmalara gerçek
ten renk katıyorlar. 
Onların olmadığı, ses
lerinin çıkmadığı maçlar 
biraz zevksiz geçebiliyor.

Şimdi tatil sezonu 
ancak kulüpler kadro
larını yeni transferlerle 
daha güçlendirme çalış
maları içindeler, kimileri 
aksayan yerlere futbolcu 
alırken kimileri de yeni 
hoca bulma telaşındalar.

Hedefi gerçekten süper 
ligin üstünde olan takım
ların aldıkları futbolcu
ların ücretleri de diğer
lerinden farklı olmakta, 
ancak bütçelerini de iyi 
hesaplamaları lazım. 
Eğer borçlanıldığında, 
sezon sonunda başarı 
da gelmezse sonraki 
sezon o takım için yıkım 
oluyor, bunun örnekleri 
yaşandı maalesef.

BAL ligine çıkmayı 
başarmış bir takımın 

orada kalması bile | 
maddi fedakarlık istiyor ı 
Hedefi 3. lig olmayan bir 
takım BAL liginde çok 
duramaz.

Hocasıyla, futbolcusuy
la masrafları büyüyor.

Ya güçlü destekçiler 
yardım edecek, ya da 
bulundukları kent onlara 
her türlü maddi desteği 
verecek aksi mümkün 
değil.

Bizler tabi ki kehanetçi 
değiliz, ancak başarısız 
lıkta üzülenler futbolcu
lar değil idareci ve 
taraftarlardır.

Bir ilçemizde 5-6 yıl 
önce bir maç izlemiştim, 
orada tanıdığım bir 
sporcu arkadaşımın 
söylediği sözleri unut
madım, bana ‘‘Biz pro
fesyonel maçların tadını 
hala dudaklarımızda 
hissediyoruz ama aynı 
tadı bir daha alacağımızı 
beklemiyorum" 
demişti.

Netice de her yeni 
sezonda beklentiler bir 
önceki yılın aynısıdır. 
Bizler de aynı beklentide 
olarak, iyi ve hatasız 
yönetim, kaliteli futbol, 
centilmence taraftar 
desteği umuduyla her 
kulübe başarılı transfej 
dönemi diliyorum. j

SATILIK
KÜÇÜK KUMLA 

SİTELER MAHALLESİ
İLKE SOKAK’TA 
DENİZ GÖRÜR 

ÇAY BAHÇELERİ 
KARŞISINDA SAHİBİNDEN 

SATILIK DAİRE
Müracaat Tel: 

0 532 576 60 75

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
ATIK YÖNETİMİ 

SEKTÖRÜNDE FAALİYET 
GÖSTEREN FİRMAMIZDA 

İSTİHDAM EDİLMEK 
ÜZERE; E SINIFI SÜRÜCÜ 

BELGESİNE SAHİP
ŞOFÖRLER 

ALINACAKTIR
Müracaat Tel: 

0 224 514 30 07

Üsküdar Ticaret Meslek 
Lisesinden aldığım 

diplomamı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

ÖZLEM KARADEMİR

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

ceiiIi'Ii iıı uııiı ilmi emmi

«E OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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iınunıMM
Türkiye Ziraatçılar 
Derneği (TZD) Genel 
Başkanı İbrahim 
Yetkin, “Ramazan 
ayının 7 günlük fiyat 
artışı yüzde 8 ile 
yüzde 15 arasında 
değişiyor. Bu işi 
yapanların daha 
insaflı olmaları 
lazım” dedi.
Yetkin, TZD Genel 
Merkezi'nde düzen
lediği basın toplan
tısında, İstanbul 
Meyve-Sebze 
Hali'nin 20-27 
Temmuz fiyatlarını 
değerlendirdi 
Tüketicinin may
danoz, kiraz, vişne 
ve domates gibi 
ürünlerde, üretici 
fiyatının 5-6 katını 
ödediğine dikkati 
çeken Yetkin, 
meyve ve sebzel
erdeki fahiş fiyatın 
sebebinin, denetlen
emeyen alışveriş 
merkezleri 
olduğunu savundu. 
“Ramazah 
fırsatçıları” tarafın
dan da meyve ve 
sebze fiyatlarının 
artırıldığını ifade 
eden Yetkin, 
vatandaşları alışver
iş yaparken daha 
bilinçli ve dikkatli 
olmaları konusunda 
uyardı. Yetkin, 
“Ramazan ayının 7 
günlük fiyat artışı 
yüzde 8 ile yüzde 15 
arasında değişiyor. 
Bu işi yapanların 
daha insaflı olmaları 
lazım” dedi.
Meyve sebzenin, 
üreticiden tüketiciye 
daha az el değiştir
erek gelmesi duru
munda fiyatların

normale döneceğini 
belirten Yetkin, 
üreticinin ürününü 
kendi ilinde sat
masının teşvik 
edilmesini ve bunun 
için gerekli 
altyapının oluşturul
masını önerdi. .

'STOK
SİSTEMİNE 
GEÇİLMELİ' 
Yetkin, dünyanın 
çeşitli yerlerinde 
meydan gelen sel, 
deprem, kuraklık 
gibi felaketlerin 
buğday, mısır ve 
soya gibi stratejik 
ürünlerde yüksek 
fiyat değişimlerine 
yol açtığını 
belirterek, stok ürün 
sistemine geçilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Toprak Mahsulleri 
Ofisi'nin inisiyatifi 
ele alarak süreci iyi 
yönetmesinin 
önemine değinen 
Yetkin, “Türkiye, 
yarının nasıl 
olacağı belli ola
mayan yeni dünya 

düzeninde buğday, 
mısır, süt, et gibi 
stratejik ürünlerde, 
ürün stokuna git
meli. Devlet, stok 
ürün anlayışına 
geçmeli” diye 
konuştu.
Yetkin, Türkiye'nin 
ihtiyacından fazla 
buğday ürettiği, 
mısırda ise üretimle 
tüketimin paralel 
gittiği bilgisini ver
erek, buğday ve 
mısırdaki fiyat 
artışlarından etkile
nilmeyeceğim dile 
getirdi.
Türkiye'nin soyada 
ise büyük oranda 
dışa bağımlı 
olduğunu kaydeden 
Yetkin, dünyada 
yüksek fiyatlara 
ulaşan soya 
konusunda acil 
önlemler alınmazsa 
besi hayvancılığının 
olumsuz etk
ileneceğini söyledi. 
Yetkin, soya ve 
kolzada destekleyici 
üretime gidilmesini 
önerdi.

Gündemden düşme 
yen ‘bankacı-tüketi- 
ci’ arasındaki tartış
maları büyük 
ölçüde çözecek 
reform niteliğinde 
eylem planı hazır
landı.
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme 
Kurulu’nun (BDDK), 
Merkez Bankası, 
SPK ve TMSF’nin 
katkıları ile iki yılda 
hazırladığı eylem 
planında tüketiciler, 
bankalara karşı 
güçlü kılınıyor. 
Plandaki tüm 
düzenlemeler haya
ta geçirilirse, tüketi
ci bankalar karşısın
da adeta kral ola
cak. BDDK Başkanı 
Mukim Öztekin’in, 
geçtiğimiz günlerde 
müjdesini verdiği 
‘eylem planının’ 
ayrıntıları ortya 
çıktı. G-20 toplan
tılarında alınan 
karar doğrultusun
da hazırlanan eylem 
planının önümüzde
ki günlerde önce 
Finansal İstikrar 
Komitesi’nde ardın 
da hükümette ele 
alınarak kamuoyuna 
açıklanacak. Eylem 
planında yer alan 
bazı düzenlemeler 
ise şöyle: 
Haberine göre, 
eylem planında, 
tüketicilerin 
bankalar nezdindeki 
hakları arttırılıyor.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Örneğin, kredi kartı 
ve kredi kullanım
larında, kart ver
ilmesi ve kart iptal 

\ edilmesi tamamen 
' ‘yazılı’ taleplerle 

yapılacak. Söz 
konusu talepler, 
internet üzerinden 
de gerçekleştirile
cek. Sözlü talepler 
ise geçerli olmaya
cak. Banka, ken
disinden kredi kul
lanmak isteyen 

' veya kredi kartı 
almak isteyen müş
terisine, rakip 
bankanın veya diğer 

<■, bankaların faiz ve <> 
komisyon oranları 
konusunda da bilgi 
verecek. Ayrıca, 
banka, tüketiciye 
önündeki riskler 
konusunda bilgi 
sunacak. Örneğin 
‘Suriye krizindeki 
gelişmelerin’ tüketi
cilerin geri 
ödemelerini nasıl 
etkileyeceği 

konusunda tüketici 
bilgilendirilecek. 
Kredi kartı aidatları, 
ek hesap faizleri, 
alınan komisyonlar 
konusunda da bir 
çok düzenleme 
geliyor. Buna göre, 
bankaların ücret ve 
komisyon alma hak
ları tamamen 
korunacak. Örneğin 
aidat yaşaklanmay- 
acak, ancak sınır 
getirilmesi söz 
konusu olacak. Yine 
yazılı talebi 
olmadan ek hesap 
açılmayacak ve ek 
hesapların faizlerine 
de tavan getirilecek. 
Kredi kartları, 
kredilerde 
‘mahkeme’ yoluyla 
çözülen binlerce 
şikayet, BDDK’nın 
kuracağı tüketiciler 
dairesi ile çözüle
cek. Daire, bankalar 
ile tüketiciler 
arasında ombuds- 
manlık da yapacak.

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
Pegasus Akmis Seyahat 614 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER

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

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

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

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Akcan Petrol _ _
MAR-PET 813 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 5*13 0*1 03

Gemlik KBrfez
GEMLİK’İN İLK OÜNLOK SİYASİ «AZITCSİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL . 40 SAYI : 4337 

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 Yeti :

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

«IIIİIIİİİ
VENÜS SİNEMASI 
BUZ DEVRİ 4 
12.00-14.00- 

16.00-18.00-21,30
ÇERNOBİLİN 

SIRLARI 
11.45-14.15-16.30- 

21.30.
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



tatilinizi unutulmaz 
KILMAK İÇİN AKMİS SGYAHAT \ 

GGMLİK’TG...
Kıbrıs Turları &■ Kültür Turları 
Yurt içi ve Yurt dışı Turları....

Biz, sizin tatil hayallerinizi gerçekleştirmek için 
Uçaklı tatil paketlerinde Sabiha Gökçen 
Havaalanı Transferlerimiz ÜCRETSİZ!

J 
tntJ&rCOffl

varız...
PEGASUS 
- ------- - -------------- AIRLINES

TÜRK HAVA YOLLARI ^NADOLUJET

AKMİS SEYAHAT 
GEMLİK BÜROSU

ö SunExnresc Ahmet Dural Meydanı AVM yanı 
ouncxpress Tel .0224 514 63 62 GEMLİK 

UÇAK BİLGT SATIŞLARI °Jhân&zi $ubesi Tet: 0224 573 1617. 
GGMLİK’TG RACi a nı Kükürtlü Şubesi Tel: 0 224 23635 45

WJV1UIK IG BAŞLADI Bursa Terminal Tel: 0 224 261 61 42
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