
ÖZEL

Ö.ÖOOTL 
&.SOOTL 
S.&OOTL 
6.SOOTL 
Ö.ÖOOTL

Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır 
ve çözer, planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, 

evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç odaklıdır, paylaşımadır. Her zaman ve her konuda 

özveri ile çalışır, vefakardır, dostlarını asla unutmaz, 
sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, 

kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır.
Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, engel 

| tanımaz, "BAŞARACAĞIM" der ve bajanr.

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

Gemlik Orhangazi yolu z.Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel: o 224 513 SO 84 Gemlik
www.aykentilkogretim.kiz.tr
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Adres Sormak İçin 
Sokulun

Sahte flitin Vererek 
Dolandırdılar

Bursa'da bir şahıs, kendisine 
adres soran iki kişi tarafından 
sahte altın verilerek dolandırıldı. 
Haberi sayfa 3’de

I Üç ay süren denizlerimizde avlanma yasağı dün gece saat 24.oo de sona erdi

Balık yasakları sona erdi
( Balık avı yasakları dün gece saat 24.oo de sona erdi. Su 
L Ürünleri sirkülerine göre, Marmara Denizi’nde balıkların 
V1 avlama mevsiminin başlaması nedeniyle, 1 Mayıs 2012 
İ l gününden 31 Ağustos 2012 gününe kadar denizlerimizde 
Bİ avlanmak yasaklanmıştı. Denizlerde avlanma süresinin 

■ uzun olmasından yakınan balıkçılar, bu süreyi teknelerinin, 
!'• ağların onanmını yaparak ve dinlenerek geçirdiler. Bugün 
£ denize açılacak balıkçılar ağ derinliğinin 24 metreye 
V indirilmesi nedeniyle kararı protesto etmek için İstanbul, 

Ereğli, Bandırma, Armutlulu balıkçılarla birlikte de avlan- 
- M* maya çıkmama kararı aldı. S.S Su Ürünleri Kooperatifi 

^ Başkanı Hüseyin Daralel, Gemlik’te bu derinlikte balık bul- 
■f’ manın mümkün olmadığını söyledi. Haberi sayfa 2’de

İMakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Balıkçılar, “Rast gele..” II
Dün gece balıkçılar denize açıldılar mı İl 

bilmem. İl
Ama, 4 ay süren balık yasaklan sona erdi. 11
24 metre derinlikle yakalama konusu, balık | 

i 1 çılan tedirgin ediyor. I
11 Denize açıtsalar bile bu derinliğe salınan 1 
II jğlara balığın takılmasının mümkün olmadı 1 
i u ğını söylüyorlar.

Dikkat çekmek için, ilk gün denize açılmaya ' 
ili bilirler.
İ .11 Tabii aralarında birlik sağlanırsa...

11 Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı 
II Hüseyin Daralel ile dün yaptığım görüşmede, 

11 Gemlik’te 15-50 metre uzunluğunda, 78 balıkçı 
II teknesinin bulunduğunu söyledi. Devamı 4’de

Miın

Mteıi
I MİMİ

Anadolu Üniver- 
sitesi'nin (AÜ) 
2012-2013 eğitim- 
öğretim döne
minde açıköğretir 
iktisat, işletme 

i fakülteleri için 
I internet başvurul 
| ve kayıt işlemleri 
| 10-25 Ey lül'de

Haberi sayfa 6’<

Hükümetin çeşitli 
engel ve kısıtlama 
larına karşın, ilçe 
mizde kutlanan Za 
fer Bayramı kapsa

mında CHP Gem lik 
Gençlik Kolu üyele 
ri, vatandaşların Za 
fer Bayramını geze 
rek kutladılar.4’de

12milyon 
vatandaşa 

masraf 
müjdesi

Yargıtay'ın karar
larını hiçe sayan 
bankalara bir 
darbe de yerel 
mahkemelerden 
geldi. Son 10 
yılda kredi kul
lanan 12 milyon 
vatandaş, banka 
lara başvurarak 
masraflannı ala
bilecek. Syf 7’de

http://www.aykentilkogretim.kiz.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Üç ay süren denizlerimizde avlanma yasağı dün gece saat 24.oo de sona erdi

Balık yasakları sona erdi

\ balıkçılar son hazırlıklarını 
'yaparak yasakların 
bitmesini beklediler

Balık avı yasakları 
dün gece saat 24.oo 
de sona erdi.
Su Ürünleri sirküler
lerine göre, Marmara 
Denizi’nde balıkların 
avlama mevsiminin 
başlaması 
nedeniyle, 1 Mayıs 
2012 gününden 31 
Ağustos 2012 
gününe kadar deniz
lerimizde avlanmak 
yasaklanmıştı. 
Denizlerde avlanma 
süresinin uzun 
olmasından yakınan 
balıkçılar, bu süreyi 
teknelerinin ve 
ağların onarimını 
yaparak ve din
lenerek geçirdiler. 
Bugün başlayan 
denizlerde avlanma 
nedeniyle dün gece 
saat 24.oo’den 
sonra balıkçılar 
motorlarını 
çalıştırarak denize 
açıldılar.

Yeni balık sezonun
dan umutlu olduk
larını söyleyen 
balıkçılar, önlerinde 
palamut mevsiminin 
başlamak üzere 
olduğunu belirttiler. 
Balıkçılar yasakların 
kalkmasından sonra 
birkaç gün bekle
menin balığı bula
mayacaklarını ancak 
daha sonra sezonun 
bereketli geçmesini 
beklediklerini 
söylediler.

PARALEL 
24 METRE 
DERİNLİK 
SORUN 
Sınırlı Sorumlu 
Gemlik Balıkçılar 
Kooperatifi Başkanı 
Hüseyin Daralel, 4 
aydır balıkçıların 
denize açılmayı 
beklediğini, sezonun 
bereketli geçmesini 
beklediklerini

söyledi.
Gazetemize açıkla
ma yapan Hüseyin 
Darelel, 
Karadeniz’den 
Marmara’ya bol 
palamut akını 
olduğunu belirterek, 
şunları söyledi: 
“Gemlik’te 15-50 
metre uzunluğunda 
78 balıkçı teknesi 
var. Bu yıl ki 
sorunumuz 24 metre 
derinlikte ve 
aşağısına ağlarımızı 

bırakılması zorun- 
luğu getirildi.
Uymayan balıkçı 
Sahil Güvenliğe 
yakalandığında ruh
satı iptal edileceği 
gibi bir av yasağı da 
alabilecek.
Bu mevsimde 24 
metrede balık 
olmaz. Eylül, Ekim 
Kasım aylarında, 
sular sıcakken balık 
12 ile 15 metredir. 
Dibe daha sonra 
iner. Bu yıl palamut 

balığının 2005 yılın
daki gibi bol ola
cağının sanıyoruz. 
Karadeniz’deki 
meslekdaşlarımız- 
dan iyi haberler 
geliyor. Göç başladı 
sayılır. Bütün balıkçı 
arkadaşlarıma 
beraketli sezon 
diliyorum. 4 ay yat
tık, inşallah bunun 
açığını kapatırız.”

BALIKÇI 
BARINAĞIMIZ 
YOK
S.S. Gemlik Su 
Ürünleri Kooperatifi 
Başkanı Hüseyin 
Darelel, Gemlik 
girişinde bulunan 
Balıkçı Barınağı’nın 
bozulduğunu, eski 
belediye başkanının 
ihalesini yaptığı 
barınağın yapımına 
bir türlü başla
madığına dikkat 
çekerek,

“Ulaştırma Bölge 
Müdürlüğü’ne 
Gemlikli balıkçıların 
barınak sorunu 
konusunda dilekçe 
verdik.
Belediye 
Başkanvekili ile de 
konuştuk ama 
Gemlikli balıkçının 
teknelerini çekeceği 
ve sevkiyat 
yapacağı bir barı
nağı mevcut değil. 
Ağ yerlerimiz 
bozuldu. Bu 
konuda gereken 
yapılmalı” dedi.
Öte yandan, 
yönetmenliklerde 
yapılan 
değişikliklerle balık 
yakalama derin
liğinin 24 metreye 
düşürülmesi 
nedeniyle, Gemlikli 
Balıkçıların denize 
çıkmama ihtimalinin 
de bulunduğu 
belirtildi.

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No : 2011/222 Esas 
2012/346 Karar

Davacı Gülşen Kayın vekili tarafından mahkememize 
açılan Gaiplik davasının yapılan yargılaması sonucunda;

Mahkememizin 03.05.2012 tarih 2011/222 Esas 2012/346 
karar sayılı ilamı ile Bursa ili, Orhangazi ilçesi Karsak Köyü 
Cilt No : 19, Hane No : 32 de nüfusa kayıtlı Yaşar ve Rahime 
oğlu 1975 doğumlu 18754680492 T.C. Kimlik nolu Ergün 
KAYIN’ın Gaipliğine karar verilmiş olup, iş bu ilanın ilan tari
hinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememizin 2011/222 Esas 
2012/346 karar sayılı dosyasına müracaat etmeleri taktirde 
kararın kesinleşerek nüfusa işleneceği ilan olunur.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

MffllISl!
Bursa'nın 
Osmangazi ilçesi 
Çekirge Caddesi 
üzerinde 
yapılacak altyapı 
çalışması 
nedeniyle, 
Beşikçiler Kavşağı 
ile Kırcı Hotel 
arası, 1-15 Eylül 
tarihlerinde 
Çekirge 
Caddesi'nde bir 
şerit trafiğe

kapatılacak.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
Ulaşım Dairesi 
Başkanlığından 
yapılan açıklamaya 
göre, UKOME'nin 
kararı doğrultusun
da Osmangazi 
ilçesi Çekirge böl
gesindeki termal 
hat yapım çalış
maları sebebiyle 
Çekirge Caddesi

üzerinde 650 metre
lik güzergahta, 
Beşikçiler 
Kavşağı ile Kırcı . 
Hotel arasındaki 
yolun tek şeridr 
trafiğe kapatılacak. 
Cadde üzerindeki 
jeotermal 
borusu kanal 
çalışması süresince 
trafik, kontrollü 
olarak sağlana 
cak.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa'da Dilenci Operasyonu
Bursa polisi, cuma 
namazı sonrası 11 
camide eş zamanlı 
operasyon 
düzenleyerek duygu 
sömürüsü yapıp 
dilenenleri topladı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube ekipleri, cuma 
namazı sonrası 
dilencilere yönelik 
çeşitli camilerde 
aynı anda operasy
on yaptı. Cuma 
namazlarını fırsat 
bilen dilenciler, cami 
avlularında insan
ların güzergahlarına

kamp kurarak para 
toplarken yakalandı 
Vatandaşların mer
hamet duygularını

sömüren dilencilere 
engel olmak için 
Bursa'daki cami 
çevrelerine baskın

lar yapan polis ekip
leri, merkezdeki 
çeşitli camilerin 
çevresinde çok sayı
da dilenci yakaladı. 
Ekipler tarafından 
Ulucami'nin 
çevresinde 
yakalanan bir dilen
ci, karnını doyurmak 
için bu işi yaptığını 
söyledi. Yakalanan 
dilenciler emniyete 
götürülürken, üzeri
lerinden çıkan par
alara el konulup 
Kabahatler 
Kanunu'na göre 
ceza kesildi

İhsanca
Ihsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

Adres Sormak İçin Sokulup 
Sahte flitin Vererek Dolandırdılar
Bursa'da bir şahıs, 
kendisine adres 
soran iki kişi tarafın
dan sahte altın 
verilerek 
dolandırıldı.
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez 
Osmangazi ilçesi
Bağlarbaşı 
Mahallesi üzerinde 
meydana geldi. N.K., 
adres sormak için 
yanına sokulan iki

kişiden aldığı 
altınların karşılığı 
olarak 200 
Euro ve 170 lira 
para ödedi. 
Kuyumcuya 
götürdüğü altınların 
sahte olduğunu 
öğrenen N.K. soluğu 
karakolda aldı.
Polis, iki 
dolandırıcının 
yakalanması için 
soruşturma başlattı

İyilik Yaptığı fidam Tarafından Soyuldu
Bursa'da bir kişi, 
kalacak yeri 
olmadığını söyleyip 
iyilik olsun diye 
odasına aldığı kişi 
tarafından soyuldu. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez

Osmangazi ilçesi 
Ulu Mahalle Celal 
Bayar Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. Kendisinden 
sigara isteyen ve 
kalacak yeri 
olmadığını söyleyen

H.D.'ye acıyan 
K.E.G, onu kendi 
odasına aldı. 
Uyandığında cüz
danındaki 800 lira 
para ve cep telefo
nunun olmadığını 
gören K.E.G. soluğu

karakolda aldı. İyilik 
yaptığı kişi tarafın
dan soyulduğunu 
söyleyen adam, 
şüphelinin yakalan
masını istedi. Polis 
olayla alakalı soruş
turma başlattı.

Maili dokunmayıp plakaları calili
Bursa'da park 
halindeki bir 
otomobilin ön ve 
arka plakaları 
çalındı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Santral Garaj 
Mahallesi'ne aracını 
park eden
D.K. (51) 
döndüğünde

otomobilin ön ve 
arka plakaların 
söküldüğünü 
gördü. Hemen 
soluğu karakolda 
alan D.K., 
otomobilinin 
plakalarını çalan 
kişi ya da kişilerin 
yakalanmasını 
istedi. Polis, 
çalınan 16 L 4904 
plakayı arıyor

İplerde sallanan ölüler..
Medyalarda yayınlanan intihar haber

lerinin, intihar eğilimi olanlarda tetikleme 
yaptığını söyler psikiyatristler.. Bir gazete 
ya da televizyonda yer alan intihar 
haberinin hemen ertesinde başka ölümler 
olurmuş. Bu etki bilimsel olarak saptan
mış. Medyalarda sorumluluk üstlendiğim 
yıllarda Uludağ Üniversitesi Psikiyatri 
Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. 
Bilgen Taneli’nin uyarısıyla kedimize çeki 
düzen vermiştik. Taneli’nin uyarılarından 
sonra, intihar eden kişi kamuoyunca 
tanınmış biri olmadıkça haberini yayınla- 
mazdık. Tanınmış kişi olursa da “intihar” 
kelimesi kullanmaz, “ölü bulundu” 
derdik.

Düşüncesiz hayvansever
Nerden açtık bu sevimsiz konuyu?
Bursa Nilüfer’de, tasmasıyla balkondan 

sallanan köpek cesedini görünce..
Muhabirlik yıllarımda pek çok kez 

gördüğüm, boyunlarına geçirdikleri 
iplerde yaşamlarını sonlandırmış umut
suz, ışıksız insanlardan farkı yoktu 
balkondan sallanan köpeğin!

Onlar terk edilmişti, anlaşılamamıştı, 
girdikleri bunalımdan çıkış yolu bulmaları 
için ellerinden tutan olmamıştı. Çareyi bir 
urgan, elektrik kablosu ya da çarşafı 
boyunlarına dolayıp kendilerini boşluğa 
bırakmakta bulmuşlardı.

Köpeğin durumu farklı mıydı sanki 
onlardan? Değildi elbette..

O da anlaşılamamıştı. Bir hafta boyunca 
bağlı bırakıldığı balkonda yalnız yaşaya
bileceğini düşünmüştü, düşüncesiz 
sahibi!

Belediyelerin hayvan barınakları var 
Kent yaşamında bir kedi ya da köpek 

beslemek insani bir davranış.. Ancak 
koşulları, sorumlulukları var elbette. Evin 
bir ferdi gibi davranacaksınız hayvana. 
Çocuğunuzu nasıl evde yalnız başına 
bırakıp gitmiyorsanız, köpeği, kediyi de 
bırakamazsınız.

Birkaç günlük uzaklaşma durumunda 
hayvanınızı yanınızda götüremiyorsanız, 
bir yere emanet edeceksiniz. Artık bütün 
belediyelerin hayvan barınakları var. 
Üstelik ücretsiz hizmet veriliyor.

Hadi bunu da geçtik. Bir başka sorun 
da hayvanların komşulara verdiği rahat 
sizlik. Evde onlarca kedi besleyeni de 
var. Seveni de var, sevmeyeni de..

Nitekim komşulara verilen rahatsızlıktan 
ötürü açılmış pek çok dava örneği 
bulunuyor. Ancak dava örneklerinde 
konu nete getirilebilmiş değil.
Apartman dairesinde hayvan beslen

mesinden ötürü yaşanan sorunlar, ancak 
ve ancak komşuluk hukukuyla 
çözülebilir. Yani anlayışla, empatiyle!

Bunu sağlayamadığımız takdirde, hay
van sevgisi/sevgisizliği nedeniyle insan
lığımızı ipe çekmiş oluruz!

—DÖRT DÖRTLÜK— 
İnsan mı hayvan 
Hayvan mı insan 
Kalmadı kimsede izan 
Budur kafamı bozan

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Balıkçılar, “Rast gele..”
78 balıkçı teknesinin herbirinde en az 

25 tayfa bulunuyor.
Balıkçılık sektörü, yalnız tekne sahibi 

ve tayfalardan ibaret değil.
Bunun kabzımalı, seyyar satıcısı, sabit 

satıcısı, buzcusu, ayakçısı, nakliyecisi, 
sandıkçısı, balık lokantaları işletenlerini 
de düşünürseniz, sektörden ekmek 
yiyen, denizdeki balıkçı kadar, karadaki 
ler de var.

Gemlikli balıkçılar dendiğinde, Gemlik 
Körfezi’ndeki balıkçılar akla gelir.

Gemlik Merkez, Büyük Kumla, Narh, 
Karacaali, Kapaklı, Fıstıklı Köyleri’nde ba 
lıkçılıkla geçinenler gelir akla.

Daralel’e soruyorum:
“Bu sektörden ekmek yiyenler sence 

kaç kişidir?”
“Gemlik nüfusunun yüzde 10’unu 

bulur.” yanıtını alıyorum.
Yaklaşık 10 bin kişi, bu sektörden 

doğrudan ve dolaylı olarak ekmek yiyor 
demektir.

Bu sayı aileleri de kapsıyor.
Azımsanacak bir sayı değil.
Gemlik’in nüfusunun 10-20 bin oldu 

ğu yıllarda, bu sektör, zeytincilikten 
sonra gelirdi.

Balıkçılık, önemli bir geçim kaynağı 
mızdı.

1980’11 yıllardan sonra gelişen sanayi 
işçiliği, balıkçılığın önüne geçti.

Gemlik’in balıkçılığında ünlü aileler 
vardı.

Bunların unutulmazları Toplu ve Etçi 
Aileleriydi.

Şimdi, bu aileler balıkçılık sektörün
den çıktılar.

Kimi ölüm nedeniyle aramızdan ayrıldı, 
çocukları da sektörü devam ettirmedi.

Etçi Hüseyin (Dinç), ağabeyi Ahmet 
Reis, kardeşi Nurettin Reis ve küçükleri 
Şerafettin...

Toplu Ailesine gelince:
Baba Ali Reis. Oğulları İbrahim Reis, 

(1977 yılında balıktan dönerken, bir kum 
kosterinin çarptığı teknesinde, 11 balıkçı 
tayfası ile boğularak can vermişti), Hasan 
reis ve küçük kardeş Mehmet Reis...

Tümü rahmetli oldu..
Onların yerine bugün, Dursun Kaptan, 

Şipşak Hakkı, Turhan Reis, 56’lar, 
Soydemirler, Beyaz Gül, Umut Kardeşler, 
Volkan Darı, Deniz Kızı, Yahya Kaptan 
aldı.

Tekneler eskiye göre büyüdü ve mo 
dern cihazlarla donatıldı.

Yazımı yazarken Hüseyin Daralel aradı 
ve Gemlikli balıkçıların, 24 metre derinlik 
kararını protesto için, İstanbul, Bandırma, 
Ereğli ve Armutlulu balıkçılarla birlikte 
denize açılmayacaklarını söyledi.

Balıkçılarımızda kendilerini ilgilendiren 
kararlara demokratik tepkilerini koyuyor
lar. Bu demokrasimiz açısından güzel bir 
durum.

Balıkçı kardeşlerime, yeni sezon baş 
larken “rastgele” diyorum.

Gemlik balıkçılığı için büyük mücadele 
veren, Sait Reis’i de rahmetle anıyorum.

Hükümetin çeşitli 
engel ve kısıtla
malarına karşın, 
ilçemizde kutlanan 
30 Ağustos Zafer 
Bayramı kapsamın
da CHP Gemlik 
Gençlik Kolu üye 
leri, vatandaşların 
Zafer Bayramını 
gezerek kutladılar. 
Balıkpazarı 
Mahallesi ve İstiklâl 
Caddesi üzerindeki 
esnafı ziyaret eden 
CHP Gençlik Kolu

üyeleri, vatandaşlar
la sohbet ederek 
Atatürk Kartpostal 
lan hediye etti.
19 Mayıs Kutlama 
ları’nın yasaklan
masından sonra, 
30 Ağustos tören
lerinin de kısıtlana 
rak sadece devlet 
kademesi tarafından 
formalite icabı kut
lanılan bir bayram 
haline getirilmek 
istendiğini söyleyen 
gençler, “Milli

bayamlarımız, aziz 
milletimizin 
hücrelerine 
işlemiştir.
Biz, Ramazan Bayra 
mı’nda, Kurban 
Bayramı’nda nasıl 
büyüklerimize saygı 
gösteriyor, ellerini 
öpüyorsak, milli 
bayramlarımızda da 
Atatürk ve silah 
arkadaşlarının 
manevi huzurunda 
şükranlarımızı 
sunuyoruz.” dediler.

AKP hükümeti 
tarafından milli 
bayramların halktan 
koparılmaya 
çalıştığını söyleyen 
gençler;
“Ülkemiz ve milleti 
mizin milli ve ma 
nevi bütün değerle 
rine ayrım yap
madan sahip çıka
cak olan bizleriz! 
Bayramı Uludağ’da 
geçiren AKP’li yerel 
yöneticiler değil!” 
şeklinde konuştular.

TEŞEKKÜR
Basketbol antremanında potaya yükselirken 
düşerek kolu kırılan oğlumuz Barış Güler’in 

kırık kolunu yaptığı ameliyat ile 
sağlıklı hale getiren ve ilgisini esirgemeyen 
Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi 

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Opr. Dr. Necdet Çulhaoğlu ’na 
Anestezi Uzmanı’na ve ameliyatta bulunan 

hemşire ve sağlık görevlilerine, 
bölüm hemşireleri Gözde Kırmızı, Filiz Namdar, 

Melik Korkmaz, Hava Şimşek’e 
personel Şerife Hocaoğlu’na ve görevlilerine, 
ayrıca Özel Aykent İlköğretim Okulu Müdürü 

Ahmet Cevdet İşler ile eşine, ziyaretimize gelen ve 
telefonla bizleri arayan eş, dost ve akrabalarımıza 

teşekkürü bir borç biliriz» 
Serap & Kadri Güler

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Mutlu Anlar için 
Bizi Seçin

”“«a" SALONUMUZ 1000 KİŞİLİKTİR ZZSSSZ 
iıişfln. ■ ■■_ ■■ ■■_
Sünnet YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
Özel Günler KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞI

DUGUN SALONU
UMURBEY ÇOK AMAÇLI

Toplantı
Kokteyl

vg 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

>>>>>

mT»4hm-0R(WIİZA5Y0riVETAI1ITIM
istiklal Cad. Bora 5ok. 5tûdyo Prestij yanı 

Ho: 3/ B Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

TÜRKİYE'NİN EN UYGUN VE KALİTELİ 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA..

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ...
EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR.

■ : _ |_ _ y SCVK İRSALİYCSİ DÜĞÜN & NİŞAN 
ajaı ıs y TAŞIMA İRS ALİ VCSİ y SÜNNET AÇILIŞ

V KARTVİZİT & KAŞ€ ----------- :----------
>/ HCDİYCÜK CŞYA 
V KATALOG
V CİLT İŞLGRİ

ORGANİZASYON 
«y'PLAKCT&KUPA 
v^DCRGİ, KİTAP 
V BALON



1 Eylül 2012 Cumartesi Gemlik KBrffez Sayfa 6

flcıköğreiim Fakültesi kamı Meri belirlendi
Anadolu Üniversite
sinin (AÜ) 2012-2013 
eğitim-öğretim döne
minde açıköğretim, 
iktisat, işletme fakül
teleri için internet 
başvurusu ve kayıt 
işlemleri 10-25 Ey 
lül'de gerçekleş 
tirilecek.
AÜ Rektörlüğünden 
yapılan açıklamada, 
2012 öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme 
Sistemi (ÖSYS) ile

yerleştirilip kayıt yap
tıracak adaylar, "ya 
tay geçiş" ve "Anado 
lu Üniversitesi Yaban 
cı Uyruklu Öğrenci 
Sınavı (AYÖS)" ile 
kayıt hakkı kazanan
ların internet başvu
rularının ve kayıt 
işlemlerinin 10-25 
Eylül'de gerçekleştir
ileceği bildirildi. 
Açıköğretim, İktisat, 
İşletme fakültelerinin 
tüm bölüm ve prog

ELEMaHLftR ARANIYOR
İŞYERİMİZDE ÇALIŞMAK 

ÜZERE AŞAĞIDA BELİRTİLEN 
ELEMANLAR ARANIYOR 

MUTFAK HİZMETLERİNDE ÇALIŞACAK 
2ADET 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 : O 224 513 45 79

ELEMAN
TURŞU VE ZEYTİN 

SEKTÖRÜNDE
ÇALIŞACAK DENEYİMLİ 

GIDA MÜHENDİSİ VE 
GIDA TEKNİKERLERİ 

ve ZEYTİN ÜRETİM İŞİNDE 
ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 

BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur.

GÜNGÖR ZEYTİNCİLİK 
Tel: 51414 53 

514 88 97

ramlarında öğretimin, 
ders geçme esasına 
ve kredili sisteme 
göre yürütüldüğü, 
dönem esasına dayalı 
akademik takvim 
uygulandığı vurgu
lanan açıklamada, şu 
ifadelere yer verildi: 
"Açıköğretim, İktisat, 
İşletme fakültelerine 
yerleştirilen adayların 
kayıt işlemleri, 
'internet başvurusu' 
ve 'açıköğretim fakül

tesi bürolarından 
kayıt' olmak üzere iki 
aşamada gerçek
leştirilecektir. İnter
netten başvuru işlem
leri, 10 Eylül'de 
başlayıp 25 Eylül'de 
sona erecektir. 
İnternetten 
başvuru adresi, 
'http://kayit.anadolu.e 
du.tr'dirf İnternetten 
başvuru süresi kesin
likle uzatılmayacak
tır.”

ELEMAN ARANIYOR
FİRMAMIZDA 

900 TL MAAŞ + SİGORTA 
İLE ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ 
GARSON ARANIYOR 

GÖLYAKA ET MANGAL 
İZNİK YOLU ÜZERİ 

Müracaat Tel 
587 70 82 

0 535 717 14 25

SATILIK
MANASTIR HAS 
VİLLALARINDA 

(145/B) 140 M2 DENİZ 
MANZARALI, MÜSTAKİL, 
MASRAFSIZ, BAHÇELİ 
SAHİBİNDEN SATILIK 

VİLLA

Müracaat Tel: 
0542 312 7472

ELEMAN ARANIYOR
MANASTIR’DA 

DOĞALGAZLI SİTEDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 
SİTE GÖREVLİSİ 

ARANIYOR
Müracaat Tel 

05414274380 
05354374502

ELEMAN ARANIYOR
GEMLİK’TE İKAMET 

EDEN
EHLİYETLİ LODER VE 

EKSKAVATÖR 
OPERATÖRÜ 

ALINACAKTIR

Müracaat Tel 
0 532 275 88 07

SATILIK
MANASTIR GÜLER 

KENT SİTESİ A BLOK’TA 
FULL DENİZ MANZARALI 

3+1180 M2 
MERKEZİ SİSTEM 

KALORİFERLİ MASRAFSIZ 
SATILIK DAİRE

Müracaat Tel : 
513 96 83

I?MİM ABONE OLDUNUZ NU?
■wmwuMtf ABQNEOLUNOKUYUNOKUTUN

Adıma bastırmış olduğum Seri A 2351-2400 seri numaralı 
1 cilt gider makbuzumu kaybettim. Hükümsüzdür. 

KEREM ARSLAN 336971199726

http://kayit.anadolu.e
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IMMIIİIİMIMKİ
Alacağını faiziyle 
tahsil eden devlet, 
aynı uygulamayı 
borcu için de yap
maya hazırlanıyor. 
Maliye Bakanlığı, 
mükelleften haksız 
olarak yaptığı 
tahsilatı faizi ile 
ödeyecek. 
Türkiye'de bir ilk 
olarak nitelendirilen 
uygulamaya göre, 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
Maliye Bakanlığının 
vatandaştan haksız 
bir şekilde tahsil 
ettiği ödemeleri 
iade ettiren tebliği 
imzaladı.
Şimşek'in talimatı 
üzerine hazırlanan 
tebliğ, Resmi 
Gazete'de yayımlan
mak üzere 
Başbakanlık'a gön
derildi. Tebliğe 
göre, Maliye 
Bakanlığı ilk kez 
mükelleften haksız 
olarak yaptığı tahsi
latı faizi ile ödeye

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB) Türkiye 
Perakende 
Meclisi indirimler 
ve çeşitli etkinlik
lerin yapıldığı, 
sektörün pay
daşlarını bir araya 
getiren alışveriş 
festivallerini 
masaya yatırdı. 
TOBB Türkiye 
Perakende Meclisi,

cek. Bu çerçevede 
418 sıra numaralı 
Vergi Usul Tebliği 
ile yersiz tahsil 
edilen vergi usul 
kanunu kapsamın
daki vergi, resim ve 
harçlar, bunlara 
bağlı olarak hesa
planan gecikme 
faizi, gecikme 
zammı ve pişmanlık 
zammı ile vergi 
cezalarının mükellef 
lere iade edilmesi 
sırasında mükellef

Meclis Başkanı 
Mehmet Nane 
başkanlığında 
toplandı.
İstanbul ve Ankara 
illerinde düzenlenen 
alışveriş festival
lerinin değer
lendirildiği toplantı
da, illerin birbiriyle 
yarışmasının söz 
konusu olmadığı, 
festivallerin 
ülkeyi turistler için 

lere faiz ödenmesi 
öngörülüyor. Yersiz 
tahsilatın mükellefin 
hatasından kay
naklanması halinde 
faiz mükellefin talep 
tarihinden iade tari
hine kadar hesa
planırken, yersiz 
tahsilatın idareden 
kaynaklanması 
durumunda ise tah
sil tarihinden 
mükellefe ödeme 
tarihine kadar faiz 
hesaplanacak.

çekim merkezi 
yapacağı 
konusunda görüş 
birliğine varıldı. 
Toplantıda, illerin 
alışveriş festivalleri 
ile birbirine rakip 
olduğu algısını 
düzeltebilmek 
için, tarih planla
masının gelecek 
seneler için daha 
dikkatli yapılacağı 
ifade edildi.

Yargıtay'ın karar
larını hiçe sayan 
bankalara bir darbe 
de yerel mahkemel
erden geldi. Son 10 
yılda kredi kullanan 
12 milyon vatandaş, 
bankalara başvu
rarak masraflarını 
alabilecek 
Yargıtay kararlarına 
karşın kredi kul
lanan vatandaşlar
dan dosya masrafı 
adı altında aldığı 
paraları geri öde
meyen uyanık 
bankalara yerel 
mahkemelerden 
tokat gibi bir karar 
daha çıktı.
Yargıtay'ın "dosya 
masrafına iade" 
kararının ardından, 
her türlü kredi kul
lanıcısı geriye 
dönük olarak 10 yıl
lık kredi mas
raflarını alabilecek. 
Son 10 yılda kredi 
kullanan 12 milyon 
vatandaş bu haktan 
yararlanabilecek. 
Yargıtay kararının 
ardından bankalara 
dilekçe yağmaya 
başladı.
DÖKÜM ÜCRETİ DE 
İSTİYORLAR!
Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan'ın 
"tefeci" olarak 
nitelediği bankalar 
mahkeme kararları
na kulak tıkıyor. 
Yaklaşık 30 kalemde 
alınan ücretlere her 
gün bir yenisi 
ekleniyor. Son bir 
yılda, Kastamo nu'- 
dan Yozgat'a, 
İsparta'dan 
Adana'ya kadar 
birçok tüketici 
mahkemesinden

kredi kullanan 
tüketiciden alınan 
masrafların iadesine 
yönelik onlarca 
karar çıktı. İş 
Bankası başta 
olmak üzere bazı 
bankalar müşteriler
ince yapılan itiraz 
ve açılan davalar 
sonucunda kredi 
masraflarını iade 
etmeye başladı. 
Bazı bankalar ise 
"gidin dava açın" 
diyerek, müşteriyi 
kapıdan çeviriyor. 
Finansbank, kay
makamlıklar 
bünyesindeki ilçe 
tüketici hakem 
heyetini adres gös
terirken, Garanti 
Bankası da geriye 
dönük olarak ücret, 
komisyon döküm
lerini istiyor. Elinde 
belgesi olmayandan 
da her bir döküm 
için 30-40 lira talep 
ediliyor.
BİRLİKTEN HUKUKİ 
DESTEK 
Bankalar, kredi 
sözleşmesinde 
böyle bir masrafın 
alınacağı dair 
hüküm yoksa ve 
istediği masrafın 
nedenim.ispat- 
layamiyqrsa vatan
daştan aldığı ücret

leri geri ödemek 
zorunda. Tüketiciler 
Birliği, başvuruda 
bulunan vatan
daşlara her türlü 
hukuki desteği 
veriyor.

MAHKEMEYE 
BAŞVURUN 
-Bankanın kredi 
dosya masrafını 
iade etmesi duru
munda sorun 
kalmayacak. 
Bankanın dosya 
masrafını ödemeyi 
kabul etmemesi 
durumunda, 
kaymakamlıktan 
hakem heyetine 
gidin. Dosya mas
rafı miktarı bin 161 
liranın altındaysa 
bulunduğunuz 
ilçenin tüketici 
hakem heyetine 
dilekçe ile başvu
run. Dilekçe verm
enizin ardından 
1-3 ay arasında 
sonuç çıkıyor. 
Sonuç çıktıktan 
sonra şahıs ve 
bankaların karara 
itiraz için 15 gün 
yasal süreleri 
bulunuyor.
-Dosya masrafı bu 
tutarın üzerinde ise 
tüketici mahkeme
sine dava açın.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 185
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 513 20 77
Süzer Turizm 512 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

HASTANELER

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

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol si3 79
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O-l 03

B 
E

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

TAKSİLER

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185i Körfez Taksi 513 18 21

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI : 4362 
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)

IIIIİIIİHIİIIİÜ
VENÜS SİNEMASI 
İNANILMAZ 
ÖRÜMCEK

ADAM:11:30-14:00- 
16:30-21:30

BUZ DEVRİ 4:12:00- 
14:00-16:00
ATM:22:00 

REZERVASYON 513 33 21
CIUŞAVM TUTKU 

SUPERTURK:
13.30-15.30-17.30

19.30-21.30
SEN KİMSİN: 12.00 - 

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

Rez. Tel .51415 00
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ÖZEL* ‘Aykent ile hedeflerinize doğru ”

Erol YÜCELEN 
ÖZEL FİNAL FEN LİSESİ

Göktan YAMAN
ÖZEL FİNAL FEN LİS.

Berfin KARAYEL 
ÖZEL FİNAL FEN LİS. 

%100 BURSLU (488.94)

Buğra ÇELİK
YALOVA TERMAL 

FEN LİSESİ (485.146)

Yusuf AYDIN 
ÖZEL FİNAL FEN LİS. 

% 100 BURSLU (491.27)

İLKÖĞRETİM OKULU VE ANASINIFI
2012 SBS BAŞARIMIZ

Faruk YAVUZ
YALOVA TERMAL 

FEN LİSESİ (484.957)%100 BURSLU (488.066) %100 BURSLU (485.909)

Mehmet PİR 
ATATÜRK ANADOLU LİS. 

FİNAL ANADOLU LİS.

Yavuz M.ÖZGÜVENKutay KARAKAMIŞ Onuralp ADACAN Hakki Can KUBULAN 
İNEGÖL MEDİHA HAYRİ ULUBATLI HASAN AND. BURSA ANADOLU 

ÇELİK FEN LİS. (479.284) LİSESİ (472.846) ERKEK LİSESİ (469.413)
CELAL BAYAR 

ANADOLU LİSESİ 
(453.530)

Esin AVCI
CELAL BAYAR AND. 

LİSESİ (458.371)

Beyza GUR
CELAL BAYAR 

ANADOLU LİSESİ 
(450.1)

Atakan M.PEKER M.Nehir ÖZTÜRK
CELAL BAYAR 

ANADOLU LİSESİ 
(443.733)

Cem Ü. SARIŞEN 
ORHANGAZİ EYÜP 

TOPÇU ANADOLU LİSESİ 
(406.824)

TURHAN TAYAN 
ANADOLU LİSESİ 

(448.502)

Seca DURAN
ORH. EYÜP TOPÇU 
AND LİS, (394.474)

Sena GÖRÜCÜ Serenay ONSEKİZ 
ORH. EYÜP TOPÇU GEMLİK HİSAR AND

AND. LİSESİ (388.666) LİS. (386.217)

Metin ZORLU
YALOVA FSM 

AND.LİS. (370.640)

Selin ERGÜN
GEMLİK HİSAR 

ANADOLU LİSESİ 
(403.259)

Ayşim UÇAR 
GEMLİK HİSAR 

ANADOLU LİSESİ

Burak TUNALI
BURSA BTSO 
SPOR LİSESİ

Ahmet GÖRÜCÜ 
GEMLİK AND. İMAM 
HATİP LİS. (351.326)

Okulumuz öğretmen ve öğrencilerini kutlar, başarılarının devamını dileriz...
Tel : O 224 513 50 84 - 513 50 85 www.aykentilkosretim.k12.tr

http://www.aykentilkosretim.k12.tr


ÖZEL Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

‘Aykent ile hedeflerinize doğru1 2002 
£emlV

Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır 
ve çözer, planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, 

evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda 

özveri ile çalışır, vefakardır, dostlarını asla unutmaz, 
sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, karadı ve tutarlıdır, 

kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır. 
Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, engel 

tanımaz, "BAŞARACAĞIM* der ve başarır.

4-5 Yaş 
Ana Sınıfı 
*1 .Sınıf 
2.Sınıf 
S.Sınıf 
4-.Sınıf 
S.Sınıf k 
6.Sı nıf 
7.Sınıf 
S.Sınıf

5.950 TL 
6.200 TL 
7.500 TL 
&.&OO TL 
Ö.ÖOOTL
5.500TL
5.500 TL 
Ö.ÖOOTL 
5.500TL
5.500TL

ÜCRETE EĞİTİM ÖĞRETİM, YEMEK, SERVİS vt KOV DAHİLDİR

Gemlik Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: O 224 513 50 84 Gemlik 
www.aykentilkogretim.kıx.tr
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Köpekten Kaçtı, 
Elektrik

Direğine Çarptı
Orhangazi’de, içinde İznik Gölü 
kıyısında gezmeye çıkan 5 
arkadaşın bulunduğu otomobilin 
sürücüsü yola aniden çıkan 
köpekten kurtulmak isteyince 
elektrik direğine çarptı. Syf3’de

TIR‘IN YOL AÇTIĞI KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ YARALANDI

DÖBTYCL’DA CAN PAZARI

Gemlik Dörtyol Kavşağı’nda Cuma günü meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandılar. Kazaya, 
İstanbul yönünden gelen ve Bursa yönüne gitmekte olan, Yorsan firmasına ait 16 TZ 979 plakalı TIR‘ın neden olduğu sanılıyor. Syf 2’de

lliiıe lakı;
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Dörtyol kazaları ve 
yanlış proje..

Dörtyol’da Cumartesi günü meydana gelen 
kaza, yüreklerimizi ağzımıza getirdi.

Kaza haberini alır almaz olay yerine koştum.
Yüzlerce, binlerce kaza haberi yaptım. Böy 

leşi ender gördüğüm kazalardan biriydi.
Ortalık, Esat’ın bombaladığı Suriye kentleri 

ne dönmüştü.
Yani, Dörtyol kavşağı, savaş alanı gibiydi.
Büyük kaza, şans eseri bir kişinin ölmesi, 3 

kişinin yaralanmasıyla hafif atlatıldı.
Dörtyol konusunda, yıllardır transit geçit 

yapılmasını yazdık, çizdik.
Mehmet Turgut dışında ciddi ilgilenen çık

madı. Devamı sayfa 4’de

Dumu,Vebal Dörhûla Hat 
cıhaoiırnıayanlannılır'

MHP Gemlik İlçe Başkanı 
Osman Durdu, Dörtyol 
Mevkiinde meydana gelen 1 
kişinin ölümü 3 kişinin 
yaralanması ile sonuçlanan 
kaza ile ilgili yaptığı yazılı 
açıklamada, Dörtyol’daki 
kazaların ne ilk ne de son 
olduğunu belirterek, buraya 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılan yaya üst 
geçit projesinin yanlışlığını 
eleştirirken, “Bu proje ile baş 
ile gövde ayrılmıştır." dedi. 
Haberi sayfa 4’de

“1 lifleme 
analaı 

ağlamasın!
1 Eylül Dünya 
Barış Günü nede 
niyle, Cumartesi 
günü Atatürk Anıtı 
önünde CHP’liler 
1 Eylül lerde anala 
rın ağlamasını, 
karalar bağlama
masını istedikleri
ni söyledi.
Atatürk Anıtı 
önünde saygı 
duruşunda bulu 
nan CHP yönetici
leri, daha sonra 
basın bildirisi 
okuyarak dağıldı 
lar. Sayfa 1O’da

ww.aykentilkogretim.k%25c4%25b1x.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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TIR'IN YOL AÇTIĞI KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ YARALANDI

niiRTYni nn CAN PAZARI

Kadri GÜLER

Gemlik Dörtyol 
Kavşağı’nda Cuma 
günü meydana 
gelen zincirleme 
kazada 1 kişi öldü, 3 
kişi de çeşitli yerle 
rinden yaralandılar. 
Kazaya, İstanbul 
yönünden gelen ve 
Bursa yönüne git
mekte olan, Yorsan 
firmasına ait 16 TZ 
979 plakalı TIR‘ın 
neden olduğu 
sanılıyor.
Görgü tanıklarının 
ifadelerine göre, 
Yorsan Firması’na 
ait TIR sürücüsü 
Ahmet Atıl (47), 
Dörtyol Kavşağı 
Köprü altındaki ışık
lara geldiği sırada 
önünde ani duran 
araca çarpmamak 
için direksiyonu 
sola kırarak karşı 
yön yoluna girdi. 
Bu sırada, Bursa 
yönünden İstanbul 
yönüne gitmekte 
olan KİPA'ya mal 
götüren Hasan Akın 
yönetimindeki 
41 UL 063 plakalı 
TIR’a çarptı.
Aynı yöne 
gitmekte olan Atıl 
Kaya’nın kullandığı 
34 DZ 658 plakalı 
özel araçta Yorsan 
TIR’ına çarptı. 
Kaza sırasında 
Yorsan firmasına ait 
TIR’ın şöfor mahalli 
kasasından ayrılarak 
100 metre ötede 
devrildi.
Devrilen kabinin altı
na sıkışan şoför 
olay yerinde öldü.
7 ARAÇ 
ZİNCİRLEME 
KAZA YAPTI 
KİPA'ya mal götüren 
41 UL 063 plakalı 
TIR'a, Yörsan’ın • 
TIR’ının çarpması 
sırasında, mallar 
yola saçıldı.

Ayrıca, TIR'ın sağın
da aynı yöne giden 
41 FP 541 plakalı 
kamyonu üst geçitin 
ayaklarına sıkıştırdı. 
Bu sırada, yol 
kenarında park 
etmiş olan 16 ZF 202 
plakalı Tata marka 
özel aracı da altına 
aldı. Aynı anda, yine 
yol kenarında park 
halindeki 16 ZV 468 
plakalı araç da 
önündeki 16 ZD 759

plakalı araça çarpa 
rak maddi hasar 
meydana getirdi. 
Kaza üzerine, Bursa 
İstanbul karayolu 23 
saat trafiğe kapandı. 
Yolda uzun kuyruk
lar oluştu.
Araçlar, İstanbul 
yönüne Hisartepe 
yolu yönünden 
Borusan İlköğretim 
Okulu yolundan 
geçerek gidebildiler. 
İstanbul Bursa

yönüne giden 
araçlara kısa süre 
içinde yol açıldı. 
Kazanın duyulması 
üzerine yüzlerce 
Gemlikli olay 
yerine geldi.

ANİ DİREKSİYON 
KIRDI
Yaralılar 41 UL 063 
plakalı TIR şoförü 
Hasan Akın, Muam 
mer Ağım Devlet 
Hastanesi’nde 
gazetemizin sorula 
rını yanıtladı: 
Akın, “Kavşağa yak
laşırken karşı yön
den gelen TIR’ın ani 
direksiyon kırdığını 
görünce hızımı art
tırdım. Arttırmasay 
dim kafadan bana

vuracaktı. Herşey bir 
anda oldu. Şans ese 
ri yaşıyorum.” dedi. 
Kazada, Bursa 
yönünden 
İstanbul’a giden ve 
16TZ979 plakalı 
TIR’ın Dörtyol 
kavşağında ani sola 
dönmesi sırasında, 
TIR’a çarpan 34 DZ 
6581 plakalı özel 
araç sahibi Atıl Kaya 
ve nişanlısı Oya 
Erdal, hava 
yastığının açılması 
nedeniyle kazayı 
hafif sıyrıklarla 
atlatıklarını.
belirterek, İstanbul 
daki ağabeyini ara
yarak Gemlik’e 
gelmesini istedi. 
Kaya, “TIR birden

dönünce çarpmadan 
kurtulamadık.
Büyük bir kaza 
yaşadık, Şükür ki 
bu kazayı hafif 
sıyrıklarla atlattık” 
dedi.
Savaş alanına 
dönen Dörtyol 
kavşağında yaralılar 
112 Acil Ambulansla 
hastaneye 
taşınırken, Büyük 
şehir Belediyesi İlk 
Yardım ekipleri ve 
itfaiyesi ve polis 
olay yerinde geniş 
güvenlik önlemi aldı. 
Cumhuriyet Savcı 
lığı olay yerinde 
inceleme yaparak, 
kazayla ilgili olarak 
soruşturmaya 
başlattı,



3 Eylül 2012 Pazartesi Gemlik KMrfez Sayfa 3

KopeBen Kattı, Eletirik Direğine Canm
Orhangazi’de, içinde 
İznik Gölü kıyısında 
gezmeye çıkan 5 
arkadaşın bulun
duğu otomobilin 
sürücüsü yola 
aniden çıkan köpek
ten kurtulmak 
isteyince elektrik 
direğine çarptı.
Kazada 50 yaşındaki 
Erdal özdemir 
yaşamını yitirdi, 3 
kişi de yaralandı. 
Kaza, akşam saat
lerinde Orhangazi- 
İznik yolu üzerindeki 
bir mermer atölyesi 
önünde meydana 
geldi. Orhangazi'de 
oturan 5 arkadaş 
akşam saatlerinde 
otomobille göl 
kenarına gezmeye

Bursa'da iki ayrı eve 
giren hırsızlar yak
laşık 15 bin TL'lik 
nakit para ve ziynet 
eşyasını çalarak 
kayıplara karıştı. 
Olaylar, Osmangazi 
ilçesi Dikkaldırım 
Mahallesi ve Yeni 
Yalova 
Caddesi'ndeki 
Alaşar Mahallesi'nde 
meydana geldi. Giriş 
kapısını zorlayarak 
Dikkaldırım 
Mahallesi'nde 
ikamet eden A.K.'nin 
evine giren hırsızlar, 
7 bin TL değerinde 5 
adet Gümüş tabak, 1 
adet Gümüş vazo ve 
1 Gümüş şekerlik 
takımını çaldı. 
Dolaşmak için

Meıro Yoluna öiomıılıil Udu
Bursa'da merkez 
Nilüfer İlçesine bağlı 
Beşevler'de bir araç 
sollama yaparken 
konrtrolden çıkarak 
metroya girdi. 
Araç sürücüsü 
küzüyo yara 
almadan atlatırken 
metro seferleri yak
laşık yarım 

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezflazetesi.com

çıktı. Şaban Yıldız 
(40) yönetimindeki 
34 EE 0802 plakalı 
otomobilin önüne 
İznik yolunda seyir 
halindeyken iddiaya 
göre önüne aniden 
çıkan köpek çıktı. 
Otomobil, 
sürücünün köpeğe 
çarpmamak için 
direksiyonu kırması 
ile kontrolden 
çıkarak yol kenarın
daki elektrik 
direğine çarptı. 
Savrulan otomobil 
elektrik direğinden 
yaklaşık 10 metre 
ilerde durabildi. 
Kaza sonrasında 
araçta bulunan 5 
kişiden dördü yara
landı. Yaralılardan

dışarıya çıkan A.K. 
evine geldiğinde 
eşyaların çalındığını 
gördü. Ev sahibinin 
ihbarı üzerine polis

olayla ilgili soruştur
ma başlattı.
Gece 02.30 sıraların
da ise Yeni Yalova 
Caddesi'ndeki

saatliğine yapıla
madı.
Edinilen bilgiye 
göre, Süleyman 
Özer (41) yönetimin
deki 16 L 2429 
plakalı araç, anayol
da bir aracı solla
mak isteyen 
şoförünün aracın 
kontrolünü kay

Zeki Cüşkün (42), 
Murat Kapitan (41), 
Coşkun Kıyamçiçek 
(30) kaza yerinden 
geçmekte olan özel 
bir araca bindirilerek 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Durumu 
ağır olan ve başın
dan darbe aldığı 
belirlenen Erdal 
Özdemir için ise 112 
Acil Servis ambulan
sı talep edildi. 
Yaklaşık 20 dakika 
sonra olay yerine 
gelen ambulansa 
konan Erdal 
Özdemir, hastaneye 
götürülürken yolda 
hayatını kaybetti. 
Diğer yaralılardan 
durumu ağır olan 

betmesi üzerine, 
metronun koruma 
duvarını aşarak ray
lara girdi. Beşevler 
Metro İstasyonu 
Bursa geliş 
istikameti yakınında 
gerçekleşen kazada 
ölen ya da yarala 
nan olmadı. Kazanın 
meydana geldiği

Zeki Cüşkün ise 
Orhangazi Devlet 
Hastanesindeki 
müdahalesinin 
ardından Bursa 
Devlet Hastanesine 
sevkedildi.
Kazada hayatını 
kaybeden Erdal 
Özdemir'in yakınları 
ise acı haberi alır 
almaz hastaneye 
akın etti. Özdemir'in 
yakınları hastanede 
gözyaşlarına boğul
du. Özdemir'in cese
di, Cumhuriyet 
Savcısının morgdaki 
incelemesinin ardın
dan kesin ölüm 
nedeninin belirlen
mesi için Bursa Adli 
Tıp Kurumuna gön
derildi

Alaşar Mahallesi'nde 
bir işyeri kimliği 
belirlenemeyen 
hırsız veya hırsızlar 
tarafından soyuldu. 
Sabah işe gelen 
M.O. olayı fark ettik
ten sonra olay yer
ine gelen polis ekip
leri incelemelerde 
bulundu. Yapılan 
incelemeler sonu
cunda hırsızın 
pencereyi kırarak 
işyerine girdiği 
anlaşıldı. Hırsızların 
işyerinden 6 bin TL 
para ile işyerine 
bağlı araçların ruh
satlarının çaldığı 
öğrenildi.
Polis her iki olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı 

sırada raylardan 
geçen bir metronun 
olmaması da olası 
bir faciayı engelle
di.Kazadan dolayı 
metro seferleri 30 
dakika boyunca 
durdu.Polis ekipler
ince kazayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Halatı Kopan 
Asansör Yere 

Çakıldı

Bursa'da halatının 
kopması sonucu 
5'inci kattan yere 
çakılan asansörde 
bulunan bir işçi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Anadolu 
Mahallesi Balkan 
Sokak'ta bulunan 
bir konfeksiyon 
atölyesinde çalışan 
C.A. (35), konfek
siyon ürünlerini üst 
kata çıkarmak için 
bindiği yük asan

Uludağ'da 
1 Hektarlık 

Orman Alanı 
Yandı

Uludağ'ın Bakacak 
Mevkii'nde çıkan 
orman yangını 
havadan ve 
karadan yapılan 
müdahale sonucu 
söndürüldü. 1 hek
tarlık alanın tahrip 
olduğu yangının 
çıkış nedeni 
araştırılıyor. 
Bursa Orman 
Bölge Müdürü 
Ahmet Koksal 
Coşkun, Uludağ'ın 
Çobankaya 
ile Bakacak böl
geleri arasındaki 
ardıç ağaçlarının 
bulunduğu alanda 
çıkan yangına kısa 
sürede müdahale 
edildiğini 
söyledi.
Coşkun, "Bir 
helikopterle 
havadan, Orman 

sörünün halatının 
kopması 5'inci kat
tan asansörle birlik
te yere çakıldı. 
Kazada ayağı 
kırılan C.A.'ya olay 
yerine gelen sağlık 
ekipleri ilk müda
halesini yaptı.
Ambulansla özel bir 
hastaneye 
kaldırılan kazaze
denin herhangi bir 
hayati tehlikesinin 
bulunmadığı 
bildirildi

Müdürlüğü ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi arozöz
leri de karadan 
müdahale etti. 
Yangın kısa sürede 
kontrol altına alı
narak söndürüldü. 
Şu anda soğutma 
çalışmaları devam 
ediyor" dedi.
Yangında 1 hektar
lık alanın zarar 
gördüğünü 
kaydeden Coşkun, 
ardıç ağaçlarının 
Uludağ için çok 
önemli olduğunu ve 
bu bölgede kış 
aylarında karı tut
tuğunu, yaz ayların
da da erozyonu 
önlendiğini söyledi. 
Yangının çıkış 
gödeniyle ilgili 
soruşturma 
dürdürülüyor

http://www.gemlikkorfezflazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com
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Dörtyol kazaları ve 
yanlış proje..

Dörtyol kavşağında kazalar iki türdür.
Biri, yayaların karşıya dikkatsiz geç 

mesi sırasında araçların altında kalarak 
ölmeleri, diğeri ise ışıklarda dikkatsizlik 
sonucu önündeki araca veya bekleme 
yerindeki kahvehanelere dalan araçların 
yol açtığı ölümlü kazalardır.

Istatistiklera bakarsanız, Dörtyol’da 
yüzlerce kaza ve yüzlerce ölüm meydana 
gelmiştir. -

Çözümü üretecek kurumlar da bellidir.
Ama, yıllarca bu konuda ciddi bir proje 

geliştirilmedi.
10 yıl, Gemlik Belediye Başkanlığı ya 

pan Mehmet Turgut dışında..
Mehmet Turgut, Dörtyol kavşağı kaza 

larının sona ermesi için üst projesi yap
tırdı.

Parasını bütçeye koydu.
Ama kendi piartisinden birileri, bu pro 

jeye karşı çıktılar. “Bu iş karayollarının 
görevi, belediye o parayı başka işler için 
harcasın. ” dediler.

Proje engellendi.
Aslında bu AKP içindeki seçimlere da 

yalı bir iç çekişmeydi.
O günkü projede, dolgu yapılarak tran

sit geçit yapılmasına ben de karşıydım.
Dörtyol’da koca bir duvar meydana 

gelecekti. İş daha estetik olmalıydı.
Fatih Mehmet Güler, seçildikten sonra, 

Büyükşehir Meclisinde, Dörtyol’a kavşak 
projesini gündeme getirdi. Gürsu 
Kavşağını örnek gösterdi.

Gemlikli meclis üyelerinin işi sıkı tut
ması sonucu Kavşak projesi, Büyükşehir 
programına alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, teknik heyetiyle Dörtyol Kavşağı 
na geldi ve kavşakta inceleme yaparak, 
dal-çık veya üst geçit yapılarak, araçların 
transit geçişini sağlayacak bir proje yapa 
caklarını açıkladı.

Ama karşımıza yalnız yayaların karşıya 
geçeceği biri proje çıktı.

Bunun yanlış olduğunu sürekli yaz 
dim.

7 gün “Altepe’ye açık mektup” başlıklı 
günlük yazılarımın içinde, buna da 
değindim.

Önceki gün yaşanan kazada, bu pro
jeyi hayata geçirmeyenlerin günahı yok 
mu?

< Gösteriş için yaptıkları işleri eleştirdi 
ğimizde, bizi rantçılıkla suçlayanlar utan
sınlar.

Kimlere rantlar yarattıklarını Gemlik 
halkı görüyor.

Gemlik Dörtyol kavşak projesi, daha 
birçok can yok olmadan, yeniden ele 
alınmalı ve ivedilikle yapılmalıdır.

Bugünkü üst geçit projesi bence gös
teriş projesidir.

İşleri gösteriş için değil, yararlı olması 
ve gerekli olduğu için yapmak doğru 
olanıdır.

MHP Gemlik İlçe Başkanı Osman Durdu, Dörtyol Mevkiinde meydana 
gelen 1 kişinin ölümü 3 kişinin yaralanması ile sonuçlanan kaza ile ilgili 
yaptığı yazılı açıklamada, Dörtyol’daki kazaların ne ilk ne de son olduğunu 
belirterek, buraya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yaya üst 
geçit projesinin yanlışlığını eleştirirken, “Bu proje ile baş ile gövde 
ayrılmıştır.” dedi.
MHP İlçe Başkanı Durdu, açıklamasında yaya üstgeçidinden biran önce 
vazgeçilip, Dörtyol’a araçların transit geçebileceği, Gemlik’e girişi ve 
çıkışların ana yoldan ayrılacağı bir bat-çık projenin yapılması gerektiğini 
hatırlattı. Durdu, şöyle devam etti: “Aksi halde bu akan kan durdurulma 
yacaktır. Vebali de dünün ve bugünün yöneticilerine olacaktır.”
İlçe Başkanı Osman 
Durdu, Dörtyol 
Kavşağı’nda mey
dana gelen 7 aracın 
birbirine girdiği, 1 
vatandaşımızın ha 
yatını kaybettiği 
kaza ile ilgili olarak 
yaptığı yazılı basın 
açıklamasında, Dört 
yol’daki kazanın ne 
ilk ne de son 
olduğunu belirterek, 
“Bu kanayan yaraya 
maalesef kalıcı bir 
çözüm buluna
mamıştır. Yılmaz ve 
Altepe'nin ayaküstü 
karar verip bir 
ucubeye benzeyen 
yaya üst geçidi 
Dörtyol’daki akan 
kanı durdurmaya 
yetmeyecektir. ” 
dedi.
Durdu, açıklama
masında şu 
görüşlere yer verdi: 
“Gemlik Dörtyol’da 
hepimizi derinden 
üzen can ve mal 
kaybına sebep olan 
kaza yaşanmıştır. 
Kazada hayatını 
kaybedenlere yüce 
Allah’tan rahmet,

Turiste nakil indirimi ııvnulanacak
Turistler için, eski 
genelgede olmayan 
yüz ve kol naklinin 
fiyat tarifesini 210 
bin lira olarak 
belirleyen Sağlık 
Bakanlığı, belli 
kalemlerde ülkelere 
göre değişen oran
larda iskonto uygu
layacak.
Sağlık Bakanlığı, 
milletlerarası ikili 
anlaşmalar ve sağlık 
alanında iş birliğine

kederli, ailelere de 
sabırlar diliyoruz. 
Hastanede tedavi 
altındaki yaralılara 
acil şifalar diliyo
rum.
Dörtyol’da bu güne 
kadar çok sayıda 
can ve mal kaybına 
sebep olan kazalar 
meydana gelmiştir. 
Bu kaza ne ilktir 
nede son olacaktır. 
Maalesef bu 
kanayan yaraya 
kalıcı bir çözüm 
bulunamamıştır. 
Gerek Bursa-İstan- 
bul istikametine 

dair anlaşmalar kap
samında yer almayıp 
yurt dışından tedavi 
olmak amacıyla 
Türkiye’ye gelenler 
ile turist olarak 
ülkemizde bulun
duğu sırada sağlık 
hizmeti ihtiyacı 
ortaya çıkan kişiler 
için oluşturulan 
sağlık hizmeti ücret 
tarifesini güncelledi. 
Saglikaktuel.com 
internet sitesinin 

giden, gerekse 
Istanbul-Bursa 
istikametine giden 
araçların bekleme
den transit geçmesi 
en uygun çözümdür. 
Gemlik'e giriş ve 
çıkış bir üst geçit ve 
ya bir alt geçit mari 
feti ile olmalıdır. 
Bu projeyi eski 
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut bütün aşa
maları ile hazırla 
mıştı ama maalesef 
hayata geçirileme 
mişti.
Refik Yılmaz ve 

haberine göre, daha 
önce ücret tar
ifesinde yer almayan 
yüz ve kol nakilleri 
için de ücret belir
lendi. Türk vatan
daşlarına ücretsiz 
olarak uygulanan 
yüz ve kol nakli 
yabancılara 210 bin 
lira olarak uygu
lanacak.
Sağlık Bakanlığı 
Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürü

Recep Altepe'nin 
ayaküstü karar verip 
bir ucubeye ben
zeyen yaya üst geçit 
projesi Dörtyol’daki 
akan kanı durdur
maya yetmeyecektir. 
‘Gemlik'in iki 
yakasını bir araya 
getiriyoruz” dedik
leri proje, maalesef 
Hisartepe Mahalle 
si’ndeki hemşerile 
rimiz ile olan bağlan 
tiyi koparmıştır. 
Bu duruma iki 
yakayı bir araya 
getirmek değil, 
baş ile gövdeyi 
ayırmak denir. 
Bizim önerimiz 
bir an önce yaya 
üst geçit projesin
den vazgeçip, 
Dörtyol'a yapılacak 
bat -çık projesi ile 
araçların transit 
geçeceği Gemlik'in 
giriş ve çıkışı 
ana yoldan ayrıl
malıdır.
Aksi halde bu akan 
durmayacaktır 
vebali de dünün ve 
bu günün yönetici
lerine olacaktır.”,

i

Prof. Dr. İrfan 
Şencan, yabancı 
uyruklu bir kişinin 
yüz naklini 
Türkiye'de yaptır
masının teorik 
olarak mümkün 
olması nedeniyle 
listeye ücretinin 
eklendiğini söyledi. 
Türkiye'de ilk yüz 
naklinin yapıldığı 
Akdeniz Ûniversite- 
si'ne SGK 46 bin lira 
geri ödeme yapmıştı

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ağustos ayı ihracat 
rakamları açıklandı

Ağustosta toplam 
ihracat geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 4,6 düşerek 
10 milyar 505 mily
on dolar oldu. Son 
12 ay açısından 
değerlendirildiğinde 
ihracat bir önceki 
döneme göre yüzde 
10,91 artışla 143,9 
milyar dolara çıktı 
Türkiye ihracatçılar 
Meclisi'nin (TİM) 
verilerine göre, 
Ağustos ayında 
ihracat geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 4,6 düşerek 
10 milyar 505 mil 
yon dolar oldu. 
TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, 
ağustos ayı ihracat 
rakamlarını 
Karabük'te açıkladı. 
Buna göre, ağustos 
ayında toplam ihra
cat geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 

i 4,6 düşerek 10 mil
yar 5ûo miiyon 
dolara geriledi.
Son 12 ay açısından 
değerlendirildiğinde 
ise toplam ihracat 
bir önceki 12 aylık 
döneme oranla 
yüzde 10,91 artışla 
143 milyar 931 mil 
yon dolara ulaştı 
Toplam ihracat 2012 
Ocak-Ağustos 
döneminde 2011 
yılının aynı dönem
ine göre yüzde 
10,17 artışla 97 
milyar 717 milyon 
dolara yükseldi. 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) 
Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, 
Türkiye’nin AB 
ülkelerine ihra
catının ağustos 
ayında yüzde 13 
gerilediğini 
belirterek, 8 aydaki 
gerilemenin ise 
yüzde 11 olduğunu 
bildirdi.Büyükekşi, 
ağustos ayı ihracat 
rakamlarını Batı 
Karadeniz'in "demir- 
çelik" kenti 
Karabük'te açıkladı. 
Genel ekonomik 
değerlendirmelere 
geçmeden önce, 
gündemdeki bazı 
konularla ilgili 
düşüncelerini 
paylaşan 
Büyükekşi, konuş
masına şöyle 
başladı: 
"Buruk bir ayı

Necati KARTAL

1 Eylül “Dünya Barış Günii(!)”

geride bıraktık. 
Kanlı eller yine 
işbaşındaydı. Terör 
saldırıları arttı, 
masum insan
larımızın kanı 
döküldü. Gelinen bu 
noktayı bir tesadüf 
olarak görmüyoruz. 
Son bir ayda terör 
saldırılarının şuur
suzca artmasının bir 
nedeni var. Şurası 
artık çok açık; güçlü 
ekonomisi ve 
demokrasisiyle 
giderek daha da 
büyüyen ve böl
gesinde bir merkezi 
güç konumunda 
olan Türkiye'nin 
önü kesilmek 
isteniyor. Oynanan inat yatırım için
bu oyunu iyi 
görmemiz, ona göre 
adım atmamız 
gerekiyor.
Gaziantep'te 
gerçekleştirilen hain 
saldırıyı da bu açı
dan değer
lendirmekte fayda 
var. Geçen hafta 
bugün, bütün iş 
alemini temsil eden 
16 sivil toplum 
kuruluşu başkanları 
ile birlikte benim de 
memleketim olan 
Gaziantep'teydik. 
Gaziantep'te 
yaşanan menfur 
saldırıyı hep birlikte 
nefretle kınadığımızı 
vurgulamak istiyo
rum. Bu hain saldın 
sonucu yaşamını 
yitiren yurt
taşlarımıza ve diğer 
terör saldırılarında 
şehit olan tüm* t 
askerlerimize ye 
güvenlik görevliler
imize Allah'tan rah
met, yaralılara acil 
şifalar diliyorum." 
Suriye'deki iç 
savaşın uzamasının 
her açıdan 
Türkiye'yi zora sok
tuğunu ifade eden 
Büyükekşi, "Artan 
terör ile Suriye'de 
yaşanan iç^feavaş 

arasındaki paralellik 
hepinizin malumu. 
Masum insanlar 
hayatını kaybed
erken, ülkemiz 
ekonomik ve ticari 
açıdan da zarar 
görüyor. Bu yüzden 
en kısa zamanda 
kadim komşumuz 
Suriye'ye hak ettiği 
demokrasinin 
gelmesini diliyoruz. 
Türkiye'nin 
dinamizmini terörle 
engellemek isteyen
lere bu kez 
Karabük'ten bir kez 
daha şu mesajı 
veriyoruz; Teröre 
inat birtlk, teröre 
inat üretim, teröre

Çıkar ilişkilerinin varlığı, 
buna uygun çözüm araçlarının 
üretimini de gerekli kılar.

Çözüm araçları, iki yolla ken
dini gösterir.
Birinci çözüm aracı, şiddet 

yolunun kullanılmasıdır.
İkinci çözüm aracı ise, "pay

laşım" dır.
Ancak insanoğlu, paylaşımı 

gerçek boyutuna oturtamadığı 
için; üçüncü bir yol üretmiştir, 
işte bunun adıdır 1 Eylül.

EBEDİ BARIŞ MÜMKÜN MÜ?

kararlıyız" ifadeleri-* 
ni kullandı.
Yürürlüğe giren 
yeni teşvik pake
tinin, bu konuda en 
büyük motivasyon
ları olacağını 
söyleyen 
Büyükekşi, yeni 
teşvik yatırım pake
tinin, özellikle terör
le mücadele eden 
illere can suyu ola
cağına inandığını 
anlattı.
Çelişme açısından 
geri kalmış böl
gelere destek ver
ilmesi gerektiğine 
işaret eden 
Büyükekşi, "Terör 
belasını ortadan 
kaldırmanın yolu 
ekonomik kalkın
madan, birlik ve 
beraberlik içinde 
çalışmaktan geçiy
or. Yeni yatırım 
teşvikleri, bu böl
gemize yatırımı 
gerçekten özendire
cek seviyededir.
Lütfen bölgeye 
yatırım yapmayı 
önceliklerimiz arası
na alalım. Bunu 
yapmak teröre 
darbe vurmaktır. 
Buna yürekten 
inanıyorum" 
dedi.

Savaş çığlıklarının 
Ortadoğu'da ve Özellikle 
Türkiye'de yükseldiği bir 
dönemde barıştan 
bahsederken, maalesef onu 
tırnak içine almak zorunda 
kalıyorum.

Malumunuz insanlık tarihi, 
ırkından, dininden, mil
liyetinden, cinsiyetinden, 
sınıfından, aşiretinden, 
kültüründen dolayı "yaşanmış, 
eziyetler ve katliamlar 
tarihi"dir.

İnsanda bu tarihi boyunca; 
"başını sokacağı bir barınak, 
yarın yeniden yaşayacağı 
kadar yiyecek ve kendini 
koruyabilmek için bir silah 
sahibi olma özlemi"ni taşıyan 
bir varlıktır.

Neden sonra silah yerine, 
"katı kanunlar" ve sonrasında 
da "bir arada yaşamayı 
becerebilme kültürünü" yani 
"barış"ı denemeye çalışmıştır.

Ne var ki, insanlık henüz, 
"barış"a ilişkin bu den
emelerinde aldığı mesafenin, 
silahlanmada aldığının çok 
çok gerisinde olduğu gerçeği
ni itiraf etmeye hazır olmadığı 
hepimizce malumdur.

ÇIKAR ÇELİŞKİLER VAR

Barıştan söz etmenin ön 
koşulu maalesef savaştır. 
Barışı anlayabilmenin yolu 
savaş denen ilişkiyi çöze
bilmekten geçer.

Toplum denen olgu, birey
lerin veya toplulukların birbir
leri arasındaki alışveriş ve 
çatışma ilişkileridir.
Alışveriş motorsa, çatışma 

dinamodur.
Bireylerin veya toplulukların 

bu çatışma sahasındaki en 
etkili şey, "çıkar ilişkileredir.

Bu mantıktan hareketle; 
savaşı ve barışı tanımlamak 
mümkün görülmektedir.

Savaş; topluluklar ve bireyler 
arasındaki çelişkilerin ve çıkar 
çatışmalarının, şiddet 
araçlarıyla sürdürülmesidir.

Barış ise; bu çatışmanın şid
det araçlarına dökülmeyen 
metotlarla sürdürülmesini 
tanımlar.

Bu nedenle insanlar ve 
topluluklar arasındaki çıkar 
çatışması hep var olduğu için, 
paylaşımı tanımlayan nihai 
anlamdaki barışın, "ebedi bir 
hayat yalanı" olduğu unutul
mamalıdır.

Ne var ki insanoğlu, 
sosyolojik anlamda, bu "hayat 
yalanına inanmak istemekte", 
ama geçici bir çözüm olarak, 
realitede kullanılan barışı, yani 
"çatışmanın şiddet araçları 
dışındaki çözümü"nü aramak
tadır.

Ortadoğu olsun, Türkiye 
olsun hangisine acil ihtiya 
cimiz olduğunu takkeyi 
önümüze koyup tekrar düşün
menin tam zamanı.

Hem de Amerika'nın silah 
satışını yüzde 300 arttırdığını 
açıkladığı bu dönemde!...

KUŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR
S / jf

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK. 
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel:(0.224) 5139683 Fax:(0.224)5133595
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UMURBEY ÇOK AMAÇLI

DÜĞÜN SALONU

Mutlu Anlar için 
Bizi Seçin

fe SALONUMUZ 1000 KİŞİLİKTİR
Sünnet YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
Özel Günler KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞI
Toplantı ^V€ GÜÇLÜ KADROMUZLA
Kokteyl 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 VE KALİTELİ 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA..

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR.

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - ORGAHI2A5YON VE TANITIM
İstiklal Cad. BoraSok. Stüdyo Prestij yanı 

tio : 5/ B Tel: (0224) 515 96 85 GEMLİK

y SEVK İRSALİYESİ 
y TAŞIMA İRSALİYESİ 
V KARTVİZİT & KAŞ€ 
V HEDİYELİK €ŞYA 

KATALOG
V CİLT İŞLERİ

DÜĞÜN & NİŞAN 
^/SÜNNCT AÇILIŞ

ORGANİZASYON
PLAKET & KUPA 

^D€RGİ, KİTAP
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“Mamalar we niden «anılacak"
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati 
Yazıcı, "Atamalar; 
öğretmen atamaları 
ile bağlantılı eş 
durumu, aile bütün
lüğü ve yönetmelikte 
belirtilen özür neden 
leri dikkate alınarak 
yeniden yapılacak" 
dedi.
Bakan Yazıcı, rota
syona tabi olan, 
gümrüğün taşra 
teşkilatlarında 
çalışan memurların 
atamalarına ilişkin 
yaptığı yazılı açıkla
mada, 2008 yılında 
yürürlüğe konulan 
yer değiştirme 
yönetmeliğine göre, 
bakanlığın taşra 
teşkilatında gümrük 
kısmında çalışan 
memurlara rotasyon 
uygulaması yapıldı 
ğını açıkladı. 
Gümrük ve Ticaret

Bakanlığının yapılan 
dırılmasından sonra 
sözü geçen yönet
melikte yapılan deği 
şikliklerin yayınlan
masının gecikmesi 
dolayısıyla eski 
yönetmeliğe göre 
haziran ayında yapıl
ması gereken rota
syon uygulamasının 
yeni yönetmelik 
gereği 15 Ağustos 
2012 tarihi itibariyle 
elektronik ortamda 
gerçekleştirilmeye 
başlandığına dikkat 
çeken Yazıcı, açıkla
masında şunları 
kaydetti: "Ancak 
atama işlemleri ile 
görevli bakanlık bi 
rimince yapılan 
rotas yon uygula
masında Gümrük 
Bölge Müdürlükle 
rine bağlı müdürlük
lerin yeniden yapı
landırılan norm 

kadro uygulaması 
dikkate alınarak yığıl 
maların giderilmesi 
ve daha kaliteli hiz 
met üretilmesinin 
sağlanması gibi 
nedenlerle bölgesin 
de süresi dolmayan 
500'i aşkın memurun 
yer değiştirmesi 
yönetmeliğin geçici 
6. maddesine göre 
kapsama alınmıştır. 
Yaşanan sorunun 
bakan yardımcım ve 
müşavirlerimce 
tarafıma iletilmesi 
sonucu atama işlem 
lerini yapan görevli 
ler uyarılmış, konuy
la alakalı ilgili birim
lere tarafımdan aşa 
ğıdaki talimatlar ve 
rilmiştir. 15 Ağustos 
2012 tarihinde ger 
çekleştirilen rotas 
yon uygulamasının 
ruhuna aykırı işlem, 
ilgililere tebliğ edil 

meden sonlandırıl 
m ıştır. 2012 ataması
na esas tercihler 
geçerli olmak üzere 
internet üzerinden e- 
tercih ekranı sınırl| 
süreyle yeniden ter
cihlere açılacaktır. 
Süresi dolmayan 
hiçbir memur isteği 
dışında rotasyona 
tabi tutulmayacaktır. 
Atamalar, öğretmen 
atamaları ile bağlan
tılı eş durumu, aile 
bütünlüğü ve yönet
melikte belirtilen 
özür nedenleri dik 
kate alınarak yeni 
den yapılacaktır. 
Yaşanan bu durum 
dolayısıyla rahatsız 
olan, bu nedenle 
tepki ve isteklerini 
dile getiren tüm 
çalışma arkadaş 
larımı anlayışla kar 
şıhyor, müsterih ol 
malarını istiyorum.”

Otobüs duraman, 
güneş enerjisi ile 

serinleyecek
Ortaya koyduğu 
farklı uygulamalarla 
her geçen gün 
teknolojinin imkan
larından daha fazla 
yararlanma 
hesapları yapan 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, bir 
yeniliğe daha imza 
atarak otobüs 
duraklarını güneş 
enerjisi ile hem 
soğutma hem de 
aydınlatmaya 
başladı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi yaptığı 
çalışmalar ile 
geçmiş tarihine 
önem verdiği gibi 
ileri teknoloji 
ürünlere ve sistem

lerine de yapmış 
olduğu uygulamalar 
ile gösteriyor.
Yapmış olduğu 
yeniliklere bir 
yenisini de 
Mudanya
Bulvarı Acemler 
Metro İstasyonunu 
karşında bulunan 
otobüs durağında 
gerçekleştirdi. 15 
dakika da durağa 
monte edilen güneş 
enerjisi ile soğutma 
ve aydınlatmaya 
sistemi, depoladığı 
enerji ile gündüz 
fanlar sayesinde 
durağın soğut
masını gece ise 
ledler ile aydınlatma 
sistemi çalışıyor.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Beşevler Kavşa 
ğı ile Dikkaldırım ve 
Çekirge böl
gelerindeki trafiği 
rahatlatmak amacıy
la projelendirilen 
Odunluk Bağlantı 
Yolu ve Odunluk 
Köprüsü'nde çalış
malar başlıyor. 
Bursa’ya değer 
katan projelerini 
kentin her köşesine 
ulaştıran Büyükşehir 
Belediyesi, trafiğe 
nefes aldıran ulaşım 
yatırımları kap
samında, Odunluk 
Bağlantı Yolu ve 
Odunluk Köprüsü’n 
de de çalışmaların 
startını verdi.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Odunluk böl
gesinde incelemel
erde bulunarak, 
Beşevler Kavşağı ile 
Dikkaldırım ve 
Çekirge arasındaki 
trafiğin rahatlaması

amacıyla hayata 
geçirilen projelerin 
ihale aşamasına 
geldiğini ve bölgede 
inşaat çalışmalarına 
en kısa surede 
başlayacaklarını 
söyledi.
Bölgedeki çalış
malarla ilgili bilgi 
veren Başkan 
Altepe, “Ulaşılabilir 
Bursa hedefiyle 
ulaşım çalış
malarımızı bir bir 
hayata geçiriyoruz. 
Buradaki çalışmalar 
da 3 veya 4 ay gibi 
kısa sürede tamam
lanacak. Odunluk 
bağlantı yolu ve 

köprü, bölgedeki 
trafik akışını önemli 
oranda rahatlatacak. 
İhalelerin yapıl
masının ardından 
müteahhit firmaya 
yerler teslim edile
cek ve inşaat çalış
maları başlayacak. 
İnşaatı kısa zaman
da bitirerek hemen 
Hüdavendigar 
Parkı nın güneyine 
de Odunluk 
Köprüsü’nü açmış 
olacağız. Böylelikle, 
bölgenin yıllardır 
konuşulan ulaşım 
problemlerinden biri 
daha çözüme kavuş
muş olacak” diye

konuştu.
Kent merkezine 
girmeden rahat 
ulaşım 
Orhaneli Yolu ile 
Dobruca’yı direkt 
olarak birbirine 
bağlayacak Odunluk 
Bağlantı Yolu ve 
Odunluk Köprüsü 
projesi, Odunluk 
Mahallesinden 
geçecek. Bağlantı 
yoluyla köprü 
inşaatlarının tamam
lanmasının ardın
dan; Orhaneli 
Yolu ndan şehir 
merkezine gelmek 
isteyen vatandaşlar, 
Dikkaldırım 
Mahallesi ile Çekirge 
Meydanından 
geçmeden, direkt 
olarak Dobruca 
üzerinden İnkaya ya 
çıkabilecekler. Proje 
tamamlandığında, 
bin 300 metrelik 
mesafe kat edilerek, 
İnkaya bölgesine 
kısa sürede ulaşım 
sağlanabilecek.

Açık Öğretim Lisesi 
Kayıtları Başladı

Açık öğretim lisesi 
ile mesleki açık 
öğretim liselerine 
kayıtlar başladı. 
Açık öğretim 
lisesinin, ilköğreti
mi tamamlayan 
ancak ortaöğretime 
devam edemeyenler 
ile ortaöğretimden 
ayrılanlara öğrenim 
fırsatı verdiğini 
ifade eden Gülsar, 
Açık öğretim lisesi 
ile mesleki açık 
öğretim lisesine 
kayıtların 31

Ağustos'ta başla 
dığını ifade etti. 
Gülsar, "Kayıt yap
tırmak isteyenlerin 
açık lise için 14 
Eylül, mesleki açık 
öğretim lisesi için 
21 Eylül tarihine 
kadar müracaat 
etmesi gerekiyor" 
dedi. Açık öğretim 
lisesiyle ilgili tüm 
bilgiler http: 
//aol.meb.gov.tr 
adresli internet 
sitesinden alına 
biliyor

KAŞ€D€ B€Kl€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

h 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

file:////aol.meb.gov.tr
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Milli Eğilimden Kayıt Dışı Mücatioleye Tam Destek
Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünü ziyaret 
eden Bursa Simitçiler 
ve Unlu Madde 
İmalatçıları Odası 
Başkanı Erdal Pınar, 
kayıt dışıyla 
mücadele için Atilla 
Gülsar'dan destek 
istedi.
öğrenci sağlığının 
her şeyden önce 
geldiğini belirten 
Atilla Gülsar, çocuk
ların bilinçli tüketici 
olarak yetişmesinin 
gelecekte daha 
sağlıklı bir toplumun 
oluşmasına katkı 
sağlayacağını söyle
di.,Gülsar, "Sağlı k‘lı 
nesillerde ülkenin

geleceğinin oluşturul
masında önemli rol 
üstlenecektir.
Merdiven altı diye 
tabir edilen yerlerde 
kayıt dışı üretim 
yapılarak piyasaya 
sürülen ürünler 
öğrencilerimizin

sağlığı açısından 
tehdit oluşturuyor. Bu 
konuda kantinlerim
izin denetimleri ilgili 
mevzuat 
çerçevesinde sürekli 
olarak yapılıyor.
Bizler de üzerimize 
düşen görevi yap
maya devam edi 
yoruz" dedi.
Okul kantinlerinde 
satılan simit, poğaçaELEMANLAR ARANIYOR

İŞYERİMİZDE ÇALIŞMAK 
ÜZERE AŞAĞIDA BELİRTİLEN 

ELEMANLAR ARANIYOR

MUTFAK HİZMETLERİNDE ÇALIŞACAK 
2 ADET BAYAN (20-30 YAŞLARINDA)

2 ADET ERKEK KOMI-1 ABET GARSON 
1 ADET BAY GÜVENLİK 

HİZMETİNDE ÇALIŞACAK GÜVENLİK 
ELEMANI ARANIYOR 

ÖZBİR ZEYTİNCİLİK 
Yalova Yolu 3. Km. 

GEMLİK
Tel : 0 224 513 45 79

ve börek gibi unlu 
mamullerin tüketi
minde dikkatli olun
ması gerektiğini 
belirten Pınar, "2012- 
2013 eğitim öğretim 
yılının öncesinde 
unlu mamüllerin tüke
timi konusunda bil
inçli davranılması 
gerektiğini düşünü 
yoruz. Okul kantinle 
rimizde satılan unlu 
mamüllerin odamıza 
kayıtlı, işletme kayıt 
belgesi ve ruhsatı 
olan hijyen kuralları
na uyarak üretim 
yapan firmalarımız
dan temin edilmesini 
arzu ediyoruz. Bu 
konuda yetkili 
kurumlanınız tarafın
dan denetimler art
tırılacak" diye 
konuştu

SATILIK DAİRELER
KAYIKHANE MEVKİİ 
KAYIKHANE SİTESİ

C BLOK KAT 5 
3+1 BAKIMLI VE DENİZ 
MANZARALI DAİRE İLE 

MANASTIR MEVKİİİLKNUR 
YAPI KOOPERATİFİ F BLOK 

3+1 BAKIMLI DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR

0532231 9474

SATILIK WILLA
MANASTIR HAS 
VİLLALARINDA 
140 M2 DENİZ 

MANZARALI, MÜSTAKİL, 
BAHÇELİ, KULLANIMA 

HAZIR, UYGUN FİYATLA 
SAHİBİNDEN SATILIK VİLLA

Müracaat Tel: 
0542 312 74 72

ELEMAN ARANIYOB
MANASTIR’DA 

DOĞALGAZLI SİTEDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 
SİTE GÖREVLİSİ 

ARANIYOR
Biiracaat Tel 

05414274380 
05354374502

ELEMAN
TURŞU VE ZEYTİN 

SEKTÖRÜNDE 
ÇALIŞACAK DENEYİMLİ 

GIDA MÜHENDİSİ VE 
GIDA TEKNİKERLERİ 

ve ZEYTİN ÜRETİM İŞİNDE 
ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 

BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur.

GÜNGÖR ZEYTİNCİLİK
Tel: 514 14 53

514 88 97

ELEMAN ARANIYOR
FİRMAMIZDA 

900 TL MAAŞ + SİGORTA 
İLE ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ 
GARSON ARANIYOR 

GÖLYAKA ET MANGAL 
İZNİK YOLU ÜZERİ 

Müracaat Tel 
587 70 82 

0 535 717 14 25

ELEMAN ARANIYOR
GEMLİK’TE İKAMET 

EDEN 
EHLİYETLİ LODER VE

EKSKAVATÖR 
OPERATÖRÜ 

ALINACAKTIR

Müracaat Tel 
05322750807
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MMahıMıliiMııı
Kredi kartı kul
lanıcılarının ortak 
derdi olan kredi 
kartı aidatıyla ilgili 
Tüketiciler Birliği 
Genel Başkan 
Yardımcısı Mustafa 
Dinç'ten önemli bir 
bilgi geldi. Dinç'e 
göre aidatları geri 
almak için yeteri 
kadar itiraz 
etmiyoruz. 
Tüketiciler Birliği 
Genel Başkan 
Yardımcısı Mustafa 
Dinç, “Kredi kartı 
kullanıcılarının 
sadece yüzde Ti 
aidatlarına itiraz 
ederek geri alıyor, 
kalan yüzde 99'u ise 
devletin kanun 
çıkararak duruma 
müdahale etmesini 
bekliyor. Bankalar 
bu durumu bildikleri 
için itiraz eden 
yüzde Tlik kısmın 
aidatını geri öde
mekte, kalan yüzde 
99 ile kar rekorları 
kırmaktadır. 
Tüketicilerin 
hesaplarında görü
nen bu tür haksız 
kesintilere derhal 
itiraz ederek, hak
larını aramaları 
doğru olacaktır.” 
dedi. Dinç, kredi 
kartı aidatı tartış
malarına Yargıtay 
13. Hukuk Dairesi 
nin son noktayı 
koyduğunu söyledi. 
Daire'nin kredi kartı

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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM
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
Anıtur 514 47 71
kamil Koç 612 01 63

HASTANELER

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

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 55 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET S13 3O 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

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 8o 88

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

aidatlarının yasal 
olmadığını, geriye 
dönük 10 yıllık 
ödenmiş aidatın da 
iadesi gerektiğine 
dair hüküm verdiği
ni hatırlatan Dinç, 
“Tüketici, kredi kartı 
sözleşmelerinde 
aidat miktarı açıkça 
yazılmamış ise ya 
da yazıldığı halde 
kendisinin bunu 
kabul ettiğine dair 
onayı yoksa ve 
buna rağmen aidat 
alınmışsa, Tüketici 
Sorunları Hakem 
Heyeti'ne başvura
bilir” diye konuştu. 
Kart kullanıcıların
dan yüzde Ti itiraz 
ediyor 
Kullanımda olan 
kredi kartı sayısının 
50 milyonu aştığına 
dikkati çeken Dinç, 
bağlı bulundukları 
ilçenin hakem 
heyetlerine müra
caat ederek, aidat
larını geri alan 

tüketici sayısının 
ise 500 bin civarın
da olduğunu belirtti. 
Her şeyi devletten 
beklememek gerek
tiğini vurgulayan 
Dinç, şunları kay
detti:
“Kredi kartı kul
lanıcılarının 
sadece yüzde Ti 
aidatlarına itiraz 
ederek geri alıyor, 
kalan yüzde 99'u ise 
devletin kanun 
çıkararak duruma 
müdahale etmesini 
bekliyor. Bankalar 
bu durumu bildikleri 
için itiraz eden 
yüzde Tlik kısmın 
aidatını geri öde
mekte, kalan yüzde 
99 ile kar rekorları 
kırmaktadır. 
Tüketicilerin 
hesaplarında görü
nen bu tür haksız 
kesintilere derhal 
itiraz ederek, hak
larını aramaları 
doğru olacaktır.”

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR
GÜLER AJANS

Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK

Sahtecilik ve 
dolandırıcılıkla 
mücadelenin kap
samını genişleten 
ekonomi yönetimi, 
ehliyet ve ruhsatları 
değiştiriyor.
Artık banka kartları 
gibi sürücü belgesi 
ve ruhsatlar da 
plastik malzemeden 
yapılacak. Emniyet 
ile Darphane ve 
Damga Matbaası 
Genel 
Müdürlüğü'nün 
ortaklaşa yürüttüğü 
projenin 2013'ten 
itibaren kademeli 
olarak faaliyete geçi 
rilmesi planlanıyor. 
Habere göre; sahte
cilik ve dolandın 
alıkla mücadelenin 
kapsamını 
genişleten ekonomi 
yönetimi ehliyet ve 
ruhsatları değiştin 
yor. Hazine M üste 
şarlığı ile Emniyet 
Genel Müdürlüğü 
araç tescil belgeleri 
ve sürücü bel
gelerindeki sahteci 
ligi önlemek 
amacıyla plastik 
dönemini başlatıyor. 
Önümüzdeki yıldan 
itibaren öncelikli 
olarak ehliyetler 
banka kartları gibi 
plastik malzemeden 
üretilecek. Ebatları 
ve içeriğine yönelik 
çalışmalar devam 
ederken basımın 
pasaportta olduğu 
gibi tek bir merkez 
üzerinden yapılması 
üzerinde duruyor. 
Darphane ve Damga 
Matbaası Genel 
Müdürlüğü ile 
emniyetin ortaklaşa 
yürüttüğü projenin 
:amamlanması ile

Gemlik Karfez
aflİK’İM İlK 8ÛMLÛK SİYASİ «AZITI8İ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4363 

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 ırıcılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/BGEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

birlikte sürücü bel
gesi ve araç tescil 
belgelerinin yıpran
ma, bozulma ve 
sahteciliğe karşı 
polikarbonat maize 
meden üretimi 
yapılacak. Belgele 
rin kâğıt yerine plas 
tikten yapılmasının 
ardından yıpranma 
sebebiyle bozul
manın önüne 
geçilmiş olacak. 
2013 yılında ilk 
etabının tamamlan
ması öngörülen 
çalışmalar hakkında 
bilgi veren emniyet 
kaynakları, ehliyetin 
plastik olarak üreti
mi konusunda 
süreçte önemli iler
lemeler kaydedil 
diğini belirterek, 
"Hem ehliyet hem 
de ruhsatta kâğıt 
dönemini kapatmak 
için görüşmeler 
yürütülüyor. Bunlar 
kâğıt değil de banka 
kartı gibi plastik 
malzemeden yapıla
cak. Basımı da tek 
merkezden yapıla
cağı için hem vatan
daş hem de 
memurların iş yükü 
hafifleyecek. Onayı 
yine emniyet 
yapacak.^ dedi. 
Edinilen bilgilere 

göre sürücü belgesi 
ve araç tescil bel
gesinin yanı sıra 
mevcut kimliklerin 
de plastik malzeme
den yapılması 
üzerinde görüşme 
lere hız verildi. 
Türkiye'de 2010 yılı 
sonu itibarıyla 
toplam 21 milyon 
600 bin kişinin 
sürücü belgesi 
bulunuyor. Ehliyeti 
olanların 17 milyon 
500 bini erkekler
den, geriye kalanları 
ise kadınlardan 
oluşuyor.
Trafiğe çıkan araç 
sayısı arttıkça ve 
ikinci el otomobil 
ahm satımının mik
tarına göre her yıl 
milyonlarca araç 
tescil belgesi 
düzenleniyor.
Trafiğe kaydı yapı 
lan motorlu taşıt 
sayısı haziran 
ayında bir önceki 
aya göre yüzde 
22,4 azalırken, 
geçen yılın aynı 
ayına göre ise 
yüzde 15,3 düşüş 
gösterdi. Haziran 
ayında 79 bin 875 
taşıt trafiğe 
kaydedilirken, 8 bin 
36 taşıtın trafikten 
kaydı silindi.

ııılıdııuMi
VENÜS SİNEMASI 
İNANILMAZ 
ÖRÜMCEK 

ADAM:11:30-14:00- 
16:30-21:30 

BUZ DEVRİ 4:12:00- 
14:00-16:00 
ATM:22:00 

REZERVASYON 5133321
CIUŞAVM TUTKU 

SUPERTURK:
13.30-15.30-17.30 

19.30-21.30
SEN KİMSİN: 12.00- 

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

Rez. Tel: 51415 00



Gemlik KHr fez Sayfa 10

CHP’liler, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutladı

“1 Eylüllerde analar anlamasın”

1 Eylül Dünya Barış 
Günü nedeniyle, 
Cumartesi günü 
Atatürk Anıtı önünde 
CHP’liler 1 Eylül 
terde anaların ağla
masını, karalar 
! ağlamamasını iste
diklerini söyledi. 
Ataturk Anıtı önünde 
saygı duruşunda 
bulunan CHP ilçe 
yönetimi ve Kadın 
Kolları yöneticileri, 
daha sonra basın 

bildirisi okuyarak 
dağıldılar.
CHP Kadın Kolları 
Başkanı Filiz Kutlu, 
yaptığı konuşmada, 
insanların neden 
barış istediğini 
sorarak, ‘'‘Barışın 
evresel kanatları 
altında huzura 
ermek için olabilir 
mi? Ya da gözünü 
kan bürümüş 
emperyalist güç
lerin, ülkeleri savaşa 

sürükleyen akıl 
almaz oyunlarının 
bir parçası 
olmamak için mi? 
Herkesin barış 
gerekçesi farakalı 
olabilir.
Bit anne neden 
barış ister hiç 
düşündünüz mü? 
Barışın evrenselliği 
mi, yoksa barışın 
soğuk ve kanlı 
yüzü mü?
Belki hepsi ama tüm 

bu gerçeklerden 
öte, bir anne, 
birazdan okuya
cağım mektup la 
karşılaşmamak 
ister." dedi.
Daha sonra 
mektubu okuyan 
Filiz Kutlu, mek
tubun sonunda şun
ları söyledi: 
“ Bir anayı ancak 
kadınlar anlar. Biz, 
CHP’li kadınlar 
olarak, bir kez daha 

yineliyoruz. 
Anaların ağlamadığı 
1 Eylüller istiyoruz.
1 Eylüllerde toprağa 
şehit değil, 
sonbahar yaprakları 
düşsün istiyoruz. 
Artık analar ağla
masın, karalar 
bağlamasın 
istiyoruz. Daha 
güzel, umudun bit
meyeceği barış dolu 
yarınlar istiyoruz. 
Barıştan yana 

olmanın bir 
kriterde ülkelerin 
toprak bütünlüğüne 
saygı duymak ve 
halkları milletleri 
birbirine 
düşürmemek, 
düşürenlere alet 
olmamaktır. Gazi 
Mustafa Kemal’in 
Türkiye’sine 
yakışan budur. 
Yurtta Sulh, 
Cihanda Sulh 
anlayışıdır. ”

Uludağ'da deulet tesisleri çöplük gibi oldu
Devlete ait binalar 
Uludağ'da kendi 
haline terk edildi. 
Bazı kamu binaları 
çürük olduğu için 
yıkılmayı beklerken, 
bazı sağlam binalar 
da hiç kullanılmadan 
çöplüğe döndü 
Merkezi Ankara'da 
bulunan Vilayetler 
Birliği'nin 
mülkiyetinde olan, 
Bursa ve Ankara İl 
Özel İdarelerinin 
kaynakları ile 
Uludağ'da inşa 
edilen misafirhane, 
iç tefrişatı tamam
lanamadığı için 
hizmete alınamadı. 
150 kişinin rahatlıkla 
konaklayabileceği ve 
sağlâm bir binaya 
sahip olan tesis için

alınan yataklar, mut
fak tüpleri ve bazı 
malzemeler zemin 
kattaki depoda 
çürüdü. Deponun 
demir kapısı da 

kırılınca ortaya 
çirkin bir manzara 
çıktı. Uludağ'a 
pikniğe gelen vatan
daşlar, ring yolu 
üzerindeki terk 

edilmiş haldeki 
tesisi görünce bir 
anlam veremiyor. 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
tesisin açılması için 

Bursa ve Ankara İl 
Özel İdaresi genel 
sekreterleri ile görüş 
me yapıp kaynak 
aktarma talebinde 
bulunacağını söyle
di. Harput, 
"Uludağ'ın yeni imar 
planı düzenlemesine 
göre bazı kamu mis
afirhaneleri yıkıldı. 
Vilayetler Birliği'ne 
ait binanın kamu 
mensuplarının 
Uludağ'daki konakla
ma ihtiyacına 
karşılık vermesi 
bakımından açıl
masında fayda 
görüyoruz. Bu 
yönde çalış
malarımız oluyor. 
Şimdiye kadar hiç 
kullanılmayan tesisi 
açmayı düşünüyo 

ruz" dedi. 
Uludağ'da 
Başbakanlık MİT 
Müsteşarlığı'na ait 
girişteki misafirhane 
de zeminde toprak 
kayması olduğu 
gerekçesiyle 7 yıldır 
kullanılmıyor. MİT 
misafirhanesinin 
sağlamlaştırılarak 
kullanılacağı mı, 
yoksa yıkılacağı mı 
kesinlik kazanmadı. 
Gençlik ve Spor 
Bakanhğı'na ait 
tesisler de geçen yıl 
sadece yarı yıl 
tatilinde hizmet 
verdi. Yeni sporcu
ların yetiştirilmesi 
için planlanan tesis
lerin kullanılıp kul
lanılmayacağı bilin
miyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


1
ÖZEL I

vzoflzv J \ J 11 a \ 1 Nh 1 1 I
vj W ‘Aykent ile hedeflerinize doğrıi”

Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır —I
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SÜreç °^a^1^ır’ paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda ,

özveri ile çalışır, vefakardır, dostlarını asla unutmaz, K- 
u sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, kararlı ve tutarlıdır,
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CHP’lî inceden 
Erdoğan’a ince soru

CHP Başkanvekili Muharrem 
İnce, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan'ın, birisi 60 aylık, diğeri 
69 aylık iki torunun bulunduğu 
nu, kanu na göre her iki çocu 
ğun da okula başlaması gerekti 
ğini belirtti. İnce, 66 aylık çocuk 
ların okula başlamasının zorunlu 
kılınmasını eleştirdi. Hab.syf.7’de

Şehitlerden biri İznik’in Müşküle Köyünden piyade komando çavuş Süleyman Güleç

Beytüşşebap'ta 10 şehit Boy kot sona erdi,
Şırnak'ın Beytüşşe 
bap ilçesindeki PKK 
ile çıkan çatışmada 
şehit düşen 10 
askerimizden biri de 
İznik’in Müşküle 
Köyünden piyade 
komando er 
Süleyman Güleç 
(23).
Güleç’in şehit 
düşmesi haberini 
ailesine İznik 
Kaymakamı Nurettin 
Kakillioğlu ve İznik 
Garnizon Komutanı 

Jandarma Yüzbaşı 
Serkan Gök tarafın
dan verildi. Acı ha 
ber Müşküle’de 
köylülerin yas tutma 
sına ve köyü bayrak 
larla donatmalarına 
neden oldu. Acılı 
baba Halil Güleç, 
oğlunun şehit düş 
tüğünü öğrendikten 
sonra yaptığı konuş
mada, ” -Bende bir 
oğlan daha var, o’nu 
da gönderecem.” de 
di.

hakkından gelemiKöylüler ise yöneti
yorlar.çilere seslenerek;

“Bu millet Çanak 
kale' ye yedi düveli 
gömdü. 4 tane 
çapulcunun

Beceremiyorlarsa 
bıraksın gitsinler.” 
diye haykırdılar. 
Hab. syf.3.de

balıkçılar denize acildi

Su Ürünleri Yönetmenliğinde yapılan deği 
şiklikle, balık yakalama derinliğinin 24 met 
reye çıkarılmasını protesto eden balıkçılar 
dün gece denize açıldılar. Hab. Syf. 2’de

Göıe Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Şehit haberleri bitmiyor..
Evet, acı haber dün Şırnak’ın Beytüş 

şebap ilesinden geldi.
PKK’lı teröristlerle çatışmaya giren 

askerlerimizden 10 tanesini şehit 
verdik yine..
Acı haber çabuk yayılır.
Bu acılardan biri komşu ilçe İznik’e 

düştü.
Genç çocuklarını yitiren aile, terör 

örgütüne beddua ediyor, lanet yağdın 
yorlar.
Köylüler ve ailenin yakınları ise, PKK 

belasını yıll. dır def edemeyen yöneti
cilere ateş püskürüyor.

Devamı Syf. 4’de

Mıbdmıdılııın^1
Dörtyol Kavşağı’nda meydana geleli 1 ölü,3 yaralı ve büyük maddi 
hasarın olduğu kazanın sorumlularının yalnız TIR şoförü 
olmadığını söyleyen CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, ’’Dörtyol 
kavşağına dal-çık veya üst transit yol yapacağız diyenler, yayalar 
için üst geçit yaptılar. Yanlış proje ölümleri durdurmadı. 
Sorumlular nerede?” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik 
İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, 
Dörtyol Kavşağı’nda meydana 
gelen kaza ile ilgili olarak yaptı 
ğı açıklamada, kazaya yalnız 
TIR şoförünün değil, Dörtyola 
yanlış proje yapanlarında so 
rumlüluğu olduğunu söyledi. 
Sertaslan, Dörtyola dal-çık ve 
araçlar için transit yol yapacak
ların, yayalar için üst geçit yap
tıklarına dikkat çekerek, "bu 
kazalarda yanlış proje yapan
ların sorumluluğunun yok 
mu?” dedi

2/Bler 
masaya 
yatırıldı

2ZB diye 
adlandırılan 
Hazipeye ait arazi
lerin satışıyla ilgili 
olarak dün ilçe. 
mizde bir toplantı 
yapıldı.
Manastır Belediye 
Kültür Merkezin’e 
yapılan toplantıya 
Bursa Defterdarı 
ve yetkiler ile 
vatandaşlar 
katıldı.
Konuşmacılar, 2/B 
yasasının nasıl 
işleyeceğini anlat
tılar.

syf.3.de
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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24 metre derinlikte balık yakalanması kararını protesto eden 
balıkçılar 2 gün avlanmaya çıkmamışlardı...

BASINDAN SEÇMELER

Boykot sona

denize açıldı
Balık avlanmanın derinliğinin 18 metreden 24 metreye çıkarılması protesto 
eden Gemlik, Erdek, Bandırma, İstanbul ve Ereğlili balıkçılar, dün gece 
denize açılarak ‘ya bismillah’ dediler. Bakan Mehti Eker ile görüşen balıkçı 
heyetinin ne söz aldığını öğrenemediklerini söyleyen Gemlik Balıkçılar 
Derneği Başkanı Hüseyin Dalarel, “Balıkçıların büyük çoğunluğu borç içinde, 
göç kaçırılırsa sonuç kötü olur^dedi._________ ___ ______________ ■
Kadri GÜLER

Balık yasaklarının 
sona ermesinden 
sonra, Su Ürünleri 
yönetmenliğinde 
yapılan değişiklikile, 
balık yakalama 
derinliğinin 24 metr
eye çıkarılmasını 
protesto eden 
balıkçılar dün gece 
denize açıldılar. 
GemlikBalıkçılar 
Derneği Başkanı 
Hüseyin Dalarel, 
Gemlik, Bandırma, 
İstanbul, Ereğlili 
balıkçıların alınan 
kararı protesto 
etmek için 2 gün 
süren eylemin dün 
sona erdirildiğini 
söyledi.
Dalarel,” Sesimizi 
halka ve devletin 
ilgililerine duyarmak 
için denize açılma 
dik.
Bugün(dün) bir he 
yet, Tarım ve Hay 
vancılık Bakanı Meh 
ti Eker ile görüştü. 
Biz net bir bilgi ala
madık.
Yönetmenlikteki 24

metrelik derinlik 
eski haline çekilip 
çekilmediğini öğre 
nemedik. Ancak, or 
tak alınan kararla 
denize çıkma kararı 
alındı.
Gemlik’teki tüm 
balıkçı tekneleri dün 
akşam saatlerinde 
denize açılarak kıs
metlerine bulmaya 
çalışacaklar. İlk gün
lerde fazla birşey 
beklemek hayal olur. 
Ama bu yıl palamut 
balığının bol olma

sini bekliyoruz. 
Halkımız balık bol 
olursa ucuz ve ka 
liteli balık yer. 
Kıymanın 23 liradan, 
pirzelonun 43 
liradan satıldığı bir 
ortamda, halk et 
yiyemiyor. İnşallah 
balık bol olur da ha 
kın da, balıkçı kar 
deşlerimizin de yüzü 
güler." dedi. 
Dalarel, balıkçıların 
büyük çoğuluğunun 
bankalara borcu bu 
lunduğunu, 18 met

re derinlikten 24 met 
re derinlikte balık 
avlanmasının kimin 
kararı olduğu ve ne 
gibi bilimsel verile 
re dayandığını bile 
nin olmadığını söy 
ledi. Dalarel şöyle 
devam etti: “Balık 
karadenizden göçe 
başladı. Bu göç ka 
çırılırsa, halk ucuz 
balık yiyeceği gibi 
balıkçılarda borçla 
rım ödeyemez. Dile 
rim alınan karardan 
geri dönülür” dedi.

Beytüşşebap saldırısı
protesto edildi

Beytüşşebap'taki terör 
saldırısı, Bursa'da 
protesto edildi.
Çeşitli sivil toplum 
kuruluşları tarafından 
düzenlenen yürüyüşe 
katılan çok sayıda 
vatandaş, Bursa Kent 
Meydam'nda topla
narak Heykel'deki 
Atatürk Anıtı'na doğru 
yürüyüşe geçti. 
Çeşitli sloganlar 
atarak ilerleyen kala
balığa yoldan geçen

araç sürücüleri de 
korna çalarak destek 
verdi. Atatürk Anıtı'nın 
önüne gelen kalabalık 
bir dakikalık saygı 
duruşunda bulunduk
tan sonra, Beytüşşe 
bap'taki saldırıda 
şehit düşen askerlerin 
isimleri okundu. 
Sivil toplum kurü- 
luşları adına başın 
açıklamasını okuyan 
Türk-İş Bursa Bölge 
Temsilcisi Sabri

Özdemir, Türkiye'nin 
bu saldırılarla 
sabrının tükendiğini 
söyledi.
Özdemir, tek dilek
lerinin ülkedeki 75 mil 
yon insanın huzur içe 
rişinde bir arada yaşa 
maları olduğunu belir 
terek, şöyle konuştu: 
"Türkiye'nin sabrı 
artık tükenmiştir.
Gerek PKK'lıların ge 
rekse meclisteki ortak 
larının hangi çevreler

den ve ülkelerden des 
tek aldıkları bellidir. 
Bu çevreler teröre ver 
dikleri desteğin bede 
lini zamanı geldiğinde 
mutlaka ödeyecek
lerdir. Türk-lş saldırı 
nın ülkeyi tuzağa dü 
şürmek isteyen çev 
relerin oyunu olduğun 
dan şüphe duymamak 
tadır. Teröre karşı milli 
mücadelede birlik be 
raberlik içinde olma 
İıyız." dedi.

Balıkçılar denize açıldı
< Güngör MENGİ

Kişi başı balık tüketimi Türkiye’de yılda 8 
kg. Dünya ortalaması 16 kg. Avrupa ortala
ması 22 kg. Neden? Denizlerimizde balık 
kalmadı da ondan. İthal balık ve çiftlik 
balığı olmasa kişi başı balık tüketimi daha 
da aşağılara inecek.
Av yasağı sona erdi. Balıkçılar denize 
açıldı.
Deniz balığı üretimi 2006 yılında 409 bin 
ton, 2007 yılında 518 bin ton, 2008 yılında 
395 bin ton, 2009 yılında 380 bin ton, 2010 
yılında 399 bin ton, 2011 yılında 432 bin ton 
oldu.
Hamsi ve çaça dışında denizlerden çıkan 
balık 2005 yılında 190 bin ton iken 2011 
yılında 116 bin tona geriledi.
Belli balık çeşitleri giderek yok oluyor. 
Örneğin 2005 yılında 70 bin ton palamut ve 
torik avlanıyordu, 2011 yılında denizden 
çıkan palamut ve torik miktarı 10 bin tona 
düştü. Denizden 18 bin ton lüfer avlanıyor
du, 2011 yılında 3 bin ton lüfer avlanabildi. 
Denizden çıkan uskumru miktarı 2005 yılın
da 781 ton iken 2011 yılında 147 ton oldu.

Denizleri biz kuruttuk..

Denizler kurumadı, biz denizin dibini taraya 
taraya balıkları kuruttuk. Şimdilerde bizim 
balıkçılarımız, açık deniz balıkçılığında kul
lanılan dev tekneler, görüntülü aletler, 
çarşaf gibi ve de delikleri küçücük ağlarla 
büyük küçük deniz ürünlerini topluyorlar. 
Bana anlatıldığına göre, yasak olmasına 
rağmen, Üsküdar’dan, Kabataş’a Boğaz’ı 
bir kıyıdan öbür kıyıya kadar kapatacak 
büyüklükte balık ağları varmış. Tam 
donanımlı teknelerin fiyatı 10 milyon TL’yi 
buluyormuş. Ve de biz açık deniz avcılığı 
yapacak bu teknelerle ve donanım ile kıyı 
ve Boğaz balıkçılığı yaparak, denizleri 
kurutuyormuşuz.
Denizler kuruyunca balık talebi ithal deniz 
ve çiftlik balıkları ve de yerli çiftlik balık
larıyla karşılanır oldu.
Avlanan balık miktarı azaldı 
Denizlerdeki çiftliklerde 2005 yılında 69 bin 
ton balık üretiliyordu, 2011 yılında 88 bin 
ton balık üretildi.
2011 yılında denizlerde avlanan levrek mik
tarı 316 ton iken, çiftliklerde üretilen levrek 
miktarı 47 bin ton. Denizlerden avlanan 
çipura 700 ton iken, çiftlik çipurası üretimi 
32 bin ton. Halkımıza sorarsanız, onlar 
sadece deniz levreği ve çipurası yediklerini 
söylüyor.
TÜİK rakamlarına göre 2010 yılında 80 bin 
ton deniz ürünü ithal etmişiz. (Rakama 
dikkat ediniz. İç üretime yakın büyüklükte 
ithalat yapılıyor. 2010 yılında hamsi ve çaça 
dışı deniz balığı üretimi 113 bin ton, çiftlik 
balığı üretimi 88 bin ton idi.) 
Lagos balığı Senegal’den, mercan ve bar- 
bun balıkları Gine ve Mısır’dan ithal edili 
yor. Dil balığı Senegal’den getiriliyor. 
Uskumru, mezgit, cod balığı Norveç’ten 
ithal ediliyor. Somon’un tamamı Norveç 
balığı. Norveç’ten donmuş olarak uskum
ru, mezgit ithalatı da var. Karidesler Endon 
ezya, Tayland, Vietnam ve Çin’den getirti a 
liyor. Istakoz, Amerikan ıstakozu. Kalkanı 
Bulgaristan ve Romanya’dan getirenler var. 
Trança, granyöz, sinarit balıkları değişik 
ülkelerden getirtiliyor.
Piyasada bu mevsimde satılan kalkan 
Norveç ve Ispanya’daki çiftliklerden getir
tiliyor. (Milliyet 2 Eylül 2012)
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Beytüşşebap’ta şehit düşen Çavuşun acısı İznik’in Müşküle Köyüne ateş düşürdü.

SehitBahasiFUKyalaneitagilnili
Müşküleli acılı baba Halil Güleç, “Diğer oğlum da hazır asker, o’nu da göndere
ceğim.” dedi. Piyade Komando Çavuş Süleyman Güleç’in ailesine şehit haberi 
dün sabah saatlerinde İznik Kaymakamı Nurettin Kakillioğlu ve Garnizon Komu 
tanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Gök tarafından verildi.

Şırnak'ın Beytüşşe 
bap ilçesindeki 
saldırıda şehit olan 
Piyade Komando 
Çavuş Süleyman 
Güleç'in (23) babası 
Halil Güleç, terör 
örgütüne lanet 
yağdırdı.
Gözyaşlarına hakim 
olamayan acılı baba, 
"Diğer oğlum hazır 
asker, onu da gön
dereceğim." dedi. 
Şehit Süleyman 
Güleç'in acı haberi, 
İznik'e bağlı 
Müşküle Köyündeki 
ailesine sabah saat
lerinde verildi. 
İznik Garnizon 
Komutanı Jandarma 
Yüzbaşı Serkan Gök 
ile İznik Kaymakamı 
Nurettin Kakillioğlu 
tarafından verilen 
acı haber, köyü yasa 
boğdu.
Fenalaşan anne 
Canan Güleç, ambu
lansla İznik Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıl 
dı. Gözyaşlarına 
boğulan baba Halil 
Güleç ise güçlükle 
sakinleştirildi.

"DİĞER
OĞLUMU DA 
GÖNDERECEĞİM" 
Terör örgütüne lanet

Milli IIW İl W İli Millili
Bursa'nın 
Osmangazi 
ilçesinde bir çiçekçi
den alışveriş yapan 
kimliği henüz belir
lenemeyen kadın, 
aldığı çiçek 
karşılığında İngiliz 
Sterlini diye Norveç 
Kronu verdi.
470 lira karşılığında 
aldığı dövizin değeri 
düşük Norveç Kronu 
olduğunu belirleyen 
çiçekçi, şikayetçi 
oldu.
Tahtakale Mahallesi' 
nde çiçekçilik yapan 
H.G.'nin işyerine 
gelen kimliği henüz 
belirlenemeyen bir

Onu da göndere
ceğim."

yağdıran baba Halil 
Güleç, şunları dile 
getirdi: "Bizim ciğer
imiz yandı, bundan 
sonra kimsenin 
ciğeri yanmasın. 
Hiçbir şey diyecek 
halim yok. En son 
cuma günü 
görüştük. 'Kelle 
koltuğumuzun altın
da duruyor, hep 
dağda duruyoruz, 
hep dağda duruyo 
ruz' dedi. Hep iyi 
olduğunu söylüyor
du, başka bir şey 
söylemiyordu. 
Cenab-ı Allah en 
kısa zamanda bu 
teröristlerin ayak
larını kaldırsın, 
başka da diyecek bir 
şeyim yok. Küçük 
kardeşi de muayene 
oldu, hazır asker.

kadın, çiçekçiden 80 sterlin diye bir ya

& 
t/) Ui 19 a 
o

mnni W V ~ KRÖNIM
TL'lik alışveriş 
yaptı.
Ödemeyi döviz 
olarak yapacağını 
belirten kadın, 
çiçekçiye 200

"ONLARIN HAKKIN
DAN BİZ GELİRİZ"

Akrabası Muhammet 
Tekin ise ülkeyi 
yönetenlere 
seslenerek, şunları 
dile getirdi: "Geriye 
dönsünler ecdadının 
ettiklerine bir bak
sınlar. Bu millet 
Çanakkale'ye yedi 
düveli gömdü. 4 
tane çapulcunun 
hakkından gelemi 
yorlar.
Beceremiyorlarsa 
bıraksın gitsinler, 
becerenler mutlaka 
vardır, bunu da 
bilsinler. Bu millet 
boş değil. Sayın 
Başbakan hangi 

döviz bürsuna giden

bancı para verdi. 
Çiçekçi H.G., para 
üstü olarak kadına 
470 TL ödedi.
Bir süre sonra pa 
rayı bozdurmak için 

yüzle çıkıp hala 
onlara kardeşim 
diyor. Kardeşleri 
biziz esas. Onun 
kardeşim diyeceği 
kişiler Türk mille
tidir. Gelsinler de bu 
şehit ailesinin halini 
bir görsünler. Şunu 
bilsinler ki bu millet 
sahipsiz değildir. 
Onların hakkından 
biz geliriz, vallahi de 
geliriz, billahi de ge 
liriz." 

"ASKERE GİDİP 
PKK'LILARI 
ÖLDÜRECEĞİM"

Mart 2013'te askere 
gidecek olan şehit 
kardeşi Güleç Güleç 
de şunları kaydetti: 
"Dün akşam mesaj 
atmış kardeşim "Ben 
iyiyim, babama söy 
le' diye. Mart'ta ben 
de gideceğim aske 
re, o PKK'hların hep
sini öldürece ğim." 
Anneannesi Zeliha 
Işık da gözyaşları 
içinde, "Kurbana ge 
lecekti tatlı ku zum. 
Tatlı Süleyman'ım, 
yandık cayırcayır. 
Kurbana gelecekti, 
gelemeyecek tatlı 
kuzum." diye konuş
tu.

H.G., paranın 
değeri düşük kron 
oldu ğunu 
duyunca 
dolandırıldığını 
anladı.

Kuyumcudan
çaldığı kolyeyi 

siidyenine
sakladı

Bursa'da müşteri 
gibi girdikleri . 
kuyumcu dükkanın
da baktıkları kolye 
uçlarından çalan, 
32 yaşındaki öğret
men Ü.Y. ile 27 
yaşındaki sevgilisi 
D.E., yakayı ele 
verdi. Çaldığı kolye 
uçlarından biri, 
sütyeninde çıkan 
öğretmen ile 
sevgilisi tutuklandı.

BİR GÜNÜN 
HASILATI, 
8 KOLYE UCU 
İstanbul'dan kiral
adıkları lüks bir 
otomobil ile Bursa' 
ya gelen Ü.Y. ve 
sevgilisi D.E., 
Kapalı Çarşı'da 
müşteri gibi girdik
leri kuyumcu 
dükkanlarında bak
tıkları kolye uçların
dan bir günde 8 
tane çaldı. 
Şikayet üzerine 
güvenlik önlemleri
ni artıran polis, 
cumartesi günü 
verilen eşkal üzer
ine takibe aldıkları 
Ü.Y.'yi yakaladı. 
SEVGİLİSİNİN 
HIRSIZLIKTAN 
KAYDI ÇIKTI

Ormanı kundakladılar
Merkez Osmangazi İlçesi'ne bağlı Ismetiye Köyü 
'nün üst kısımlarında çam ağaçları ve çalılıkların 
bulunduğu üç ayrı noktada saat 15.30 sıralarında 
yangın çıkartıldı.
Bursa Çevre ve Orman İşletme Müdürlüğü, Büyük , 
şehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından 
zamanında yapılan müdahale ile önce kontrol altı
na alındı sonra söndürüldü.
Toplam 5 dönüm arazinin kül olduğu yangınla ilgili 
soruşturmaya Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca baş
landı.

Çaldığı kolye 
uçlarından biri 
sütyeninde çıkan 
Ü.Y.'nin otomo
bilinde yapılan ara
mada da bir gün 
önce çaldıkları 8 
kolye ucu ele geçir
ildi.
Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
suçunu kabul eden 
Ü.Y., İstanbul'da 
sözleşmeli biyoloji 
öğretmeni olarak 
çalıştığını açıkladı. 
Bin 800 TL'lik kredi 
kartı borcunu 
ödeyemeyince 
hırsızlık yapmaya 
karar verdiğini öne 
süren Ü.Y., 
"Kendimizi zengin 
bir kişi olarak 
tanıtıp göstermek 
için lüks otomobil 
kiraladık.
Fakat çabuk yaka
landık. Kredi kartı 
borcum olmasa bu 
suçu işlemezdim" 
dedi.
Sorguları tamam
lanan öğretmen ve 
hırsızlıktan kaydı 
bulunan sevgilisi 
D.E., nöbetçi 
mahkemece tutuk
landı.
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Şehit haberleri bitmiyor..
Müşküleli şehidin akrabası Muham 

met Tekin ise ülkeyi yönetenlere ses 
lenerek şunları söylüyor:

"Geriye dönsünler ecdadının ettik
lerine bir baksınlar. Bu millet Çanakka 
le'ye yedi düveli gömdü. 4 tane çapul
cunun hakkından gelemiyorlar. 
Beceremiyorlarsa bıraksın gitsinler, 
becerenler mutlaka vardır, bunu da 
bilsinler. Bu millet boş değil. Sayın 
Başbakan hangi yüzle çıkıp hala onla 
ra kardeşim diyor. Kardeşleri biziz 
esas. Onun kardeşim diyeceği kişiler 
Türk milletidir. Gelsinler de bu şehit 
ailesinin halini bir görsünler. Şunu 
bilsinler ki bu millet sahipsiz değildir. 
Onların hakkından biz geliriz, vallahi 
de geliriz, billahi de geliriz." 
İşte bu sözler vatandaşın içtenliğinin 
sesidir.
Yöneticiler yıllarır hep aynı sözleri söy 
ledi.
Şehit haberleri geldiğinde, Turgut 
Ozal’ı da, Tansu Çilleri de, Bülent 
Ecevit’i de, Süleyman DemireTi de, 
Tayyip Edoğan’ı da “kanları yerde kal 
mayacak” dediler.
Ama şehitiler gelmeye devam ediyor.. 
30 yıldır kürt sorununa barışçıl bir 
çözüm bulunamadı.
Erdoğan, 5 yıl önce “kürt açılımı”, “de 
mokratik açılım” gibi girişimler başlat
tı ama, hiçbirinin sonu gelmedi. 
Kürt sorunun yalnız silahla çözüleme 
yeceğini gördük, anladık.
Çözüm için sağlam bir adım atılamadı. 
Umutlar yeni Anayasaya kaldı. 
Ama terör sürüyor.
Hem de, Güneydoğu Anadolu da, kay
makamın evini roket atarlarla bomba- 
masına, emniyet binalarının önünde 
bomba patlatmasına, miletin vekilini 
kaçırmasına, yollara bomba koymala 
rina, karakolları basmalarına kadar 
varan eylemlerini misak-i milli sınır
larımız içinde rahatlıkla yapabiliyorlar. 
Resmi makamlar her şehit haberinden 
sonra aynı şeyleri söylüyorlar. 
Milletin karnı bu sözlere tok.
Onlar, çocuklarını, yöneticilerin yıllar 
dır çözemedikleri bu anlamsız savaş 
uğruna feda etmelerini istemiyorlar. 
Müşküleli köylünün dediği gibi, ya 
topyekün bu sorunun kökünü çözün, 
ya da biz çözeriz diyorlar.
Çözemecekseniz bırakıp gidin, çözen 
gelsin diyorlar.
AKP iktidarının bu sorunu 10 yıldır 
çözemediği ortada.
Şehitler gelmeye davam edecek. İçteki 
PKK sorunu çözemeyen, dışta Suriye 
yi kaşıyarak, silahlandırarak, başka 
ülkelerin iç işlerini çözmeye çalışıyor
lar.
Vatandaşın vergisinden kamplara do 
lan Suriyelileri besliyorlar.
Bu savaşı Esad çıkarmadı, dış güçler 
çıkardı.
Biz kendi iç sorunlarımızı çözemez 
ken, hergün onlarca şehit verirken, 
Suriyeyi kurtarmaya çalışıyoruz. 
Böyle politika ile bir yere varılmaz.

Sertaslan. “Sorumlular nereıley
Dörtyol Kavşağı’nda meydana gelen 1 ölü,3 yaralı ve büyük maddi hasarın 
olduğu kazanın sorumlularının yalnız TIR şoförü olmadığını söyleyen CHP 
İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, ’’Dörtyol kavşağına dal-çık veya üst tran
sit yol yapacağız diyenler, yayalar için üst geçit yaptılar. Yanlış proje ölüm
leri durdurmadı. Sorumlular nerede?” dedi.

Geçtiğimiz hafta 
sonu Dörtyol 
Kavşağı’nda mey
dana gelen büyük 
trafik kazasının 
sorumlularının yan
lış proje yapanlar 
olduğunu söyleyen 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
“Sorumlular nerede” 
dedi.
Gazetemize, kaza ile 
ilgili olarak açıklama 
yapan CHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, Dörtyol 
Kavşağı’nda yıllardır 
meydana gelen 
kazalarda, yüzlerce 
kişinin hayatını kay
bettiğini, burada 
ciddi ve ihtiyaca 
cevap verecek, 
araçlar için bat-çık 
veya transit yol pro
jesinin yapılmama 
sının kazaların 
önünün alınmaya
cağını söyledi. 
Sertaslan şöyle 
konuştu: 
“Burada Bursa 
Büyükşehir

mantığının nelere 
mal olduğunu bir 
kez daha yaşadık. 
Dörtyolda büyük bir 
facia şans eseri 1 
ölümle sonuçlandı. 
TIR, ya kahveha 
nelere girseydi, ne 
olacaktı?
Onlarca kişi burda 
can verecekti.
Sorumlular nerede? 
Dört gündür sorum
luların sesi çıkmıyor. 
Milli Bayramlara bile 
gelmeyenler, yaptık
ları göstermelik 
işlerle halkı kandıra
mazlar.
Balıkçı Barınağı 
nerede, Engürücük 
Köyündeki Hayvan 
ıslah projesini 
neden rafa kal 
dirildi?
Dörtyol Kavşağı’na 
acil yeni bir proje 
yapılarak, burada 
yaşanacak yeni 
kazalara önlen
melidir.
Yoksa vebal üzer
lerinde kalacaktır.” 
dedi.

Belediyesi’nin yap
tırdığı yaya üst geçi 
dinin kazaların 
önlenemiyeceğini 
bir keze daha 
gördük. Dörtyolda 
yalnız yayalar kaza 
kurbanı olmuyor. 
İnşaat sırasında 
meydana gelen 
karışıklık da 
kazalara neden olu 
yor. Sayın Recep

Altepe, Gemlik’e 
geldiğinde, buraya 
Gürsü dâki gibi 
araçları ve insanları 
ilgilendiren bir proje 
yapacaklarını söyle
di. Ama karşımıza 
bir ucube çıktı.
Gemliklilerle 
hiçbirşeyi paylaş
madan yapılan işler 
kazaları önlemiyor. 
‘Ben yaptım doğru’

Mama'm Bans Festiwali sim erdi
Mudanya da bu yıl 
4'üncüsü düzenle
nen 'Barış Festivali', 
Rafet El Roman kon
seri ile sona erdi. 
Mudanya'da iki saat 
sahnede kalan 
şarkıcı, "Barışa katkı 
konacaksa hepim 
izin üzerimize düşen 
tüm görevleri yerine 
getirmemiz gereki 
yor.
Tüm dünya insan
larının barış içinde 
ve mutlu bir yaşam 
koşulunda yaşa
masını istiyorum" 
dedi.
Mudanya Belediyesi 
tarafından gelenek
sel hale getirilen 
'Barış Festivali', dün

Konserde konuşma 
yapan Rafet El 
Roman, "Barışa 
katkı konacaksa 
hepimizin üzerimize 
düşen tüm görevleri 
yerine getirmemiz 
gerekiyor. Tüm 
dünya insanlarının 
barış içinde ve 
mutlu bir yaşam 
koşulunda yaşama 
sim istiyorum. 
Bugün Mudanya 
Belediyesi’nin dav
etlisi olarak ilk kez 
Mudanya'ya geliyor 
ve sizlerle birlikte 
oluyorum. Barış 
adına düzenlenen 
bu tür etkinliklerin 
devam etmesini 
istiyorum" dedi.

ilgi gösterdiği kon
serde iki saat sah

akşam Mütareke 
Binası önünde
düzenlenen Rafet El 
Roman Konseri ile 
sona erdi.
İlçe halkının büyük

nede kalan sanatçı 
eski ve yeni parça 
larını hayranlarıyla 
birlikte seslendirdi.
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Yeni Adli Yıl törenlerle açıldı

Birkan, “Bursa Barosu’un 4’e 
bölünmesi herkezi yoruyor”

Yeni Adli Yılının başlaması nedeniyle Bursa Adliye Sarayı önünde yapılan törende, protokol 
biraraya geledi. Burada konuşan Bursa Barosu Başkanı Zekeriya Birkan, BursalI hukukçuların en 
büyük sorunun Adliye binası olduğunu söyledi. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz ise 

konuşmasında , Adalet saye sinde toplumsal huzur ve güvenin sağlandığını belirtti.
Bursa Baro Başkanı 
Zekeriya Birkan, adli 
yıl açılış töreninde 
yaptığı konuşmada, 
Bursa Adliyesi'nin 
dört ayrı binada 
hizmet verdiğini, 
bunun herkesi 
yordu.
Bursa Adliye Sarayı 
önünde düzenlenen 
adli yıl açılış töre
nine Bursa Valisi 
Şahabettin Harput 
ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bursa 
Garnizon ve 
Jandarma Bölge 
Komutam 
Tuğgeneral Ümit 
Yılmaz, Bursa İl 
Emniyet Müdürü Ali 
Osman Kahya ile 
diğer yetkililer 
katıldı. Bursa 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Namık 
Yılmaz, adaletin, 
samimi yargı men
suplarının üstün 
gayretleriyle ürettiği 
çok değerli kamusal 
bir ürün olduğunu 

kaydetti. Adalet 
sayesinde toplumsal 
huzur, güven ve 
düzenin sağlandığını 
belirten Yılmaz şöyle 
devam etti: "İnsan
ların en temel hakkı 
yaşama hakkıdır. Bu 
nedenle yaşama 
hakkı, uluslararası 
sözleşmelerde önce
likle yer almış ve 
korunması ön 
görülmüştür. İnsan 
Hakları Evrensel 
Bildirgesi'nde, 
'Bireyin yaşama, 
özgürlük ve kişi 
güvenliği en temel 
hakkıdır' denilmekte
dir. İnsanların yaşam 
hakkına yönelik 
tehditleri ve eylem
leri nedeniyle terör, 
maalesef son gün
lerde çirkin yüzünü 
göstermekte, pek 
çok mağdur 
insanımızın canına 
katletmektedir." 
Bursa Barosu 
Başkanı Zekeriya 
Birkan da fiziki 
yetersizlik sebebiyle

sıkıntı yaşandığını 
söyledi. Bursah 
hukukçuların en 
büyük sorununun 
adliye binası 
olduğunu savunan 
Baro Başkanı 
Birkan, "Yeni adliye 
binası biran önce 
inşa edilmelidir. 
Fiziki şartların zor
ladığı bir adliyede 
çalışma yapmak, 
kaliteli bir çalışma 
yapmak gerçekten 
zordur. Şu anda 4'e 
bölünen adliye 
herkesi yormaktadır.

Arsası tahsis edilen 
binanın inşaatına 
hemen başlanılmalı 
gerekiyor." dedi.

Birkan, hukukun ve 
adaletin olmadığı 
yerde zulüm ve kao
sun olacağını belirt
ti. Demokratik ve 
özgürlükçü anayasa 
hazırlıklarının 
başladığını, ancak 
çalışmaların yeterli 
ve hızlı bir şekilde 
gerçekleşmediğini 
dile getiren Birkan 
şunları kaydetti:

"Yeni anayasa bir an 
önce çıkmalıdır. Yeni 
sivil, özgürlükçü ve 
demokrasiyi özüm
semiş bir 
anayasanın hazır
landığı bugünlerde 
ülkemizde terör 
saldırılarının artması 
asker ve sivil vatan
daşlarımızın şehit 
edilmesi manidardır. 
Güneşin doğmasın
dan korkanlar, 
ülkemizi daima 
karanlıkta bırakmak 
isteyenler bu emel
lerine asla ulaşa

mayacaklardır. Eğer 
terörle mücadele 
konusunda, teröre 
zemin hazırlayan, 
onun yeşerip 
büyümesine olanak 
sağlayan boşluklar 
varsa bu alanlarda 
da yeni hukuki 
düzenlemeler yapıl
masını gerekli 
görmekteyiz. Ayrıca 
terörle mücadele 
eden, canını feda 
eden güvenlik güç
lerimizi de bu 
mücadelede 
ikilemde bırakmaya
cak, onlara hukuk 
içinde net hareket 
alanı verecek tanım 
ve düzenlemeler 
yapılmalıdır. Bütün 
bunları yapmaz, 
terörü birlikte lanet
leyip mahkum 
etmez, gerekli huku
ki önlemleri 
almazsak şunu 
herkes bilsin ki, 
Gaziantep'te ölen bir 
yaşındaki çocukların 
vebali hepimi zin 
üzerindedir."

PKK'nın, AKP Hakkari 
İl Başkanını kaçırdığı 
I iddia edildi
PKK, AK Parti 
Hakkari İl Başkanı 
Mecit Tarhan'ı 
kaçırdı. Tarhan, 
uzun zamandır 
tehdit alıyordü. 
Hakkari AK Parti İl 
Başkanı Mecit 
Tarhan'dan Önceki 
gün akşam saat
lerinden itibaren 
haber alınamıyor. 
Tarhan'ın, PKK 'hlar 
tarafından kaçırıldığı 
iddiaları ortaya 
atılırken emniyet 
yetkilileri, çok yönlü 
araştırma başlattık
larını 
belirtti.

OTOMOBİLİ VE CEP 
TELEFONU, KÖYDE 
BULUNDU 
AK Parti İl Başkanı 
Avukat Mecit 
Tarhan'dan selesi, 
yakınları ve partilil
er, önceki gün 
akşam saatlerinden 
itibaren haber 
alamıyor.
Tarhan'ın otomobili 
ve cep telefonu, 
merkeze bağlı Oğul 
Köyü yakınlarında 
bulunurken, 
İl Emniyet 
Müdürlüğü edipleri, 
bölgede inceleme 
yaptı.

Tarhan'ın, Oğul 
Köyü yakınlarında 
otomobiliyle iler
lerken önünü kesen 
PKK'hlarca 
kaçırıldığı iddia edil- 
rken, kendilerine de 
böyle bir bilginin 
geldiğini söyleyen 
Emniyet Müdürlüğü 
yetkil ileri, araştır
manının çok yönlü 
sürdüğünü bildirdi.

TEHDİT ALIYORDU 
Tarhan'ın, uzun 
zamandır terör 
örgütü PKK tarafın
dan tehdit edildiği 
biliniyordu.

Gazetecilerin soru
larını cevaplayan AK 
Parti Genel Başkan 
yardımcısı Hüseyin 
Çelik, "Hakkari İl 
Başkanımız, dün 
Çukurca taraflarına 
gitmiş.
Kendisinden haber 
alınamıyor.
Arabası üzerinde 
anahtarı olduğu 
halde bulunmuş. 
Ancak kendisinin 
kaçırılıp kaçılmadığı 
henüz bilinmiyor. 
Konuyla ilgili dev 
letin ilgili birimleri 
gerekli araştırmaları 
yapıyor" dedi.

KAYIP
Aşağıda cinsi ile seri ve sıra numaralı 
belirtilen resmi evraklarım kaybolmuş 
tur. Hükümsüzdür.

Nazım AYDIN
Türü________________ Sıra Nö i
Sevk İrsaliyesi Seri A 24351-24450
Sevk İrsaliyesi Seri A 5001-5100
Fatura Seri A 32951-33200
Sevk İrsaliyesi Seri A 8551-8800

Kayıp
0809 Nolu Ehliyetimi kaybettim. 

Hükümsüzdür.

Mustafa AL BAR

Gemlik™
ttııiriı iıi tiııiı ilmi tııniıi

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Mutlu Anlar için 
Bizi Seçin

DüŞün SALONUMUZ 1000 KİŞİLİKTİR
Nişan .............
Sünnet YENİLENEN YÜZÜMÜZLE
Özel Günler KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞI

DUGUN SALONU
UMURBEY ÇOK AMAÇLI

Toplantı 
Kokteyl

ve 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

MATBAACILIK ■ REKLAMCILIK - ORGANİZASYON VE TANITIM

V CİLT 1ŞLGAI

DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA..
TÜRKİYE'NİN EN UYGUN VE KALİTELİ

DAVETİYE BİZİM ISIMIZ
EN GUZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR

fi® felons
,/S€VK IRSAUYCSI DUGUN & NİŞAN

İstiklal Cad. Bora 5ok. 5tûdyo Prestij yanı

No: 5/ B Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

J TAŞIMA İRSALİYCSİ SLINNCT AÇILIŞ 
V KARTVİZİT & KAŞ€ ,/ ORGANİZASYON
V HCDİYCÜK €ŞYfl 

✓ KATALOG
^PLAKCT&KUPA
•ZDCRGİ, KİTAP
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CHP’li İnce den Erdoğan’a ince soru
Başkanvekili 
Muharrem İnce, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın, 
birisi 60 aylık, diğeri 
69 aylık iki torunun 
bulunduğunu, kanu 
na göre her iki 
çocuğun da okula 
başlaması gerektiği
ni belirtti. 
İnce, yaptığı yazılı 
açıklamada, Başba 
kan'ın bir televizyon 
kanalında eğitimin 
sorunlarıyla ilgili 
bazı açıklamalarda 
bulunduğunu hatır
lattı. Başbakan 
Erdoğan'ın “Bu 66 
ay meselesinde 
gidip rapor alanları 
ben evlatlarına 
ihanetle vasıflandın 
yorum. Niye? 'Benim 
evladım geri 
zekalıdır' diyor. Yani 
iki ay mı senin 
evladını iyi noktaya 
getirecek?” dediğini

belirten İnce, şöyle 
devam etti:
"Bu sözleri söyler 
ken insan biraz 
utanır, arlanır, ayna
da kendine bakar, 
ben de babayım der, 
empati yapar. Nedir 
bunların dertleri di 
ye anlamaya çalışır. 
Oysa gözlerinizi, 
kalbinizi ruhunuzu, 
insana, insanlığa 
kapatmış durum
dasınız. Kulağınıza 
üflenmiş sözlerle 
hareket ediyorsu 
nuz. Öyle olduğu 
içindir ki halka da 
yanlış bilgi veriyor
sun, onları aldatıyor
sun.”
İnce, geçmişte okula 
başlama yaşının 72 
ayını doldurma şartı
na bağlı olduğunu, o 
eğitim döneminde 
Aralık ayına kadar 72 
dolduracak olan
ların, velilerinin iste

ği ve okuldaki 
komisyonun uygun 
bulmasıyla okula 
başlamasına izin 
verildiğini ifade etti. 
Yeni uygulamanın, 
bununla hiçbir 
ilgisinin olmadığını 
ileri süren İnce, şu 
görüşleri savundu: 
“Oysa sizin uygula
manız zorunluluk 
içermektedir. Siz 
kanunla '60. ayını 
dolduranlar okula 
başlar* dediniz. Yani 

5 yaşındaki çocuk
ları okula başlatma 
yı zorunlu hale getir
diniz. Çıkardığınız 
kanunu uygulama
mak için genelge 
yayınlayıp, genel
geyle kanun hük
münü 66 aya 
çıkardınız. Kanunu, 
genelge ile değişti 
ren bir akılın yönet
tiği ülkede vatanda 
şın söylediklerinin 
bir hükmü yoktur.
Orada elbette 

demokrasiden, 
yasamanın gücün
den bahsedilemez. 
Bir çocuğun 
pedagojik açıdan 
yeterliliği, ya da biz 
eğitimcilerin okul 
olgunluğu dediği 
durumun tespiti dok
torla, hastane yoluy
la yapılıyorsa ve bu 
uygulamayı Milli 
Eğitim Bakanlığı 
talep etmiş ise bu 
kararı alanların 
zihinsel faaliyet
lerinin yerinde olup 
olmadığının tespiti 
gerekir. O nedenle 
doktorlara çağrıda 
bulunuyorum. Size 
velileri yönlendiren
leri, çocuklar için 
vereceğiniz karar 
aşamasında lütfen 
çağırınız.”

"TORUNUNUZ 
OKULA 
GİDECEK Mİ"

Başbakan 
Erdoğan'ın, birisi 60, 
diğeri ise 69 aylık iki 
torun sahibi 
olduğunu belirten 
İnce, “Kanuna göre 
her iki çocuğun da 
okula başlaması 
gerekir. Kanun 
hükümlerini yürür
lükten kaldıran 
genelgeye göre ise, 
69 aylık olan toru
nun okula başlaması 
gerekir. Kendisine 
soruyoruz, kendi 
torunu otomatik kay
dının yapıldığı 
okula devam 
edecek midir? 
Yoksa, tedavi 
olurken kendi 
çıkardığı Tam 
Gün Yasasına 
uymadığı gibi, 
torunu için 
özel bir çözüm 
mü bulacaktır?” 
diye sordu.

Erdoğan,'Terörle mücadele devam edecek"
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Beytüşşebap'ta 10 
askerin şehit 
olması nedeniyle 
Genelkur may 
Başkanı Örge neral 
Necdet Özel'e 
başsağlığı mesajı 
gönderdi.

"TERÖRLE 
MÜCADELE DEVAM 
EDECEK" 
Mesajında 10 
askerin şehadetini 
ve 7 güvenlik 
görevlisinin yara
landığını derin bir 
teessürle 
öğrendiğini belirten 
Erdoğan, “Şunu 
herkesin bilmesini 
isterim ki, Türkiye 
Cumhuriyeti, mil
letiyle ve devletiyle, 
terörle mücadeleye

kararlılıkla devam 
edecektir" dedi. 
Erdoğan’ın mesajı 
şöyle:"Şırnak'ın 
Beytüşşebap 
ilçesinde dün gece 
meydana gelen 
çatışmada 10 
askerimizin 
şehadetini ve 7 
güvenlik görevlim
izin yaralandığını 
derin bir teessürle 
öğrendim. Vatanları 
uğruna şehit düşen 
askerlerimize 
Allah'tan rahmet, 
ailelerine, yakınları
na ve aziz mil
letimize sabır, 
yaralılarımıza da 
acil şifalar diliyo
rum. Şunu herkesin 
bilmesini isterim ki, 
Türkiye 
Cumhuriyeti, mil
letiyle ve devletiyle,

terörle mücadeleye edecektir, 
kararlılıkla devam "ULUSLARARASI

KARANLIK 
ÇEVRELER"

Uluslararası karan
lık çevrelerin kuk
lası haline gelen 
terör örgütü, hangi 
kalleş çe tahrike, 
hangi namert 
senaryoya sarılırsa 
sarılsın, millet 
olarak bizler, bu 
canilerin hedefler
ine ulaşmalarına 
asla müsaade 
etmeyeceğiz. Bu 
alçakça saldırılar 
karşısında milletçe 
sağduyu ve 
metanetimizi de 
sabırla muhafaza 
edeceğiz. 
Hainlerin, millet 
olarak bizleri öfke 
ve nefrete 
sevketme tuzakları 
na asla düşmeye

ceğiz. Şehitlerimize 
rahmet, kederli 
ailelerine, mil
letimize ve de sizin 
şahsınızda Türk 
Silahlı 
Kuvvetlerimizin tüm 
mensuplarına sabır 
ve başsağlığı diliyo
rum"

GENELKURMAY 
BAŞKANIYLA 
GÖRÜŞTÜ

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve 
Genelkurmay 
Başkanı Necdet 
Özel, Başbakanlık 
Merkez Bina'da 3 
saat süren bir 
görüşme gerçek
leştirdi.
Görüşmenin ardın
dan bir açıkla- 
mayapılmadı.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

l_ER AUANS
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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İznik Gölünde prina balığı yabalandı
İznik Gölü'nde 
Orhangazili bir balıkçı 
tarafından pirana 
balığı yakalandı. 
Balığın göle 
akvaryumda 
yetiştiren bir kişi 
tarafından atıldığı 
tahmin ediliyor. 
Orhangazi'de yak
laşık 20 yıldır 
balıkçılık yapan 
Cemil Kızmaz'ın, 
önceki gün İznik 
Gölü'ne attığı ağına 
pirana balığı takıldı. 
İlk kez gördüğü 
balığın pirana 
olduğunu öğrenince 
şoke olan Kızmaz,

daha sonra bu balığı ye başladı, 
tezgahında sergileme Müşterisinin çıkması

halinde balığı sata
cağını söyleyen 
Kızmaz, pirananın 
İznik Gölü'ne 
akvaryumda 
yetiştiren bir kişi 
tarafından bırakılmış 
olabileceğini sözleri 
ne ekledi.
Bursa'nın İznik İlçesi 
sınırlarında bulunan 
ve yüz ölçümü 298 
kilometrekare olan 
İznik Gölü'nün 
genişliği 11 kilometre 
uzunluğu ise 32 kilo
metre. İznik 
Gölü'nün derinliği 
65 metreye kadar 
ulaşıyor.

SATILIK VİLLA
MANASTIR HAS 
VİLLALARINDA 
140 M2 DENİZ 

MANZARALI, MÜSTAKİL, 
BAHÇELİ, KULLANIMA 

HAZIR, UYGUN FİYATLA 
SAHİBİNDEN SATILIK VİLLA

Müracaat Tel: 
0542 312 74 72

ELEMMUaRAMHIYOR
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

■ MİIİIEI
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

ELEMflNABANIYOR
MANASTIR’DA 

DOĞALGAZLİ SİTEDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

SİTE GÖREVLİSİ
ARANIYOR

Müracaat Tel j 
05414274380 
05354374502

ELEMAN
TURŞU VE ZEYTİN 

SEKTÖRÜNDE 
ÇALIŞACAK DENEYİMLİ 

GIDA MÜHENDİSİ VE 
GIDA TEKNİKERLERİ 

ve ZEYTİN ÜRETİM İŞİNDE 
ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 

BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur.

GÜNGÖR ZEYTİNCİLİK
Tel: 51414 53 

514 88 97

ELEMAN nBftNIYOR
FİRMAMIZDA 

900 TL MAAŞ + SİGORTA 
İLE ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ 
. GARSON ARANIYOR 
GÖLYAKA ET MANGAL 

İZNİK YOLU ÜZERİ
Müracaat Tel

587 70 82 
0 535 717 14 25

ELEMANABANIYOB
GEMLİK’TE İKAMET 

EDEN 
EHLİYETLİ LODER VE 

EKSKAVATÖR 
OPERATÖRÜ 

ALINACAKTIR

Müracaat Tel 
05322750007
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Ağustos ftııı İhracat re 
Entlasyon Rakamı an

Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası (BTSO) 
Başkanı Celal 
Sönmez, bu yılın geri 
kalan bölümünde 
enflas yonun lehine 
çalışan işlenmemiş 
gıda ve enerji fiyat
larının Ağustos ayın
da ters etki yaptığını 
söyledi. '"7 ’ ” 
Geçen ay tüketici fiy
atlarının yüzde 0.23 
olan piyasa beklen
tisinin aksine yüzde 
0.56 olarak gerçek
leştiğini belirten 
Sönmez, "Bu sonuç
ta, aylık enflasyona 
eşit şekilde yüzde 
0.4'er puan katkı 
yapan gıda ve akar 
yakıt fiyatları etkili

GÜLER AJANS
İstiklal

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

G 
E

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.

110
155
156

513 10 55

UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme
Statyum
O rm.Böl.Şef.

186
513 45 03
514 00 95
513 12 86

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslanm Polis Karakolu 513 18 79 Milli Eğt. Md. 513 11 74 Dinlenme Tes. 513 23 94

ta Gar. Kom. 51312 06 Halk Kütüphane . 513 13 53 VAPUR - FERİBOT
BM KAYMAKAMLIK Askerlik Şb. 513 10 57

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

Kaymakamlık 
C.Savcılığı

513 10 51 Karayolları 513 13 08

i 513 10 53
513 29 54
513 10 28

Liman Baş. 
Mal Müd.

513 11 33
513 10 951 C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd. Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64

OTOBÜS

K ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00

R
Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
UCTDn Ali

Otobüs Terminali (18 Hat )

Aydın Turizm 
Süzer Turizm 
Kanberoğlu-Esadaş 
Anıtur
Kamil Koç

513 20 77
512 10 72
514 45 49
514 47 71
512 01 63

Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md.

524 85 86
513 10 92 DAĞITICILAR

E ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
lJ.il. -ı» ah

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

nam s-yısn«ı ıtıuv
İŞ-KUR 513 71 66

Fİ Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29

BELEDİYE
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59

Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68 513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32
514 57 96

Habaşgaz 513 45 46

E I Tomokay Tomografi 
Uzmanlar Tıp Mrk.

513 65 29
514 80 88

Santral 
Başkanlık Yeni Likitgaz 513 65 00

BP Gaz 514 59 81
TAKSİLER

Zabıta 
BUSKİ Bütünler Likitgaz 513 80 00

Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00R I Körfez Taksi 

Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 23 25
513 45 21-182
513 45 21-111 

Yalnız 185
Akcan Petrol 513 10 79
MAft-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

oldu." dedi.
Tüketici fiyatlarındaki 
bu gelişmeye karşın 
üretici fiyatları 
endeksinin (ÜFE) 
yüzde 0.6 olan bek
lentinin aksine yüzde 
0.26 geldiğinin altını 
çizen Sönmez, şunları 
kaydetti: "Ağustos 

~\sonu itibariyle TÜFE 
yüzde 9.1'den yüzde 
8.9'a indi. ÜFE ise 
yüzde 6.1'den yüzde r 

' 4.6'ya geriledi.
TÜFE ile ÜFE arasın
daki makasın açıl
ması, bize enflasy
onun 2007 ve 2009 
yıllarındaki seyrini 
çağrıştırıyor. İç tale 
bin zayıf seyri, petrol 
ve tarımsal emtia fiy

atlarındaki gelişmeler, 
yılın geri kalanında 
enflasyonun seyrini 
belirleyecek. Merkez 
Bankası'nın ayağını 
frenden çekmeye 
başlamasının etkisini 
de yılın son aylarına 
doğru izliyor olacağız. 
Gelişmeler, enflasyon 
hedefini aşağı yönlü 
revize eden Merkez 
Bankası'nın öngörü 
sünde isabet sağlaya
cağına işa ret ediyor. 
Ancak Maliye' nin, 
zorlanan bütçe denge 
sini tutturmak için 
yapa cağı herhangi 
bir vergi artışı, hedef 
ten ciddi bir 
sapmaya 
yol açabilir."

Bursa Sanayicileri 
ve İşadamları 
Derneği (BUSİAD) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Oya 
Coşkunöz Yöney, 
"Son zamanlarda 
petrol fiyatlarında 
gözlenen artış, glob
al emtia fiyatlarında
ki yukarı yon, 
dövizin hareketi, 
enflasyonun bir 
miktar beklenenin 
üzerinde çıkmasına 
sebep oldu" dedi. 
Yöney, ağustos ayı 
ihracat ve enflasyon 
rakamlarına ilişkin 
yaptığı yazılı açıkla
mada, Türkiye İsta
tistik Kurumu (TÜİK) 
tarafından açıklanan 
rakamlara göre, 
ağustos ayında tüke 
tici fiyatlarının hafif 
de olsa çıkış göster
diğini belirtti.
Tarım sektörü ile 
ilgili olarak kısa, 
orta ve uzun vadeli 

GemllkWez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI : 4363 
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)

önlemler alınması 
gerektiğini ifade 
eden Yöney, önlem 
alınmaması halinde 
yakın bir gelecekte 
açlık tehlikesi ile 
karşı karşıya kahn- 
abileceğini kaydetti. 
Yöney, İstanbul 
Sanayi Odası'nın 
"Türkiye'nin 2Öİİ 
yılı 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu 
Raporu"ndaki kar
lılık rakamlarının, 
bir yıl önceye göre 
endişe verici bir 
düşüş gösterdiğini 
belirterek, bu 
düşüşün sonuç 
larının, gelecek yıl 
kurumlar vergisi 
gelirlerine menfi 
olarak yansıya
cağını bildirdi.
"Son zamanlarda 
petrol fiyatlarında 
gözlenen artış, glob
al emtia fiyatlarında
ki yukarı yön, 
dövizin hareketi, 

enflasyonun bir 
miktar beklenenin 
üzerinde çıkmasına 
sebep oldu" ifadesi
ni kullanan Yöney, 
şunları kaydetti: 
"Ekonomi Bakam' 
nın yaptığı açıkla
mada ilk sekiz aylık 
ihracatın, 98 milyar 
dolar olduğu, itha
latın ihracatı karşıla
ma oranının yüzde 
62'ler seviyesinde, 
cari açık ve dış 
ticaret açığının da 
olumlu seyir 
gösterdiği belir
tilmekte. G 
lobal pazardaki 
olumsuzluk sürmek
te. Bunu, son iki 
ayda otomotiv 
sektö ründe 
yaşadığımız yüzde 
30'luk düşüşle 
gördük. 
Rehavete asla 
kapılmamamız 
gerekiyor."

ıııMııMi
VENÜS SİNEMASI 
İNANILMAZ 
ÖRÜMCEK 

ADAM:11:30-14:00- 
16:30-21:30

BUZ DEVRİ 4:12:00- 
14:00-16:00 
ATM:22:00

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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Gazetemiz yazarı 
Emekli öğretmen 
Erhan İzgi’nin oğlu 
Gönenç, yaşamını 
Bilnur Özgür ile bir
leştirdi.
Emel ve Erhan İzgi 
çiftinin ev 
sahipliğinde 
geçtiğimiz cumartesi 
günü Bursa Merinos 
Nikah salounda 
seçkin konukların 
katıldığı evlenme 
töreniyle iki genç 

yaşamlarını 
birleştirdi.
Nikah memurunun 
çapraz sorularına 
doğru yanıtlar veren 
gençler, nikahtan 
sonra Merinos 
Bahçesinde kutla
maları kabul ettiler. 
Nikah Salonunu 
dolduran kız ve 
erkek tarafları, 
evlilik imzalarının 
atılmasından sonra 
genç çifti dakikalar

ca alkışladılar. 
Nikah sırasında ve 
sonrasında Emel ve 
E^han İzgi çifti 
konuklarını yalnız 
bırakmadılar. 
Nikahtan sonra, 
Umurbey Aytepe 
Restaurat’ta Ezgi ve 
Özgür ailelerinin 
yakınlarına verilen 
yemekle, evlilik 
birlikteliği mutlu bir 
sonla 
pekiştirildi.

SW Me geç gelen bayram
Dünyanın en kaliteli 
inciri kabul edilen 
Bursa siyah incirinin 
bayram öncesi 
düşen fiyatı yeniden 
yükselmeye başladı. 
Uzun raf ömrü, iri ve 
gösterişli dış görün
tüsü, tatlı ve sulu 
yapısıyla dünyanın 
en kaliteli inciri 
kabul edilen Bursa 
siyah incirinin 
bayram öncesi 
düşen fiyatı yeniden 
yükselmeye başladı. 
İncirde ihracat 17 
Ağustos'ta başlar 
ken Ramazan 
Bayramı'nda piyasa
da daralma kaydedil
di. Sıcak hava nede 
niyle hızla olgun
laşan inciri toplaya
cak işçinin bulunma-

ması da fiyatı iyice 
düşürdü.Bayram 
öncesi hem iç pazar
da hem de ihracatta

masıyla incir fiyatı 
yükselişe geçti. 
BursaZiraat Odası 
Başkanı Sabri
Akçalar, AA 
drıui^birine yaptığı 

^açıklamada, hasadın 
<?ve ihracatın 

yaşanan durgunluk 
bayram sonrası, 
hareketlendi. Talebin 
de yeteri kadaj^ft^

başladığı ilk gün
lerde tarlada 3 liraya 
alıcı bulan incirin 
fiyatının aniden yarı 
yarıya düştüğünü 
söyledi.

Akçalar» bayramdan 
sonrafiyatların 
artışa geçmesiyle 
üreticilerin adeta 
. oniden bayram 

kıpmaya başladığını 
belirterek, "Fiyat, 
bayramın hemen 
ardından 2 liraya 
çıktı. Şu anda bu 
fiyat gayet iyi.
Çiftçiler üründen de 
fiyatlardan da mem
nun. Ayrıca 
piyasanın durumu 
fiyatların daha da 
yukarı çıkacağını 
gösteriyor" dedi.

Ulııılahaz aylannda da 
turizme açılacaH

Türkiye'nin en büyük ve önde gelen kış 
ve doğa sporları merkezlerinden olan 
Uludağ'ın yalnız kışın değil, yaz aylarında 
da turizme katkı sağlaması için başlatılan 
alt yapı çalışmaları hız kesmeden devam 
ediyor.
Türkiye'nin önemli turizm değerlerinden 
olan ancak, sadece kışın faydalanılabilen 
Uludağ'ın yılın 12 ayı değerlendirilmesi 
için dört koldan çalışılıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve 
Orman Bakanlığı tarafından ortaklaşa 
yürütülen çalışmalar kapsamında oteller 
bölgesinde bu yazın başında başlatılan 
alt yapı çalışmalarının önümüzdeki yaza 
yetiştirilmesi hedefleniyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, manastırından kayak merke- 

। zlerine pek çok özelliği, güzelliği ve 
birikimi olan Uludağ'ın 12 ay aktif olması 
için çalıştıklarını söyledi.
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ÖZEL Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

■sİ? 1 2002

H

S.? »SIS

■ MM»»
‘Aykent ile hedeflerinize doğru

Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır 
ve çözer, planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, 

evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda 

özveri ile çalışır, vefakardır, dostlarını asla unutmaz, 
sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, 

kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır. 
Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, engel 

tanımaz, "BAŞARACAĞIM" der ve başarır.

■4—5 Yaş 
Ana Sınıfı 
d .Sınıf 
Z.Sınıf 
3.Sınrf 
4-.Sıntf 
S.Sınıf

7. Sınıf 
©.Sınıf

5.950 TL
6.200TL ■
7.500 TL
5.500TL
5.500 TL
5.500TL
5.500 TL
Ö.ÖOOTL
5.500TL
S.6OOTL

ÜCRETE EGITİM-ÖĞRETİM, YEMEK, SERVİS w KOV DAHİLDİR

Gemlik Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: o 224 SİS SO 84 Gemlik 
www.aykentilkogretlm.kix.tr
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Oıiaııeıli Uzmanı 
Evinde Olii Bulunüıı
Bursa'da özel bir hastanede 
görevli ortopedi uzmanı Dr. Vural 
Akkoç, evinde ölü bulundu. 
Haberi sayfa 3’de

Gemlik Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantıları başladı. Dün, Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz’ın çağrısı üzerine bir aylık tatilden 
sonra toplanan Gemlik Belediye Meclisi’nde gündemde bulunan genelde imarla ilgili konular görü şüldü. Haberi sayfa 2’de

Meclis, tatil 
rehavetinden çıktı

Gemlik Belediye Meclisi bir aylık 
tatilden sonra işbaşı yaptı dün.

Toplantıya, meclisin Brütüsü Bülent 
Dalkılıç ve Ayfer Ağırbaş katılmadı.

Tatilleri sürüyor herhalde...
Brütüs zaten bir geliyor, bir gelmiyor.
Eğrelti gelin gibi meclis üyemiz 

mübarek...
Bir aylık tatil iyi gelmiş ki, çok yüklü 

bir gündem vardı dün.
Daire Başkanlarından gelen istemlerin 

neredeyse tümü ilgili komisyonlara 
havale edildi.

Terma kaplıcası hariç.. Devamı 4’de

lam 
fırtınası1 
geliyor

Bütçedeki bozulma 
için ne tür tedbirler 
alınacağı 2013 yılı 
bütçe çalışmaları ile 
netleşecek.
Bütçe tasarısı 17 
Ekim’de Meclis’e 
sunuluncaya kadar 
bozulmanın nasıl 
giderileceğine 
yönelik çalışmalar 
yapılacak.
Haberi sayfa 9’da

Kaymakam okul 
müflürleri ile tanıştı 
İlçemize yeni 
atanan Kaymakam 
Cahit Işık, dün saat 
14.oo’de 
Kaymakamlık 
Toplantı Salonu’n 
da ilçemizde bulu
nan okulların mü 
dürleri ile biraraya 
gelerek tanıştı. 
Haberi sayfa 4’de

Bursa'da kendisini hakim olarak tanıtan bir 
kişi vatandaşı dolandırmak istedi. Vatan 
daş, karakola numarayı vererek bulun
masını istedi. Haberi sayfa 3’de

Mas 
Üniversitesi 
YeniStrateji 

ftrıyor
Uludağ Üniver
sitesi, yeni vakıf 
ve devlet üniver- 
sitele rinin açılma 
sının ardından, 
değişen konjonk
türe adapte ol 
mak amacıyla 
yeni strateji ara 
yışlarına girişti. 
Uludağ Üniver
sitesi, 2014-2018 
Dönemi Stratejik 
Plan çalışmalarını 
başlattı. Syf 7’de

http://www.aykentilkogretlm.kix.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Mecliste Terme Kanlıcası «e cami yeri tartışması
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Eylül ayı 
toplantıları başladı. 
Dün, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın çağrısı 
üzerine bir aylık 
tatilden sonra 
toplanan Gemlik 
Belediye Meclisi’n 
de gündemde bulu
nan genelde imarla 
ilgili konular görü 
şüldü.
Eski Meclis tutana 
ğının okunarak 
kabul edilmesinden 
sonra gündemdeki 
maddelerin görüşül 
meşine geçildi. 
Daire Müdürlükle 
rinden gelen istem
lerin 16. maddesin 
de Büyükşehir 
Belediyesi’nce 
Terme Kaplıcası’nın 
bulunduğu yere 
ilçemize yapılmak 
istenen yüzme 
havuzu konusunda 
belediye başkanlığı
na protokolyapma 
yetkisi verilmesi 
istemi, tartışmalara 
neden oldu.
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Terme 
Kaplıcası’nın 5-6 yıl 
boş kaldığını, şimdi 
ise suyunun boşa 
aktığına dikkat 
çekerek, Büyükşehir 
Belediye Başkanının 
buraya yüzme 
Havuzu yapmak 
istediğini, burada 
halkın termal 
hastalıklarını tedavi 
ettirebileceği gibi, 
günübirlik de kul
lanabileceğini 
söyledi.
MHP Grup sözcüsü 
Suat Laçinok, 
Meclis 
Başkanlığı’na yazılı 
bir önerge sunarak 
söz istedi.
Laçinok’un 
önergesinde 
ilçemizin Termal 
kaynaklı sular 
yönünden zengin 
olduğunu, Gemlik 
Termal Tesisi’nin 
yapılan analizinde 
suyunun romatizma! 
hastalıklara, trav- 
matik hastalıkların 
tedavisine, ameliyat 
sonrası psoriasis ve 
dermatik cilt 
hastalıklarına, 
nörolojik hastalık

dedi.ların tedavisine iyi 
geldiğini, bu alana 
yüzme havuzu değil, 
Termal Kaplıca ve 
Rehabilitasyon 
Merkezi açılmasını 
istedi.
Laçinok, Belediye 
Başkanvekilinin 
yüzme havuzu 
talebini geri 
çekmesini isterken, 
bunun hukuksal 
yanlışları hakkında 
meclis üyelerine 
geniş bilgi verdi. 
Bu arada, sözünü 
kesen Belediye 
Başkanvekili Yılmaz 
ile de kısa tartış
malara girdi.
Hazırlanmak istenen 
protokolün açık ve 
net olmadığını 
belirtti.

ERSOY BASINDAN 
ÖĞRENDİK 
CHP Grup Başkanı 
Necdet Ersoy ise 
yaptığı konuşmada, 
Büyükşehir 
Belediye Başkanının 
Termal Otel 
Tesisleri’nin bulun
duğu yere yüzme 
havuzu yapmak 
istediği haberini 
meclis üyesi olarak 
basından duyduk
larını belirterek, 
şunları söyledi: 
“Bu konuda daha 
önce alınmış meclis 
kararı var. Buraya 
yapılmak istenen bir 
Termal Tesis Projesi 
bulunuyor. Bu proje 
2 kez ihaleye çıktı. 
Bunun devamını 
getirmeniz gerekir
di. Bu isteminizi bu 
haliyle kabul etme 
miz mümkün değil. 
Ortada proje yok.

Projeyi görmemiz 
gerekiyor.
Ne yapılacağını 
görmemiz gerekir. 
Ben yaptım oldu 
mantığıyla bu işin 
de yapıldığım görü 
yoruz. Meydan pro
jesinde de, Çarşı 
Deresi’nin açılma 
sında da aynı man
tık işletildi.
CHP olarak, projeyi 
görmeden bu konu
da başkanlığa yetki 
vermeyeceğiz. ” 
dedi.
Belediye 
Başkanvekili 
Yılmaz, üç parti 
temsilcilerinden 
oluşan bir 
komisyon kurularak 
konunun görüşül 
meşini istedi.
Daha sonra, Fen 
İşleri Müdürlüğü’ne 
2 adet çift kabinli 
kamyonet alınması 
karara bağlandı. 
Yeni yapılacak 
kapalı pazar yer
lerinin yönet
meliğinin değişmesi 
nedeniyle bu konu
da 10 kişilik korniş 
yon kurulduğunu, 
korniş yonun düzen
li çalıştığı belirtildi. 
Çalışmalar, Belediye 
Meclisi’nin bilgisine 
sunulacak.
Daha sonra, Komis 
yonlardan gelen 
raporlar ele alındı. 
Hamidiye 
Mahallesi’nde bulu
nan 66 Nolu 
Taşıyıcılar 
Kooperatifi’nin 
bulunduğu yerin 
yanında daha önce 
belediye tarafından 
vatandaşlardan 
Belediye Sosyal 

donanım alanı 
olarak kamu
laştırılan yere cami 
yapımı da tartış
malara neden oldu. 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, bölgede 
bulunan yerleşim 
alanlarına yakın 
caminin bulun
madığını, vatan
daşların ibadet yeri 
istediğini söyledi. 
CHP Gurup 
Sözcüsü Necdet 
Ersoy, kamu
laştırılan alanların 
amaçları dışında 
kullanılmasının 
yasal ve yönetmelik
ler açısından sakın
calı oldu ğuna 
dikkat çekerek, 
“Kimse cami yapıl
masına karşı değil. 
Kendi kendimizi 
sıkıntıya sokma 
yalım. Yine müfettiş
lerin karşısına çık
mayalım. İllallah 
dedim ben bu işler
den. Ancak, kamu
laştırılan alanın 
dışında bir yer 
bulunmasının 
gerektiğine 
inanıyoruz.” 
dedi.
MHP Grup Sözcüsü 
Suat Laçinok’da, 
kamulaştırma amacı 
dışında tesis yapıla
mayacağını belirtti. 
Yapılan oylamada, 
CHP grubu 
çekimser kalırken, 
MHP “red” oyun 
verdi. AKP’li üyeler
den Fevzi Ayyıldız 
da korniş yon 
raporu yönünde 
“red” oyu verdi. 
“Biz OsmanlIyız, 
söz ağızdan çıkar” 

DÖRTYOL 
KAVŞAĞI 
Daha sonra 
Başkanlık divanına 
verilen önergeler 
okundu.
CHP’li Cemil Kurt 3 
adete önerge verdi. 
Başkan Yılmaz, bun
lara dâhâ sonra 
cevap vereceğini 
söyledi.
CHP’li üye Fikret 
Çolakoğlu, Atatürk 
Büstünün temizlen
mesini, spot lamba 
ile ışıklandırılması 
ve yenilenmesini 
istedi. Çolakoğlu, 
Yerleşke’den çıkan 
öğrencilerin kul
lanacağı kıyı yolunu 
karşıya bağlayan 
köprü hakkında 
açıklama istedi. 
Başkanvekili 
Yılmaz, köprü 
ihalesinin 
yapıldığını, işi alan 
müteahhidin 80’lik 
kazık bulamadığım, 
bulunmasından son 
ra köprü inşaatının 
başlayacağını söyle
di.
Daha sonra, Arna 
vutluk Kuruca ilçe 
sinden gelen kardeş 
şehir olma istemi 
üzerine incelemeye 
giden AKP’li Turhan 
Alkış ve Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik izlenimlerini 
anlattı.
CHP Grup sözcüsü 
Necdet Ersoy yeni 
den söz adı.
Bir süre önce Dört 
yol kavşağında bü 
yük bir kaza yaşan 
dığını, basının 
“ucuz atlattık” 

başlığı attı ğına 
dikkat çekerek, 
“2006-09 yılları ara 
sında Dörtyol Kavşa 
ğı’nda 235 kaza 
meydana gelmiş. 
177 araçta hasar, 
110 yaralı 6 kişi de 
ölmüş. Buraya 
yapılması gereken 
yaya üst geçidi 
değil, araçların tran
sit ge çebileceği bir 
geçidin yapılmasıy
dı. Büyükşehir Bele 
diyesi bu projeyi 
değiştirmeli sağlıklı, 
daha kalıcı ve kaza 
lan önleyici önlem
ler alınmasını istiyo 
ruz” dedi.
Bu arada Halitpaşa 
Mahallesi’nde evinin 
alt katları kamulaş 
tınlan ve evi harabe 
ye dönen üst kat 
maliki Mürvet 
Aktaş’ın meclis 
salonunda söz 
istemişi üzerine 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz, 
“Çıkarın bunu 
dışarı” dedi.
Kadın ise 
Yılmaz’a “Allah 
sana bildiğini 
yapsın” dedi. 
Kadın, karga tulum
ba salondan ite- 
kaka dışarı atıldı. 
CHPli Ersoy, daha 
sonra belediyenin 
sattığı 60 dönüm 
arsanın meclis 
kararı olmadan 
satıldığını, encü
menin böyle bir 
yetkisinin bulun
madığını belirterek, 
“50-60 dönümlük 
yeri satarken 
meclisi dışladınız. 2 
araç alırken 
belediye meclisin
den karar çıkartıyor
sunuz, arsa satışını 
meclisten kaçırıyor
sunuz. Yasasının 
18. madde e ben
dine ve 34. mad
denin encümenin 
yetkililerini belirtil
erken encümenin 
böyle bir görevinin 
olmadığı açıktır. ” 
dedi.
Ersoy, bu 
konunun takipçisi 
olacaklarını 
söyledi.
Meclis önümüzdeki 
hafta Salı günü saat 
16.oo da yeniden 
toplanacak.
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0 rtopedi Uzmanı hinde Olıi Bulundu İhsanca
Bursa'da özel bir 
hastanede görevli 
ortopedi uzmanı Dr. 
Vural Akkoç, evinde 
ölü bulundu.
Dün öğleden sonra 
çalıştığı hastaneden 
çıkmasının ardından 
bir daha kendisin
den haber alına
mayan Dr. Vural 
Akkoç'un (65) hekim 
arkadaşları, 
öğle saatlerinde 
Cumhuriyet 
Mahallesi Damla 
Sokak'taki evine 
geldi. Doktorun 
evini temizleyen

TT

Kuntrolten CHan Oiımolıil Tatla Mti: 1 Bili
Bursa'da, 
sürücünün direksi 
yon hakimiyetini 
kaybetmesiyle kon
trolden çıkan oto
mobil takla attı. 
Kazada bir kişi 
hayatını kaybetti. 
Kazadan yaralı 
olarak kurtulan 
genç, arkadaşının 
öldüğünü ailesine 
telefonla verdi. 
Kaza, saat 00.30 
sıralarında Gökdere 
Bulvarı'nda mey
dana geldi. Osman 
Berkan Bayram (20), 
Emirhan A.(20) ve 
Salih D. (20), 16 R 
7202 plakalı otomo-

Dolandırıcının Oyununu Vatandaş Yutmadı
Bursa'da kendisini 
hakim olarak 
tanıtan bir kişi 
vatandaşı dolandır
mak istedi. Ancak 
daha önce bu tür 
dolandırıcılık 
olaylarını duyan 
vatandaş dolandın 
cinin bu oyununu

TT

"9 Aylık Bebeğe Verilen Şurup Öldürdü"
Önceki gün rahatsız 
lanarak getirildiği 
İnegöl Devlet Hasta 
nesi acil servisinden 
şurup verilerek evi 
ne gönderilen ve 
aynı gün yeniden 
getirildiği h? tanede 
hayatını kaybeden 9 
aylık Umut bebeğin 
cenazesi kesin ölüm

Akkoç’un cansız 
bedeniyle karşılaştı. 
Kitap okuduğu çalış
ma masasının üze

kadından anahtarı 
alan mesai 
arkadaşları, içeriye 
girdiklerinde Dr.

bil ile yemeğe çıktı. 
Yemek sonrası 
gençler Osman 
Berkan Bayram'ın 
kullandığı 16 R 7202 
plakalı otomobille 
evlerine dönüşe 
geçti. Gökdere 

yutmadı. Merkez 
Nilüfer ilçesi Cum 
huriyet Mahalle 
si'nde ikamet eden 
N.M.'yi kimliği belir
siz bir kişi aradı ve 
kendisini hakim 
olarak tanıttı.
N.M.'nin bankadaki 
hesaplarının PKK 

nedeninin belirlen
mesi için Bursa Adli 
Tıp Kurumu'na gön
derilirken, konuyla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı. Sabah 
saatlerinde rahatsı
zlanan 9 aylık Umut 
Polat, yüksek ateş 
şikayeti ile ailesi 
tarafından İnegöl 

Bulvan'na geldik
lerinde virajı ala
mayan otomobil, 
sürücünün direksi 
yon hakimiyetini 
kaybetmesiyle 
bariyerlere çarptı. 
Çarpmanın etkisi ile 

terör örgütü tarafın
dan boşaltıldığını 
söyleyen sözde 
hakim karşısındaki 
vatandaştan para 
istedi. Ancak daha 
önce bu tür dolan 
dincilik olaylarına 
şahit olduğunu 
söyleyen vatandaş

Devlet Hastanesi 
acil servisine getiril
di. Acil servisteki 
tedavinin ardından 
evine gönderilen 
bebeğe ilaç yazıldı. 
Ancak yazılan ilaç 
lan verdikten sonra 
çocuğun kulak 
arkasında morluklar 
oluştuğunu gören 

rine yığılan 
Akkoç'un kalp krizi 
sonucu hayatını 
kaybettiği belirlendi. 
Biri doktor 2 çocuk 
babası olan Dr.
Vural Akkoç'un eşi 
Ayla Akkoç'un 
Ispanya'da bulun
duğu öğrenildi. 
Akkoç'un ölüm 
haberini alan babası 
Osman (87) ile 
annesi Nuriye Akkoç 
(85) eve gelirken, 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
de incelemelerde 
bulundu.

Ihsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

Mağduru anlamak!
Bursa’nın böğrüne saplanan “kentsel 

dönüşüm hançeri” Doğanbey’le ilgili kaç 
yazı yazdık kim bilir. Yine yazıyoruz, çünkü 
mağduriyet bitmedi, bitecek gibi de görün
müyor. Hak sahipleri baktılar ki çözüm 
gelmiyor, artık işi eyleme döktüler: “Ya 
evlerimizi verin ya da biz almaya geliy
oruz!”

otomobil takla attı. 
Kazada sürücü 
Osman Berkan 
Bayram olay 
yerinde hayatını 
kaybetti.
Kazada Emirhan 
A. «ve Salih D. ise 
hafif şekilde yara
landı’.
Kazanın ardından ilk 
müdahalesi ambu
lansta yapılan 
yaralılardan Salih D. 
cep telefonuyla 
Osman Berkan 
Bayram'ın ailesini 
arayarak kazayı 
haber verdi.
Kazayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Doğanbey mağdurlarının psikolojisini 
anlamak zor değil.

Yıl 1988’di. Ailemin Gemlik’te, güç 
koşullarda ödemesini yaptığı kooperatif 
dairesi zamanında teslim edilmemiş, elek
triği ve suyu bağlanmamış, pek çok eksiği 
olan evi resmen işgal etmiştik. Kirada otu
ruyorduk ve bıçak kemiğe dayanmıştı!

Hatta müteahhidin adamları tarafından 
tartaklanmış, ancak direnerek evimizde 
kalmayı başarmıştık.

Doğanbey mağdurlarının eylemi, zaman 
tünelinde gerilere götürdü.. Yoksa amaç, 
devletin bir kurumunun aksayan uygula
masından ötürü mağdur halkı kışkırtmak 
değil!

Şu da bir gerçek ki, hak istemeden, diren
meden alınmıyor!

Kafayı takıp intihar edecek duruma 
gelmektense, sokağa çıkıp slogan atmak 
evladır! Yalnız, hem söylemde hem de 
harekette dozu iyi ayarlamak gerekir ki, 
ayarlanamadığı takdirde polis copuyla 
tanışmak, yerlerde sürüklenmek de var.

sözde hakimin bu 
sözlerine inanma
yarak telefonu 
kapattı. Karakola 
giderek kendisini 
arayan numarayı 
polise veren N.M.
dolandırıcının 
bulunmasını 
istedi.

aile, saat 20.00 sıra 
larında minik Umut'u 
tekrar acil servise 
getirdi. Yapılan tüm 
müdahalelere rağ
men kurtarılamayan 
Umut bebeğin cese
di, kesin ölüm nede 
ninin tespiti için 
Bursa Adli Tıp Kuru 
mu'na gönderildi.

İşte isyanın, yazıya dökülmüş hali. Yazan, 
Doğanbey Kentsel Dönüşüm Projesi kap
samında yer alan Tayakadın Mahallesi’nin 
muhtarı Eroğlu Gül..

Muhtar Gül, “Bu projeye, belediye ve 
TOKİ’ye güvenerek gözü kapalı imza attık. 
18 ayda teslim denen dairelerimize 5.5 yıl 
olmasına rağmen girememenin maddi ve 
manevi sıkıntısını yaşıyoruz” diyor.

Gül’ün siteminde en büyük pay, sorunun 
çözümü yönünde ilgisiz kaldıklarını iddia 
ettiği iktidar partisi milletvekillerine ait..

Şöyle diyor, Muhtar Gül:
• “Hak ve adaletten bahsediliyor ama proje 
başında sözleşme imzalanmasına rağmen 
Sayın Recep Altepe’nin (Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı) hataları örtülmek için 
TOKİ’nin dokunulmazlığı ortaya atılarak 
tamamı bizim aleyhimize olan yeni ve 
yasal olmayan sözleşmeler hazırlanarak, 
sözde hak sahiplerinin yanında gibi görü
nen rant avcıları aracılığıyla, imzalanmazsa 
evlerimize giremeyeceğimiz bilgisi yayılıy
or! Sözleşmelere şerh koyma hakkımız 
varken asla buna izin verilmiyor.”,

Doğanbey Kentsel Dönüşüm Projesi artık 
kangrene dönüştü. Kesip atma şansı yok. 
Tek yol tedavi. Zarar bile söz konusu olsa 
TOKİ’nin göze alıp, bu işi temizlemesi 
gerekiyor..

Olaylar büyümeden, yeni intiharlar 
olmadan!.. $

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Güne Bakıl

Meclis, tatil 
rehavetinden çıktı

Geçtiğimiz günlerde ilçemize gelen Bü 
yükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ 
ye, yıkılan Terma Kaplıcası’nın boşa akan 
suyu gösterildiğinde, ‘‘meclisten karar 
çıkarın, buraya bir yüzme havuzu yapa 
hm" dediğini belediye basın bürosu 
duyurmuştu.

İşte tatlil sonrası ilk toplantıya, başkan
lık istemi ile Büyükşehir Belediyesi ile bu 
konuda sözleşme yapmak için Belediye 
Başkanı vekiline yetki verilmesi istendi.

Terme Otel’in geçmişini, bugünkü Bele 
diye Başkanıvekili bilmez.

Kaplıca kültürü farklı bir kültürdür.
Ve dünyamızda kaplıca kültürü 12 ay 

ilgi gören bir sektör oldu.
Tüm büyük oteller, içlerinde sağlık 

içeren kaplıca yaptırıyor.
Gemlik’in bu eski kültürü, maalesef 

yok edildi.
İyi işletilmeyen Terme Kaplıcası kiracı 

sı mahkeme kararıyla sokağa atıldı. 
Sapasağlam bina yıllarca boş bırakıldı, 
madde bağımlılarının mekanı oldu.

Kadınların halı yıkama mekanı, çoluk 
çocukta havuzunda hijyen olmadan yüz 
meye başladı.

Sonunda, tinercilerin Belediyecilere bı 
çaklı saldırısı ardından yıktırıldı Terme bi 
naşı..

Başkan Fatih Mehmet Güler, Terme kap 
hcasını yeniden canlandırmak için meclis
ten karar alarak güzel bir proje yaptırdı.

Bu proje 2 kez yap işlet devret modeli 
ile ihaleye çıkarıldı. Alıcı çıkmadı.

Proje Belediye de duruyor.
Ama Sayın Yılmaz, bunu görmemezlik

ten gelerek, buraya Büyükşehir’e Yüzme 
Havuzu yaptırmaya çalışıyor.

Adama gülerler, Termal suyu ile yüzme 
havuzu yapılır mı?

Sonra, Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki 
havuz ne güne duruyor.

Size devrettiler tesisi, çalıştırın, doldu
run havuzu insanla görelim.

İhtiyaç varsa, bir tane daha yapılır.
Ama Termal suyla değil.

Amaç, Fatih’in yaptıklarını görmemez 
likten gelmek. Biz yaptık demek için..

Mecliste bu konuda CHP ve MHP aynı 
düşüncede hareket ediyor..

Kamulaştırılan alana yapılmak istenen 
cami konusu, yoğun tartışmaya neden 
oldu mecliste.. CHP’liler oylamada 
çekimser kalırken, MHP ‘‘red" oyu kul
landı. CHP’liler, ‘‘camiye karşılar” dedirt
memek için çekimser kaldılar sanırım.

Tabii.. Dörtyol’daki kazada, 
Büyükşehir’in transit geçit yapacağına, 
yaya üst geçidi konusu da gündeme otur
du.

Sonra meclisten karar çıkmadan satı 
lan Dan iş Ekim’in arazisi konusu ve mima 
rından izin almadan değiştiren Balıkçı 
Barınağı projesi...

Bu konular gündemde daha çok kala
cak.

mimMın oiııl müdürleri ili tanıştı
İlçemize yeni 
atanan İlçe 
Kaymakamı Cahit 
Işık, dün ilçemizde 
bulunan okulların 
müdürleri ile 
biraraya gelerek 
tanıştı.
Saat 14.oo’de 
Kaymakamlık 
Toplantı Salonu’nda 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Şube 
Müdürleri Ali Osman 
Cura ve Burhan 
İnan’ın da katıldığı 
toplantıya, ilçe 
mizdeki ilkokul,

ortaokul ve lise Okul müdürleri. 
müdürleri katıldılar. Kaymakam Cahit

Işık’a kendilerini 
tanıtarak, okulların
daki sorunları 
aktardılar.
Kaymakam 
Cahit Işık, toplantıda 
yaptığı konuşmada, 
diğer kurumlarla ve 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile birlik
te sorunların 
çözümü için gerekli 
çalışmaları yapacak
larını, Gemlik’te 
eğitim ve öğretimin 
daha kaliteli ve 
başarılı olması için 
gerekli desteği vere
ceklerini söyledi.

Miiilı Dershanesi açılışta Mi iıimı

Gemlik Pianalitik 
Dershanesi, 
hizmete açıldı. 
Ahmet Dural 
Meydanı Akmantar 
İş Merkezi’nde 
Gemlikli öğrenci
lerin hizmetine 
giren Pianatilik 
Dershanesi 
kapılarını öğren
cilere açarken 
yaptığı sınavlarda 
lise grubundan 
birinci gelen 
Cemal Akkan’a

tablet, TPV ve SBS 
gurubu birincileri 
Seval Sarıca ve La 
me Ertem’e de MP4 
armağan ettiler.
Pianalitik Dershane 
sinin açılışını ise 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Şube 
müdürleri Ali 
Osman Cura ve 
Burhan İnan ile 
dershane sahipleri 
ve vatandaşlar 
yaptılar.

KAYIP
Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden 

aldığım diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. 
Sultan Elif UYGUN

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

UMURBEY ÇOK AMAÇLI

JHİĞÜN SALONU

MUHTEŞEM KÖRFEZ AAANZARASINI 
SALONUMUZUN TERAS KATINDAKİSALONUMUZ 1000 KİŞİLİKTİR

YENİLENEN YÜZÜMÜZLESünnet . .
Özel Günler KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞI
Toplantı 
Kokteyl

ve 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 VE KALİTELİ 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA..

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR.

ajans
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - OR<W1I2A5YON VE TANITIM
lstlkHl Cad. Bora 5ok. Stüdyo Prestij yanı 

Ho : 5/ B Tel: (0224) 515 96 85 GEMLİK 

y SCVK İASALİYŞİ y DÜĞÜN & NİŞAN
TAŞIMA İRSALİV€Sİ 

V KARTVİZİT S KAŞ€ 
•ZH€DİY€ÜK€ŞVA 
•S KATALOG 
V CİLT İŞL€Rİ

^SÜNNCT AÇILIŞ 
^ORGANİZASYON 
^PLAKCT&KUPA 
^DCAGİ. KİTAP 
V SALON



6 Eylül 2012 Perşembe Gemlik KMrfez Sayfa 6

BURSA BALKANLARA ÖRNEK OLUYOR
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Bursa’nın her 
zaman Balkanların 
yanında olduğunu 
söyleyerek, “Bal 
kanlar kalkınmada 
Bursa’yı örnek 
almalıdır” dedi. 
Rumelili Yönetici 
İşadamı ve 
Sanayicileri 
Derneği’nin 
(RUMELİSİAD) ‘AB 
Eğitim ve Gençlik 
Programı Balkan 
Ülkelerinde Genç 
İşsizliğine Karşı 
Girişimciliğin 
Desteklenmesi 
Projesi’ kapsamın
da Bursa'ya gelen 
sivil toplum kuru
luşları temsilcileri 
Büyükşehir Beledi 
yesi’ni ziyaret etti. 
Bursa’yı baştan 
başa yenilerken 
Balkan ülkelerinde

yaşayan vatan
daşlara da desteği
ni sürdüren 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Recep 
Altepe, Yunanistan, 
Bulgaristan, 
Makedonya, Bosna 
Hersek, Sırbistan 
ve Kosova dan 
gelen sivil toplum 
kuruluşlarının tem
silcileriyle 
Heykel’deki tarihi 
belediye binasında 
bir araya geldi.

Bursa’nın gönlünde 
Balkanların özel bir 
yeri olduğunu 
söyleyen Başkan 
Altepe, kent hakkın
da bilgiler verdiği 
konuklarına, 
“Bursa, Balkan 
ülkeleri için kalkın
mada örnek alın
abilecek en uygun 
şehirdir.
Otomotivden raylı 
sistemlere, katlı 
otoparktan tekstile 
kadar sanayinin 

birçok dalında üre
timler yapabilen 
Bursa, Türkiye'nin 
ikinci büyük sanayi 
şehri olarak öne 
çıkıyor. Balkan 
ülkeleri ekonomik 
kalkınma noktasın
da Bursa’nın bu 
tecrübelerinden 
yararlanmalı” diye 
konuştu.
Bursa’da Balkan 
ülkelerinden göç 
edip, sıfırdan zirv
eye çıkmış başarılı 
işadamlarının 
bulunduğunu 
örnekleyen Başkan 
Altepe, “Bursa, 
sanayide ve üre
timde Türkiye'nin 
İstanbul'dan sonra 
ikinci büyük kenti. 
Türkiye, kendisini 
Balkan ülkeleriyle 
aynı coğrafyada 
görüyor.
Balkanlarda akra
balarımız çok” dedi. 

Toplumsal ve 
ekonomik potan
siyel açısından 
Türkiye ve 
Bursa’nın Balkan 
ülkeleri için büyük 
şans olduğunu 
anlatan Başkan 
Altepe, elbirliğiyle 
birlikte gelişip 
kalkınmanın da 
mümkün olduğunu 
söyledi.
Bursa Türkiye ile 
Balkanlar arasında 
köprü kurdu 
Bursa'nın adeta bir 
Balkan şehri 
olduğunu ve şehir 
nüfusunun yarıdan 
fazlasının Balkan 
kökenli olduğunu 
dile getiren Başkan 
Altepe, Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
da Balkan 
ülkeleriyle yoğun 
temaslarının bulun
duğunu anlattı. 
Başkan Altepe,

Bursa'nın Türkiye | 
ile Balkan ülkeleri 
arasında köprü vaz
ifesi gördüğünü 
vurgulayarak, 
“Balkanlardaki 
ekonomik kalkınma 
ve gelişme, bizim 
de kafamızdaki en - 
önemli soru işaret
lerinden birisi. 
Kaliteli üretimler 
yapan, ürettiği 
ürünlerin neredeyse 
tamamına yakınını 
Avrupa ve 
Amerika'ya satan 
bir kent olarak 
Bursa, Balkan 
ülkeleri için 
ekonomik kalkın
mada örnek alın
abilecek, en kolay 
iletişime geçilebile
cek belki de en 
uygun şehir. Bunun 
iyi incelenmesi, 
tespitlerin doğru 
yapılması lazım” 
dedi.

amatörün mi FnHiYE OE fliucftK
Büyükşehir 
Belediyesi’nin ‘Spor 
Kenti Bursa’ hede
fiyle hizmete açtığı 
spor tesislerine, 
Fethiye Spor Komp 
leksi ile bir halka 
daha ekleniyor.
Tesis, inşaat çalış
maların tamamlan
masının ardından 
Ocak ayında hizmete 
açılacak.
Bursa’yı sağlıklı bir 
geleceğe taşımak 
amacıyla ulaşımdan 
sosyal projelere 
kadar kentin her 
köşesinde yatırım
larına devam eden 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Nilüfer İlçesi’nde 
projelendirdiği 
Fethiye Spor 
Kompleksi’nde 
inşaat çalışmaları 

hızla sürüyor. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Fethiye 
Mahallesinde 
devam eden inşaat 
çalışmalarını yerinde 
inceledi.
Başkan Altepe, 
Bursa’da her seaman 
amatör kulüplerin 
yanında olduklarını 
belirterek, “Amatör 
sporun kalbi, bun
dan böyle Fethiye’de 
atacak. Büyükşehir 
Belediyesi nin imar 
planlarında bölgesel 
spor tesisleri .olarak 
görünen alana mod
ern bir spor tesisi 
kazandırıyori|£.
Toplam 38 bin 
metrekare taban 
alanlı arazi üzerine 
yapılan tesistş yarı 
olimpik yüzmp

havuzu, spor 
salonu, halı saha, 
soyunma birimleri, 
kafeterya, futbol 
sahası, idari bina, 
kondisyon salonu ve 
koşu parkuru 
bulunuyor” diye 
konuştu.
Sağlıklı kentlerin 
ancak sağlıklı 
bireylerden oluşa
bileceğini hatırlatan 
Başkan Altepe,

“Bursa’nın her 
köşesinde 
halkımızın yürüme 
mesafesinde 
ulaşabileceği spor 
alanları oluşturu 
yoruz. Fethiye’de 
yapılan tesis de 
7’den 77’ye tüm 
vatandaşlara yüzme
den futbola kadar 
pek çok farklı branş
ta spor yapma 
olanağı sunacak”

dedi.
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Bayram Vardar ile 
Bursa Amatör Spor 
Kulüpleri 
Federasyonu Genel 
Başkanı Cemal 
Vardar ve Amatör 
Spor Kulüpleri 
Federasyonu Genel 
Sekreteri Ersin 
Yılmaz da 
incelemede Başkan 
Altepe’ye eşlik etti. 
Her branşta 
spor imkanı 
Fethiye Mahallesi ve 
çevresine hizmet 
verecek şekilde 
tasarlanan Fethiye 
Spor 
Kompleksi’ndeki 
yarı olimpik yüzme 
havuzunun üzeri 
balon sistemle 

kapatılarak, 
vatandaşlara 4 
mevsim yüzme keyfi 
yaşatacak.
Ayrıca, basketbol ve 
voleybol gibi salon 
sporlarının yapıla
bileceği tesiste 
soyunma birimleri, 
ofis ve sauna da 
bulunacak.
68 X 105 metre fut
bol sahası ve 30 X 
50 metre boyutların
da hah sahanın yer 
alacağı komplekste, 
kondisyon salonu, 
lokal, soyunma biri
mi, masaj odası, .-V 
hakem odası, 
toplantı odası, 
ofisler, kafeterya, 
610 metre uzun
luğunda koşu parku 
ru ve 72 araçlık 
otopark da bulu
nacak.

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

FİYATLARLA GÜN, İÇİNDE TESLİM

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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KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

NE VERİRSEN ELİNLE 
0 GELİR SENİNLE...

Her sezon 
başlangıcında aynı slo
ganlar atılır, aynı konuş
malar ve beklentilerle 
kulüplerimizde amacın 
başarılı olması hedef 
lenir.
Yazımın başında bir 

ata sözünü hatırlatmak 
isterim “Ne verirsen 
elinle o gelir seninle”

Bu sezon 14 ve 17 yaş 
guruplarıyla start 
alması programlanan 
maçlar bazı kulüpleri 
mizin henüz müracaat
larını tamamlamamış 
olmaları nedeniyle bir 
haftalık gecikmeyle 
başlayacak.

Sezon başlarken kulü
plerimizdeki yöneticiler 
takımlarının centil
mence mücadele ede
ceklerini belirterek her 
tarafa mavi boncuk 
dağıtırlar.

Burada en büyük 
görev kulüp başkanları 
ile yöneticilerindedir.

Esasında kulüplerimi 
zin zor şartlar altında 
sezona başladıklarını 
herkes bilir, takımlarının 

ne kadar başarılı ola
cağını da yönetici bilir 
ancak taraftarın beklen
tisi büyük olduğundan 
oda sallar.

Yönetici kulübe gelen 
sporcu için bir 
rehberdir, yöneticiler 
isterse küçük yaşta 
spora başlayan bu 
gençleri kendi fikir ve 
bilgi doğrultusunda 
eğitebilirler.

Sporcu eğer iyi eği
tilirse semeresini de 
sahaya yansıtır. 
Beklenen ve sevilen bir 
sporcu olur.
İyi bir sporcunun tek 

noksanı ise hakkını 
yeterince savunacak 
kişilerden yoksun 
olmasıdır.

Maça çıkar rakibine 
küfür eder ya da sert 
harekette bulunursa, 
sportmenliğe uymazsa 
hakem tarafından ceza
landırılır.

Peki sporcu kötü söz 
söylemeden haksız yere 
cezalandırılırsa onun 
hakkını acaba kim 
savunur. Yönetici işte 

orada ortaya çıkar ve 
sporcusunu savunur. 
Eğer yönetici ‘boş ver 
cezasını çeksin’ derse 
rehber olamamıştır, 
genç sporcu yalnızlığa, 
korumasızlığa itilmiştir.

Büyük küçük tüm 
işletmelerde çalışan
ların hakkını korumak 
için çeşitli yönde 
örgütlenmiş sendikalar 
vardır.

Süper Lig Kulüplerinin 
kendi haklarını korumak 
için kurdukları 
“Kulüpler Birliği” örnek
tir.

Şimdilerde ise 
mücadeleler sonucu 
yerelde örgütlenmekte 
olan spor taban birlik
leri içinde kulüpler bir
liği de yer almakta, 
oluşturulan birlikler 
ileriki yıllarda spor 
kulüpleri adına onları 
koruma yönünde büyük 
adımlar atacaktır.

Geçen her sezon 
kulüp yönetimlerinde 
görüş farklılıklarını da 
ortaya çıkarıyor, kimi 
takım kendine üst hedef 

koyarak para harcayıp 
başarıyı yakalamak 
ister.

Eğer yakalayamazsa 
örnekleri yaşandığı gibi 
gelecek sezonlarda 
isimleri alt sıralarda 
anılarak yok olmamak 
için, yani bir alt kümeye 
düşmemek için çaba 
harcarlar.
Yıllardır savunduğu

muz kulüplerin alt 
yapıya yönelmeleri bu 
sezon daha net görüle
cektir.
Alt yapı maçlarında 

büyük takımlardan ala
madığımız zevkli 
mücadeleleri orada bul
mak sevindiHci.
Transfer döneminde 

aldığınız futbolcular sizi 
şampiyon yapamazsa, 
beklenen tırmanmanızı 
sağlayamazsa gelecek 
sezon aynı parayı yine 
harcayacaksınız ve 
bulunduğunuz yerde 
futbolcu yetişmesini 
geriye itersiniz.

Yeni sezonda birçok 
kulübümüz alt yapıları
na büyük önem ver 
meye başladılar.

Kendi bünyelerinde 
yetiştirdikleri futbolcu
larla bulundukları yer
den inmemeleri için 
uğraş verecekler.

Çıkılacak BAL liginde 
takımların nasıl zor 
sezon yaşadıklarını 
görüyoruz.

BAL liginde maddi 
sıkıntılar nedeniyle ne 

yapacaklarını şaşırıyor
lar.

15 takımlı gurubu 4. 
sırada tamamlasanız 
bile Bursa takımları 
içinde son sırada 
kalarak düşeceksiniz.

Bunu anlayan ve 
BAL’a çıkmaları duru
munda maddi sıkıntı 
yaşayacak kulüplerimiz 
kendi bünyelerinden 
futbolcu yetiştirmeye 
başladılar.

Geçtiğimiz sezon 
oynanan U-19 yaş 
gurubunda öyle takım
lar vardı ki birinci kü 
meye koyun şampiyon
luğa oynarlar.

İşte bu gençlerin 
maçlarında hocaları ne 
söylerse futbolcular 
onu yapıyor, yani hepsi 
disiplin içinde maçın 
hakemine itirazlarını 
yaparak ödün verme
den futbol oynayabil! 
yorlar.

Bu gençleri yetiştiren 
ve sahalara hazırlayan 
yönetici ve hocalarını 
tebrik ediyorum.
Dediğim gibi yöneticiler 
ve hocaları onlar için 
birer rehberdir, ne 
verirsen elinle o gelir 
seninle derler ya.

Biz de yöneticileri 
mize, sporcularına önce 
ahlaklı olmalarını son
rasında spor bilgisi 
aşılamalarını diliyoruz.

Güzel bir yeni sezon 
beklentisiyle...

Uludağ Üniversitesi Yeni Strateji Armor
Uludağ Üniversite
si, yeni vakıf ve 
devlet üniversitele 
rinin açılmasının 
ardından, değişen 
konjonktüre adapte 
olmak amacıyla 
yeni strateji 
arayışlarına girişti. 
Uludağ Üniversite
si, 2014-2018 
Dönemi Stratejik 
Plan çalışmalarını 
başlattı. Rektör 
Prof. Dr. Kamil 
Dilek, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. 
irfan Karagöz'ün 
yanı sıra öğretim 
üyeleri ve üst düzey 
idari personelin 
katılımıyla 28-29 
Ağustos tarih
lerinde Uludağ'daki 
Alkoçlar Zone 
Otel'de yapılan 
çahştayda, Uludağ 
Ûniversitesi'nin 

yeni stratejilerinin 
nasıl olması gerek
tiği tartışıldı.
Uludağ Üniversitesi 
2014 -2018 Dönemi 
Stratejik Planı'm 
hazırlama sürecini 
planlamak ve daha 
sonra gerçekleştir
ilecek çalışmalara 
katkı sağlamak 
üzere enstitü 
müdürleri, fakülte 
dekanları, devlet 
konservatuarı 
müdürü, yük
sekokul ve meslek 
yüksekokulu 
müdürleri ile 
üniversite faaliyet
lerini kritik 
seviyede yürüten 
öğretim üyelerj, 
daire başkaların
dan oluşan grup, ilk 
gün İktisadi ye İdari 
Bilimler Fakültesi 
İşletme Bölümü

Yönetim 
Organizasyon 
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi Doç. Dr. 
Yücel Sayılar 
tarafından verilen 
'stratejik planlama 
eğitimi' ile bilgileri
ni tazeledi. Çalış- 
tayın tema grubu 
toplantıları ile 
devam eden ikinci 
gününde ise eğitim 
öğretim, araştırma 
geliştirme, topluma 
sunulan hizmetler, 
kurum kültürü ve 
paydaşlarla ilişkiler 
olmak üzere güçlü 
yanlar, fırsatlar ve 
tehditler ortaya 
konarak, misyon ve 
vizyon için yol gös
terici olacak temel 
değerler belirlendi. 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Kamil Dilek, yöne

time geldikleri ilk 
günden beri, ortak 
aklı arama 
konusundaki karar
lılıklarına dikkat 
çekerek, Üniver
sitenin 2014-2018 
Strateji Planı'm da 
aynı felsefeyle oluş
turacaklarını söyle
di. Rektör Dilek, 
ortak aklı arama 
ilkesi çerçevesinde 
Uludağ Üniversite- 
si'ne özgü birçok 
uygulamanın 
başlatıldığını hatır
latarak, bu tür çalış
maların yönetime 
katkı sağlama 
konusunda son 
derece yararlı 
olduğunu ifade etti. 
Çahştayın son otu
rumunda her bir 
tema grubu yaptığı 
çalışmaları, 
aralarında Rektör

Dilek'in de hazır 
bulunduğu diğer 
katılımcılar ile pay
laştı. Katılımcıların 
kendi fikirlerini dile 
getirdikleri değer
lendirme bölüm
lerinde oturum 
yöneticiliğini üstle
nen Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. 
İrfan Karagöz, her 
sunum sonrası 
mümkün olduğunca 
diğer katılımcılara 
da söz vererek fark
lı fikirlerin paylaşıl
masına imkan 
tanıdı. Yaklaşık altı 
saat süren değer
lendirme toplan
tısında tüm katılım
cılar adına söz alan 
Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Abdulvahap Yiğit, 
"Bu organizasyon 

ile üniversitemiz 
idari ve akademik 
personeli yakınlaş
ma fırsatı bulmuş
tur. Sosyal ilişki
lerin güçlenmesi ve 
kurum kültürünün 
oluşması için 
gerekli olan organi
zasyonlara imza 
atan başta Rektö 
rümüz olmak üzere, 
Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığı 
çalışanlarımıza da 
teşekkür ediyoruz." 
dedi.
2013 yılı Nisan 
ayına kadar süre
cek çalışmaların 
sonucu, tüm 
çalışanların görüşü 
alındıktan sonra 
yeniden değer
lendirilecek ve yet 
kili kurullarda onay
landıktan sonra 
yürürlüğe girecek.
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ELEMAN
CAN ALIŞVERİŞ 

MERKEZİNDE REYON 
BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN
ARANIYOR

Başvuruların şahsen 
yapılması rica olunur. 

KUMLA YOLU BP BENZİN 
İSTASYONU MANASTIR

GEMLİK

SATILIK
MANASTIR GÜLER 

KENT SİTESİ A BLOKTA 
FULL DENİZ MANZARALI 

3+1180 M2 
MERKEZİ SİSTEM 

KALORİFERLİ MASRAFSIZ 
SATILIK DAİRE

Müracaat Tel: 
513 96 83

SATILIK «ma
MANASTIR HAS 
VİLLALARINDA 

140 M2 DENİZ MANZARALI, 
MÜSTAKİL, BAHÇELİ, 

KULLANIMA HAZIR, UYGUN 
FİYATLA SAHİBİNDEN

SATILIK VİLLA

Müracaat Tel: 
0542 312 74 72

ELEMANLARABAHIYOR
İŞYERİMİZDE ÇALIŞMAK 

ÜZERE AŞAĞIDA BELİRTİLEN 
ELEMANLAR ARANIYOR

MUTFAK HİZMETLERİNDE ÇALIŞACAK 
2 ADET BAYAN (20-30 YAŞLARINDA) 

2 ÂDET ERKEK KOMİ-1 ADET GARSON
1 ADET BAY GÜVENLİK

HİZMETİNDE ÇALIŞACAK GÜVENLİK 
ELEMANI ARANIYOR

ÖZBİR ZEYTİNCİLİK
Yalova.Yolub3. Km.

GEMLİK
Tel : O 224 $13 45 79

millim
KAYIKHANE MEVKİİ 
KAYIKHANE SİTESİ

C BLOK KAT 5
; 3+1 BAKIMLI VE DENİZ 

MANZARALI DAİRE İLE 
MANÂSTIR MEVKİİ İLKNUR 
YAPI KOOPERATİFİ F BLOK 

3+1 BAKIMLI DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR

0532 231 94 74

ELEMAN ARANIYOR
ZEYTİN İŞLETMESİNDE 

ÇALIŞACAK 
DENEYİMLİ BAY 

ELEMAN ARANIYOR 
Serviş+Yemek+Dolgun

Ücret ve SSK
Müracaat Tel 

0 5321540284

ELEMAN
, TURŞU VE ZEYTİN 

SEKTÖRÜNDE 
ÇALIŞACAK DENEYİMLİ 

GIDA MÜHENDİSİ VE 
GIDA TEKNİKERLERİ 

ve ZEYTİN ÜRETİM İŞİNDE 
ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 

BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur.

GÜNGÖR ZEYTİNCİLİK
Tel: 51414 53

514 88 97

ELEMAN ABANIYOR
^FİRMAMIZDA

900 TL MAAŞ + SİGORTA
S. İLE ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ
GARSON ARANIYOR

GÖLYAKA ET MANGAL
İZNİK YOLU ÜZERİ 

Müracaat Tel 
587 70 82 

O 535 717 14 25

EEEMBNaBANIYOB
GEMLİK’TE İKAMET 

EDEN
EHLİYETLİ LODER VE 

EKSKAVATÖR 
OPERATÖRÜ 
ALINACAKTIR

Müracaat Tel 
0 532 275 88 07
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Tam fırtınası' gelnıor Mil millili, H illisi İlil
Bütçedeki bozulma 
için ne tür tedbirler 
alınacağı 2013 yılı 
bütçe çalışmaları ile 
netleşecek.
Bütçe tasarısı 17 
Ekim’de Meclis’e 
sunuluncaya kadar 
bozulmanın nasıl 
giderileceğine yönelik 
çalışmalar yapılacak. 
Düzeltme için en 
önemli kaynaklardan 
biri olan sigara zammı 
için zaten bekleyen 
bir karar var. Geçen 
yıl Maliye Bakanlığı 
sigara vergisini 13 
Ekim’de arttırmıştı. 
Radikal'in haberine 
göre Merkez Bankası 
uyarınca geri alınan 
zammın bir kısmı 
2012 yıl sonuna kadar 
ertelenmişti. 1 Ocak 
2013’te bu zam devr- 
eye girecek. Ayrıca 
sigarada yeni ‘gün
celleme’ sistemi de 
başlayacak.
Doğalgaz için de zam 
sinyali gelmeye 
başladı. İlk sinyali 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek verdi, 
dün de Enerji Bakanı 
Taner Yıldız, 
BOTAŞ’ın maliyetinin 
altında satış yaptığını 
söyledi. Doğalgaza 1 
Ekim ya da 1 Kasım 
itibariyle zam yapıl
ması bekleniyor. 
Kararı Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan verecek.

ÖTV 4 PUAN 
ARTACAK 
Geçen yıl 13 Ekim’de 
sigaradan alınan ÖTV 
nispi oranı yüzde 
63’ten 69’a çıkarıldı, 
aynı zamanda maktu

vergi de arttırıldı. 
Ancak bu artış 
enflasyonu tetikleye- 
ceği gerekçesiyle 
Merkez Bankası ’nın 
tepkisini çekti. 26 
Ekim 2011’de yeni bir 
kararname yayımla
narak, yüzde 69’luk 
oran yüzde 65’e çekil
di, 69’a çıkarılmasına 
ilişkin kararın yürür
lük tarihi 31 Aralık 
2012 olarak belirlendi. 
Yeni bir düzenleme 
olmazsa bu karar 
otomatik devreye 
girecek. 6 liraya 
satılan sigaranın 
vergisi şu anda 3.9 
lira, oran yüzde 
69 olduğunda ÖTV 
4.14 liraya çıkacak. 6 
liralık sigaralar da 
6.25 liraya 
yükselecek.
İçki ve sigarada yeni 
sistem de devreye 
girecek. Bu yıl 
haziranda 6322 sayılı 
yasa ile devreye giren 
düzenleme iki yenilik 
getiriyor. İlki içki ve 
sigaradaki asgari 
maktu vergilerin ocak 
ve temmuzda 
otomatik olarak art
tırılması, İkincisi de 
20 adet sigara için 

paket başına alınacak 
maktu vergi. İçki ve 
sigaradaki gün
celleme sisteminde 
ÖTV, TÜİK’in ilan 
ettiği son altı aylık 
ÜFE’ye göre arttırıla
cak.
Geçen yıl çıkan ve 
ÖTV oranını yüzde 
69’a çıkaracak olan 
kararname devrede. 
Bu kararnamenin 
yürürlüğe girmesi ile 
yaklaşık 1-1.5 milyar 
liralık bir gelir elde 
edilmesi bekleniyor. 
Yeni sistem de 1 
Ocak 2013’te devreye 
girecek. Bu durumda 
2013 Ocak ayında 
geçmiş 6 aya göre de 
vergilerin arttırılması 
gerekecek.
Yeni sistemin uygu
lanmasına ilişkin 
Bakanlar Kurulu 
kararı gerekip 
gerekmediği yasada 
belirsiz.
Bakanlar Kurulu’na 
uygulama dönemleri
ni değiştirme yetkisi 
veriyor. Eğer 
hükümet ÜFE’ye 
endeksli yeni sistemi 
uygulamak istemezse 
bir karar çıkarması 
gerekecek.

Kredi kartı borçla 
rını ödemeyenlerin 
sayısında büyük bir 
artış yaşanıyor. 
Ancak bu artışın en 
önemli nedeni 
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme 
Kurulu'nun yeni 
uygulaması. 
BDDK'nın yıl içinde 
üç kere kredi kartı 
dönem borcunun 
yüzde 50'sinden 
azını ödeyenin kart
larını nakit çekimine 
kapatması, borçlu 
sayısının patlaması
na neden oldu. 
Merkez Bankası'nın 
açıkladığı rakamlara 
göre temmuz ayında 
kredi ve kredi 
kartını borç ödeye
meyenlerin sayısı 
haziran ayına göre 
yüzde 19.2 oranında 
artışla 145 bin 768 
kişiye yükseldi. 
Bu yükselişte en 
önemli pay ise kredi 
kartlarına ait. Ocak 
ayında 47 bin kişi 
seviyesinde olan 
kredi kartı borçlusu 
sayısı Nisan ayında 
70 bine, Temmuz 
ayında ise 92 bine 
ulaştı. 2011 
toplamında 301 bin 
kişi olan kredi kartlı 
borçlularının sayısı 
da 2012'nin henüz 
ilk yedi ayında 393 
bin kişiyi geçti.
YENİ 
YÖNETMELİKLE 
BORÇLU SAYISI 
ARTTI
Kredi kartı borçlu
larında yaşanan bu 
patlamanın en 
önemli nedeni ise 
Bankacılık

Düzenleme ve 
Denetleme 
Kurumunun "Banka 
Kartları ve Kredi 
Kartları Hakkında 
Yönetmelikte 
Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin" 
yönetmeliği.
17 Aralık 2010 tari
hinde yayınlanan 
yönetmelikte kredi 
kartlarının asgari 
ödeme tutarı 
hesaplamasında 
kullanılan oranlar ile 
kredi kartında limit 
artışına ve nakit 
çekimine ilişkin 
uygulamalarda 
değişiklik yapıldı. 
Bu yönetmeliğin 
kredi kartından 
nakit çekimi ile ilgili 
maddesi ise 17 
Haziran 2011 tari
hinde yürürlüğe 
girdi. Düzenlemenin 
yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir 
yıl içerisinde üç kez 
dönem borcunun 
yüzde 50’si ve altın
da ödeme yapılan 
kredi kartları nakit 
çekime kapatıhdı. 
Aynı zamanda bu 
durumda olan kredi 
kartı sahipleri limit 
artırımı da talep 
edemiyor.
Bankacıların verdiği 
bilgiye göre yönet
meliğin etkisiyle

gerek karttan nakit 
çekimin kapatılması 
gerekse asgari 
ödeme oranlarının 
yükseltilmesi sonu
cunda kartlarından 
nakit çekerek diğer 
banka borçlarını 
devir ettiren müşte 
riler nakit sıkıntısına 
düştüler ve 
borçlarını devir 
ettiremez duruma 
geldiler.
BORCUNU
ÇEVİREN 40-45 BİN 
KİŞİ TAKİPTEKİ 
KREDİLERİN ORANI 
Kredi kartları, tüm 
kredi türleri içinde 
en yüksek takibe 
dönüşüm oranına 
sahip kartlar. Yılın 
ilk yarısında kredi 
kartlarında takibe 
dönüşüm oranı 
yüzde 5.3 seviye 
sinde bulunuyor. 
Bu rakam geçen 
yılın aynı döne
minde ise yüzde 
5.8 düzeyindeydi. 
Konut kredilerinde 
takibe dönüşüm 
oranı yüzde 
0.9’dan yüzde 0.8’e 
gerilerken, taşıt 
kredilerinde yüzde 
3.3’ten yüzde 
3.4’e, ihtiyaç ve 
diğer tüketici kredi
lerinde ise yüzde 
2.6’dan yüzde 2.9’a 
yükseldi.

G 
E 
M 
L 
1

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
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
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 5-13 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 5-13 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-FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 
MAR-PET ”
Tuncay Otogaz 513 u 49
Beyza Petrol S13 01 03

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

______ AKSİLER_________

Körfez faks! 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

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4365 

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)

IIlMlUlİlİÜ
VENÜS SİNEMASI 

KARA ŞÖVALYE 
YÜKSELİYOR 

11.30-14.00-16.45- 
20.30

HAYATININ SEÇİM 
14.15.-16.30-20.30

REZERVASYON 5133321 
CIUŞAVM TUTKU 

SUPERTURK: 
13.30-15.30-17.30 

19.30-21.30
SEN KİMSİN: 12.00- 

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

Rez. Tel: 51415 00



6 Eylül 2012 Perşembe Sayfa 10Gemlik KBrfez
•■■LİK'İH ita «OMLOK alvaal aazaraal

Dunya 2013'te kavrulacak
Güneş fırtınalarının, son 11 yıllık periyot sonunda, 2013 yılının ortalarına doğru maksimum olmasının beklendiği belirtildi
2013'ün dünyanın 
en sıcak yıllarından 
biri olması 
bekleniyor.
İstanbul Teknik 
Üniversitesi Afet 
Yönetimi Araştırma 
ve Uygulama 
Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Mikdat 
Kadıoğlu, 
Güneş'teki leke 
artışının Mart 
2013'te tepe nok
tasına ulaşacağını 
belirterek, "Buna 
küresel ısınma ve 
El Nino'yu da 
eklersek 2013'ün 
dünyanın en sıcak 
yıllarından biri 
olması 
bekleniyor" dedi. 
Kadıoğlu, 
Güneş'teki aktivitel- 
er sırasında açığa 
çıkan enerjinin, 
alçak yörüngeli 
uyduların yükseklik 
kaybına, yörünge 
değiştirmesine ve 

| Güneş’teki fırtınanın

şiddetine göre 
uyduların yörün
gelerinde ve işlev
lerinde problemlere 
neden olduğunu 
söyledi.
Güneş lekeleri, 
güneş alevleri, 
koronal kütle 
fışkırmaları ve pat
layan manyetik hal
kaların Güneş'in 
aktivitelerinden 
bazıları olduğunu 

vurgulayan 
Kadıoğlu, güneş 
aktivitelerinin, yak
laşık 11 yıllık peri 
yotlarla tekrarlan 
dığına dikkati çekti. 
Kadıoğlu, güneş 
enerjisinin uzaya, 
elektromanyetik 
dalgalar ve güneş 
rüzgarı olmak üzere 
iki yolla taşındığını 
dile getirdi. 
Güneş olaylarının 

teknolojik sistem
lere yapacağı etki
lerin, milyonlarca 
dolar ekonomik 
zarara neden 
olduğunun 
bilindiğine değinen 
Kadıoğlu, "Güneş 
aktiviteleri, uyduları, 
haberleşmeyi, elek
trik ve yüksek enerji 
hatlarını etkiler. Bu 
etkiler, Dünya'nın 
kuzeyindeki Ülke 

lerde daha fazla 
görülür" dedi. Şu an 
gelişmiş ülkelerin 
meteoroloji ve afet 
yönetimi uzmanları 
2013 Mart'ı için 
hazırlıklar yapıyor" 
diye konuştu.

"2013'te 
maksimum olacak" 
Güneş fırtınalarının, 
son 1.1 yıllık periyot 
sonunda, 2013 
yılının ortalarına 
doğru maksimum 
olmasının bek
lendiğini vurgulayan 
Kadıoğlu, şöyle 
devam etti: 
"Fırtınalar, 11 yıllık 
periyottan sonra 
tepe noktasından 
aşağı doğru inecek 
ve 11 yıl aranın 
ardından tekrar 
maksimum seviyede 
olacak. 2010'da 
Güneş'teki lekelerin 
minimum etkinlikte 
olmasına rağmen 
riühva en sıcak vıl-

larından birini 
yaşadı. Güneş 
lekelerindeki 
artışlar 2013'te ise 
tepe noktasına 
ulaşacak. Buna 
küresel ısınma ve 
El Nino'yu da 
eklersek 2013’ün 
dünyanın en sıcak 
yıllarından biri 
olması bekleniyor. 
Dolayısıyla küresel 
ısınma, El Nino ve 
Güneş'teki etkinlik
lerin de devreye 
girmesiyle 2013'ün 
2010'a göre daha 
fazla sıcak olacağı 
tahmin ediliyor."

"Güneş fırtınası 
uyarısı" 
Öte yandan, 
Amerikan Ulusal 
Havacılık ve Uzay 
Dairesi (NASA), 4-6 
Eylül tarihleri için 
uzay havası duru
munda güneş fırtı
nası uyarısında 
bulundu.

Yabancılara milli davet 2 Ura ile Milyoner Oldu
Bursaspor'un 
yabancı oyuncuları 
ülkelerinden milli 
davet aldı. 
Pasaport sorununu 
çözen Sebastian 
Pinto Şili'nin 
Kolombiya ile 
yapacağı maçın 
kadrosuna davet 
edildi. Teteh 
Bangura, Sierra 
Leone'nin 
Tunus ile yapacağı 
Afrika Uluslar 
Kupası eleme maçı 
aday kadrosunda 
yer buldu. Basser 
de milli takıma 
çağırılırken, Faslı 
krampon sakatlığı 
nedeniyle affını 
istedi. U21 
statüsünden 
çıkan Alfred 
N'Diaye bu kez milli 
takım kadrosuna

yapacağı maçın 
kadrosunda yer 
aldı. Sestak ise 
Slovakya Milli 
Takımı'nın yedek 
listesine yer 
buldu.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

çağırılmadı. Yeşil 
Beyazhlar'ın yeni 
transferlerinden 
Petteri Forsell 
Finlandiya U21 
Milli Takımının 
Litvanya ile

Karaman'da adı 
açıklanmayan 31 
yaşındaki inşaat 
işçisi, oynadığı 2 
liralık Spor Toto ku 
ponı ile milyoner 
oldu.
3 talihlinin bildiği 3 
milyon liralık büyük 
ikramiyeden payına 
düşen 1 milyon 
lirayı banka 
aracılığıyla aldığı 
belirtilen Karamanlı 
tahlinin, il dışında 
olduğu öne 
sürülüyor.
31 Ağustos- 2 Eylül 
tarihleri arasındaki 
Spor Toto'da 3 mily
onluk büyük 
ikramiyeyi, oynanan 
15 maçın tamamının 
sonucunu bilen 3 
talihli paylaştı.
Talihlilerden birinin; 
Karaman'da oturan 
ve adı açıklan
mayan bir inşaat 
işçisi olduğu ileri 
sürüldü.
"İHTİYAÇ SAHİBİ

BİRİSİYDİ" 
İkramiyenin 
oynandığı 'iddaa* 
bayi sahibi Mustafa 
Çelen, Karamanlı 
talihlinin 2 liralık 
kupon oynadığını 
belirtti. Talihlinin, 
ikramiyesini banka 
aracılığıyla aldığını 
belirten Çelen, şun
ları söyledi: 
"Büyük ikramiye 
Karaman, 
Gaziantep ve İstan
bul'daki 3 talihliye 
çıktı. Karamanlı tal
ihlimiz, sessiz bir 

insandı. Zaman 
zaman gelir, 1-2 
liralık kupan oynar 
giderdi. Son olarak 
2 liralık kupon 
oynamıştı.
15 maçın hepsini 
bildiği için brüt yak
laşık 1 milyon 39 
bin lira, vergi kesin
tisiyle birlikte de 
yaklaşık 935 bin 
liranın sahibi oldu. 
Kendisi adına mut
luluk duyduk. 
Çünkü gerçekten 
ihtiyaç sahibi 
birisiydi"

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Aykent ile hedeflerinize doğru2002

ÖZEL

Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır 
ve çözer, planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, 

evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda 

özveri ile çalışır, vefakardır, dostlarını asla unutmaz, 
sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, 

kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır. 
Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, engel 

tanımaz, "BAŞARACAĞIM" der ve başanr.

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 1 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz I

■4—5 Yaş 5.950TL
Ana Sınıfı 6.200TL 1
-1 .Sınıf 7.500TL
S.Sıntf S.SOOTL
3.Sınıf &.&OO TL
4-.Sınıf 8.800TL
S.Sınıf &.&OO TL
S.Sınıf S.SOOTL
7.Sıntf 8.800TL
S.Sınıf a.eoo tl

ÜCRETE EĞİTİM-ÖĞRETİM, YEMEK, SERVİS v* KOV DAHİLDİR

Gemlik Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel: o 224 513 50 84 Gemlik
www.aykentilkogretim.kl2.tr

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
7 Eylül 2012 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Freni Boşalan Sac 
Yüklü TIR’ı Şarampole

Sürüp, Miadı
Orhangazi’de aracını freninin 
boşaldığını fark eden TIR şoförü, 
yokuş aşağı başka araçlara çarp
mamak için TIR'ı şarampole 
sürüp, kendisi de son anda 
atladı. Haberi syf 3’de

Her kez Solaksubaşı ve 
Umurbey camilerinin 

minareleri yıkıldı
Gemlik Belediyesi Umurbey Merkez Camii ile 
Gemlik Merkez Solaksubaşı Camilerinin 
minarelerini yıktırdı. 1965 yılında bir vatandaş 
tarafından hayır olarak yaptırılan Umurbey Merkez 
Camii minaresinin depreme karşı dayanıksız 
olması ve tehlike yaratması nedeniyle, Gemlik 
Belediyesi MF adlı inşaat firmasına caminin 
minaresini yıktırdı. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Ege'de kaçak 
tekne battı

Türkiye Şokta
Her sabah yeni bir olayla uyanıyoruz. 
Sanki bu ülkenin üzerinde felaket dola

şıyor.
Felaket tellallığı yapmıyorum.
Ama, ölümsüz günümüz geçmiyor.
Ya şehit haberleri geliyor, ya da trafik 

kazalarındaki ölümler...
Dün sabah da yine acı haberlerle 

uyandık.
Televizyonlarını açanlar, Afyon kara 

hisar’da askeri mühimmat deposunda 
büyük patlama meydana gelğini öğren
di.

Genel Kurmay’ın açıklamasına göre 
25 askerimiz bu patlamada şehit düştü.

Devamı sayfa 4’de

Türkiye yasa hoğuldn
25 asker şehit

Menderes'te batan 
mülteci dolu 
gemide 58 cesede 
ulaşıldı, 46'sı 
mülteci, ikisi türk 
toplam 48 kişi 
kurtarıldı 
İzmir’in Menderes 
ilçesi Ahmetbeyli 
köyü Baradan 
Koyu’nda kayalık
lara çarparak batan 
mülteci teknesin
deki arama kurtar
ma çalışmaları 
sürüyor.
Yapılan açıklama
da, gemide bat

madan önce 
102 kişi bulun
duğunu, 
mültecilerin Filistin 
ve diğer Arap 
ülkele rinin 
uyruğundan 
olduğunu tespit 
ettiklerini 
belirterek, 43 
mülteci cesedinin 
dışında, ikisi Türk 
olmak üzere 
toplam 48 kişinin 
de gemiden sağ 
çıkartıldığı 
bilgisini verdi. 
Haberi sayfa 3’de

A fyonkarahisar'da 
meydana gelen 
mühimmat deposu 
patlamasında 25 
asker şehit oldu. 
Patlama sonrası 
yapılan yoklamada 
bulunmayan 25 
askerin ismi belir
lendi. Bu asker
lerin, patlama 
sırasında şehit 
düşen askerler ola
bileceği kaydedildi. 
Afyon Devlet 
Hastanesi'nde DNA 
testi yapılamadığı 
için askerlerin 
cenazeleri Ankara 
GATA'ya götürüle
cek. Şehitlerin 
isimleri konusunda 
resmi açıklamanın, 
DNA sonuçlarından 
sonra yapılması 
bekleniyor. 
RÜTBELERİ 
AÇIKLANMIŞTI 
Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel 
Eroğlu, patlamaya 
muhtemelen bir el 
bombasının yol 
açtığını söyleyerek 
olayda 2 astsubay, 
2 uzman çavuş ve 
21 asker olmak 
üzere, 25 şehit 
olduğunu söyle 
mişti. Meydana 
gelen patlamayla 
ilgili olarak TSK'nın 

internet sitesinde 
ise şu açıklama 
yer aldı:
"05 Eylül 2012 tari
hinde saat 21.15 
sıralarında, Afyon 
karahisar'da konuş 
lu Kara Kuvvetleri 
Lojistik Komutan 
lığına bağlı 
Mühimmat Depo 
Komutanlığında, el 
bombalarının 
depolandığı bir 
cephanelikte 
yapılan çalışma 
esnasında, henüz 
bilinmeyen bir 
nedenle meydana 
gelen patlama 
sonucunda, 25 
askerî personel 
şehit olmuş, 4 
askerî personel 
hafif şekilde yara 
lanmıştır. Olayla 
ilgili idari ve adli 
soruşturmaya 
başlanmıştır.
Elim olay sonucu 
hayatını kaybeden 
şehitleri mize 
Allah'tan rahmet, 
ailelerine ve 
meslektaşlarına sa 
bir, yaralılarımıza 
acil şifalar dileriz" 
Öte yandan, 
patlama 7 kilome
tre uzaklıktaki 
köyde ağır hasara 
neden oldu.

http://www.aykentilkogretim.kl2.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İlk, orta ve 
liselerde bu yıl 
başlayacak yeni 
eğitim sistemi 
nedeniyle, Milli 
Eğitim 
Bakanlığından 
yayınlanan tele 
konferans sistemi 
ile öğretmenler 
eğitiliyor, 
ilçemizdeki ilk, orta 
ve liselerde okul 
müdürleri, müdür 
yardımcıları ve 
öğretmenler, hazır
lanan özel salonlar
da toplanarak, 
Ankara ile telekon- 
ferans sistemine 
bağlanıyorlar. 
Yeni eğitim öğretim 
döneminin başla
masına az bir süre 
kalması nedeniyle, 
Milli Eğitim Bakanı 
Ömer Dinçer 
yönetici ve 
öğretmenlere 
2 saat süren bir 
telekonferans 
konuşması yaptı. 
Öğrenildiğine 
göre, hafta sonuna 
kadar sürecek olan 
tele konferans 
eğitimlerine Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın

değişik Daire 
Müdürleri ve aka 
demisyenler

öğretmenlere 
eğitim konularında 
ve 4+4+4 sistemi ■

konusunda bil
gilendirmede 
bulundular.

10 Eylül 2012 
Pazartesi günü, 
ilkokul 
birinci sınıfların 
eğitim öğretime 
başlanması nede 
niyle, okullarda 
hazırlıklar sona 
erdi.
17 Eylül 2012 
günü ilk, orta ve 
liselerde, 2012 - 
2013 eğitim ve 
öğretim yılının 
başlayacağı için

Gemlik Belediyesi 
Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü’ne bağlı 
vidanjörler okul- 
bahçelerini basınçlı 
su ile yıkamaya 
başlandı.
İl Özel İdari Müdür 
lüğü 2012-2013 
eğitim öğretim yılı 
için küçük ve 
büyük onarımlar 
için 150 bin liraya 
yakın harcama yap
tığı öğrenildi.

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

OJSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

lİMMlilIM
Gemlik Belediyesi 
Umurbey Merkez 
Camii ile Gemlik 
Merkez Solaksubaşı 
Camilerinin 
minarelerini yıktırdı. 
1965 yılında bir 
vatandaş tarafından 
hayır olarak yap
tırılan Umurbey 
Merkez Camii 
minaresinin 
depreme karşı 
dayanıksız olması 
ve tehlike yaratması 
nedeniyle, Gemlik 
Belediyesi MF adlı 
inşaat firmasına 
caminin minaresini 
yıktırdı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan projelendirile
cek olan Umurbey 
Merkez Camii 
minaresi daha 
sonra yeniden 
yapilacak.

Vinçten minarenin 
uç kısmının yıkıl
masından sonra,

yukarıdan aşağıya 
doğru yıkım 
gerçekleştirildi.

Dün, Gemlik Merkez 
Solaksubaşı 
Camiinin

minaresinin yıkıl
masına başlandı. 
Caminin çatlak olan

şerefiye ve üzerinin 
yıkımı için büyük bir 
vinç getirildi.
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Freni Boşalan Sat Yüklü TIR'ı 
Şarampole Sürün, Atladı

Orhangazi’de aracını 
freninin boşaldığını 
fark eden TIR 
şoförü, yokuş aşağı 
başka araçlara çarp
mamak için TIR'ı 
şarampole sürüp, 
kendisi de son anda 
atladı.
40 metre sürüklenen 
TIR, hurdaya 
dönerken, şoför 
kazayı hafif sıyrıklar
la atlattı.
Kaza, önceki gün 
saat 18.00 sıraların
da Orhangazi-Yalova 
karayolunda mey
dana geldi.
Gemlik Limam'ndan 
idaresindeki 16 
MAM 13 plakalı 
TIR'a yüklediği 27

Kanwoncalann Sıra Kaması Kanlı BIM
’Bursa'nın İnegöl 
ilçesi'nde sunta taşı
mak için sıra bekle
mekte olan 2 kam 
yon sürücüsünün 
sıra tartışması 
bıçaklı kavgaya 
dönüştü.
Kamyon şoförü 
Hüseyin Şahin ken
disinin sırasını 
aldığını iddia ettiği 
Suat Öz isimli 
meslektaşını 
bacağından bıçakla
yarak yaraladı. 
İnegöl Organize 
Sanayi Sitesinde 
bulunan sunta fab
rikası önünde taşı
ma sırası bekleyen

Hastaııe taılinimlen teltfon cila nfaHanKı
Özel bir hastanenin 
kantininden cep 
telefonu çaldığı 
belirlenen şahıs 
yakalandı. 
Bursa'daki şehir 
merkezinde bir

Bursa'da Trafik Kazası: 10lii, 2 Yaralı
Bursa'da, yol 
kenarındaki bariyer
lere çarparak takla

ton sacı İzmit'e 
götüren 36 yaşında
ki İsmail Tiryaki, 
Güneyköy yakın
larında frenlerin 
boşaldığını fark etti. 
Tiryaki, büyük bir 
hızlı yokuş aşağı 

kamyon şoförleri 
Suat Öz (41) ve 
Hüseyin Şahin (43), 
sıra nedeniyle tartış
maya başladılar.

Tartışma esnasında 
birbirlerine küfür 
ettikleri iddia edilen 
kamyoncular, daha 
sonra kavgaya

özel hastanenin 
kantininden cep 
telefonu çalan 
B.Y., Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi ekiplerinin 
sıkı takibi sonucu 

atan araçta sürücü 
hayatını kaybetti. 
Otomobilde bulunan 

inen TIR'ın başka 
araçlara çarpma
ması için 
çabalarken, aracını 
kamyon şoförlerinin 
dinlendiği yol 
kenarındaki bir 
parka kadar 

yakalandı. Daha 
önce de benzer 
şekilde hırsızlık 
yaptığı belirlenen 
B.Y., emniyet 
müdürlüğüne 
götürülerek sorgu

2 kişi ise yaralandı. 
Olay, merkez 
Yıldırım ilçesi

götürdü.
Burada yoldan 
çıkardığı TIR'ı 
şarampole doğru 
yönlendiren şoför 
Tiryaki, araçtan 
atladı.
TIR, büyük bir 
gürültü ile şaram
pole uçtu.
Yaklaşık 40 metre 
sürüklendikten 
sonra durdu.
Hurdaya dönen 
TIR'daki saclar 
etrafa saçıhrken, 
araçtan son 
anda atlayan 
İsmail Tiryaki, 
hafif şekilde yara
landı. Kazayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

tutuştular.
Kavgada Hüseyin 
Şahin kendisinin 
sırasını aldığını 
iddia ettiği Suat Öz 
isimli meslektaşını 
bacağından bıçakla
yarak yaraladı.
Çevredeki vatan
daşlar tarafından 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
götürülen Öz 
tedaviye, Hüseyin 
Şahin ise polis 
tarafından gözaltına 
alındı. Olayla ilgili 
soruşturmaya 
cumhuriyet 
savcılığı tarafından 
başlandı 

landı.
Hırsızlığı kabul 
etmeyen zanlı, 
'kaldırımsılık sureti 
ile hırsızlık' suçun
dan adliyeye sevk 
edildi

Kurtoğlu Mahallesi 
Gökdere Bulvan'nda 
meydana geldi.

Kaıo Dağında 
Uiiyük operasyon

Şırnak'ta terör 
örgütü PKK'ya 
yönelik operasyon
lar yoğunlaştırılarak 
sürüyor.
Beytüşşebap 
ilçesinde terör 
örgütü mensu
plarınca 2 Eylül'de 
yapılan saldırıda 10 
güvenlik 
görevlisinin şehit 
olmasının ardından 
özellikle Kato Dağı 
başta olmak üzere 
Şırnak genelinde 
operasyonlar 
yoğunlaştırılarak 
devam ediyor.
2. Ordu Komutam 

Orgeneral Galip 
Mendi ve Van 
Jandarma Asayiş

Ege'de kaçak 
tekne battı

Menderes'te batan 
mülteci dolu 
gemide 58 cesede 
ulaşıldı, 46'sı mülte
ci, ikisi türk toplam 
48 kişi kurtarıldı 
İzmir’in Menderes 
ilçesi Ahmetbeyli 
köyü Baradan 
Koyu’nda kayalık
lara çarpârak batan 
mülteci teknesinde
ki arama kurtarma 
çalışmaları sürüyor. 
Menderes 
Kaymakamı Tahsin 
Kurtbeyoğlu'nun 
verdiği bilgilere 
göre şu ana kadar 
gemide bulunan 
mültecilerden 
43'ünün cesedine 
ulaşıldı, 15 kişinin 
daha gemide 
olduğu tahmin 
ediliyor.
Kaymakam 
Kurtbeyoğlu, 
gemide batmadan 
önce 102 kişi 
bulunduğunu, mül
tecilerin Filistin ve

Kolordu Komutanı 
Korgeneral Yıldırım 
Güvenç'in bizzat 
yönettiği 
operasyonlara, 
23. Sınır Tümen 
Komutanlığı'ndan 
kalkan kobra ve 
skorsky 
helikopterleri 
havadan destek 
veriyor.
Özel harekat timleri 
ve geçici köy koru
cularının da 
katıldığı operasyon
larda yer yer sıcak 
temas yaşanıyor. 
Operasyonlarda, 
çok sayıda 
teröristin etkisiz 
hale getirildiği 
bildirildi.

diğer Arap ülkele 
rinin uyruğundan 
olduğunu tespit 
ettiklerini belirterek, 
43 mülteci cese
dinin dışında, ikisi 
Türk olmak üzere 
toplam 48 kişinin 
de gemiden sağ 
çıkartıldığı bilgisini 
verdi. Kurtbeyoğlu, 
mültecilerin çoğu
nun Filistin ve 
henüz tespit 
edemedikleri diğer 
Arap ülkeleri 
uyruğuna mensup 
olduklarını kayded
erek, "Ölü sayısının 
artmasından endişe 
ediyoruz. Bizim 
elde ettiğimiz bil
gilere göre, mülteci
lerin uyrukları 
Filistin ve Arap 
ülkelerinden. Ancka 
hangi ülke oldu 
ğunu bilmiyoruz, 
sadece Arapça 
konuşmalarından 
bunu anlayabili 
yoruz” dedi.
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Güne Bakış Hasta esinin tedavisi için 
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com yaptığı Korvet maketini satıyor

Türkiye Şokta...
Bu yetmezmiş gibi, İzmir’den gelen biri 

acı daha Türkiye’yi sarstı.
Menderes açıklarından kaçak mülteci 

taşıyan bir teknenin batması sonucu 11 er 
kek, 18 kadın, 28 çocuk, 3 bebek olmak üzere 
61 kişi hayatını kaybetti.

Batan teknede denizde kaybolanların ara
ması sürüyormuş..

Bir hafta içinde PKK militanlarının asker
lerimize saldırması sonucu önce 8 askerimiz, 
bir gün sonra 10 askerimiz ölmüştü.

Halkımız bu acının ardından askeri mühim 
mat deposunun patlamasında 25 askerimizin 
ölmesi Tükiye’nin acısını katmerleştirdi.

Bu patlama ile ilgili yapılan açıklamalar 
tatmin edici değil.

İlgili kurumlar inceleme başlatacak ama 
akıllara çok değişik sorular geliyor.

Güney komşularımızla yaşadığımız 
gerginlik bunu akla getirtiyor.

Acaba, PKK veya Suriye parmağı olabilir 
mi? Ve ya Iran! diyor insan...

Genelkurmayın açıklamasında, el bomba 
larının istifi sırasında kazanın meydana gel 
diği bildiriliyor.

Uzmanlar, el bombalarının pimi olmadan 
patlamasının mümkün olamayacağını açıklı 
yorlar.

Türkiye’nin üzerinde kara bulutlar mı dola 
şıyor bilmiyorum ama, ak bulutların dolaşma 
dığını anamın ak sütü gibi biliyorum.

Türk halkı, her gün bir şokla uyanmak 
istimiyor...

BELEDİYE MECLİSİNDE HALK YOK
Gemlik Belediye Meclisi yasa gereği her 

ayın ilk çarşamba günü aylık toplantısını yapı 
yor.

Yıllardır Belediye Meclislerini takip ediyo
rum.

Kentin sorunlarının görüşülüp kararların 
alındığı bu meclise halk gelmiyor.

Ancak, imarla ilgili biri sorunu olan veya 
imar beklentisi olanlar dışında...

Ama bu meclislerin bir müdavimi var ki, 
yıllardır halka ayrılan koltukta meclisi izler.

Eski Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Tevfik Solaksubaşı..

Bir de bizim "Alo” dediğimiz, Ali Altıntaş 
bu meclislerin devamlılarından...

Binlerce Gemliklinin belediye meclisinin 
yerini bile bilmediğine adım gibi inanıyorum 
ve onların bir kez olsun meclise gelmesini 
arzuluyorum.

Vatandaşlık bilinci bunu gerektirir de 
ondan diyorum.

Gemlikli maket gemi 
ustası Ünsal 
Özbostanların, 
Eskişehirli 
meslekdaşı felç 
geçiren eşini 
tedavi ettirebilmek 
için yaptığı İngiliz 
savaş gemisi 
Korveti satışa 
çıkardı.
Bugüne kadar ticari 
amaçlı maket gemi 
yapmadığını 
söyleyen İsmail 
Kolon, bir süre önce 
rahatsızlanarak felç 
geçiren eşinin 
tedavisini yaptıra
bilmek için 
ekonomik sıkıntıya 
düştüğünü ve yap-

BOSMBlaııslaniciıiBMaftniBlaiı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 2012- 
2013 eğitim dönemi 
halk eğitimi 
kursları için üye 
kayıtları başladı. 
Orhangazi Cadde 
si’nde İlçe 
Atatürk Kapalı 
Spor Salonu 
karşısında açılan 
Büyükşehir 
Belediyesi ücretsiz 
kurslar için dün 
İstiklal Caddesi’nde 
açılan standta ilgili- 
nen Gemliklilere 
tanıtım yapıldı. 
İsteyenlere üye for
munun verildiği 
standlarda, 12 kurs 
merkezinde 75 
branşta kurslar 
açıldığı bildirildi. 
Bunlardan bazıları 
şunlar:
Ahşap Teknolojileri,

tığı İngiliz Korvet 
gemisini dostları 
aracılığıyla satışa 
çıkardığını söyledi.

İstiklal Caddesi’n 
deki Altan Ticaret- 
Demirdöküm 
Bayii’nin came

Bilişim Teknolojileri, 
Grafik ve Finanman, 
çocuk gelişimi ve 
eğitimi, el sanatları 
(nakış, beyaz iş, 
iğne oyası, makina- 
da geleneksel Türk 
işlemesi, tel kırma, 
tıg oya), dekoratif ev 
tesktili, el sanatları 
teknolojisi, ‘Davul 
derisi kukla yapımı, 
Davul derisi abajur, 

gümüş kazaz 
örücülüğü, dekoratif 
ahşap süsleme, 
nikah şekeri 
yapımı, ipek hah 
dokuma, takı, ebru, 
kösele çanta yapımı) 
hasta yaşlı 
refakatçılığı, Halkla 
ilişkiler ve organizas 
yon, Müzik ve gös
teri sanatları (nay, 
gitar, bağlama, 

kanında teşhir 
edilen maket gemiye 
400 lira değer 
kondu.
Gemlikli maket 
ustası Ünsal 
Özbostanlar, 
meslekdaşın destek 
amaçıyla yaptığı 
çalışmayı 
Gemlik’e getirdiğini 
ve satışa sunduk
larını söyledi.
Maket gemi 
kolleksiyoncuları 
ve ilgilenenlerin 
İstiklal Caddesi 
Altan Ticarette 
Korvet gemi 
maketini 
görebileceklerini 
söyledi.

keman, uygulamalı 
tiyatro, drama, Türk 
Halk oyunları), 
Diksiyon ve OsmanlI 
Türkçesi, Sanat 
tasarım (yağlı boya 
resim, guaj boya 
resim, tezhip 
yapımı, minya tür 
yapımı) spor, 
yabancı dil kursları, 
giyim üretim 
teknolojisi.

T.C. BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BURSA İL 
MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ALMIŞ OLDUĞUMUZ 541336.00 SANAYİ SİCİL 

NO'LU SANAYİ SİCİL BELGEMİZ KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR. 
ÖZBERK MADENCİLİK MERMER MAKİNALARI İMALATI İNŞAAT 

GIDA ANTREPO İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE İTHALAT VE İHRACAT 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

If HVin Beko Casio marka yazar kasamız çalınmıştır. 
ililir Hükümsüzdür DİLEK SAÇIL

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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SALONUMUZ 1000 KİŞİLİKTİR ^lSnuSn™
Sünnet YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
Özel Günler KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞI
Toplantı
Kokteyl

vg 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 GN UYGUN VG KALİTELİ 
______ ÎDAVGTİYGL6Rİ GN UYGUN FİYATLARLA...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ...
EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

I |*> V FATURn V' DAVETİYE
fcj Çtafj I £■ I ■ : _SEVK İRSALİYESİ ,/ DÜĞÜN & NİŞAN 
C—IVIdJdl )b ,/ TAŞIMA İRSALİYESİ SÜNNET AÇILIŞ

V KARTVİZİT & KAŞE ------------ *-----------
MATBAACILIK ■ REKLAMCILIK ■ ORGANİZASYON VE TANITIM.«m,™HEDİYELİK EŞYA 
istiklal Cad. Bora 5ok. 5tûdyo Prestij yanı KATALOG

No: 5/ B Tel: (0224) 515 96 85 GEMLİK CİLT

^ORGANİZASYON 
PLAKET & KUPA 
DERGİ, KİTAP

V BALON
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Oct otoyol projesi Bursa'nın kaderini değiştirecek
Cumhuriyeti tari
hinin yap-işlet- 
devret modeli ile 
tek seferde yapa 
cağı en büyük pro
jesi olan Gebze- 
Orhangazi-İzmir 
otoyolunda çalış
malar hız kesmeden 
devam ediyor. 
Otoyol AŞ 
Yapımdan Sorumlu 
Genel Müdür 
Yardımcısı A. Cema 
I ettin Kocamanoğlu, 
yolun Gebze- 
Orhangazi-Bursa 
bölümünü 3,5 
senede tamamla
yarak hizmete 
açmayı hedefledik- . 
lerini söyledi. 
Türkiye nüfusunun 
yaklaşık üçte 
birinin yaşadığı 
İstanbul, Kocaeli ve 
Bursa illerinin 
bulunduğu Marma 
ra Bölgesi ile 
Balıkesir, Manisa ve 
İzmir illerinin yer 
aldığı Ege Bölgesi 
arasını 3,5 saate 
indirecek olan 
Gebze-Orhangazi- 
Izmir otoyolu çalış

maları devam edi 
yor.
İzmit Körfez Geçişi 
Asma Köprüsü 
Hersek şantiyesi, 
V5 Viyadüğü şan
tiyesi, V2 viyadüğü 
şantiyesi ve Saman 
lı Tüneli Çıkış şan
tiyesini gezdiren 
Otoyol AŞ Yapım 
dan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı 
A.Cemalettin 
Kocamanoğlu'na; 
Otoyol AŞ Asma 
Köprü ve Güney 
Yaklaşım 
Viyadüğü'nden 
Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı 
Nebil öztürk ve 
Otoyol AŞ Yapım

Proje Müdürü Kutlu 
Katar ile Otoyol 
A.Ş. Teknik Müdürü 
Nurettin Akdeniz de 
eşlik etti.
Türkiye Cumhuriyet 
tarihinin en büyük 
yap-işlet-devret 
projesi olan Gebze- 
Orhangazi-İzmir 
Otoyolu Projesi için 
oluşturulan konsor
siyumda Nurol - 
Özaltın - Makyol - 
Astaldi - Yüksel - 
Göçay İnşaat fir
maları yer alıyor. Bu 
6 firmanın oluştur
duğu güç birliği ile 
20 Eylül 2010'da 
kurulan Otoyol 
Yatırım ve İşletme 
AŞ, projenin 

tamamından sorum
lu. 22 yıl 4 aylığına 
(yapım+işletme) 
ihale edilen otoyol 
projesi, İzmit Körfez 
Geçişi Asma 
Köprüsü, 377 kilo
metre otoyol, 44 
kilometre bağlantı 
yolu ve finansman 
maliyetleri ile birlik
te yaklaşık 9,5 mil
yar dolarlık bütçesi 
ile dev büyüklükte 
bir inşaat projesi. 
Yapım süresinin ise 
7 yılda tamamlan
ması hedefleniyor. 
Türkiye 
ekonomisinin bel 
kemiğini oluşturan 
Marmara ve Ege 
Bölgelerini birbirine 
bağlayacak olan 
Gebze-Orhangazi- 
İzmir otoyolu, böl
geler arasındaki 
mevcut devlet yolu
na göre güzergahı 
yaklaşık 140 kilo
metre civarında 
kısaltacak ve 8-10 
saatlik mevcut 
ulaşım süresini 3,5- 
4 saate indirecek. 
"Bursa'ya 3,5 yıl 

içinde ulaşmayı 
hedefliyoruz" 
Otoyol AŞ Yapım 
dan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı 
A. Cemalettin 
Kocamanoğlu, 
Gebze-Orhangazi- 
İzmir otoyolunun 
toplam 421 kilome
tre uzunluğunda 
olduğunu 
belirterek, "Bunun 
en önemli parçaları 
olan Gebze ile 
Orhangazi arasın
daki ilk 43 kilome
trede bulunuyor. Bir 
asma köprü, peşin
den, güney yak
laşım viyadüğü diye 
adlandırdığımız 
çelik yapı, uzun bir 
viyadük ve bir de 
tünelimiz var. Hem 
bunların süreleri 
düşünüldüğünde 
hem de Karayolları 
Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılan 
kamulaştırmaların 
bu tarafa yapıl
masından dolayı, 
konsorsiyuma oluş
turan 6 firmanın öz 
kaynaklarıyla çalış

malarımızı burada 
başladık. Hedefimiz, 
Gebze-Orhangazi- 
Bursa'ya kadar olan 
kesimi 3,5 senede 
tamamlayarak 
hizmete açmak; 
akabinde İzmir'e 
olan kesimi de 
sözleşmesinden 
olan süresinden 
daha evvel bitire
bilmek. Bu hedef 
doğrultusunda iler
liyoruz. Bu hızla 
devam edeceğiz ve 
hedefimizi tuttura
cağız" dedi. 
Bu yatırımın mik
tarının bindirmeler
le birlikte 9,5 milyar 
dolar olduğunu 
ifade eden 
Kocamanoğlu, "Bu 
peyderpey yurt 
dışından kredi 
olarak getirilecek. 
Çalışmalar tamam
landı. Tarafımızdan 
hazırlanan kredi 
anlaşması ile şimdi 
bu anlaşma üzerine 
incelemeler yapılı 
yor. Bundan sonra 
bir noktaya varıla
cak" dedi.

Enflasyonu anla «e enerji artırdı
BTSO Başkanı 
Celal SÖNMEZ, 
ağustos ayı 
enflasyonunu 
değerlendirdi 
Enflasyonun lehine 
çalışan işlenmemiş 
gıda ve enerji fiyat
larının ağustosta 
ters etki yaptığını 
belirten BTSO 
Başkanı Celal 
Sönmez, "Merkez 
Bankası'nın ayağını 
frenden çekmeye 
başlamasının etkisi
ni de yıl sonuna 
doğru göreceğiz" 
dedi.
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası

(BTSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Celal Sönmez, bu 
yılın geri kalan 
bölümünde enflasy
onun lehine çalışan 

işlenmemiş gıda ve 
enerji fiyatlarının 
ağustos ayında ters 
etki yaptığını söyle
di. Geçen ay tüketi
ci fiyatlarının yüzde 

0.23 olan piyasa 
beklentisinin aksine 
yüzde 0.56 geldiğini 
anımsatan Sönmez, 
"Bu sonuçta, aylık 
enflasyona eşit şek
ilde yüzde 0.4*er 
puan katkı yapan 
gıda ve akaryakıt 
fiyatları etkili oldu" 
dedi.
Tüketici fiyatların
daki bu gelişmeye 
karşın üretici fiyat
ları endeksinin 
(ÜFE) yüzde 0.6 
olan beklentinin 
aksine yüzde 0.26 
geldiğinin altını 
çizen Sönmez, 
"Ağustos sonu 

itibariyle TÜFE 
yüzde 9.1'den 
yüzde 8.9'a indi. 
ÜFE ise yüzde 
6.1'den yüzde 4.6'ya 
geriledi. TÜFE ile 
UFE arasındaki 
makasın açılması, 
bize enflasyonun 
2007 ve 2009 yıl
larındaki seyrini 
çağrıştırıyor. İç 
talebin zayıf seyri, 
petrol ve tarımsal 
emtia fiyatlarındaki 
gelişmeler, yılın 
geri kalanında 
enflasyonun seyrini 
belirleyecek.
Merkez Bankası'nın 
ayağını frenden 

çekmeye başla
masının etkisini de 
yılın son aylarına 
doğru izliyor ola
cağız. Gelişmeler, 
enflasyon hedefini 
aşağı yönlü revize 
eden Merkez 
Bankası'nın 
öngörüsünde isabet 
sağlayacağına 
işaret ediyor.
Ancak Maliye'nin, 
zorlanan bütçe den
gesini tutturmak 
için yapacağı her
hangi bir vergi 
artışı, hedeften 
ciddi bir sapmaya 
yol açabilir" diye 
konuştu.

KRŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Okul servisleri 4+4+4'e hazırlanıyor
Servis işletmecileri, 
yeni eğitim sis
temiyle bu yıl okula 
başlayacak öğren
ciler için 4 noktalı 
emniyet kemerine 
geçişin son hazırlık
larını yapıyor.
Okula başlayan 
öğrenci sayısı arta
cak olmasına rağ
men servis kullanan 
aile ve buna bağlı 
servis sayısının 
yükselmeyeceği 
belirtiliyor.
İstanbul Taşımacılar 
Birliği Derneği 
Başkanı Orduhan: 
"4 4 4 ile 10 bin 400 
okul servisinin 
bulunduğu İstan
bul'daki eksik kapa
sitenin sadece bir 

kısmı giderilmiş 
olacak. Servis 
ücretleri önümüzde
ki hafta içinde açık
lanacak" 
İstanbul'da servis 
işletmecileri, zorun
lu eğitimi 12 yıla 
çıkaran 4 4 4 eğitim 
sistemiyle bu yıl 
okula başlayacak 
öğrenciler için okul 
servisi yapan 
araçlarda 4 noktalı 
emniyet kemerine 
geçişin son hazırlık
larını yapıyor.
İstanbul Taşımacılar 
Birliği Derneği 
(İSTAB) Başkanı 
Hakan Orduhan, 
yaptığı açıklamada, 
İstanbul'daki 50 bin 
servis aracından

yaklaşık 10 bin 
500'ünün okullarda 
kullanıldığını, 1 mil
yar dolarlık cirodan 
200 milyon doları 
nın okul servis
lerinden geldiğini 
bildirdi.
Orduhan, 4 4 4 
eğitim sistemiyle 
okul servisi sayısı 
nın artmayacağını 
savunarak, "İstan
bul'da okul servis

leri zaten eksik ka 
pasite ile çalışıyor
du. Arz fazlası 
vardı. Servisler, 4 4 
4'le oluşan talebi 
rahatlıkla karşılaya
bilecek kapasiteye 
sahip. Okula gitmek 
için çocuğunun çok 
küçük olduğunu 
düşünen ya da 
çocuğunu oturduğu 
mahalledeki okula 
vermesi gereken 

aileler, servisleri 
pek tercih etmiyor. 
Çocuklarını kendisi 
okula götürmek 
istiyor. Bu nedenle 
servislere çok talep 
gelmiyor. Yani 
öğrenci sayısı art
masına karşın 
servis sayısı art
mayacak" diye 
konuştu.
Yeni eğitim sis
temiyle küçük yaş 
çocuklarının okul 
servislerine katılımı 
nın söz konusu ola
cağını vurgulayan 
Orduhan, küçük yaş 
çocuklarına göre 
uyarladıkları, daha 
güvenli yolculuk 
sağlayacak emniyet 
kemeri donanımları 

bulunduğunu anlat
tı. Tavsiyeleri 
üzerine İstanbul'da
ki birçok . 
serviste, 
pusetlerdeki gibi, 4 
noktalı emniyet 
kemerine geçile
ceğini bildiren 
Orduhan, "Küçük 
öğrencilerin taşın
ması ve güvenliği 
bu şekilde sağlana 
cak. Bu uygulama 
servisler için bir 
zorunluluk değil, bir 
sosyal sorumluluk 
bilinci. Rekabet 
gereği çok sayıda 
servis, birkaç 
koltukta 4 noktalı 
emniyet kemerine 
geçecek" şeklinde 
konuştu.

100 bin hilHisayar kullanıcısına sok!
Ulaştırma Bakanlığı 
ile BTK tarafından 
yürütülen siber 
güvenlik çalışmaları 
100 bin kişinin bil- 
gisiyarının ‘köle’ ya 
da ‘zombi’ye 
dönüştürüldüğünü 
ortaya koydu. 
Ulaştırma, Deniz 
cilik ve Haberleşme 
Bakanlığı ile Bilgi 
Teknolojileri ve 
İletişim 
Kurumu'nun (BTK), 
Milli Güvenlik 
Kurulu'na (MGK) 
yönelik 'siber 
güvenlik' sunumu 
çalışması,

Türkiye'de 
'köleleştirilen' 100 
bin dolayında bil
gisayar sahibinin 
her an suçlanıp 
kelepçelenme 
tehdidiyle karşı 
karşıya olduğunu 
ortaya koydu. 
SİZİN ADINIZA 
KÜFÜR MAİLİ DE 
ATABİLİR 
Ulaştırma Bakanlığı 
ile BTK’nın, 'siber 
güvenlik' konusun
da sürdürdüğü 
çalışmalar, sanal 
ortamla ilgili mily
onlarca internet kul
lanıcısını

ilgilendiren tehdit
lerin ve risklerin 
tartışıldığı bir zemin 
de oluşturdu. 
Bu çalışmalarda 
öne çıkan en önemli 
konulardan biri de 
sahibinden haber
siz biçimde başkası 
tarafından denetim 

altında tutulan 100 
bin 'köle' ya da 
'zombi' bilgisayar 
oldu.
BTK, Bakan Binali 
Yıldırım'a 
'köleleştirilmiş' bir 
bilgisayarı örnek
leriyle anlattı.
Yıldırım'a, 

köleleştirilmiş bir 
bilgisayar verildi. 
Yıldırım bilgisayara 
bazı notlar aldı. 
Dosyalara girdi. 
Köle bilgisayarı 
kontrol eden başka 
bir bilgisayar, 
Yıldırım'ın yazdık
larını ve bilgisayar 
üzerindeki tüm 
hareketlerini tek tek 
tespit etti ve 
harfiyen bakana 
aktardı.
BTK kaynakları, 
köle bilgisayar 
sahiplerinin bilgi ve 
iradeleri dışında her 
an bir suçla itham 

edilerek, idari ve 
adli süreçlerle karşı 
karşıya kalabile
ceğine işaret 
ederek, "Bu bilgisa
yar sahipleri, bil
gisayarlarının 
başkalarınca kon
trol edildiğini ne 
yazık ki bilmiyor. 
Bu bilgisayarları 
kontrol eden kişiler, 
başka birine küfür, 
hakaret maili 
atabilir. Suçlara 
iştirak edebilir.
Bu durumda muhat
ap, köleleştirilmiş 
bilgisayarın sahibir" 
dedi.

Hakim ve savcı sınavı tekrarlanacak
ÖSYM, 6 Mayıs 
2012 tarihinde vapı 
lan “Avukatlar İçin 
Adlî Yargı Hakim ve 
Savcı Adaylığı 
Yarışma Sınavı”nın 
eşdeğer bir sınavla 
tekrarlanacağını 
bildirdi.
ÖSYM'den yapılan 
açıklamada, merke 
zin misyonu gereği, 
hak ve adalet 
olgusundan taviz 
vermeden herkese 
sadece kendi bilgi
sine dayanan ve 
hak ettiğini .alabile
ceği bir sınav siste
mi oluşturduğu 

belirtilerek, hiç bir 
kimseye hak ettiğin
den fazlasının ver
ilmediği, kimseye 
ayrıcalık tanın
madığı ve hiçbir 
zaman da tanınma 
yacağı vurgulandı. 
Açıklamada, 
ÖSYM'nin gerçek
leştirdiği her sınav 
sonrasında, aday
ların sorulara 
verdikleri cevaplar, 
salon tutanakları, 
salonlardan alınan 
kamera görüntüleri 
gibi sınavla ilgili 
verilerin analiz 
edildiği ve bilgisa

yar ortamında sınav 
sonuçlarında her 
herhangi bir olağan 
dişiliğin söz konusu 
olup olmadığının 
incelendiği hatır
latıldı. Bu kapsam
da, gerekli durum
larda bir adayın 
veya bir grup ada 
yın sınavının geçer
siz sayılabildiği 
ifade edilen açıkla
mada, sınav salon
larının bazılarında 
sınav anının kamer
ayla kaydedildiği ve 
sınav sonrasında 
kayıtlar incelenerek 
sınav kurallarına 

uymayan ve sınav 
güvenliğini 
zedeleyen adayların 
sınavlarının geçer
siz sayıldığı 
kaydedildi. Bu kap
samda görevlerini 
ihmal eden sınav 
görevlilerine de 
ilgili cezai müey 
yidelerin uygu
landığı ifade edildi. 
Bunların dışında 
ÖSYM'nin gerçek
leştirdiği sınavlarla 
ilgili kamuoyunda 
ortaya atılan iddi
aların hepsinin her
hangi bir ayırım 
yapılmaksızın tek 

tek incelendiğine, 
gerekirse inceleme 
komisyonu oluştu
rulduğuna, bu 
incelemelerin net
icesine göre 
gereken işlemlerin 
yapıldığına işaret 
edildi. Açıklamada, 
bin 546 avukat 
adayının katılarak 
271 adayın (70) 
puan barajını geçe
bildiği "Avukatlar 
İçin Adli Yargı 
Hakim ve Savcı 
Adaylığı Yarışma 
Sınavı"nın (2012- 
Adli Yargı-Avukat-1) 
6 Mayıs 2012 tari- 

hininde gerçek
leştirildiği ve 30 
Mayıs 2012'de 
sonuçların açık
landığı anımsatıldı. 
Sınavın yapıldığı 
günden sonra gerek 
basında gerekse 
sosyal paylaşım 
sitelerinde soruların 
bir önceki sınava 
kıyasla zor olduğu 
yönünde tartışmalar 
başladığı, sonuçla 
rın açıklanmasının 
ardından bazı ke 
simlere ayrıcalık 
oluşturulduğuna 
yönelik iddialar orta 
ya atıldığı belirtildi
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ELEMAN
CAN ALIŞVERİŞ 

MERKEZİNDE REYON 
BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN
ARANIYOR

Başvuruların şahsen 
yapılması rica olunur. 

KUMLA YOLU BP BENZİN 
İSTASYONU MANASTIR

GEMLİK

SATILIK
MANASTIR GÜLER 

KENT SİTESİ A BLOK’TA 
FULL DENİZ MANZARALI 

3+1180 M2 
MERKEZİ SİSTEM 

KALORİFERLİ MASRAFSIZ 
SATILIK DAİRE

Müracaat Tel: 
513 96 83

SATILIK WILLA
MANASTIR HAS 
VİLLALARINDA 

140 M2 DENİZ MANZARALI, 
MÜSTAKİL, BAHÇELİ, 

KULLANIMA HAZIR, UYGUN 
FİYATLA SAHİBİNDEN 

SATILIK VİLLA

Müraâaat Tel: 
0542 312 74 72

ELEMaNLflRABIIHIYOB
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 : O 224 513 45 79

SIMM
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

ELEMANARANIYOR
ZEYTİN İŞLETMESİNDE 

ÇALIŞACAK 
DENEYİMLİ BAY

ELEMANARANIYOR
Servlş+Yemek+Dolgun 

Ücret ve SSK
Müracaat Tel 

053215402 84

ELEMAN

TURŞU VE ZEYTİN 
SEKTÖRÜNDE 

ÇALIŞACAK DENEYİMLİ 
GIDA MÜHENDİSİ VE 
GIDA TEKNİKERLERİ 

ve ZEYTİN ÜRETİM İŞİNDE 
ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 

BAYAN ELEMAN
ARANIYOR

3$ Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur.

GÜNGÖR ZEYTİNCİLİK
Tel: 514 14 53

514 88 97

E1EMBN ABANIYOB
FİRMAMIZDA 

900 TL MAAŞ + SİGORTA 
İLE ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ 
GARSON ARANIYOR 

GÖLYAKA ET MANGAL 
İZNİK YOLU ÜZERİ

Müracaat Tel 
587 70 82 

O 535 717 14 25

ELEMİMİ BBflHlYOB
GEMLİK’TE İKAMET 

EDEN
EHLİYETLİ LODER VE 

EKSKAVATÖR 
OPERATÖRÜ 
ALINACAKTIR

Müracaat Tel 
0 532 275 88 07
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lıHıiHıınlııiıııiıiıIlMi
Kurbanlık piyasası bu 
yıl erken hareketlendi. 
İthal kurbanlıklar 
Trakya Bölgesi’ne 
getirilmeye devam 
edilecek.
Sektör kaynakları kur
banlık fiyatlarının bu 
yıl artmayacağı 
görüşünde. Ancak 
yem fiyatlarının yüzde 
45, saman fiyatının 
yüzde 400 arttığı bir 
süreçte besici zorda. 
Geçtiğimiz yıl kurban
lıkları elde kalan besi
ci için bu yılın daha 
da zorlu geçeceği 
ifade ediliyor.
Habere göre besici bu 
yıl hayvanı elden 
çıkarmak zorunda 
kalırken gelecek yıl 
için kurbanlık ihtiyacı 
konusunda ciddi bir 
darboğazın yaşan
ması bekleniyor. 
Türkiye’de geçtiğimiz 
yıl 1 milyon dolayında 
büyükbaş, 2 milyon 
kadar da küçükbaş 
hayvan kurbanlık 
olarak kesildi.
Türkiye’nin kurbanlık 
ihtiyacının önemli bir 
bölümü, Erzurum, 
Ağrı, Van, Tokat, 
Amasya, Çankırı, 
Elazığ gibi bölgeler
den sağlanıyor. 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı, 
önceki yıllarda oldu 
ğu gibi bu yıl da, yal
nızca Trakya Bölgesi 
için, ithalat izni vere
cek. Söz konusu 
bölge şap hastalığın
dan ari bölge olduğu 
için bu bölgeye şap 
veya benzeri hastalık
lı hayvanların girişine 
izin verilmiyor.
Geçtiğimiz yıl 60 bin

büyükbaş, 150 bin 
kadar da küçükbaş 
hayvan ithal edildi. 
Ancak geçtiğimiz yıl 
Trakya Bölgesi için 
ithal edilen kurbanlık
ların yarıya yakını 
elde kaldı; söz 
konusu hayvanlar 
kesim için Et Balık 
Kurumu’na verildi. 
ÜRETİCİ BU YIL 
TEMKİNLİ 
Türkiye’de et fiyatını 
belirleyen temel unsu 
run ithalat olduğuna 
işaret eden Etçi Et 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Arslan, 
bu yıi için kurbaniık 
fiyatlarında geçtiğimiz 
yıla kıyasla kayda 
değer bir değişikliğin 
olmayacağı görüşün 
de. Kurbanlık üretici
lerinin geçtiğimiz yıl 
hayvanlarını sata
madıklarını hatırlatan 
Arslan “Bu yıl üreticil
er de daha bir temkin
li. Çünkü geçtiğimiz 
yıl hayvanların yarısı 
ellerinde kaldı. İthalat 
olmadığı taktirde iç 
piyasada kurbanlık 
sıkıntısı olmaz. Bu yıl 
bir tür denge durumu 
olacak diye tahmin 
ediyorum” dedi.

‘AÇIK, İTHALAT İLE 
KAPANIR’
Tüm Süt Et ve Damız 
hk Sığır Yetiştiricileri 
Derneği (TÜSEDAT) 
Genel Sekreteri Atilla 
Celep, kurbanlık için 
iç piyasada yeterli 
hayvanın olmadığını, 
açığın bu yıl 
BU YIL KURBANLIK 
ZOR SATILIR 
Konya Kırmızı Et 
Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Nazif 
Karabulut ise bu yıl 
kurbanlıklara ilişkin 
tüketici için olumsu 
besici için olumsuz 
bir tabionun ortaya 
çıkacağı görüşünde. 
Kurbanlık fiyatlarında 
geçen yıla kıyasla bir 
değişim beklemediği
ni söyleyen 
Karabulut “Besici bu 
yıl daha kötü bir 
süreç yaşa yacak. 
Ellerindeki hayvanı 
zor satarlar.
Bu kadar ithalatın 
olduğu bir ortamda 
besici ayakta kala
maz. 16 liradan mal 
edilen et 14 liraya 
satıyoruz. Bu gidişat 
orta ölçekli üreticinin 
giderek küçülmesine 
yol açmış durumda.

Kamu işyerleri için 
iş güvenliği uzmanı 
çalıştırma zorunlu
luğu 30 Haziran 
2014 itibariyle 
başlıyor.
İş güvenliği uzmanı 
olan memurlar 
fazladan 1.200 lira 
ek ödeme alacak. 
Bugün yazarı 
Sadettin Orhan'ın 
geçtiğimiz günlerde 
yazdığı 'memura 
1200 lira ek kazanç' 
yazısı memurlar 
tarafından heyecan
la karşılandı.
'Kamu işyerleri için 
iş güvenliği uzmanı 
çalıştırma zorunlu
luğu 30 Haziran 
2014 itibariyle 
başlıyor. Dolayısıyla 
bu tarih itibariyle 
ilave ücret almaya 
başlanacak*

BELGESİ OLAN 
YAŞADI 
Bu yıl sonu 
itibariyle yasanın 
genel yükümlülük
leri kamu işyer
lerinde de başlaya
cak. İş sağlığı ve 
güvenliği personeli

ıı

'Emeklilifclen erten cıfcana ııiizıle 15 kesinli
Bireysel emeklilik 
sisteminde 
sadece getiri 
üzerinden alınacak 
stopaj oranları, 
sistemden 10 yıldan 
önce ayrılanlar 
için yüzde 15, 10 
yıl süreyle sistemde 
kalanlar için

çalıştırma zorunlu
luğu ise 30 Haziran 
2014 itibariyle 
başlıyor. Kamu 
kurumlan, kendi 
bünyelerindeki 
mühendis, mimar ve 
teknik elemanları - 
belge sahibi 
olmaları şartıyla- iş 
güvenliği uzmanı 
olarak görevlendire
bilecek.

1.200 TL EK MAAŞ 
Söz konusu perso 
nel, ihtiyaç olması 
halinde diğer kamu 
kurumlarına da ben
zer hizmeti verebile
cek. İş güvenliği 
uzmanı olarak görev 
alan teknik person
ele, normal 
maaşının yanında 
ayda 1200 liraya 

yüzde 10 olacak. 
Bakanlar Kurulu, 
bireysel emeklilik 
sisteminden 
ayrılırken 
yapılacak stopaj 
kesintisi oranlarını 
belirledi.
Bakanlar Kuru 
u'nun konuya ilişkin 

kadar ek ödeme 
verilecek. İş güven
liği uzmanı olan 
teknik personel, 
esas görevinin 
yanında ayda 80 
saate kadar iş 
güvenliği hizmet
lerinde görev ala
bilecek.
ÖZEL SEKTÖRE DE 
ZORUNLU 
İSG Yasası'yla bir
likte, gerek kamuda 
gerekse özel sek
törde, iş güvenliği 
uzmanları ve işyeri 
hekimleri çok daha 
aranır hale gelecek
ler. Zira daha önce 
30 bin işyerinde 
görev alırlarken, 
şimdi 1 milyon 
400 bin işyerinin 
onlara ihtiyacı 
olacak.

kararı Resmi Gaze 
te'de yayımlandı. 
Bireysel emeklilik 
sisteminden 
çıkarken yapılacak 
stopaj kesintisi ana 
para üzerinden 
değil, sadece 
"getiri" üzerinden 
yapılacak.

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

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
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİROT
KAYMAKAMLIK

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

R
Pegasus Akmis Seyahat 5*14 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Amtur 614 47 71
KamMKoç 612 O1 63

DAĞITICILAR

E GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513.12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

H HASTANELER

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

RELEDİYE
m 

E 
R

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

TAKSİLER

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

1 Akcan Petrol
MAR-PET 813 30 33
Tuncay Otogaz 513 45
Beyza Petrol 5*13 0*1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4366 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

INIİIIİHIÜIIİÜ
VENÜS SİNEMASI 

KARA ŞÖVALYE 
YÜKSELİYOR 

11.30-14.00-16.45- 
20.30

HAYATININ SEÇİM 
14.15.-16.30-20.30

REZERVASYON 5133321 
CIUŞAVM TUTKU 

SUPERTURK: 
13.30-15.30-17.30 

19.30-21.30
SEN KİMSİN: 12.00- 

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

Rez. Tel: 51415 00
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Bursaspor'un Geleceği Masaya Yatırıldı
Bursaspor'un sıkın
tılarının giderilmesi 
ve başarılarının 
daim kılınması ama 
cıyla Bursa Valisi 
Şahabettin Harput 
başkanlığında, 
Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Recep 
Altepe, Bursaspor 
Başkanı İbrahim 
Yazıcı ve Teknik 
Direktör Ertuğrul 
Sağlam Bursa 
spor'un geleceğini 
masaya yatırdı. 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput 
tarafından Merinos 
Gönül Dostları 
Sofra'sında düzenle
nen yemekte 
Bursaspor'un prob
lemleri ve gelecekle 
ilgili planlamalar 
masaya yatırıldı. 
Toplantıdan önce 
konuşan Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput, "Bursaspor 
yeni sezona başladı. 
Talihsiz bir maç ile 
Avrupa'ya veda 
etmek zorunda 
kaldı. Bursaspor'un 
geçtiğimiz yıllarda

gerçekleştirdiği o 
başarıyı bu sene 
tekrar başarmasını 
istiyoruz." dedi. 
Bursaspor'un gönül
lerin sevgilisi 
olduğunun altını 
çizen Vali 
Şahabettin Harput, 
"Bursaspor'un 
başarıya giden 
yolda ihtiyaçlarını 
değerlendireceğiz. 
Bursaspor bizim 
evladımız gibidir. 
Her zaman 
başımızın tacıdır. 
Bursaspor'un 
başarıdan başarıya 
koşmasını istiyor
sak şehir olarak 
Bursaspor'a destek 
vermeliyiz" şeklinde 
konuştu.

ALTEPE: 
ELİMİZDEN GELENİ 
YAPIYORUZ 
Bursaspor'un güzel 
sezon geçirmesini 
temenni eden Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe de, 
"Bursaspor güzel 3 
sene geçirdi. Avrupa 
Kupalarına katıldık. 
Güzel sezon geçire 
rek tekrar Avrupa 
kupalarına katılmak 
istiyoruz. Bursa 
kenti bu görevini 
yerine getirecek. 
Aradan sonra 
başlayacak maçlarla 
birlikte yeniden 
çıkışa geçmelerini 
istiyoruz." dedi. 
Bu altyapının mev

cut olduğunu ifade 
eden Başkan Altepe, 
şunları söyledi: 
"Bursaspor'un gele
ceği konusunda 
elimizden gelen 
gayreti gösteri 
yoruz. Bursaspor'un 
marka stadyumunu 
önümüzdeki sezona 
yetiştirmek için 
gayret gösteriyoruz. 
Bunların hepsi 
Bursaspor ve Bursa 
için." 
Bursaspor'un şehre 
çok şey kattığını 
ifade eden 
Bursaspor Başkanı 
İbrahim Yazıcı ise 
"Bursaspor, bir çok 
şeyin önüne geçti. 
Türkiye Ligi'nde 
şampiyon olarak 
bunu gerçekleştirdi. 
Büyümeyle birlikte 
sıkıntılarda oluyor. 
Bu yemekte sıkın
tılarımızı dile getire
ceğiz. Bursaspor 
her şeye layık. 
Hepimiz geçiciyiz. 
Bursaspor kalıcı. 
Bursaspor'u artık 
5,'lik kesmiyor.
Daha önce küme 

düşme tehlikesi 
yaşıyorduk. Artık bu 
durum değişti. 5. 
olsanız eh deniyor. 
Artık Bursaspor'dan 
başarı bekleniliyor." 
şeklinde konuştu. 
Başarının ise şart
ları olduğunun altını 
çizen İbrahim Yazıcı, 
"Mühim olan buraya 
gelmekle birlikte, 
kalabilmek. Bütün 
arzumuz 
Bursaspor'un zirve 
takımı olmasıdır" 
diye konuştu. 
Bursaspor ve şehrin 
3 önemli insanı ile 
biraraya geldiği için 
mutlu olduğunu 
aktaran Bursaspor 
Teknik Direktörü 
Ertuğrul Sağlam da 
şunları söyledi: 
"Bu durum 
Bursaspor'un teknik 
direktörü olarak 
büyük şans. 
Bursaspor'un şehre 
yaptığı katkıları göz 
önünde bulundur
malıyız. Nasıl daha 
iyi Bursaspor oluş
turabiliriz?
Türkiye'de 4 büyük

ler gerçeğini 
ortadan kaldırıp, 5 
büyükler söylemini 
ortaya çıkarttıysak, 
bunu kemik- 
leştirmeliyiz." 
İşin kent hareketi 
haline getirilmemesi 
halinde yakalanan 
başarıların gelip 
geçici olacağına 
dikkat çeken başarılı 
teknik adam, "Bunu 
Türk futbolunda çok 
yaşadık. Bizim 
önümüzde şehrimiz 
ve Bursaspor için 2 
değerli insan var. 6 
Eylül'ün milat ola
cağını düşünüyo
rum. Bundan sonra 
şehrin Bursaspor'a 
daha çok önem 
vereceğine inanıyo
rum. Bundan önceki 
dönemlerden daha 
güzel olacağını 
umut ediyoruz.
Böyle güzel ortamda 
bulunduğum için 
herkese teşekkür 
ediyorum. Bizim 
üreteceğimiz başa 
rılarla bu iyi niyet
lerinin karşılığını 
vereceğiz" dedi

Açık Öğretim Lisesi 
Ek Sınavı Cumartesi

Güney Doğu Aurupa ülkeleri
Oryantiring Şampiyonası,

Günü Yapılacak
Açık öğretim 
lisesi ek sınavı

Bursa'da 8 Eylül 
Cumartesi günü 
10.00 ve 14.00 
saatlerinde iki 
oturum şeklinde 
yapılacak.
Açık öğretim lisesi 
ek sınavı merkez 
Yıldırım ilçesine 
bağlı Setbaşı 
İlkokulu, Dörtçelik 
İlkokulu, Namazgah 
İhsan Dikmen 
İlkokulu, Emek 
İlkokulu, Akıncıtürk 
Ihsan Dikmen 
İlkokulu, Şerif 
Artış İlkokulu ve 
Yeşilyayla Teknik ve Eml'de uygulanacak.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Cin Çıkmazı'ndan Geçti
2. Güney Doğu 
Avrupa Ülkeleri 
Oryantiring 
Şampiyonası, 16 
ülkeden toplam 523 
sporcunun katılımı 
ile Bursa'da tarihi 
OsmanlI köyü 
Cumalıkızık'ta 
başladı.
Cumalıkızık'ta uzun 
mesafe sürat 
yarışları ile 
başlayan şampiy
ona, cuma ve 
cumartesi günleri 
ise Uluadağ'ın 
Sarıalan bölgesinde 
devam edecek. 
Pazar günü de 
tekrar 
Cumalıkızık'ta koşu
lacak kısa mesafe 
bayrak yarışı ile 
sona erecek. 
Türkiye Oryantiring 
Federasyonu 
Başkanı Mehmet 
Genç, yarışlarla

ilgili bilgi verdi. 
Federasyon olarak 
2007 yılında düzen
ledikleri Balkan 
Şampiyonası'nın 
ardından ikinci kez 
bir uluslararası 
organizasyona ev 
sahipliği yaptık
larını anlatan 
Mehmet Genç, 
"Şampiyona 16, 18, 
20 ve 21 yaş üstü 
gruplarında yapıla

cak. Her yaş 
grubunda ülkeler 4 
erkek 4 bayan 
olmak üzere 8 kişi
lik takımlarla yarışa
cak. Şampiyona bu 
gün Cumalıkızık'ta 
uzun mesafe sürat 
yarışları ile başladı. 
Cuma ve cumartesi 
günleri ise 
Uludağ'ın Sarıalan 
bölgesinde devam 
edecek.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


ÖZEL Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz
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«W 6fW)WOî
Aykent ile hedeflerinize doğru

Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır 
ve çözer, planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, 

evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda 

özveri ile çalışır, vefakardır, dostlarını asla unutmaz, 
sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, karartı ve tutarlıdır, 

kendi kararlannı verir ve uygular, özgüveni tamdır. 
Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, engel 

tanımaz, "BAŞARACAĞIM" der ve başanr.

*3

4—5 Yaş 
Ana Sınıfı 
1 .Sınıf 
2.Sınıf 
S.Sınıf 
4-,Sınıf 
S.Sınıf 
6.Sınıf * 
7.Sınrf 4 
Ö.Sınıf

5.950TL
6.200 TL 
7.500 TL 
Ö.ÖOÖTL
6.600 TL
6.600TL
&.&OO TL
6.600 TL
6.600TL
6.600TL

ÜCRETE EĞİTİM-ÖĞRETİ M, YEMEK, SERVİS ve KDV DAHİLDİR

Gemlik Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: o 224 513 50 84 Gemlik 
www.aykentilkogretini.kl2.tr

Gemlik Körfez
Kur ulus: 1973

GEMLİK’İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ
b Eylül ZU1Z Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr
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Bursa'da bir fabrikanın ambar 
bölümündeki bakır kabloları 
keserek rulo yapmaya çalışırken 
jandarma tarafından yakalanan 
iki şüphelinin araçlarına da el 
konuldu. Haberi sayfa 3’de

fski Marmarabirlik Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Aksoy, kongre kararını eleştirdi

İbrahim Aksoy, “Zeytin üreticisi 
fiyat beklerken kongre yapıyorlar”
Marmarabirlik Yönetim Kurulu üyesi 
İbrahim Aksoy, 7 Ekim 2012 günü genel 
kurul yapma kararı alan Marmarabirlik Zey 
tin Tarım Satış Kooperatifinin yönetim 
kurulunun kongre kararını eleştirdi. Aksoy, 
“Kampanya öncesi bu karar neden alındı. 
Zeytin üreticisi fiyat beklerken, 2013 yılı 
Nisan ayında yapılması gereken normal 
kongreye sayılı aylar kalmışken, durup 
dururken seçimli kongre kararı alınmasının 
nedeni nedir?” dedi. Sayfa 2’de

Körtezsuor 3 sporcu
ile sözleşme imzaladı

Ok lakı;
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yaz bitti..
Sevgili okurlarım, günler o kadar ça 

buk geçiyor ki, yakalamak çok zor.
Çetin geçen kışın ardından, baharı ve 

yazı bekledik.
İşte yaz da bitti sonbahar yaprakları 

her yere saçılıyor.
Türkiye sonbahara kötü girdi.
Acı haberlerle dağlandı yürekler.
Bir yandan pis pusularda öldürülen 

gençlerimiz, öte yandan, mühimmat 
deposunda ne idüğü belirsiz bir patla
ma sonucu ölen 25 canımız...

Arkasından gelen tutarsız açıklamalar 
ve halktan gizlenen gerçekler..

Böyle bir ortamda yaza veda ettik.
Devamı sayfa 4’de

Iwlil SİM illll

Bir süre önce cep 
telefonumuzun karne 
rasına ilginç bir satı 
lık ilanı takıldı. İlanda 
tek katlı bir evin satı 
şa çıkarıldığı ilginç 
bir anlatımla duyuru
luyor. İlan şöyle:

SATILIK ŞATO 
Ankara’da dayısı, 
Gemlik Belediye 
si’nde Amcası, 
Büyükşehir’de dostu 
olanlara itina ile 
satılıktır. 0535 493 66 
04 - 0535 308 44 01

Bursa Birinci 
Amatör Kümede 
mücadele eden ve 
2011-2012 sezo
nunda şampiyon
luğu son maçta 
kaçıran temsil

cimiz Körfezspor, 
süper amatörlüğe 
çıkma doğrul
tusunda kadro
sunu güçlendi 
riyor.
Haberi sayfa 8’de

fllıdurralıman kale 
Spor SuPe Müdürü oldu

Eski Gemlik İlçe 
Spor Müdürü 
Abdurrahman 
Lale, Gençlik 
Spor Hizmetleri 
İl Müdürlüğü 
bünyesinde Spor 
Şube Müdürlü 
ğü’ne getirildi. 
Lale’nin 
önümüzdeki 
günlerde görevi 
ne başlayacağı 
öğrenildi.
Haberi sayfa 8’de

http://www.aykentilkogretini.kl2.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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pki Marmarabirlik Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Aksoy, kongre kararını eleştirdi

İbrahim akson, "Mı üreticisi
final beklerken hnıre yamvoılar''
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
üyesi İbrahim 
Aksoy, 7 Ekim 2012 
günü genel kurul 
yapma kararı alan 
Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi’nin 
yönetim kurulunun 
kongre kararını 
eleştirdi.
Aksoy, "Kampanya 
öncesi zeytin üreti
cisi fiyat beklerken, 
neden kongreye 
gidiyorlar?" dedi. 
Gazetemize açıkla
ma yapan İbrahim 
Aksoy, Cuma günü 
Bursa gazetelerinde 
yayınlanan 
Marmarabirlik’in 7

Ekim 2012 günü 
seçimli genel kurul 
yapacakları ilan
larının çıktığını

gördüklerini 
belirterek, 
"Kampanya öncesi 
bu karar neden

alındı. Zeytin 
üreticisi fiyat bek
lerken, 2013 yılı 
Nisan ayında yapıl
ması gereken nor
mal kongreye sayılı 
aylar kalmışken, 
durup dururken 
seçimli kongre 
kararı alınmasının 
nedeni nedir?
Zeytin üreticisinin 
bunca mağduriyeti 
dururken, kongre 
gitmeyi ortaklara 
nasıl anlatacaklar. 
Hedefte Erdek’i 
yönetimden uzak
laştırmak yerine 
Mudanya’dan bir 
üyeyi almak gibi bir 
iç mücadele var." 
şeklinde konuştu.

Korsan sancılara dikkat!
İstanbul plakalı özel 
arabalar ile İstiklal 
Caddesi’nde son 
günlerde araçların 
arkasında konfek
siyon ürünleri satan 
korsan satıcılar 
dikkat çekiyor. 
Daha çok Sah gün
leri halkın Salı 
Pazarı’na çıktığı 
saatlerde İstiklal 
Caddesi’nde 
otoparklara 
yanaşan İstanbul 
plakalı özel 
araçların arka 
bagajlarında 
korsan satış 
yapıyorlar. 
Ne olduğu belli 
olmayan ve çok 
ucuz fiyatlarla 
satılan eşofman, 
gömlek, tişört gibi 
tekstil ürünleri 
evlerde açıldığında 
defolu ürünler 
olduğu görülerek 
alanlar tarafından 
kandırıldıklarını 
geç de olsalar 
anlıyorlar.
Korsan satıcılar 
kaşla göz arası bir 
noktada satışı 
yaptıktan sonra

yerlerini değiştire 
rek başka bir nokta
da satışlarını 
sürdürüyorlar. 
İlgililer, bu tur kor
san satış yapan 
kişilerden alışveriş 
yapılmamasını 
isterken, ürünlerin 
defolu olduğu kadar 
çalınma mal olabile
ceğini hatırlatarak, 
alıcıların da hem 
mağdur hem de 
suçlu duruma 
düşmemeleri iste
diler.

Yaz sezonunun 
sona ermesi 
nedeniyle, ilçemizin 
tek Türk Sanat 
Müziği gezeği olan 
Körfez Gezeği, ilk 
programını 10 Eylül 
2012 Pazartesi 
günü düzenliyor. 
Saim Celayir ve saz 
arkadaşlarının 
eşliğinde Atamer 
Turistik 
Tesisleri’nde saat

20.30’da başlaya- I 
cak olan halka açık 
Körfez Gezeği için 
isteklilerin Gezek f 
Yöneticileri Fikri | 
Danış, Edip Özer, | 
Sadettin Çiçek ve 
Ahmet Bağcı’ya 
başvurabilecekleri 
gibi gezek saatinde 
Atamer Turistjk 
Tesisleri’ne de re 
zervasyon yaptıra
bilecekleri belirtildi

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan inşaat yapımı
na başlanan Çarşı 
Deresi’nin ikinci 
etap çalışmaları 
kapsamında zemin 
beton çalışmaları 
sürüyor.
1970 li yıllarda eski 
Belediye 
Başkanlarından 
İbrahim Akıt 
tarafından ilçeye 
Minibüs Garajı 
kazandırılmak 
amacıyla kapatılan 
Çarşı Deresi’nin altı 
uzun yıllar temiz 
(enememesi 
nedeniyle hijyen 
bakımından ve 
gelen molozlarla 
dolması nedeniyle 
su baskınlarında

taşkınlara neden 
olabilecek 
durumdaydı. 
Gemlik 
Belediyesi’nin 
başlattığı yıkım 
çalışmalarından 
sonra Büyükşehir 
Belediyesi’nin pro
jelendirilerek 
derenin üzerindeki 
betonun yıkılması 
ardından zemin 
dolgu çalışmaları 
başlatıldı.
Büyükşehir Beledi 
yesi denize kadar 
uzanacak olan 
Çarşı Deresi’nin 
İstiklal Caddesi 
köşesine kadar 
olan bölümünün : 
zemin betonlama ! 
çalışmalarına 
devam ediyor.
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Mriinftıı laiı KaMılan Çalman 
Caltsaılara Jaıılanna Sıciastl Yantı

Bursa'da bir fab
rikanın ambar 
bölümündeki bakır 
kabloları keserek 
rulo yapmaya 
çalışırken jandarma 
tarafından 
yakalanan iki 
şüphelinin 
araçlarına da el 
konuldu.

Pilise ateş acın kacu natalMidı
Bursa'da polise ateş 
açıp kaçan ve 
kovala maca sonucu 
yakalanan iki 
kişinin, ildeki dört 
silahlı gasp olayının 
zanlısı oldukları 
belirlendi. Zanlıların, 
beşinci soygunu 
gerçekleştirmek 
üzereyken yaka
landıkları bildirildi. 
Emniyet yetk
ililerinden aldığı bil
giye göre, önünde 
16 J 7562, arkasında 
ise 16 JHR 46 yazılı 
plakası bulunan oto
mobildeki iki kişiye, 
gece Ataevler 
Mahallesi'nde asayiş 
uygulaması yapan 
ekiplerce "dur" 
ihtarı yapıldı. 
Bunun üzerine, araç 
tâki iki kişi polise iki 
el ateş edince 
ekipler de karşılık 
verdi. Olay yerinden 
kaçan otomobildeki 
H.P. (32) ve E.S. (30),

Bursa'da Trafik Kazası: 10lii, 3 Yaralı
Bursa'da, 2 otomo
bilin çarpışması 
sonucu meydana 
gelen trafik kazasın
da bir kişi hayatını 
kaybetti.
Osmangazi ilçesi 
Bağlarbaşı 
Mahallesi 1. Balkan 
Sokak'ta meydana

KRŞCDC 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

Bursa İl Jandarma 
Komutanlığına bağlı 
ekipler, gece önleyi
ci hizmet devriyesi 
esnasında
Karacabey ilçesinde 
bir fabrikada şüpheli 
şahısların bulun
duğunu tespit etti. 
Fabrikaya operas 
yon düzenleyen

1 saat süren 
kovalamaca sonucu 
Misi köyünde 
polislerce yakalandı. 
Araçta, 1 adet silah, 
hırsızlık ve gasp 
amaçlı kullanılan 
çeşitli aletler ele 
geçirildi.
Polisin soruştur
masında H.P'nin, 
hırsızlık olayların
dan 36 adet kay
dının bulunduğu 
belirlendi.
Zanlıların, ikisi polis, 
ikisi jandarma böl
gesi olmak üzere 
kentteki dört silahlı 
gasp olayına 
karıştıkları, beşinci 
silahlı gasp eylemini 
gerçekleştirmek 
üzereyken yaka
landıkları belirlendi. 
Otomobilin, bir araç 
kiralama şirketinden 
başka kişiler adına 
kiralandığını belir
lendi. Ekipler, araç 
kiralama konusunda 

gelen kazada, 
Yaşaddin Dursun 
(56) idaresindeki 16 
BN 723 plakalı oto
mobille, Ömer 
Cebeci'nin (35) kul
landığı 16 GE 147 
plakalı otomobil 
Çamlı Sokak 
Kavşağı'nda 

jandarma ekipleri, 
ambar bölümündeki 
bakır kabloları 
keserek rulo yap
maya çalışan iki 
şüpheli şahsı 
yakaladı.
Şüphelilere ait iki 
araca jandarma 
tarafından el 
konuldu.

zanlılara aracılık 
ettikleri iddiasıyla iki 
kişiyi de gözaltına 
aldı. Dört zanlının İl 
Emniyet Müdürlü 
ğü'ndeki sorgusu 
sürüyor.
Zanlıların karıştığı 
iddia edilen 4 silahlı 
gasp suçundan biri 
Nosab'da işlendi. 
Polis, zanlılar H.P. 
(32) ve E.S'nin (30), 
2 Ağustos'ta, Nilüfer 
Organize Sanayi 
Bölgesi (Nosab) 
Cevizli Caddesi'n 
deki bir fabrikanın 
bekçisini, sandaly
eye bağlayıp etkisiz 
hale getirerek kasayı 
çalan soyguncular 
olduklarını belirledi. 
Nilüfer Organize 
Sanayi Bölgesi (No 
sab) Cevizli Cadde 
si'nde makine üre 
ten bir fabrikaya, 
sabah erken 
saatlerde gelen 
maskeli ve silahlı 

çarpıştı. Kazada 16 
BN 723 plakalı oto
mobilde bulunan 
Yaşaddin, Şahide 
(50) ve Adem 
Dursun (15) ile 
Fatma Şengül (83) 
yaralandı. Yaralılar, 
olay yerine gelen 
ambulansla hasta

Cumhuriyet 
savcısının 
talimatıyla adliyeye 
sevk edilen 
zanlılar tutuklandı. 
Olayla ilgisi 
olan kişi ya da 
kişilerin yakalan
masına yönelik 
çalışma devam 
ediyor.

3 kişi, bekçi Gül 
Ahmet Bağcı'yı 
(54) sandalyeye 
bağlayarak 
etkisiz hale getir
mişti. Fabrikanın 
çeşitli yerlerinde bir 
süre arama yapan 
zanlılar, kasayı 
alarak kayıplara 
karışmıştı. 
Soygunun yaklaşık 
bir saat sonrasında, 
sandalyeye bağlı 
şekilde, güçlükle 
fabrikadan çıkan 
Bağcı, yandaki fab
rikanın güvenlik 
görevlisinden 
yardım istemiş; 
ihbar üzerine olay 
yerine gelen polis, 
delillerin kaybolma
ması için bekçinin 
sandalyeden 
çözülmemesini 
istemişti. Polis, olay 
yerindeki incele
menin ardından 
bekçiyi çözüp ve 
ifadesini almıştı.

neye kaldırıldı. 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralılar
dan Fatma Şengül 
yapılan müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruş 
turma başlatıldı

Otomobilde 
Bıraktığı 26 Bin 

Lirası Çalındı
Bursa'nın 
Osmangazi 
ilçesinde, bankaya 
gitmek için park 
ettiği otomobilden 
26 bin 500 lirası 
çalınan kişi polise 
müracaat etti. 
Doğanbey 
Mahallesi'nde mey
dana gelen olayda, 
C.G., 16 BS 532 
plakalı otomobilini 
otoparka koyarak 
bankaya gitti. 
Dönüşte, aracının 
ön sağ koltuğuna 
bıraktığı 26 bin 500 
liranın olmadığını

Kolunu Silaj Makinesine 
Sıkıştıran Gence 

Kurtarma Operasyonu
Bursa'nın Keleş 
ilçesine bağlı Durak 
köyünde 17 yaşın
daki gencin silaj 
makinesine kap
tırdığı kolu, Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastane 
si'nde uzun 
uğraşlar sonucu 
sıkıştığı yerden kur
tarıldı.
Merkeze 64 kilome
tre uzaklıktaki 
Keleş ilçesine bağlı 
Denizler köyünde 
yaşayan 17 yaşın
daki Gökhan Altın 
ok, Durak köyüne 
tarlada çalışan 
yakınlarına yardıma 
gitti. Altınok, tarla
da çalıştığı sırada 
silaj makinesine 
kolunu sıkıştırdı. 
Acil servis ekip
lerinin müda
halesinden sonra 
olay yerine hava 
ambulansı çağrıldı. 
Bu arada yaklaşık 1 
ton ağırlığındaki 
silaj makinesi, olay 
yerinde parçala
narak 100 kiloya 
kadar küçültüldü. 
Altınok'un sıkışan 
kolunu çıkarta- 
mayan ve genci 
makineyle birlikte 
bölgeye gelen hava 
ambulansına sığdı 
ramayan doktorlar, 
Altınok'u panelvan 

gören C.G., durumu 
polise bildirdi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldığını duyur
du. Polise ifade 
veren C.G., 
"Arkadaşımla 
bankadan para çek
meye gittik. Aracı 
otopark görevlisine 
teslim ettik. 
Bankadan para 
çekip geldiğimde 
aracımdaki 
paranın yerinde 
olmadığını 
gördüm." dedi.

tipi araçla Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'ne sevk 
etmeye karar verdi. 
Genç, kolunu 
sıkıştırdığı makiney 
le araca bindirilerek 
yaklaşık 2,5 saat 
süren yolculuğun 
ardından Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastane 
si'ne getirildi. Sivil 
savunma ve arama 
kurtarma ekipleri de 
hastane önünde 
hazır bekledi. 
Altınok'a ilk müda
hale acil servisin 
girişinde yapıldı. 
Sıkışan kolu 
makineden kurtar
mak için doktorlar 
ve sivil savunma 
ekipleri büyük 
uğraş verdi. Acil 
servisin girişi 
seyyar bir 
ameliyathaneye 
dönüştürülerek 
yaklaşık 2 saat 
süren uzun 
uğraşlar sonucun
da Altınok'un 
sıkışan kolu makine 
den kurtarıldı. 
Doktorlar, 
Altınok'un sağ 
elinin bir kısmının 
parçalandığını 
ve bazı parmak
larının koptuğunu 
belirledi.
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Yaz bitti...
Neredeyse her gün, Umurbey’e bahçe su 

lamaya çıktım yaz ayları boyunca...
Çimlerimin ve çiçeklerimin kurumaması 

için suladım toprağı...
Sonbaharı, yeşilin kızıla dönmesiyle gör 

düm.
Sonra yerlere dökülen sararmış yapraklar

dan...
Türkiyem de sararmış yapraklar gibi son 

günlerde dökülüyor.
Bugünlerde yazlıklardan kışlık evlere akın 

başladı.
Pazartesi günü 4+4+4 sistemi eğitimi baş 

lıyor.
Asıl eğitim 17 Eylül günü başlayacak.
Gemlik’te derslikler ve okullar ayrıldı.
İlgililer sıkıntı yok diyorlar.
İnşallah olmaz...
Çünkü birçok ilde büyük sıkıntılar yaşan 

dığını okuyoruz.
Yeni düzene bizi alıştırmaya çalışacaklar.
Bunlar iktidarda kaldığı sürece istedikleri

ni dayatacaklar insanlara...
Geçtiğimiz günlerde şok markete girdik 

Kumla’da..
Bir yıl öncede zaman zaman yolun önün

den geçerken alışveriş yapardım.
Bu yıl bir bira istedim.
“İçki satmıyoruz” dediler.
“Nasıl olur, geçen yıl vardı, bu yıl niye 

yok.” dedim.
Tezgahtaki genç:
“-Ağabey Çokları Ülker grubu aldı. ’’ dedi.
‘Başka söze ne hacet’ dedim kendi ken 

dime..
Durum ortada#“Sen üzülme kardeşim 

başka yerde bulurum” deyip ayrıldım:
Dedim ya iktidar inançlı gençlik ve kendi

leri gibi toplum yaratmak istiyor.
Toplumlar geriye gider mi ?
Gider.
Bunu İran ’da görmedik mi?
İktidar kendine yakın sermayeyi de 

yaratıyor.
Etrafınıza bakın.
İçki satmayan kaç tane büyük market dizi 

var.
Ben birkaçını sayayım:
BİM’ler, A 101’ler, Şaypaiar, BİZİM

Marketler ve yenileri....
Allah sonumuzu hayırlı etsin.
Sonbahar geldi.
Türkiye kışa zor gireceğe benziyor.
Kendi sorunlarını çözemeyen bir Türkiye, 

komşularının sorunlarını kendine dert etmiş.
Kendi memuruna ve emeklisini mutlu ede

meyen Türkiye başkalarını mutlu etmeye 
çalışıyor.

Sonbahar romantik bir aydır.
Eylül ise şaiirlerin ve yazarların en çok 

eser verdiği aydır.
Sonunda herhalde işi romantizme ve şair

liğe vurup geçiştireceğiz.

Şükrü Şenol Ortaokulunda 
anasınıfı devam ediyor ;

2012-2013 eğitim 
öğretim yılında 
Şükrü Şenol 
Ortaokulu bünye 
sinde anasınıfı 
eğitim ve öğretime 
devam edecek. 
Okul öncesi 
eğitimin, mecburi 
eğitim kapsamına 
alınmamasından 
dolayı, bağımsız 
ortaokula dönüşen 
okullarda da anasını 
fı devam edecek. 
Okul Müdürü 
Mehmet Yavuz 
gazetemize yaptığı 
açııklamada 
sunulun söyledi: 
“Okulumuz anasınıfı 
her türlü donanım 
ve donatımı eksiksiz 
olarak, öğrenci

IT

velilerine büyük bir 
maddi külfet 
getirmeden - okulu
muz anasınıfı yöne
tim kurulunun kararı 
ile - aylık 30,00 TL. 
yıllık ise 270,00 lira.

(şu anda anasınıfı 
ücretlerinde tavan 
fiyat yıllık 450,00 
TL.) ücret 
karşılığında hizmete 
devam edecek. 
Anasınıflarında

adrese dayalı kayıt 
sistemi olmadığı 
için, okulumuz 
Gemlik ilçesi için
den her bölgeden 
öğrenciyi kabul 
edecektir.”

V

KOI KULTURM 6HECf GE TAŞINIYOR
Bursa’da somut 
olmayan kültürel 
mirasın canlandırıla 
rak geleceğe taşın
ması çalışmalarını 
sürdüren 
Büyükşehir 
Belediyesi, Tarihi 
Kentler Birliği Bursa 
Buluşmasına ev 
sahipliği yapıyor. 
Sempozyum, ‘Kırsal 
Yaşam Kırsal 
Mimari’ temasıyla 
geçmişten bugüne 
köy yaşamının mer
cek altına alıyor. 
Türkiye Tarihi 
Kentler Birliği 
öncülüğünde Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde Kültür

s

A.Ş. organizes 
yonuyla gerçek
leştirilen ve 3 gün 
sürecek olan Tarihi 
Kentler Birliği Bursa 
Buluşması; Tarihi 
Kentler Birliği 
üyeleri, Çevre ve 
Kültür Değerlerini

Koruma ve Tanıtma 
Vakfı (ÇEKÜL) 
üyeleriyle birliğe 
üye büyükşehir 
belediyeleri, il, ilçe 
ve belde 
belediyelerinin tem
silcilerini bir araya 
getirdi.

Bursa’nın yanı sıra 1 
Kayseri, Muğla, 
İstanbul, Konya, 
Samsun, Denizli ve 
Trabzon gibi kentler 
başta olmak üzere 
yaklaşık 350 katılım
cının Bursa’da 
buluştuğu toplantı,. 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde yapılan 
açılış töreniyle 
başladı. Tarihi 
Kentler Birliği 
Başkam ve 
Gaziantep 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Asım Güzelbey’in de 
hazır bulunduğu 
sempozyum, büyük 
ilgi gördü.

Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Müh. 
Bölümünden aldığım üniversite geçici mezuniyet belgemi 

kaybettim. Hükümsüzdür. TUĞÇE MİRASYEDİ

KAŞ€D€ 3€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
matbaacilik - yayincilik - REKLAMCILIK Tel i (0.224) 513 96 83 Fax I (0.224) 513 35 95
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SALONUMUZ 1000 KİŞİLİKTİR
Nişan ___ . „ ~
Sünnet YENİLENEN YÜZÜMÜZLE
Özel Günler KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞI
Toplantı 
Kokteyl

ve GÜÇLÜ KADROMUZLA
HİZMETİNİZDEYİZ

ÇAREMİZDEN 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

S€VK İRSflÜVeSİ DÜĞÜN & NİŞAN
^SÜNNCT AÇILIŞ 
,/ ORGANİZASYON 
^PLAKCTSKUPA 
,/DCRGİ, KİTAP 
V BALON

TÜRKİYE'NİN EN UYGUN VE KALİTELİ 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ.
EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR.

ajans
MATBAACIUK -»CILIK • ORGANİZASYON VE TAHHIM
istiklal Cad. Bora 5ok. Stüdyo Frestij yanı 

No : 3/ r Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

y TAŞIMA İRSALİVeSİ 
V KARTVİZİT &KAŞC 
-✓hCDİYCLİKCŞYA 
V KATALOG 
V CİLT İŞLCRİ
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ELEMAN
CAN ALIŞVERİŞ 

MERKEZİNDE REYON 
BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN
ARANIYOR

Başvuruların şahsen 
yapılması rica olunur. 

KUMLA YOLU BP BENZİN 
İSTASYONU MANASTIR

GEMLİK

SATILIK
MANASTIR GÜLER 

KENT SİTESİ A BLOK’TA 
FULL DENİZ MANZARALI 

3+1180 M2 
MERKEZİ SİSTEM 

KALORİFERLİ MASRAFSIZ 
SATILIK DAİRE

Müracaat Tel: 
513 96 83

SATILIK VİLLA
MANASTIR HAS 
VİLLALARINDA 

140 M2 DENİZ MANZARALI, 
MÜSTAKİL, BAHÇELİ, 

KULLANIMA HAZIR, UYGUN 
FİYATLA SAHİBİNDEN

SATILIK VİLLA

Müracaat Tel: 
0542 312 74 72

ElEMaHLABÜMHIYOB
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: O 224 513 45 79

MniWMilEUI
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 MBHIYOB
ZEYTİN İŞLETMESİNDE 

ÇALIŞACAK 
DENEYİMLİ BAY

ELEMAN ARANIYOR
Serviş+Yemek+Dolgun 

Ücret ve SSK
Müracaat Tel 

05321540284

ELEMAN
TURŞU VE ZEYTİN 

SEKTÖRÜNDE 
ÇALIŞACAK DENEYİMLİ 

GIDA MÜHENDİSİ VE 
GIDA TEKNİKERLERİ 

ve ZEYTİN ÜRETİM İŞİNDE 
ÇALIŞACAK TECRÜBELİ

BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR 

,, Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur.

GÜNGÖR ZEYTİNCİLİK
Tel: 51414 53

514 88 97

ELElMHaBflNIYOB
FİRMAMIZDA 

900 TL MAAŞ + SİGORTA 
İLE ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ 
GARSON ARANIYOR 

GÖLYAKA ET MANGAL 
İZNİK YOLU ÜZERİ

Müracâat Tel 
587 70 82 

0 535 717 14 25

ELEMBN aiMNIYOB
GEMLİK’TE İKAMET 

EDEN
EHLİYETLİ LODER VE 

EKSKAVATÖR 
OPERATÖRÜ 

ALINACAKTIR

Müracaat Tel 
0 532 275 88 07
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Mil MM İtli Milli! İM Hm anlın üliııı
SSK’dan emekli 
olan 1 milyon 913 
bin emekli ile 
BAĞKUR’dan emek
li olanlar dahil yak
laşık 2 milyon kişiyi 
ilgilendiren İntibak 
Yasası’yla ilgili 
çalışma ilk 
sonuçlarını verdi 
2000 yılından önce 
emekli olan yaklaşık 
2.5 milyon emeklinin 
maaşları arasındaki 
dengesizliği 
gidereceği gerekçe
siyle çıkarılan 
İntibak Yasası’nda 
sürpriz sonuçlar 
ortaya çıktı.
Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun (SGK) 
2000 yılından önce 
SSK’dan emekli 
olan 1 milyon 913 
bin emekli ile 
BAĞKUR’dan 
emekli olanlar dahil 
yaklaşık 2 milyon 
kişiyi ilgilendiren 
İntibak Yasası’yla 
ilgili çalışma ilk 
sonuçlarını verdi. 
SGK inceleme 
kapsamında bazı 
SSK emeklilerine 
“Yaşlılık Aylığı oran
larının sehven yan
lış hesaplandığı”nı 
tespit etti.
Yanlış oran 
üzerinden aylık bağ
landığı tespit edilen 
emeklilerden son 5 
yılda ödenen maaş 
miktarı da geri 
çağırıldı. Yanlış 
hesaplama yüzün
den fazla maaş öde
nen miktar emekli 
lerden maaşlarına 
1/4 oranında yan
sıtılarak tahsil

yapıldığı tespit 
edildi.”

edilecek.
Sehven fazla maaş 
ödemesi yapıldığı 
ileri sürülen 
emeklilerin kesintisi 
eylül ayından başla
mak üzere kesile
cek.
SGK yetkililerinden 
alınan bilgiye göre; 
“İntibak Yasası” 
kapsamında, 
hesaplama hatası 
yapıldığı gerekçe
siyle maaş kesintisi 
yapılacak vatan- 
daşîaıiiı uygula
maya itiraz hakkı da 
bulunuyor.
SGK yetkilileri uygu
lamanın gerekçesini 
şöyle anlattı: 
“Yeni yasa kap
samında, 2.5 milyon 
emeklinin dosyası 
tek tek incelemeye 
alındı. İnceleme 
sonunda sehven 
fazla maaş ödendiği 
ortaya çıkan 
emeklilerle ilgili per
sonelin veri giriş 
hatası yaptığı 
anlaşıldı. Birçok 
emekliye de eksik 
maaş ödemesi

EKSİK ÖDEME 
YAPILAN DA VAR 
SGK yetkililerinden 
alınan bilgiye göre; 
“İntibak Yasası” 
kapsamında, 
hesaplama hatası 
yapıldığı gerekçe
siyle maaş kesintisi 
yapılacak vatan
daşların uygula
maya itiraz 
hakkı da bulunuyor. 
SGK yetkilileri 
uygulamanın 
gerekçesini şöyle 
anlattı:
“Yeni yasa kap
samında, 2.5 milyon 
emeklinin dosyası 
tek tek incelemeye 
alındı. İnceleme 
sonunda sehven 
fazla maaş ödendiği 
ortaya çıkan 
emeklilerle ilgili per
sonelin veri giriş 
hatası yaptığı 
anlaşıldı. Birçok 
emekliye de eksik 
maaş ödemesi 
yapıldığı tespit 
edildi.”

Ekonomi yönetimi, 
ilave tedbirlerle ilgili 
çalışmalara başladı. 
Bazı zamların 
kaçınılmaz olabile
ceği, son kararı ise 
Başbakan Tayyip 
Erdoğan’ın vereceği 
belirtiliyor.
2013 bütçesi 
üzerinde çalışmaları 
yoğunlaştıran 
ekonomi yönetimi, 
ilave tedbirlerle ilgili 
çalışmalara başladı. 
Dün Reuters’a 
konuşan Maliye 
Bakam Mehmet 
Şimşek, bütçe 
açığının yıl sonunda 
GSYH’mn yüzde 
1.5’i olan hedefin 
üzerinde kalacağını 
ve bu konuda 
“düzeltici önlemler” 
üzerinde çalıştık
larını belirterek, 
özellikle cari açık 
nedeniyle mali disi
plinin sürmesi için 
çabaladıklarını 
söyledi. Ekonomi 
yönetimi, gelir ve 
gider dengesi 
üzerinde yoğun 
mesai harcıyor. 
Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan, Maliye 
Bakanı Mehmet 
Şimşek ve Ekonomi 
Bakanı Zafer 
Çağlayan’ın son 
dönemde yaptığı 
uyarılar üzerine 
ekonomi bürokrat
ları da harcama ve 
gelir kalemlerini tek 
tek inceleme altına 
aldı. Önümüzdeki 
dönemde bazı zam
ların kaçınılmaz ola
bileceği belirtiliyor. 
Kararı Başbakan

Tayyip Erdoğan’ın 
vereceği kaydedili 
yor. Bu süreçte 
kamudaki aşırı 
büyümenin bütçe 
hedeflerinin 
yakalanması açısın
dan tehlikeli durum 
olarak ortaya çıktığı 
dillendiriliyor. 
Ayrıca Çin’le 
karşılaştırılan fazla 
memur sayısının da 
önümüzdeki 
dönemde ince
leneceği belirtiliyor. 
Eşit işe eşit ücret 
düzenlemesinin de 
giderler bakımından 
uçurumu arttırdığı 
tartışılıyor. Bu 
düzenlemenin 
yeterliliğe bakıl
madan alınan 
memurlar yüzünden 
kamuya taşımaya
cağı düzeyde ekstra 
yük getirdiğinden 
söz ediliyor. 
Alt kurumlar 
inceleme altında 
Ayrıca, bazı bakan
lıkların yüksek har
camalar nedeniyle 
bütçe hedefini tut- 
turamadığı bu duru
mun da özellikle 
gözden geçirildiği 
belirtiliyor. Bu kap
samda bazı bakan
lıklar bünyesinde 
kurulan bağlı 
kurumların da 
incelemeye alındığı 
ifade ediliyor. Alınan 
bilgiye göre son 
dönemde kurulan 
Yurtdışı Türkler 
Başkanlığı gibi bazı 
kurumların harca
maları ve bina 
kiraları da dengeyi 
alt üst etti. Tüm bu 
harcamalar 

nedeniyle ekonomi 
kurmayları geliri art
tırıcı, çalışmaları 
masaya yatırdı. 
Artan petrol ve gaz 
fiyatlarına rağmen 
maliyetin altında 
satış yapan 
BOTAŞ’ın sattığı 
gazın ve yıllardır 
zam yapılmayan 
elektrik fiyatlarıyla 
ilgili dosyaların da 
ekonomi yönetil n 
minin masasında 
olduğu belirtiliyor. 
Birçok grupta istis
naları kaldıran Gelir 
Vergisi Kanunu 
Taslağı’nın da gelir 
arttırıcı enstürüman 
olarak kullanılması 
bekleniyor. Şu anda 
elektrik, doğalgaz 
ve vergi için her
hangi bir zam kararı 
bulunmadığının 
altını çizen kay
naklar, yapılacak 
çalışmanın ardından 
son kararı Başba 
kan Erdoğan’ın 
vereceğini belirtiyor. 
Mali disiplini 
devam ettirmek 
zorundayız 
MALİYE Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
Reuters’e verdiği 
demecinde, “Mali 
disiplini hep 
önemsedik, devam 
ettirilmesi yönünde 
çaba içindeyiz” 
dedi. Şimşek şöyle 
konuştu: “2013- 
2015 dönemiyle ilgili 
bir program çabası 
içindeyiz. Bütçe 
disiplinine, perfor
mansına sadece 
borç dinamikleri 
perspektifi ile bak
mıyoruz.”^

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı ; (212) 516 1242
Yalova ’ T226) 011 13^3
İDO imam Aslan
Dinlenme Tes. 4 513 ^3 94

WAPUR - FERİDOT ~
Yalova (226^814 10 20
Topçular .^226)363 43.19
Eskihisar (2fe2) 655 60 31

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane

186
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53

KAYMAKAMLIK Askerlik Şb. 513 10 57

Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

513 10 51
513 10 53
513 29 54
513 10 28

Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md.

513 1308
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07

ULAŞIM Tapu.Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
ilçe Tarım Müd. 
ilçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müc 
İŞ-KUR

513 14 14
Pegasus Akmis Seyahat 
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanberoğlu-Esadaş
Anıtur
Kamil Koç

514 63 62
513 12 12
513 20 77
512 10 72
514 45 49
514 47 71
512 01 63

513 13 64
524 85 86
513 10 92

£ 513 10 45
513 77 73

I. 513 18 46
HASTANELER 513 71 66

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 RELEDİYE_________

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Uzmanlar Tip Mrk.

, 513 10 68
513 65 29
514 80 88

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
BUSKİ

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

TAKSİLER_________ 514 57 96

Körfez Taksi f„ 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 18 ?1
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

itfaiye 
Muhasebe Md, 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 23 25 
513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

Gemlik Körfez
GEMLİK’İNİLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

UlkİHlMİ

OTOBÜS

DAĞITICILAR

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 .5^4-17 00
Akcan Petrol 5İ3 *10 79
MAR-PET 5*13 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4367 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
KARA ŞÖVALYE 

YÜKSELİYOR 
11.30-14.00-16.45- 

20.30 
HAYATININ SEÇİM 
14.15.-16.30-20.30

REZERVASYON 513 33 21 
CIUŞAVM JUTKU 

SUPERTURK: 
13.30-15.30-17.30 

19.30-21.30
SEN KİMSİN: 12.00- 

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

Rez. Tel: 51415 00
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Körlezspor 3 sporcu ile sözleşme imzaladı
Gemlik Körfezspor, 2012-2013 Bursa Birinci Amatör Kümede yeni sezona yeni transferler ile başla 
yacak. Kulüp Başkanı Kemal Karslı, Gemlikspor’dan Emrah Yarar, Çotanakspor’dan Burhanettin 
Incezeybekler, Orhangazispor’dan Mustafa Öztürk ile anlaşma yaptıklarını söyledi.
Bursa Birinci 
Amatör Kümede 
mücadele eden ve 
2011-2012 sezonun
da şampiyonluğu 
son maçta kaçıran 
temsilcimiz 
Körfezspor, süper 
amatörlüğe çıkma 
doğrultusunda 
kadrosunu 
güçlendiriyor. 
İki ay önce yapılan 
genel kurulda kulüp 
başkanlığına Kemal 
Karslı’nın getirildiği 
yeni yönetimde 
sezona 3 sporcu ile 
anlaştı.
Transferlere hızlı 
giriş yaptıklarını 
söyleyen Körfezspor 
Kulübü Başkanı 
Kemal Karslı, 
Gemlikspor 
Kulübü’nden Emrah 
Yarar, Çotanakspor 
Kulübü’nden 
Burhanettin 
Incezeybekler, 
Orhangazispor’dan 
Mustafa Öztürk ile 
kulüp binasında 
yönetim kurulu

üyelerinin de hazır 
bulunduğu bir 
törenle sözleşme 
imzaladılar. 
İmza töreninde 
konuşan Kulüp 
Başkanı Kemal 
Karslı, şunları söyle 
di :
“Körfezspor’u 
şampiyon yapmak 
için göreve geldik. 
Çalışmalarımızı bu 
yönde sürdürü 
yoruz. Transfer 
komitesinde bulu

nan arkadaşlarımız 
teknik heyet 
raporu ile iç ve dış 
transferlere 
bir ay önceden 
start verdik.
Bir çok sporcu ile 
görüşmeler yaptık. 
Anlaştığımız 3 genç 
arkadaşımız ile 
Körfezspor’un for
masını giydirerek, . 
başarılı bir sezon 
geçirmemizi diliyo
rum. Transferlerimiz 
devam edecek.

Görüştüğümüz yeni 
sporcular var. ” 
Kemal Karslı, 3 
oyuncunun trans
ferinde sponsor 
olan Ozan İnşaat 
Sahibi ve 
Körfezspor ikinci 
Başkanı İbrahim 
Baki’ye de yönetim 
kurulu ve camia 
adına teşekkür 
etti.
İbrahim Baki ise 
yaptığı konuşmada, 
“Bize destek veren 

herkese teşekkür 
ediyoruz. Gemlik 
Körfezspor 
Gemlik’ten süper 
amatör kümeye 
giden Gemlikspor 
dan sonra ikinci 
takımdır. Elimizden 
geleni seferber 
etmeye hazırız. 
İlçemizdeki diğer 
kulüplerde süper 
liğde oynamaya hak 
eden kulüplerdir. 
Bu potansiyel 
Gemlik’te var.

2012-2013 sezonun
da Gemlik 
Körfezspor gele
ceğine oynayacak. 
Yeni sezonda 
takımımıza ve 
Gemlik’teki 
kulüplere yönetici- , 
lerine ve teknik 
elemanlarına 
başarılar diliyorum. 
Kulübümüze 
yeni gelen 
arkadaşlarımıza da 
hoşgeldiniz diyo
rum. ”

Mdurrahman Lale 
Spor Şube Müdürü oldu
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Eski Gemlik İlçe 
Spor Müdürü 
Abdurrahman Lale, 
Gençlik Spor 
Hizmetleri İl 
Müdürlüğü 
bünyesinde Spor 
Şube Müdürlüğü’ne 
getirildi.

Gemlik’te yaptığı 
başarılı çalışmaları 
ile bilinen ve Gemlik 
İlçe Sahast’nın 
Gemlik 
Belediyesi’ne devri 
için büyük gayret 
gösteren 
Abdurrahman Lale 
Çekirge Olimpik 
Yüzme havuzunda 

devam ettirdiği 
hizmetten sonra İl 
Spor Şube Müdürü 
oldu.
Uzun yıllar 
profesyonel ve 
amatör futbolcu 
olarak Türk 
Futboluna yaptığı 
hizmetlerin yanı sıra 
Bursa Bölgesi’nden

Klasman Hakemliği 
görevini de 
sürdüren 
Abdurrahman 
Lale’nin 
önümüzdeki 
günlerde Spor 
Şube Müdürlüğü 
görevine 
başlayacağı 
öğrenildi.

KRŞ€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



6.800 TL
6.800 TL
6.600 TL

4-5 Yaş 
Ana Sınıfı 
i .Sınıf 
2.Sınıf 
S.Sınıf 
4.Sınıf
S.Sırıtf * 
ö.Sınıf
7.Sınıf 
Ö.Sınıf

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

Gemlik Orhangazi yolu 2.Km. 
Um ur bey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: O 224 513 50 84 Gemlik 
www.aykentilkogretim.kl2.tr

5.950 TL
6.200TL
7.500 TL 
Ö.ÖOO TL 
&.&OO TL 
Ö.ÖOOTL

ÖZEL

Aykent ile hedeflerinize doğru
Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır 

ve çözer, planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, 
evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç odaklıdır, paylaşımadır. Her zaman ve her konuda 

özveri ile çalışır, vefakardır, dostlarını asla unutmaz, 
sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, 

kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır. 
Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, engel 

tanımaz, "BAŞARACAĞIM" der ve başarır.

ÜCRETE EGITİM-ÖĞRETİN, YEMEK, SERVİS ve KDV DAHİLDİR

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Esrar Satıcısı, Park 
Halindeki Otomobile 
Çarpınca Yakalandı
Bursa'da, polisten kaçmak 
isteyen esrar satıcısı, park halin
deki otomobile çarpınca yaka
landı. Narkotik köpeği alfa, araç 
içine saklanmış 19 kilo toz esrar 
buldu. Haberi sayfa 3’de

Yeni yönetmeliğe göre, Kurtuluşumuzun mimarı Atatürk’e saygı duruşunda bulunulmayacak, 
kurtuluşumuzu gerçekleştiren TSK mensuplarına şükranlarımızı sunamayacağız.

Gemlik'in kurtuluşunun 90,
yıldönümünü kutlanamıyoruz
İlçemizin düşman 
işgalinden kurtuluşunun 
90. yıldönümü, yarın 
törenlerle 
kutlanamayacak.
AKP hükümetince 
ulusal bayramların

kutlanmasıyla ilgili 
olarak çıkarılan yönet
melik gereği, yarın ilçe 
mizin düşman işgalin
den kurtuluşunun 90. 
yıldönümü kutlamaları 
kapsamında yalnız

Gemlik Belediye Başkan 
hğı’nca hazırlanan kutla
ma programı uygu
lanacak. Güreş yarış
maları ile mehter göste 
tileri düzenlenecek.
Haberi sayfa 2’de

, ıntıı lıı il ııiıııı

Çocukların okula 
iyi bir başlangıç 
yapabilmeleri için 
uygulanan 'uyum 
programı' 
çerçevesinde, okul 
öncesi ve ilköğre

tim 1. sınıf öğren
cileri için ders zili 
ilk kez çalacak. 
Öğrencilere toplam 
187 milyon ders 
kitabı ücretsiz 
dağıtılacak. 5’de

Irnıii-Jımir OiıSanı Müsmir

Bağ bozumu zamanı..
Eylül ayı geldiğinde bağlarda 

üzüm ler olgunlaşmıştır artık.
Toplayıp, pazara sunma zamanıdır.
Bölgemizin zeytin üretimine uygun 

olması nedeniyle bağcılık gelişme 
miştir.
Çocukluğumda, şimdiki 1 Nolu 

Sağ lık Ocağı’nın bulunduğu yerde 
futbol sahası vardı.
Bitişiğinde Tohumcu Hasan 

amcanın bağları vardı.
Top bağa kaçtığında, vermezdi.

Kızardı topu bağlara kaçıranlara..
O bağlar -)k artık..
Gemlik’te bağcılığı yapan tek kişi 

var.
Nazım Bayrak... Devamı sayfa 4’de

Karsak Bonazı'naa hız aldı

Ulaştırma Bakanlığı’nca 
ihalesi yapılan İzmit-lzmir 
Otobanının Orhangazi Gemlik 
arasındaki Karsak Kavşağı’nda 
çalışmalar hızlandı.

İhaleyi alan konsesyumun 
Karsak Boğazı karşısındaki 
çöplük altında kurduğu şan
tiyesinden çalışmaları yürütü 
yor. Haberi sayfa 4’de

Gemlikspor U17 yaş 
liginin ilk maçında raki 
bi Karadenizspor’u 
gol yağmuruna tuttu. 
İlk yarının 7-0 bittiği 
karşılaşmanın ikinci 
yarısında rakip kaleye 
6 gol daha atan 
Gemlik U17 ‘ler maç 
tan 13-0 galip ayrıldı. 
Seyfettin Şekersöz’ün 
haberi sayfa 7’de

http://www.aykentilkogretim.kl2.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yeni yönetmeliğe göre, Kurtuluşumuzun mimarı Atatürk’e saygı duruşunda bulunulmayacak, 
kurtuluşumuzu gerçekleştiren TSK mensuplarına şükranlarımızı sunamayacağız.

Gemlik'ln kertulusunun 90. 
yıldönümünü kutlanamıyoruz
İlçemizin düşman 
işgalinden kurtu* 
luşunun 90. 
yıldönümü, yarın 
törenlerle 
kullanamayacak. 
AKP hükümetince 
ulusal bayramların 
kutlanmasıyla ilgili 
olarak çıkarılan 
yönetmelik gereği, 
yarın ilçemizin d 
üşman işgalinden 
kurtuluşunun 
90.yıl dönümü kut
lamaları kapsamın
da yalnız Gemlik 
Belediye 
Başkanhğı’nca 
hazırlanan kutlama 
programı uygu
lanacak.
Buna göre,

CIFiii II. ili IİIS İIMÎIÎIIİ Milli
Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin 
kuruluşunun 89. 
yıldönümü Gemlik’te 
Atatürk Anıtı önünde 
düzenlenen törenle 
kutlandı.
Dün saat 10.oo da 
CHP Gemlik ilçe 
Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan, 
Yönetim Kurulu 
üyeleri, CHP Kadın 
Kolları Başkanı 
Filiz Kutlu ve yöneti
mi ile Gençlik kolları 
ve Belediye meclis 
ve il genel meclisi 
üyeleri Atatürk Anıtı 
na çelenk koydular. 
Saygı duruşundan 
sonra konuşan 
CHP ilçe Başkanı 
Mehmet Uğur 
Sertaslan, 
CHP’nin ulusal 
kurtuluş ve 
bağımsızlık mücade
lesinden lokomoti
fliğini üstlenen 
Anadolu ve 
Rumeli Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti’n 
den başlayıp, 9 Eylül 
1923‘te Halk Fıkrası 
adına alarak kurul
duğunu hatırlattı.

Kurtuluş 
Savaşımızın mimarı 
Mustafa Kemal 
Atatürk ve O’nun 
manevi huzurunda 
silah arkadaşlarına 
saygı duruşunda 
bulunulmayacak. 
Kurtuluş Savaşını 
gerçekleştiren Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin 
temsilcilerine min
net ve teşekkür 
ziyareti yapılamaya
cak.
Bunun yerine, 
Gemlik 
Belediyesi’nin 
düzenlediği, güreş 
yarışmaları ile 
mehter gösterileri 
düzenlenecek.
Gemlik

Sertaslan, yapılan ilk 
kurultayda adın 
Cumhuriyet Halk 
Fıkrası olarak 
değiştirildiğini, aynı 
zamanda 
“Cumhuriyetçilik”, 
“Halkçılık”, 
“Milliyetçilik” ve 
“Laiklik” ilkelerinin 
bu kurultayda 
belirlendiğini 
söyledi.
Aradan 89 yıl geç 
miş olması ülkenin 
iç ve dış güçlerinin 
kuşatması altında 
olmasına karşın 
Cumhuriyetin 
Atatürk’ün önder
liğinde atılmış temel
leri sayesinde hala 
dimdik ayakta çağ
daş ülkeler arasında 

Belediyesi’nin 
ilçemizin kurtuluş 
törenleri nedeniyle 
hazırladığı program 
10 Eylül 2012 Pazar 
günü, Gemlik 
Yelken Spor 
Kulübü’nün saat 
14.oo de göster- 
siyle başladı. 
Daha sonra, saat 
19.30 da Gemlik’in 
kurtuluşunda şehit 
düşen Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nde 
görevli Yüzbaşı 
Cemal’in mezarı 
ziyaret edilerek 
saygı duruşunda 
bulunuldu.
Bugün ise 
Gemlik’in kurtuluşu 
kutlamaları kap

yerini almaya devam 
ettiğini söyleyen 
Sertaslan, 
"Bağımsızlık 
mücadelesinde tüm 
mazlum halkların 
örnek alıp, emperya 
üstlerin kin kustuğu 
ülkemiz üzerine 
dün olduğu gibi 

samında, 
saat 10.oo da 
Uluslararası Güreş 
karşılaş maları 
yapılacak.
Saat 17.oo de ise 
geleneksel toplu 
sünnet cemiyeti 
yapılacak.
Bu kapsamda 
motor gezisi 
düzenlenecek.
Yarın ise saat 
10.oo da güreş final 
karşılaşmaları 
sürecek.
Şehitlerimiz adına 
mevlit okutulacak.
Saat 15.oo de 
güreş karşılaş
malarında dereceye 
girenlere 
ödülleri verilecek.

bugünde çeşitli 
ayak oyunları 
oynanmaktadır. 
Buna yerli iş bir
likçiler de kucak 
açmaktadır. AKP’nin 
uyguladığı tes
limiyetçi politikalar 
buna sebep olmak
tadır." dedi

Milli Eğitim 
Bakanlığı, okullar
daki öğretmen 
ihtiyacını karşıla
mak üzere ilk 
atama, açıktan ve 
kurumlar arası 
atama ile açıktan 
ilk, kurumlar arası 
ilk atama yoluyla 
toplam 40 bin 164 
öğretmen ataması 
yapacak.
Atamalar, Milli 
Eğitim

MMKİİİIIMİİİIIII
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
parti genel merke 
zinde genişletilmiş 
il başkanları 
toplantısında yap
tığı konuşmada 
"Dershanecilik 
olayını kaldıraca 
ğız" açıklamasında 
bulundu.
Erdoğan, "Bu halkı 
mın, vatandaşımın 
ortak talebidir.
Haklı olarak 
'okullar niye var?' 
diye soruyor. Okul 
varsa dershane 
niye var? Biz ikti
dara geldiğimizde 
üniversite imtihan
ların soruları 
ortaöğretim müfre
datına göre hazır
lanmıyordu, der
shanelerin müfre
datına göre hazır
lanıyordu. Bunu 
bizim iktidarımız 
değiştirdi. Bu ülke 
de öyle bir emper 
yal yapı vardı ki, 
tamamen dersha 
necilere çalışıyor

Bakanhğı'nda 
düzenlenecek 
törenle gerçek
leştirilecek. 
Adaylar sonuçlarını 
atama işlemleri 
tamamlandıktan 
sonra bakanlığın 
internet sitesinden 
öğrenebilecek. 
Atanan öğretmen
ler görevlerine 11 
Eylül 2012 tarihin
den itibaren 
başlayacak.

lardı. Benim para sı 
olmayan, gücü 
olmayan vatanda 
şım dershaneye 
yavrusunu gön
deremiyordu" dedi. 
Dershanecileri okul 
kurmaya davet 
eden Erdoğan, sis
temin 2014'te dev 
reye gireceğini de 
ifade etti.
Erdoğan, "Biz diyo 
ruz ki, dershaneci 
ler eğer eğitime öğ 
retime destek vere
ceksiniz, okullar 
kurun, biz de siz
den hizmet alımı 
yapalım. Bedeli 
neyse biz verelim. 
Sizi açık bırakacak 
değiliz. Biz yatırım
dan kurtulmuş olu
ruz, siz de işinize 
devam edersiniz. 
Bu güzel teklif de 
miyorlar. Çünkü 
orası daha tatlı da 
onun için. Bunun 
adımını atacağız, er 
geç 2014'te o siste 
me girmiş olaca 
ğız" diye konuştu
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Esti Otonııılıil Zeytlnliileı çiıMı
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde zeytinlikler 
içerisinde uzun yıl* 
lar önce terk edilen 
1961 model araç 
yandı.
Yıldıztepe İkiz

Emniyet Kemeri Hanımı Kurtardı
Bursa'da bir aracın 
korna çalmasından 
irkilen sürücü, oto
mobiliyle takla attı. 
Yol kenarındaki 
aydınlatma direğini 
deviren araçtaki 
sürücü, emniyet 
kemeri sayesinde 
ölümden döndü. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa İzmir 
Karayolu üzerindeki

BiıiMiiııı Miıiııı it aııaiaıtıMiıiıı
Bursa'da hırsızlar, 
kapı kilit göbeğini 
kırarak girdikleri 
evden 3 bin TL para, 
9 çeyrek altın, 1 adet 
3'lü burma bilezik ve 
2 adet büyük altın

Konaklar 
mevkiindeki zeytin
likler içerisinde 
terk edilen 16 AU 
889 plakalı araç 
henüz nedeni bilin
meyen sebepten

Özlüce kavşağı 
yakınlarında seyir 
halinde olan Musa 
İyigün idaresindeki 
16 DT 420 plakalı 
otomobil, 
sürücüsünün direk
siyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu 
yol kenarındaki 
aydınlatma direğine 
çarptı. Bir anda 
savrulan araç, takla 

çaldı.
Olay, Bursa Merkez 
Yıldırım içesi Erikli 
Mahallesi Eflak 
Caddesi'nde dün 
saat 14.00 sıraların
da meydana geldi. 

dolayı yanmaya 
başladı.
Yanan aracı gören 
çevre sakinleri 
kovalarla su taşı
yarak yanan aracı 
söndürülmeye 

attı. Araç içindeki 
sürücü Musa İyigün, 
kazayı burnu kana
madan atlattı. Maddi 
haşanın oluştuğu 
otomobilden 
emniyet kemeri 
sayesinde ölümden 
döndüğünü ifade 
eden Sürücü, 
"Yanımdan 
geçen bir araç 
korna çaldı. Ben de

M.K.'ye ait evin kapı 
kilit göbeğini kırarak 
içeri giren kişi veya 
kişiler, 3 bin TL 
nakit para, 9 çeyrek 
altın, 1 adet 3'lü 
burma bilezik ve 2

çalıştı.
Kısa sürede olay 
yerine gelen itfaiye 
ekipleri yangını 
zeytinliklere 
sıçramadan 
söndürdü 

direksiyon 
hakimiyetimi 
kaybederek, kaza 
yaptım. Emniyet 
kemeri sayesinde 
yaralanmaktan kur
tuldum. Her şeyi 
emniyet kemerine 
borçluyum" dedi. 
Kazanın ardından 
araç, çekici vası
tasıyla olay yerinden 
kaldırıldı 

adet büyük altını 
çaldı. Yaklaşık 
zararının 8 bin TL 
olduğunu belirten 
M.K.'nin müracaatı 
üzerine olayla ilgili 
tahkikata başlandı.

Tw ve laptop hırsızları 
güvenlik kamerası 

ile yakalanın

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde 5 iş 
yerinden laptop ve 
televizyon çalarken 
güvenlik kameraları
na takılan hırsızlar 
yakalandı.
Önceki gece 
İnegöl’de 5 iş 
yerinde meydana 
gelen hırsızlık olay
ları üzerine harekete 
geçen asayiş ekip
leri, güvenlik kam
erası kayıtlarını 
inceledi. Ekipler, 
kimlikleri teşhis 
edilen şahısların 
evlerine baskın 
yaptı. Y.M.Y., M.K. 
ve S.Y. isimli 3 
gencin yanı sıra 
çalınan 3 adet LCD 

televizyon ve lap- 
topu satın alan İ.A. 
ve B.M. de gözaltına 
alındı. Y.M.Y., M.K. 
ve S.Y. ile hırsızlık 
mallarını aldıkları 
iddia edilen İ.A. ve 
B.M. adliyeye sevk 
edildi.
Çalınan bilgisayar 
ve televizyonlar 
Emniyet Müdür 
Yardımcısı Tuncay 
Gönültaş ve Asayiş 
Büro Amiri 
Başkomiser Emin 
Kumsal’ın 
nezaretinde sahip
lerine teslim 
edilirken, mağdur iş 
yeri sahipleri 
polislere teşekkür 
etti.

Esrar Satıcısı, Park Halindeki 
Otomobile Çarpınca Yakalandı
Bursa'da, polisten 
kaçmak isteyen 
esrar satıcısı, park 
halindeki otomobile 
çarpınca yakalandı. 
Narkotik köpeği alfa, 
araç içine saklanmış 
19 kilo toz esrar 
buldu.
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Arabayatağı 
Mahallesi'nde 
gerçekleşti. Ulus

Il Will MİSİ I» lllll Millili Milli
Bursa'da, önüne 
çıkan araca çarpma
mak için ani fren 
yapan belediy e oto
büsünde yolcu 
olarak bulunan 2

Mahallesi'nde 
kahvecilik yapan 
Cahit Y. (36)'nin, 
Hacivat 
Mahallesi'nde esrar 
satacağı ihbarını 
alan polis harekete 
geçti. Mahalleye 
gece yarısı giderek 
tertibat alan Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 

kişi yaralandı.
Olay, Osmangazi 
ilçesi Dikkaldırım 
Mahallesi Hayran 
Caddesi'nde mey
dana geldi. Seyfettin 

Müdürlüğü Narkotik 
Büro Amirliği ekip
leri, şahsın gelmesi
ni beklemeye 
başladı. Bir süre 
sonra mahalleye 
giren şahıs polisleri 
fark edince otomo
bili ile kaçmaya 
çalıştı. Polis ekipleri 
ile şahıs arasındaki 
kovalamaca, 
Arabayatağı 
Mahallesi'ne kadar

Koşum idaresindeki 
16 M 00175 plakalı 
belediye özel halk 
otobüsü, önüne 
çıkan 16 GV 322 
plakalı otomobile 

sürdü. Burada park 
halindeki bir otomo
bile çarpan Cahit Y, 
gözaltına alındı. 
Narkotik köpeği 
Alfa, zanlının 
arabasında yapılan 
aramada 19 kilo tez 
esrar buldu. 
Emniyette ifadesi 
alınan zanlı, 'uyuştu
rucu ticareti yap
mak' suçundan 
adliyeye sevk edildi 

çarpmamak için ani 
fren yaptı. Otobüste 
yolcu olarak bulu
nan Gülseren T. (46) 
ile Ahmet K. (43) 
yaralandı.

Kamyonetin altında 
kalan çocuk 

hayatını kaybetti
Bursa'da annean
nesinin yanına git
mek isteyen 3 
yaşındaki çocuk, 
ehliyetsiz olduğu 
iddia edilen 
sürücünün kul
landığı kamyonetin 
altında kalarak 
hayatını kaybetti. 
Kaza, saat 18.30 
sıralarında merkez 
Nilüfer ilçesi 
Demirci Mahallesi 
Doğan Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, evin 
önünde kardeşleri 
ile oynayan 3 yaşın
daki Nejat Can, Çalı 
Mahallesi’ndeki bir 
fabrikada çalışan 
anneannesi Halime 
Aydoğdu’yu 
görünce ona doğru 

gitmek istedi. 
Küçük çocuk, bu 
sırada geri manevra 
yapan 16 P 7241 
plakalı kamyonetin 
altında kaldı. 
Tekerleğin altında 
ezilen küçük çocuk 
olay yerinde hay
atını kaybederken, 
ehliyetiz olduğu 
iddia edilen sürücü 
ise kamyonetini 
bırakarak uzaklaştı. 
Gönül Aydoğdu ve 
Erhan Şefik çiftinin 
4 çocuğundan biri 
olan Nejat Çan’ın 
anne ve babasının 
boşanmasının 
ardından dünyaya 
geldiği ve annesiyle 
birlikte dedesi 
Hasip Aydoğdu’nun 
evinde yaşadığı 
öğrenildi
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(üne Bakış Izmit-lzmir Otobanı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Bağ bozumu zamanı...
Pazar kahvaltımızı Nazım Bayrakların bağında 

yaptık.
Dün sabah ailece Karsak Köyü yolundaki bağ 

ve zeytinliğe gittik.
Nazım'ın eşi Ayşen, kızı Eylül, Serap, Barış ve 

Özgür, güzel bir pazar gününü birlikte geçirdik.

Biz, bağa gelmeden, sofra kurulmuş, çay dem
lenmişti.

Sofrada, kahvaltıda bulunması gerekenden 
daha fazlası vardı..

Bizim getirdiğimiz böreklere kızdı Ayşen 
Hanım..

‘Ne gereği vardı’ dedi..
‘Ben, herşeyi hazırlamıştım.’
Geçtiğimiz yıl, Nazım Bayrak “Gel, seni benim 

bağa götüreyim’ demişti.
Birlikte gittik. Yine Eylül ayıydı.
Şaşırmıştım gördüğüm manzara karşısında.
Gemlik’te böylesi bir bağı ilk kez görüyordum. 
90 dönümlük arazinin 54 dönümü modern 

zeytinlik. 36 dönümünde ise 5 bin üzüm fidanı var.
Salı pazarında gördüğümüz, siyah (Alfonzo) ve 

pembe iri üzümler (Red globe) dallarından salkım 
salkım sarkıyor...

“Gelin, beni yiyin” diyorlar sanki...
Nazım Bayrak’ın, rahmetli ağabeyiyle birlikte 

yetiştirdiği bağ ile gurur duyuyor.
Zeytinciliğin giderek dibe vurduğu bir 

dönemde, alternatif bir tarım ürününü başarı ile 
yetiştirip pazara hazırlamış.

Bir alıcı da çıkmış.
Anlaşmışlar...
“Üç sırayı kendime ayırdım. Bağımız 5 yaşında. 

2. yıldan başlayarak ürün almaya başladık. 
Verimlilik tecrübe kazanarak giderek artıyor.
Yakında bağ bozumu var. Ürünü toplamaya gele

cekler." dedi.
Güzel bir sabah kahvaltısından sonra çocuklar

la birlikte bağı gezmeye başladık. Salkımların biri 
2 kilo gelir. Bağ makasıyla ilk salkımı bizim için 
kesti.

Böylece Nazım Bayrakların bağında sabah 
kahvaltımız, bağ bozumuna dönüştü.

Bir sepete Italyan alfonso ve Şili türü Red 
globe üzümleri keserek bize armağan etti.

Küçük bir çiftliği anımsatan bu bağ ve zeytin
likte neler yok ki.

Örneğin giderek anı bile unutulan kınnap, 
hurma, nar, kayısı, ayva, incir, kiraz...

Bu yıl, domates, biber, patlıcan gibi sebzeleri 
ekmemiş...

“Ağabeyimin yokluğundan" diyor Nazım 
Bayrak..

Zeytinlik bölümdeki genç fidanlar ise görülme 
ye değer. Ürün yüklü dalları...

Zamanın nasıl geçtiğini anlayamadık..
Aslında kıskandın Nazım Bayrak’ı..
Kimsenin yapamadığını başarmasından... 
Toprakla uğraşmak kolay değil çünkü...
Emek ister, sabır ister, güç ister toprak...
‘Bakarsan bağ olur' sözü boşuna söylen

memiş.
Nazım Bayrak'a ve eşine, güzel pazar kahvaltısı 

için teşekkür ettik.
Bakmışlar ve bağlarını yaratmışlar.
Şimdi karşılığını alıyorlar.

Karsak Boğazında hız altlı
Ulaştırma Bakanlı 
ğı’nca ihalesi 
yapılan İzmit-İzmir 
Otobanının 
Orhangazi Gemlik 
arasındaki Karsak 
Kavşağı’nda çalış
malar hızlandı. 
İhaleyi alan 
konsesyumun 
Karsak Boğazı 
karşısındaki çöplük 
altında kurduğu şan
tiyesinden çalış
maları yürütüyor. 
Gemlik Orhangazi 
Karayolu, Karsak 
Köyü dönemecinde 
otobana giriş 
ayağını oluşturacak 
olan yolun açılması 
çalışmalarına maki
liklerin kaldırılma 
çalışmalarına baş
landı.
Öte yandan, iş maki- 
naları otoban için 
kullanılacak 
malzemelerin 
üretilmesine açılan 
taş ocaklarında alt 
yapı malzemeleri 
stoklanmaya baş
landı.

GEMLİK 
KAVŞAĞI 
BELİRSİZLİĞİNİ 
KORUYOR 
İzmit-İzmir oto
banının Gemlik 
girişinde Engürücük 
köyü sınırları içinde 
projede belirtilen 
kavşak, bir süre 
önce arazileri kamu
laştrılacak olan bazı 
iş adamlarının 
girişimleri ve AKP’li 
bazı milletvekil
lerinin desteği ile 
Gemlik’e doğru kay
dırılması ile ilgili 
çalışmalarda proje 
değişikliği yapılmış, 
ancak bu değişikliğe 
Gemlik Belediyesi, 
Gemlik TSO, sivil 
toplum kuruluşları, 
Ziraat Odası karşı

çıkarak, kavşağın 
eski yerine alın
masını istemişlerdi. 
Karayolları 14.
Bölge 
Müdürlüğü’nde pro
jeyi yürüten bölüm 
görevlisi ise bu 
çalışmalar sırasında 
görevinden alınarak, 
başka bir göreve 
verilmesinden 
sonra, kavşağın 
Engürücük’ten 
kaldırılması için 
çaba harcayan 
lobinin, kavşağın 
Gemlik yönünde 
olması yönündeki 
değişikliğin aynen 
kalması için yaptığı 
çalışmada etkin 
olduğu öğrenildi. 
Konunun 
netleşmediğini ifade 
eden ilgililer, sorular

üzerine net bir 
cevap vermekten 
kaçınıyorlar.
Gemlik otoban giri 
şinin Engürücük 
Köyü sınırlarından, 
Gemlik yönüne 
kaydırılmasında 
etkili olan yerleri 
kamulaştrılacak 
mülk sahiplerinin, 
AKP’ye yakınlığı 
biliniyor.
Proje öncesi arazi

çalışması yapan ve 
projeyi buna göre 
hazırlayan karayol
ları görevlileri, itiraz 
lardan sonra 
Engürücük 
Köyü’nde yolun 
geçeceği arazinin 
uygun olmadığını 
öne sürmesi 
baskılardan kay
naklandığı şeklinde 
yorumlara neden 
oldu.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com


10 Eylül 2012 Pazartesi Gemlik Karfez Sayfa 5

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

LAFA GELİNCE...

Lafa gelince; % 99’ u müslüman ülke 
Türkiye.

Biz müslümanların kutsal kitabı Kuran’ı 
Kerim, israfın haram olduğunu beyan 
eder.

Yüce Allah “yiyiniz, içiniz, israf 
etmeyiniz” buyurarak; tutumlu olmamızı, 
aşırı harcama ve tüketim yapmamamızı, 
biriktirdiklerimizi paylaşmamızı emreder.

Oysaaaa... ülkede durum öyle mi ?
Her gün tonlarca ekmek çöp bidonlarına 

atılmakta, ha keza tonlarca yemek artığı 
yiyecek de.

Milyarlarca varlık böylesi bir tutum ve 
davranışla heder olup gitmektedir.

Dünyada milyonlarca insan açken, açlık
tan ölürken bir an olsun bu gerçekleri 
göz önünde bulundurmaz, kendimize çeki 
düzen vermeyiz.

Bizler II. Dünya Savaşı’ nın sıkıntılarını 
görüp yaşayan bir kuşağız. Her gün fırın 
kuyruklarında günde kişi başına 250 
gram ekmek alabilmek uğruna didişip 
duranlardanız.
Açlığın acısını uzun süre çekmemek için 

analarımız bizleri erkenden uyutmaya 
gayret gösterirlerdi. O yıllarda fakirlik diz 

boyu. İhsanlar yarı aç yarı tok yaşam sür
erdi.
Açlık, sefalet ölümcül hastalıkları 

beraberinde getirirdi.
Dünyada milyonlarca insan verem, tifüs, 

tifo, kolera gibi hastalıklardan genç ve 
zamansız yok olup gitti o yıllarda.

Şimdiki nesil açlık, yokluk çekmedi çok 
şükür.

Durumumuza hamd edelim, şükrüne 
varalım. Dünya açlık tehlikesi karşısında, 
bu gerçeği unutmalıyım.
Ama, durum hiç de öyle değil.
Gemlik’ te yüzlerce kahvehane var, bir 

tek Balıkpazarı semtinde “ Veli Baba 
Kıraathanesi” kapak toplayarak 6 engelli 
vatandaşımıza tekerlekli sandalye 
bağışlayarak örnek vatandaş olma özel
liklerini kanıtladı. Kıraathane sahipleri ve 
müşterileri yüreklerinde başarabilmenin, 
verebilmenin, hacet gidermenin mutlu
luğunu duydular. Hayır dua aldılar. Ben 
de hayır sahiplerini kutlarım.

İlçemizin bazı yerlerinde geri dönüşe
bilecek atıklar için toplama konteynırları 
konuldu. Sağlanan gelirlerle bazı okullara 
bağışlar yapıldı Belediyemizce.

İlçemizin doğal güzelliği hala bozul
mamış nadir tatil yörelerinden Karacaali 
Köyü’ ndeki Çamlık Sitesi toplam 145 
haneden oluşuyor. Site neredeyse köyün 
toplam hane sayısı kadar.
Gelin görün ki böylesi bir siteye geri 

dönüşüm atıklarını toplamak için herhan
gi bir girişim yapılmamış.

Site sakinlerinin uyarıları üzerine 
Belediyemiz Temizlik İşleri Bölümü’ ne 

telefon edip durumu anlattım. Teşekkür 
ederek, ilgileneceklerini belirttiler. 
Heyhat, sezon bitti bir gelişme yok.

Böylece binlerce liralık geri dönüşüm 
malzemesi çöpe gitti, yok oldu, yarar- 
lanılamadı. Sağ olursak, seneye bu 
hususta bir çalışma olacak mı takipçisi 
olacağız.

Bu dikkate alınmayış ve ilgisizlik bir 
noktada israfın sebebi değil mi?
Bilindiği gibi 31 Ağustos’ ta balık avı 

yasağı sona erdi.
Hükümetin 24 kulaç derinlikte avlanma 

kararı tüm balıkçılar tarafından boykot 
edildi bir iki gün. Bakan ile görüşüldü. Ne 
görüşüldüğü kamu oyunca bilinmemekle 
beraber, denize açıldı balıkçılar.

Rastgele, vira Bismillah diyelim. Dilerim 
bereketli bir av mevsimi olur. Avlananın 
yüzü güler, halkımızın karnı ucuz balıkla 
doyar.

Bugün balık tablalarında görünen man
zara hiç de iç açıcı değil.

Norveç uskumru balığı kadar palamut
lar, serçe parmağımın iki boğumu büyük
lüğünde hamsi ve kıraçalar tezgahlarda. 
O balıklar tutulur mu hiç !

Bir ay sonra palamutlar 1000-1200 gram 
olacak, ufak tutuldukça nesli tükenecek. 
Bilinçsiz avlanma sonucu balık kalmadı 
denizlerde. Bunun sonucu ilçemizde 
birkaç balıkçı teknesi kaldı ayakta. Onlar 
da büyük mali sıkıntı içindeler. Balık 
olmayınca ne balıkçı reisi ve ne de tayfası 
kalacak ortalarda, işsizler ordusu daha 
da artacak.

Devlet denizlerde sıkı denetimle hiçbir 
gideri' olmayan balık varlığının yok 
olmasını önlemeli, alacağı tedbirlerle 
balıkçı esnafı da korunarak, uzun yıllar 
avlanıp halka hizmete devamları sağlan
malıdır.

1. sınıflar için zil çalıyor
Çocukların okula iyi 
bir başlangıç yapa
bilmeleri için uygu
lanan 'uyum prog 
ramı' çerçevesinde, 
okul öncesi ve 
ilköğretim 1. 
sınıf öğrencileri 
için ders zili ilk kez 
çalacak.
Ikokul birinci sınıfa 
yeni kayıt yaptıran 
öğrenciler ile okul 
öncesi eğitime 
başlayacak öğren 
çiler, bugün ders 
başı yapacak.
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın minik 
öğrencilerin okula 
alışmalarını kolay
laştırmak amacıyla 
daha önce uygula
maya koyduğu 
'uyum programı', 
2012-2013 eğitim 
öğretim yılı başla
madan 10-14 Eylül 
tarihleri arasında 
yapılacak.
Uyum programını 
Milli Eğitim Bakanı

Dinçer, Mamak 
Kazım Orbay 
İlkokulu'nda düzen
lenecek törenle 
başlatacak. 
İlköğretime 
bağlı ana sınıflara 
yeni başlayacak 
öğrenciler için 
hazırlanan uyum 
programı 
çerçevesinde ilk gün 
okullarda açılış 
törenleri düzen
lenecek.

Okul müdürleri, 
velilere bu uygula
manın amaçlarını, 
yararlarını anlatacak. 
Daha sonra okul, 
velilere ve çocuklara 
tanıtılacak. Velilere 
ve çocuklara sınıfta 
uyulacak basit 
kurallar anlatılacak. 
İlköğretime yeni 
başlayacak öğren
cilere uygulanacak 
programda ise 
öğrencilerin 

keyif alacakları 
sınıf için oyunlar 
düzenlenecek, 
boyama ve çizme 
etkinlikleri ile kesme 
yapıştırma çalış
maları yapılacak. 
Müzikli oyunlar ve 
şarkılarla kitap 
okuma saatleri 
düzenlenecek. 
Öğrenciler için bu 
programda okula, 
arkadaşlarına, 
öğretmenine, öğre

tim faaliyetlerine 
uyumunu kolay
laştıracak etkinlikler 
de yapılacak. 
Geçen yıldan farklı 
olarak öğrenciler 
uyum eğitiminin 
ardından okulların 
17 Eylül Pazartesi 
günü açılmasıyla 
hazırlık eğitimine de 
tabi tutulacaklar. 
İlkokul 1.sınıfta oku
tulacak Türkçe, 
Hayat Bilgisi, 
Matematik, Oyun ve 
Fiziki Etkinlikler, 
Görsel Sanatlar ve 
Müzik derslerine 
ilişkin çalışmalar 
yapılacak.
Ders kitapları hazır. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı, 2012- 
2013 eğitim-öğretim 
yılında öğrencilere 
toplam 187 milyon 
ders kitabını 
ücretsiz dağıtacak. 
Okulların 
tamamına ulaştırılan 
ders kitapları 

okulların açılacağı 
17 Eylül'de sıraların 
üzerinde hazır ola- 
C3 k
MEB Destek 
Hizmetleri Genel 
Müdürü Yusuf 
Esener, kitapların 
dağıtımının tamam
landığını, okullara 
ulaştırıldığını 
açıkladı.
Esener, özel okullar 
dışında diğer 
okullardaki tüm 
öğrencilere ders 
kitapları ile çalışma 
kitaplarının ücretsiz 
verileceğini söyledi. 
İlkokul 1. sınıf 
öğrencilerinin 
okullara uyumunu 
sağlamak 
üzere hazırlanan 
çalışma kitaplarıyla 
öğretmen kitabından 
da toplam 
3 milyon 570 
bin basıldı.
Bu kitaplar da 
öğrencilerin hizme
tine sunulacak.
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UMURSPOR FARKLI BflŞLflDI 4-0

Seyfettin ŞEKERSÖZ

U-17 yaş ligi 1. 
gurupta mücadele 
eden Gemlik 
Umurspor, üstün 
oynadığı maçta 
Gemlik Körfezspor’u 
4-0 yenerek moral 
buldu.
Kırmızı Beyazlılar, 
ilk yarısını 2-0 önde 
kapadığı maçın ikin
ci yarısında da 2 gol 
bularak ilk maçını 3 
puanla kapatmasını 
bildi.
Maçın 4. dakikasın
da 18 yayı üzerinde 
kazanılan ceza 
atışında Fatih 
kalecinin üstünden 
topu ağlara gönde 
rerek Umurspor’u 1- 
0 öne geçirdi. 
Rakibi karşısında 
fark için ataklarını 
sıklaştıran 
Umurspor, kale 
önünde yaşanan 
karambolda Fatih’in 
şutu defansa 
çarparak ağlarla 
buluşunca kırmızı 
beyazlılar ilk yarıyı 
2-0 önde kapadı. 
İkinci yarıda da 
üstün oynayan 
Umurspor’da Murat, 
51’de skoru 3-0 
yaparak takımını 
iyice rahatlattı. 
80. dakikada yine 
Murat’la bir gol 
bulan Umurspor 
sahadan 4-0 galip 
ayrıldı.
SAHA : 
Gemlik Suni Çim

HAKEMLER : 
Barış Hıdıroğlu 7, 
Abdulvahit Erkan 5, 
Sertan Atan 5, 
KÖRFEZSPOR : 
Süleyman 2, Ali 2, .

Hakan 4, (Melih 5) 
Emre 6, Murat 8, 
Fatih 8, Erkan 4, 
(Doğukan 2)

GOLLER : 
Dk. 4-26 Fatih, 
Dk. 51-80 Murat, 
(Umurspor)

(Oğuzhan 2) Semih 4, Hakkı 4, Mustafa 5, Fatih 5> Enes 3,

(Mehmet 2) Nihat 5, 
Ulaş 3, (Burak 
Karadağ 2) Burak 
Ulutaş 5, Ferhat 4, 
UMURSPOR : Savcı 
5, Batın 4, (Okan 4) 
Mert 6, Hüseyin 6, 
Duhan 5, (Furkan 
Baki 4) Emre 6,
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GEMLİKSPOR ĞÖLİLDU YAĞD113-0

Gemlikspor U17 yaş liginin ilk maçında rakibi 
Karadenizspor’u gol yağmuruna tuttu. İlk yarının 7-0 

bittiği karşılaşmanın ikinci yarısında rakip kaleye 6 gol 
daha atan Gemlik U171er maçtan 13-0 galip ayrıldı

Seyfettin SEKERSÖZ

Start alan U-17 yaş 
ligine iyi başlayan 
Gemlikspor rakibi 
Karadenizspor’a göz 
açtırmadığı maçta 
sahadan 13-0 galip 
ayrıldı.
Bu sezon alt yapı 
sıkıntısı yaşadığı 
için Gemlik 
Belediyespor’dan 
çok sayıda futbol
cuyu aktarma 
yaparak bünyesine 
katan Kırmızı 
Beyazhlar, 1. gurup
taki ilk maçında ilk 
yarısını 7-0 önde 
kapadığı maçın ikin
ci yarısında da 
üstün oynayarak 
sahadan farklı galip 
ayrıldı.
Gemlikspor’un farklı 
kazandığı maçta 
golleri 3-23-56-79’da 
Mert, 12-39’da Arif, 

15-20-51’de Ogün, 
34’de Mehmet, 60’da 
Muhammed, 65’de 
Oğuzcan ve 80’de 
Metehan kaydetti. 
Maça zayıf rakibi 
karşısında atak 
başlayan 
Gemlikspor, Gemlik 
Belediyespor’da bir
likte oynamalarının 
avantajını da ı'yı' Kul
lanarak ilk yarıyı 7-0 
önde kapadı.
İkinci yarıda kaleci 
İsa’nın sağbek Tarık 
ile yer değiştirme
sine rağmen üstün
lüğünü sahaya yan
sıtan Gemlikspor, 6 
gol daha filelere 
göndererek sahadan 
13-0 galip ayrıldı.

SAHA :
Gemlik Suni Çim 
HAKEMLER : Suat 
Sezgin 7, Mustafa 
Güneş 6, Semih

Yolşen 6,

GEMLİKSPOR : 
Ender 4, Murat 6, 
Metehan 6, Batuhan 
Araksöz 6, Ali 6, 
Furkan 8, Arif 8, 
(Volkan 3) 
Muhammed 7, Ogün 
8, (Oğuzcan 5) Mert 
8, Berkay 6, t.»

.»

KARADENİZSPOR : 
İsa 1, Tarık 2, Emre 
2, öcal 1, (Oğulcan 
1) Onur 3, Salih 2, 
(Yunus 1) Ömer 
Ölçer 2, Fırat 2, 
Hasan 3, Batuhan 2, 
Ömer Çetin 1, 
GOLLER : Dk. 3-23 
Pen. 79-56 Mert, Dk. 
12-39 Arif, Dk. 15- 
20-51 Ogün, Dk. 34. 
Mehmet, Dk. 60. 
Muhammed, Dk. 65. 
Oğuzcan, Dk. 80 
Metehan, 
(Gemlikspor)
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ELEMAN
CAN ALIŞVERİŞ 

MERKEZİNDE REYON 
BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN 
ARANIYOR 

Başvuruların şahsen 
yapılması rica olunur. 

KUMLA YOLU BP BENZİN 
İSTASYONU MANASTIR 

GEMLİK

SATILIK
MANASTIR GÜLER 

KENT SİTESİ A BLOKTA 
FULL DENİZ MANZARALI 

3+1180 M2 
MERKEZİ SİSTEM 

KALORİFERLİ MASRAFSIZ 
SATILIK DAİRE

Müracaat Tel : 
513 96 83

SATILIK VİLLA
MANASTIR HAS 
VİLLALARINDA 

140 M2 DENİZ MANZARALI, 
MÜSTAKİL, BAHÇELİ, 

KULLANIMA HAZIR, UYGUN 
FİYATLA SAHİBİNDEN 

SATILIK VİLLA

Müracaat Tel: 
0542 312 74 72

ELEMftNLftBflRflNIYOR
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 : O 224 513 45 79

SlîMililil
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

ELEMANABAHIYOB
ZEYTİN İŞLETMESİNDE 

ÇALIŞACAK 
DENEYİMLİ BAY

ELEMAN ARANIYOR 
Serviş+Yemek+Dolgun

Ücret ve SSK
Müracaat Tel 

053215402 84

ELEMAN
jjâ TURŞU VE ZEYTİN 

SEKTÖRÜNDE
ÇALIŞACAK DENEYİMLİ 

GIDA MÜHENDİSİ VE 
GIDA TEKNİKERLERİ 

ve ZEYTİN ÜRETİM İŞİNDE 
ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 

BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur.

GÜNGÖR ZEYTİNCİLİK
Tel: 51414 53

514 88 97

ELEMANABAHIYOB
FİRMAMIZDA 

900 TL MAAŞ + SİGORTA 
İLE ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ 
GARSON ARANIYOR 

GÖLYAKA ET MANGAL 
İZNİK YOLU ÜZERİ

Müracaat Tel 
587 70 82 

0 535 717 14 25

ELEMANABAHIYOB
GEMLİK’TE İKAMET 

EDEN
EHLİYETLİ LODER VE 

EKSKAVATÖR 
OPERATÖRÜ 

ALINACAKTIR

Müracaat Tel 
0 532 275 88 07
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HMıM 'Seçim ehıtmisi mıılarıayaajiz
Maliye Bakanlığı, 
mükelleften haksız 
yapılan tahsilatı 
faiziyle ödeyecek 
Maliye Bakanlığı'nın 
konuya ilişkin 418 
sıra numaralı Vergi 
Usul Kanunu Genel 
Tebliği Resmi 
Gazete'nin bugünkü 
sayısında yayımla
narak yürürlüğe 
girdi.
Tebliğe göre, fazla 
veya yersiz olarak 
tahsil edilen vergi, 
resim ve harçlar, 
fazla veya yersiz 
tahsilatın mükelleft
en kaynaklanması 
halinde düzeltmeye 
dair müracaat tarihi, 
diğer hallerde 
verginin tahsili tari
hinden düzeltme 
fişinin mükellefe 
tebliğ edildiği tarihe 
kadar geçen süre 
için aynı dönemde 
6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil 
Usulü Kanununa 
göre belirlenen tecil 
faizi oranında hesa
planan faiz ile birlik
te red ve iade edile
cek.
Yersiz tahsilatın 
mükellefin hatasın
dan kaynaklanması 
halinde faiz, 
mükellefin talep tari
hinden iade tarihine 
kadar hesa
planırken, yersiz 
tahsilatın idareden 
kaynaklanması 
durumunda ise tah
sil tarihinden 
mükellefe ödeme 
tarihine kadar faiz 
hesaplanacak.
Mükellef söz konusu 
ödemeler için bir

dilekçe ile idareye 
başvuruda bulu
nacak.
Örneğin, mükellef 
daha evvel vermiş 
olduğu gayrimenkul 
sermaye iradına 
ilişkin gelir vergisi 
beyannamesinde 
beyan ettiği vergiyi 
ödemiş ve bilahare 
vergi hatası sebe
biyle fazla vergi 
beyan ettiği 
gerekçesiyle 
düzeltme beyan
namesi verip duru
mu açıklayan yazılı 
izahata, ilgili vergi 
dairesine vereceği 
dilekçede yer ver
erek ödediği 
verginin iadesini 
talep etmişse, 
düzeltme talebinin 
kabul edilmesi 
halinde, mükellefe 
iade edilecek vergi 
için vergi dairesine 
müracaat tarihinden 
düzeltme fişinin 
mükellefe tebliğ 
edildiği tarihe kadar 
faiz hesaplanacak. 
Vergi kanunları 
uyarınca iadesi 

gereken vergilerin 
(örneğin katma 
değer vergisi) 
iadesinde ise 6322 
sayılı Kanunla her
hangi bir değişiklik 
yapılmadığından 
uygulamaya aynı 
şekilde devam 
edilecek.
SAĞLIK HİZMETİ 
SUNUCULARININ 
SGK'YA 
ÖDEDİKLERİ 
FATURALAR 
Öte yandan tebliğ 
ile yapılan bir diğer 
düzenlemeyle sağlık 
sektöründe faaliyet 
gösteren veya 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) ile 
sözleşme/protokol 
imzalayan sağlık 
hizmeti sunucuları 
ile optisyenlik 
müesseselerinin 
çalışanları, emekliler 
ve bunların bakmak
la yükümlü oldukları 
kişilere verdikleri 
sağlık hizmetleri 
nedeniyle SGK'ya ay 
sonunda tek bir 
fatura düzenleye
bilecek.

Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
2013 bütçesini ve 
orta vadeli programı 
seçimle bağlantılı 
olarak yapmadık
larını belirtti 
Şimşek, "Seçimlerin 
iş alemine, 
ekonomiye yansı
masını minimum 
seviyede tutmamız 
lazım. Seçim 
ekonomisi uygula
mayacağız" dedi. 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
İstanbul Ritz Carlton 
Otel'de düzenlenen 
Türkiye İş adamları 
ve Sanayiciler 
Konfederasyonunu 
n (TUSKON) yöne
tim kurulu toplan
tısına katıldı.
Toplantı sonrası 
basına bilgi veren 
Bakan Şimşek, reel 
sektör aktörleriyle, 
işi sahada yapan iş 
adamlarıyla bir 
araya gelip, birinci 
elden gözlemlerini 
dinlemenin kendileri 
için çok önemli

Bu lıalta en tak altın Itazaııiııılı
İstanbul Menkul 
Kıymetler 
Borsası’nda (İMKB) 
işlem gören hisse 
senetleri haftalık 
bazda ortalama 
yüzde 0,84 değer 
kazandı.
İMKB 100 Endeksi 
haftalık bazda 
569,10 puan artarak 
67.937,05 puana 

olduğunu söyledi. 
Şimşek, "Biz kendi
lerine çok önem 
veriyoruz. TUSKON, 
Türkiye'nin dünyaya 
açılmasında, 
yatırımların gelişme
sine öncü olmuş bir 
STK'dır, çalış
malarını yakından 
takip ediyoruz" şek
linde konuştu. 
ALTYAPIYA 30 
MİLYAR TL 
Türkiye'de 
altyapının geliştir
ilmesine öncelik 
verdiklerini belirten 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
"Karayolları ve 
havayollarında son 
10 yılda Türkiye 
inanılmaz bir 
mesafe katetti. 30 
milyar TL'ye yakın 
yatırım yapıldı 
devlet eliyle. İnsana, 
altyapıya ve Ar- 
Ge'ye yapılan 
yatırımları önemsiy
oruz. Bu yatırımlara 
kaynak ayırmaya 
devam edeceğiz" 
dedi.

yükseldi. Haftalık 
bazda 24 ayar külçe 
altının gram satış 
fiyatı yüzde 3,47 
oranında, 
Cumhuriyet altınının 
satış fiyatı ise yüzde 
3,24 oranında değer 
kazandı.
Önceki hafta sonu 
96,60 lira olan 24 
ayar külçe altının 

2013 bütçesini ve 
Orta Vadeli 
Programı seçimle 
bağlantılı olarak 
yapmadıklarını dile 
getiren Şimşek, 
"Seçimlerin iş alem
ine, ekonomiye yan
sımasını minimum 
seviyede tutmamız 
lazım. Seçim 
ekonomisi 
uygulamayacağız. 
Çünkü bu tür 
yakalaşımlar 
geçmişte Türkiye'ye 
çok faydalı olmadı" 
ifadesini kullandı. 
MALİ DİSİPLİNDEN 
TAVİZ YOK 
Mali diplinin 
önemine vurgu 
yapan Maliye 
Bakanı Şimşek, 
"Mali disiplin 
olursa ülkemizin 
kaynakları mil
letimize hizmet 
olarak gider. Mali 
disiplinde eğer 
zemin kaybedersek, 
geçmişte olduğu 
gibi milletten 
topladığımız faize 
gider" dedi.

gram satış fiyatı 
99,95 liraya, 648,00 
lira olan Cumhuriyet 
altınının satış fiyatı 
669,00 liraya yüksel
di.Kapanışa göre, 

♦haftalık bazda
Amerikan Doları’nın 
satış fiyatı yüzde 
0,88 geriledi, 
Avro’nun satış fiyatı 
ise yüzde 0,48 arttı.

I f ■ 
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 11.0
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. S'*3 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 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER

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

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 039

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

________ .SİLER_________

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

BELEDİYE

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

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4368 

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

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

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ııuüıutıiü
VENÜS SİNEMASI 

DABBE;BIR CİN 
VAKASI: 11:30- 

14:00-16:30-20:30...
KARA ŞÖVALYE 
YÜKSELİYOR: 

11:30-14:15-16:30- 
20:30...

REZERVASYON 513 33 21 
CIUŞAVM TUTKU

SUPERTURK:
13.30-15.30-17.30 

19.30-21.30 
SEN KİMSİN: 12.00- 

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

I İte. Td» 51415 M
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Fikret BEKMEZCİ

Rotaractlar, 
Gemlik Rotaract 
Kulübü’nün ev 
sahipliğini yaptığı, 
Atamer Hotel de 
yemekli toplantı 
düzenlediler. 
Rotaract kulüp
lerinin bir araya 
geldiği gecede, 
üyeler aktivitelerini 
ve kendilerini tanıt
tılar.
Renkli görüntülerin 

yaşandığı toplantı
da, üyeler hoş soh
betlere imza attılar. 
Üyeler, daha sonra 
hep birlikte milli 
maçı izlediler, geç 
saatleree kadar 
eğlenme fırsatı bul
dular.
Toplantıya, I.Grup 
Bölge Rotaract 
Temsilcisi Pınar Çift- 
pınar, Rotary Vakıf 
Uluslararası 
Hizmetler

Koordinatörü Yener 
Poroy, Gemlik 
Rotary Kulübü 
Başkanı Hasan 
Hamaloğlu, Efes 
Rotaract Kulübü 
Asbaşkanı Sinem 
Beşir, Bursa 
Rotaract Kulübü 
Başkanı Ezgi Anılın 
yanı sıra Gemlik, 
Çekirge, Osmangazi, 
Yıldırım Bayezid, 
Nilüfer, Tophane, 
Bademli, İnegöl

Rotaract Kulübü 
Başkanları: Asena 
Güler, Mustafa 
Şenyurt, Büşra Tefe, 
Sudan Kurtoğlu, ■ 
Burcu Aliş, Burak 
Tan, Berk Şahin, 
Bertan Ortakçı ve 
üyeler katıldı. 
Ev sahibi olarak 
Toplantıda, Gemlik 
Rotaract Kulübü 
Başkanı Asena 
Güler, konuş
masının ardından 

kulüp başkanlarına 
aktivitelerini duyur
maları ve kendilerini 
tanıtmaları için söz 
verdi.
Daha sonra, Gemlik 
Rotary Kulübü Baş 
kanı Hasan Hamaloğ 
lu konuşmasını 
yaptı. Hamaloğlu, 
“Rotaractlar gele
ceğin rotaryen- 
leridir. Rotaractlar 
gelecekte daha hızlı, 
daha güçlü, daha 

istekli olarak Türk 
toplumuna ve 
Uluslararası toplum- 
lara hizmet amacıyla 
var olacaklardır.” 
şeklinde konuştu. 
Osmangazi 
Rotaract Kulübü ise 
üye alimim gerçek
leştirdi.
Resmi bölümün 
kapatılması, toplu 
fotoğrafın çekilme
siyle toplantı sona 
erdi.

40 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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TÜRKİYE’NİN GN UYGUN VG KALİTGLİ 
DAVETİYELERİNE BAKMADAN KARAR VGRMGYİN 

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ...
EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

MATBAACILIK REM

J j SEVK İ AS ALİ YESİ
Cİ Jdl )_> */ TAŞIMA İASALİYESİ

İstiklal Cad. Bora 5ok. 5tûdyo Prestij yanı 
No: 3/BTel: (0.224) 5139683GEMLİK

KARTVİZİT & KAŞE 
HEDİYELİK EŞYA 
KATALOG 
CİLT İŞLERİ

DAVETİYE 
y DÜĞÜN S NİŞAN 

SÜNNET AÇILIŞ 
ORGANİZASYON 
PLAKET & KUPA 

V DERGİ, KİTAP
BALON



ÖZEL

Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır 
ve çözer, planlıdır, çalışmalannı planlar ve uygular, 

evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda 

özveri ile çalışır, vefakardır, dostlarını asla unutmaz, 
sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, 

kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır. 
Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, engel 

tanımaz, "BAŞARACAĞIM" der ve başanr.

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

4-5 Yaş

® DüBüg 'I .Sınıf I

Aykent ile hedeflerinize doğru”:* 2-Smtf

S.Sınıf

5.950TL 
|l|||dOTL 
İl 7.500 TL

5.500TL
5.500TL

Sınıf ' 6.8ÖOTL'
sınıf K 5.600TL

S.e,r>rf 
.Sınıf

İg

6.600 TL I
6.600TL
6.600TL

ÜCRETE EĞİTİM-MRETİM, YEMEK, SERVİS wKDV DAHİLDİR

Gemlik Orhangazi yolu l.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: O 2X4 513 50 84 Gemlik 
www.aykentilkogretim.kix.tr

II Eylül 2012 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Düğün pilavı 
45 kişiyi 
zehirledi

İnegöl'e bağlı Alanyürt 
mahallesinde faaliyet gösteren 
düğün salonunda düzenlenen 
düğün cemiyetinde dağıtılan 
pilav davetlileri zehirledi. 3’de

Gemlik Nüfus Müdürü eşini kazada kaybetti

lnW:1İIİMl
Gemlik Bursa Kara 
yolu’nda otobüsün 
arkadan çarptığı 
mini kamyonetin 
takla atarak köprü
den uçması sonu
cu can pazarı 
yaşandı. Kazada, 
Gemlik Nüfus 
Müdürü Nazlı 
Değirmencinin eşi 
Mustafa Değirmen

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Kurtuluş öncesi

Birinci Dünya Savaşı 600 yıllık 
Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılma 
sına neden oldu.

Ingiliz, Fransız ve İtalyanlar Sevr 
Antlaşmasından sonra Anadolu 
topraklarını aralarında paylaşmakla 

(kalmadılar, Yunan ordusunun 
Anadolu’ya çıkmasına izin verdiler. 
, 16 Mayıs 1919 günü Yunan Ordusu 
İzmir’e çıktı.

Haşan Tahsin’in Kordonda düşmana 
sıkıtığı ilk kurşunla başlayan ulusal 
direniş, Mustafa Kemal tarafından 
yönetildi.

Devamı sayfa 4’de

ci yaşamını yitirdi. 
Haberi sayfa 2’de

ttllhMiMmıfe

Özler Kumite ve Kata 
dallarında ikincilik

6 Eylül ile 9 Eylül tari
hinde Denizli’de
yapılan 19. Uluslar 
Arası Pamukkale 
Karate Turnuvasında 
Gemlikli sporcular bir 
kez daha kürsüye 
çıkıp, madalya alma 
başarısı gösterirken, 
yine göğsümüzü 
kabarttılar. Veteran 
kategorisinde Gökhan

ıı

elde ederken, öğren
cisi Ali Kemal Akyıl 
dız’da Kata da 3. 
Kumite de de 2. oldu. 
868 sporcunun 
katıldığı müsabakalar
da Özler ve Akyıldız, 
Gemlik’in adını bir 
kez daha duyurmanın 
mutluluğunu yaşadı.

Gemlik’in düşman 
işgalinden kurtu
luşunun 90. 
yıldönümü bu yıl 
törensiz olarak kut
lanıyor.
AKP hükümetinin 
aldığı kararla 
ulusal bayramların 
belirli merkezlerde 
kutlanması nede 
niyle ilçemizde 
bugün Atatürk 
Anıtı önünde tören 
yapılmayacak,

Yeni İcra Müdürü
göreve haşladı

Gemlik icra 
Müdürlüğü’ne 
Bahtiyar Göngör 
atandı.
Gemlik İcra 
Müdürünün İstan
bul’a atanmasından 
sonra bu göreve 
Çankırı İcra 
Müdürü Bahtiyar 
Güngör getirildi. 
Kayseri Yeşilşehir, 
Sincan ve Çankırı’
da 11 yıl İcra 
Müdürlüğü 
görevinde bulunan 
Bahtiyar Güngör,

saygı duruşunda 
bulunulmayacak. 
Ayrıca, her yıl 
düzenlenen kutla
ma törenleri de 
yapılmayacak. 
Kurtuluş günü 
nedeniyle 
Belediyenin düzen
lediği yelken 
yarışları, güreş 
müsabakaları 
yanında mehter 
gösterileri yapıla
cak.

Gemlik İcra 
Müdürlüğü 
görevine başladı. 
Güngör, Yozgat 
Sorgun doğumlu..

http://www.aykentilkogretim.kix.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Nüfus Müdürü eşini kazada kaybetti 
- ’ II " II Yüzbaşı Şehit 

Cemal anıldı
Gemlik Bursa Kara 
yolu’nda otobüsün 
arkadan çarptığı 
mini kamyonetin 
takla atarak köprü
den uçması sonu
cu can pazarı 
yaşandı.
Kazada, Gemlik 
Nüfus Müdürü 
Nazlı 
Değirmenci’nin eşi 
Mustafa 
Değirmenci 
yaşamını yitirdi, 
araç sürücüsü 
Zafer Özcan ise 
ağır yaralandı. 
Kaza, Gemlik 
Bursa yolunun 20. 
kilometresinde 
meydana geldi.

OTOBÜS 
ARKADAN 
ÇARPTI 
Öğrenildiğine göre, 
İstanbul'dan yolcu 
alıp Balıkesir'in 
Gönen ilçesine 
giden Orhan Kasap 
yönetimindeki 
10 TK 553 plakalı 
yolcu otobüsü, 
Gemlik’ten 
Bursa'ya giden 
Küçük Sanayi 
Sitesi’nde mermer 
makinaları imal 
eden Özcan 
Mermer’in oğlu 
Tolga Tatar Özcan 
(28) yönetimindeki 
16 ZC 789 plakalı 
mini kamyonete 
arkadan çarptı. 
Çarpmanın etk
isiyle kontrolden 
çıkan araç yolda 
takla atarak köprü
den aşağı uçtu.

ARAÇ İÇİNDE 
SIKIŞTILAR 
Yaklaşık 10 metre 
takla atan araç hur
daya dönerken, 
sürücü Tolga Tatar 
Özcan'la birlikte

yanında işyerinde 
çalışan Mustafa 
Değirmenci (52) 
araç içerisinde 
sıkıştı.
Kazaya tanıklık 
eden otobüsün 
içindeki yolcular, 
olay yerine 
koşarken, kazayı 
gören vatandaşlar 
da araçlarını yol 
kenarına park 
ederek yaralıları 
kurtarmaya çalıştı. 
Olay yerine gelen 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı 
ekipleri ve Bursa 
Sivil Savunma 
Arama ve Kurtarma 
ekipleri yaralıları

sıkıştıkları yerden 
çıkardı.
Yaralıları ambu
lansa bindirmek 
için vatandaşlar el 
ele vererek 
yaralıların bulun
duğu sedyelerin 
köprüden çıkarıl
masını sağladı. 
Ambulansta ilk 
müdahaleleri 
yapılan yaralılar 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Acil 
Servisi’ne kaldırıl 
dılar.
Kazada ağır yara 
lanan Gemlik 
Nüfus Müdürü 
Nazlı 
Değirmenci’nin eşi 
eski Halk Bankası 

memurlarından 
Mustafa 
Değirmenci tüm 
müdahalelere 
karşın kurtarıla
madı.
Araç sürücüsü 
Tolga Tatar Özcan 
ise ağır yaralı 
olarak yoğun 
bakımda tedavi altı
na alındı.
Kazaya karışan 
otobüsün sürücüsü 
Orhan Kasap, 
önündeki aracın 
yolda zigzag 
yaparak ilerlediğini 
ve çarpmamak için 
elinden geleni yap
tığını söylediği 
öğrenildi.

Gemlik’in Düşman 
İşgalinden 
Kurtuluşu’nun 90. 
yıldönümü etkinlik
leri çeşitli 
organizasyonlarla 
devam ediyor. 
Körfez’de yelken 
gösterimi ile 
başlayan kutla
malar, ilçenin işgali 
sırasında şehit 
düşen Yüzbaşı 
Cemal ve silah 
arkadaşlarının 
mezarının ziyaret 
edilmesiyle devam 
etti. Lise 
Caddesi’ndeki 
Emetullah Camii 
yanında bulunan 
mezarların ziyare
tine, Kaymakam 
Cahit Işık, Garnizon 
Komutanı Ersan 
Kazaz, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Muharrem Sarı, 
Gemlik Gaziler

KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlüğünden 
tescilli olan 12160400EX041248 

no'lu beyannameye ait 11.06.2012 
tarihli N 0457543no'lu A.TR

Dolaşım sertifikası 
kaybolmuştur.Hükümüzdür. 
ARMATÜR VE AKSESUAR

SAN.TİC.A.Ş

Derneği Başkanı 
Kadir Tan, İlçe 
Müftüsü Muammer 
Turan, Spor 
Müdürü Ahmet 
Adil Tunç ve çok 
sayıda protokol 
üyesi ile vatandaş 
katıldı.
Törende mezar 
başında dualar 
edilip, saygı 
duruşunda bulunul
du. Burada kısa bir 
konuşma yapan 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Türkiye’nin birçok 
yöresindeki sayısız 
kahramanlardan bir 
kısmının da 
Gemlik’te olduğunu 
belirterek, dünyaya 
nam salan Kurtuluş 
Savaşı Destanının 
Yüzbaşı Şehit 
Cemal ve Silah 
arkadaşları gibi 
kahramanlarla 
yazıldığını dile 
getirdi.

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

QSAATTE TESLİM EDİLİR

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

MİMB! ABONE OLDUNUZ MU?
IHIİI’İI İli UllOl IİTIIİ IIHTEIİ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T MA A “SUYUNU BOŞA 
« HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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lerinin yarış yaptığı 
iddia edilen otomo
billerin çarpıştıktan 
sonra belediye oto
büsünün altına 
girmesi sonucu 
meydana gelen 
kazada, 2 kişi öldü, 
8 kişi de yaralandı. 
Kaza, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Çekirge Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. Ümit Kaya 
(30)'nın kullandığı 16 
AK 707 plakalı oto
mobil, Oktay Karpat 
(27) yönetimindeki 
16 ER 456 plakalı 
otomobil Çekirge 
Caddesi'nde yarış
maya başladı.
Gençlerin kullandığı 
otomobiller birbir
lerini geçmeye 
çalıştığı sırada 
Beşikçiler Kavşa 
ğı'nda çarpıştı.

Oügün oilauı 45 kişiyi zehirledi
İnegöl'e bağlı 
Alanyurt 
mahallesinde 
faaliyet gösteren 
düğün salonunda 
düzenlenen düğün 
cemiyetinde 
dağıtılan pilav 
davetlileri zehirledi. 
Tavuk etli pilavdan 
yiyen 45 kişi 
zehirlenerek, has
tanelik oldular. 
İnegöl Devlet 
Hastanesi, Özel 
Medi-Ce Hastanesi 
ve Selenay Tıp 
Merkezi Acil 
Servislerine 
götürülen 45 kişi 
içerisinde, sünnet 
olan çocuk ile anne 
ve babası da yer 
aldı.
Geçtiğimiz Pazar 
akşamı saat 20.30 
sıralarında Songül-

KAŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
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

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com
V -A. V ■. J... . : ’ • r _______________

Kazanın ardından 
karşı şeride geçen 
Ümit Kaya yöneti
mindeki otomobil, 
karşı yönden gelen 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'ne işçi 
taşıyan Mustafa 
Altınkaya (50) 
idaresindeki 16 BUV 
56 plakalı otobüsün 
altına girdi.

Ali Demir çifti ikinci 
oğulları Tarık Demir 
için Alanyurfta 
faaliyet gösteren 
düğün salonunda 
sünnet cemiyeti 
düzenlediler. Takı 
merasiminin ardın
dan düğün salonu 
görevlileri tarafın
dan katılanlara 
tavuk etli pilav ve 
ayran ikramında

Kazada, otomobil 
sürücüsü Ümit Kaya 
ile yanındaki Serdal 
Öcal (32), diğer oto
mobildeki sürücü 
Oktay Karpat, özge 
Dağlıoğlu (32), 
Erhan Ayaz (28), 
Yasemin Ayaz (32), 
otobüs sürücüsü 
Mustafa Altınkaya, 
otobüsteki Fatih 

bulunuldu. İkramları 
yiyen davetliler, yak
laşık yarım saat 
sonra rahatsız
landılar.
45 kişi hastanelik 
oldu
500 kişinin katıldığı 
cemiyette, yaklaşık 
45 kişi mide rahatsı
zlığı ve halsizlik 
şikayeti ile özel 
araçlar ve ambu

Demirel (45), 
Mustafa Diler (42) ve 
Tufan Çetkinkaya 
(38) ağır yaralandı. 
Otomobillerde 
sıkışan yaralılar bir 
saatlik çalışmanın 
çıkartılarak ambu
lansla Çekirge ve 
Muradiye Devlet 
Hastanesi'ne gön
derildi.
Yaralılardan Ümit 
Kaya ile arkadaşı 
Serdal Öcal hayatını 
kaybetti. Oktay 
Karpat, Özge 
Dağlıoğlu, Erhan 
Ayaz ve Yasemin 
Ayaz'ın sağlık 
durumlarının ise cid
diyetini koruduğu 
öğrenildi.
Kazanın, yarış 
yapan iki otomobilin 
birbirini geçmeye 
çalışması sırasında 
meydana geldiği 
ifade edildi 

lanslar ile İnegöl 
Devlet Hastanesi, 
Özel Medi-Ce 
Hastanesi ve 
Selenay Tıp Merkezi 
acil servislerine 
getirildiler. Acil 
serviste mideleri 
yıkanan hastalar, 
serum takılarak 
müşahede altına 
alındılar.
Sünnet çocuğu ve 
ailesi de nasibini 
aldı. İnegöl Devlet 
Hastanesinde 25, 
Özel İnegöl Medi-Ce 
Hastanesinde 15, 
Selenay Tıp 
merkezinde 5 olmak 
üzere 45 kişinin 
zehirlendiği kişiler 
arasında, cemiyet 
sahipleri Songül-Ali 
Demir ile sünnet 
olan çocuğu Tarık 
Demir'de yer aldı.

Yolda Yürürken 
Bıçaklandı

Bursa'da bir vatan
daş yolda yürürken 
bıçaklandı.
Edinilen bilgiye 
göre olay, Panayır 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. Gece 
geç saatlerde yolda 
yürüyen T.S., 
arkasından eşkalini 
veremediği bir şah

Ağaçlar Arasında 
50 Paket Kaçak 
Sigara Bulundu

Bursa'da, şehrin en ekipler, mavi poşet
işlek caddesi içerisinde toplam 50
üzerindeki ağaçlar 
arasına gizlenmiş 
50 paket kaçak 
sigara bulundu. 
Merkez Osmangazi 
ilçesi Santral Garaj 
Mahallesi Kıbrıs 
Şehitleri Caddesi 
üzerinde yürüyen 
polis yaya devriye- 
si, ağaçlar arasında 
bir poşet gördü.
Poşeti kontrol eden

'Oıliil Kazandınız’ Deyip 
600 Lira İstediler

Bursa'da, cep tele
fonundan aranıp 
'ödül kazandınız* 
denilerek 600 lira 
para istenen iki kişi 
polise başvurdu. 
Bursa'da M.A. ve 
F.A.'yı arayan kim
liği belirsiz bir kişi, 
ödül kazandıklarını 
söyleyerek şahıs
ların kimlik bilgileri
ni istedi. Arayan 
kişiye TC kimlik 

sın saldırısına 
uğradı. Kimliği 
meçhul şahıs 
tarafından baldırın
dan bıçaklanan T.S. 
hastaneye kaldırıldı. 
Şahsın hayati 
tehlikesinin olduğu 
bildirilirken, polis 
olayla ilgili soruş
turma başlattı.

paket kaçak ban
drolsüz sigara 
buldu. Sigaraları 
muhafaza altına 
alan polis, çevrede 
yaptığı araştırmada 
sigaraların sahibine 
ulaşamadı. Kaçak 
paketler, inceleme 
için polis merkezine 
götürüldü. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı 

numaralarını veren 
M.A., şahsın bir 
bankaya hesap 
açtırıp 600 lira yatır
masını istemesi 
üzerine şüphelendi. 
Polise başvuran 
M.A.'nın şikayeti 
üzerine olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı. F.A. adlı 
kişinin de aynı şek
ilde dolandırılmak 
istendiği öğrenildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış IMHlI ünm ilieıııl iııııı i m I
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kurtuluş öncesi
30 Ağustos 1922 de Yunan askerlerinin geldik

leri İzmir’de denize döküldüler.
İzmir’e çıkan Yunan askeri, Denizli, Nazilli Uşak 

yönünde ve Balıkesir’den Bursa’ya doğru Anadolu 
topraklannı işgal ederek ilerledi.

İngilizler, İstanbul’u işgal ettikten sonra 25 Nazi 
ran 1920 tarihinde denizden Gemlik’i işgale girişti.

Bu girişim Gemlik Kaymakamı Mehmet Cemil, 
Dr. Ziya Kaya, Yüzbaşı İbrahim Bey, İngiliz filo ko 
mutanına, “Kasabanın büyük çoğunluğu Rum, Her 
yere benzin tenekeleri yerleştirdik, eğer ısrar ede
cek olursanız ateşleyeceğiz.” tehdidi üzerine çıkar
ma yapılmaz.

Ancak, 6 Temmuz 1920 günü İngilizler bu kez 
hem denizden, hem de havadan Gemlik’i bomba 
lariar ve Gemlik işgal ettiler.

8 Temmuz 1920 günü ise, Yunan askerleri Bursa 
ve Gemlik’e girdi. Yunan işgali sırasında Gemlik 

ÛfffllKt&t MTiMUUJrt 
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köyleri Yunan askerinin korumasında Foti, Yorgi ve 
Simon adlı rum çeteleri tarafından bastı. 1921 yılın
da Yunan askeri ve çeteleri Küçük Kumla, Karaca 
ali, Narli, Kapaklı, Fıstıklı, Muratoba Köylerinde bü 
yük katliamlar gerçekleştirirler. Halkın mallarına el 
koyarlar, kadınların ırzına geçerler... Katliamın 
boyutu öyle büyür ki, köyler de yakılır. 16 Mayıs 
1921 tarihinde İtilaf Devletleri Ortak Soruşturma 

Komisyonu, bölgeye gelerek soruşturma başlatır
lar.

Komisyonun başkanlığını İngiliz General Franks 
yapar. Komisyon üyeleri ise; Fransız Albay Vicq, 
İtalyan Albay Rolletto, general Franks’ın yaveri 
yüzbaşı Stone, Kızılaç temsilcisi Müsyö Gehri, al 
bay Rolletto’nun çevirmeni Mösyö Ameligo’dan 
oluşmaktaydı.

Komisyon üyeleri İngiliz Savaş gemisi Bryilie 
ile bölgeye gelirler ve inceleme başlatırlar. 
Komisyonun raporları korkunçtur.

(Bu konuda Yeniden Müdafii ve Rumeli Hukuk 
Derneği ‘Türkiye de Yunan Vahşeti’ adlı bir kitap 
bastırır. Meraklıların bu kitabı okumasını sağlık 
veririm,)

Gemlik ve Köylerinden İstanbul’a komisyon 
gözetiminde göçler başlar.

Dedem İmam Hüseyin ve küçük oğlu Mehmet 
Recep de (Babam) İnebolu, Hayret, Galata ve İne 
bolu gemileri ile İstanbul’a göç ederler.

Mustafa Kemal Komutasında, Anadolu’da baş 
layan Kurtuluş Savaşı ile Yunan askeri 
Anadolu’dan sökülüp atılmaya başladığında, 
Gemlik 10/11 Eylül gece yarısı, kanlı çatışmalardan 
sonra Halit Paşa Komutasındaki Kocaeli Grubu 
tarafından işgalden kurtarıldı.

Bu kanlı çatışmada Yüzbaşı Cemal şehit düştü.
Atalarımız Gemlik’i düşmandan kurtarmak için 

canlannı feda etti.
Biz ise onlara minnet duygularımızı ifade için 

bugün saygı duruşunda bile bulunamayacağız.
Sebep olanlara YAZIKLAR OLSUN...

Gemlik Müteahhitler 
Derneği İlk Genel 
Kurulu’nu gerçek
leştirdi.
Dernek Merkezi’nde 
gerçekleştirilen 
genel kurul 40’ının 
katılımıyla yapıldı. 
10 üye ise maze ret- 
lerini bildirerek top 
lantıya katılamadı. 
Kongre divan 
başkanlığını Mustafa 
Yiğit yardımcılık
larını Murat Dülger 
ve Tevfik Yılmaz 
yaptı.
Divan Başkanı 
Mustafa Yiğit açılış 
konuşmasında, 
seçimde tek liste 
olmasına rağmen 
dernek yönetiminin 
kuruluştan bugüne 
yaptığı güzel çalış
maların meyvesi 
olarak heyecanlı, 
coşkulu ve yüksek 
katılımın sağlandığı 
bir genel kurul yap
tıklarını belirtti.

Bundan sonraki 
dönemde de inşaat 
sektöründe hayırlı 
adımlar atılacağın
dan emin olduğunu 
belirterek seçilecek 
olan yönetime 
başarılar diledi. 
Kurucu Başkan Ham 
za Aygün, geçmiş 
dönem faaliyet ve 
hesap raporlarını 
üyelere aktardı. 
Aygün, yaptığı 
konuşmada şunları 
belirtti: “Dernek 
kuruluşu ve yöne
timin oluşturulması 
için kuruluş sürecin
deki toplantılara 
katılan tüm müteah
hitlerle görüşüldü ve 
kuruluş için gerekli 
evraklar tamamla
narak 54 kurucu üye 
ile 03.05.2012 tari
hinde resmi kuru
luşumuz sağlandı. 
Yönetim kurulumuz 
ilk toplantısını 03.05. 
2012’de yaparak,

KIRPART
Kırpart A.Ş’ne Mekanik 
Bakımcılar Alınacaktır

Endüstri Meslek Lisesi mezunu 
Askerliğini yapmış 
35 yaşını aşmamış

Gemlik ya da Orhangazi’de 
ikamet edecek 

Bakımcılar alınacaktır.
Adaylardaki Mekanik, hidrolik, 

pnömatik sistemler ile ilgili 
tecrübe tercih sebebi olacaktır. 
Başvurular şahsen yapılmalıdır

ABONE OLDUNUZ MU?
... ........ «IHIMI» ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN 

yasal süre olan 6 ayı 
beklemeden 4 ay 
içerisinde genel 
kurul yapılması, 
dernek merkezimizin 
tadilat ve tefrişatı, 
ziyaretlere başlan
ması konularını 
istişare edilerek 
karara bağladı. 
Bugüne kadar yöne
tim kurulu olarak 7 
toplantı yapıldı. 
Kuruluşumuzdan 
bugüne kadar ki 
zamanda özverili 
çalışmalarından ve 
desteklerinden 
dolayı yönetim kuru
lumuza ve bugüne 
kadar yapmış 
olduğumuz pro
gramlara ve ilk 
genel kurulumuzda 
bizleri yalnız bırak
mayan siz değerli 
üyelerimize şahsım 
ve yönetim kurulu
muz adına çok 
teşekkür ediyorum.” 
Çalışma ve hesap

raporlarının sunul
masının ardından 
seçimlere geçildi. 
Tek listeyle yapılan 
seçimlerde Hamza 
Aygün’ün başkan
lığındaki Dernek 
Yönetimi Kongreye 
katılan üyelerin ta 
marnının oyunu ala 
rak güven tazeledi. 
Seçimlerin ardından 
yeni seçilen yönetim 
adına bir teşekkür 
konuşması yapan 
Hamza Aygün kon
greye katılarak 
desteklerini esirge
meyen bütün 
üyelere şükranlarını 
iletti.
Aygün, Derneğin 
bugüne kadar 
olduğu gibi bundan 
sonra da müteahhit
lerin birlik ve 
beraberlik içersinde 
hareket ederek 
güzel çalışmalara 
imza atacağını 
belirtti.

k^ KIRPART

Kırpart A.Ş’ne 
Elektrik- Elektronik 

dalında Bakımcılar alınacak
Endüstri Meslek Lisesi mezunu

Askerliğini yapmış 
35 yaşını aşmamış

Gemlik ya da Orhangazi’de 
ikamet edecek 

Bakımcılar alınacaktır. 
Adaylardaki Yüksek-Orta-Alçak 
gerilim Elektrik bilgisi ve/veya 
Elektronik sistemler ile ilgili 

tecrübe, tercih sebebi olacaktır 
Başvurular şahsen yapılmalıdır

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ürer KONAK
(E) Tarih Öğretmeni

1914 yılları 
Ekonomik-endüstriyel 
alanda kalkınmalarını 
tamamlamış devletler 
yeni pazar yerleri, 
yeni ve ucuz ham
madde kaynakları ara
maya başladılar. 
Ingiltere, Fransa, 
İtalya ve Almanya 
gibi...

Sömürgeci 
(emperyalist) devlet
lerin yöneticileri, 
askeri yetkilileri savaş 
çığlıkları atarak yeni 
toprakları ele 
geçirmek istiyorlardı... 
Bu ortamda 
Avusturya-Macaristan 
veliahtının 
Saraybosna’da 
öldürülmesi bahane
siyle barut fıçısı pat
ladı. Savaş çıktı...

OsmanlI Devleti son

90. YIL
günlerini yaşamaktay
dı...

Elinde zengin, yeni 
bulunmuş petrol kay
nakları, değerli 
madenler bulunmak
taydı. (Petrol-krom- 
demir vb) Biz de bir 
anda kendimizi bu 
savaşın içinde bulu
verdik Almanya’nın 
bir oldu-bittisiyle 
Dörtyıl değişik 
cephelerde; 
Çanakkale’de, Kafkas 
cephesinde, Irak, 
Suriye, Filistin, 
Arabistan, Yemen çöl
lerinde binlerce, 
onbinlerce şehit 
verdik. Yendik, 
yenildik....

Büyük topraklar 
yitirdik. Mondros gibi 
çok ağır koşulları olan 
mütarekeyi imzaladık.

Elde kalan anavatan 
toprakları da paylaşıl
maya başlandı. 
Ingiltere’nin maşa 
olarak kullandığı 
Yunanlıları kışkırt
masıyla onlar da 
geldiler toprak
larımıza... "Büyük 
Yunanistan-Büyük 
Bizans” kurma 
rüyasıyla daldılar 
topraklarımıza...

Son Bizans İmpara
toru KONSTANTİN’in 
adını taşıyan krallarını 
başa geçireceklerdi. 
15 Mayıs 1919’da 
İzmir’in işgaliyle işe 
başladılar Hasan 
Tahsin adlı yiğit 
gazeteci ilk kurşunu 
sıktı işgalcilere... 
Şehit edildi.

Dört gün sonra M. 
Kemal Samsun’a çıktı

(19 Mayıs 1919) 
Kurtuluş ateşini yaktı. 
Yeniden dirilişi başlat
tı. Kongreler yapıldı, 
bildiriler yayınlandı. 
Ulus bilinçlendirildi. 
O’na inanan tüm mil
letimiz direnişe 
başladı.

İlçemiz Gemlik’te bu 
arada işgallerden 
payını aldı. Yunan 
güçleri 8-12 Temmuz 
1920 tarihinde işgal 
etti kasabamı...
Köylerimizde, ilçemiz 
de büyük acılar 
yaşandı bu yıllarda... 
İşkenceler, yarala
malar, yakmalar, yan
malar, öldürmeler.... 
Korumasız, silahsız 
insanlarımız acılar 
çekti aylarca. Küçük 
çetelerimiz, Kuva-i 
Milliyeci’lerimiz Dr. 
Ziya Kaya gibi yiğit
lerimiz direndiler 
ellerinden geldiğince 
dağlarda, köylerde...

Bin bir güçlükle 
düzenli ordularımız 
kuruldu bu arada. 
İnönü’lerde, 
Sakarya’larda, 
Dumlupınar’larda 
büyük önder M. 
Kemal’in başkanlığın
da, yönetiminde zafer

ler kazandık....
İsmet, Kazım 

Karabekir, Fevzi, Ali 
Fuat.... vb. 
paşalarımız birer 
yıldız gibi parladılar; 
Sömürgeci devletlerin 
kışkırtmasıyla, büyük 
düşlerin peşinde 
Anadolu’ya gelen 
Yunan güçleri 
püskürtüldü. 9 Eylül 
1922’de İzmir, 10 
Eylül’de Orhangazi ve 
Orhaneli kurtarıldı.

Kocaeli Grup 
Komutanı HALİT 
PAŞA’nın sağ kol bir
liklerinden Yüzbaşı 
CEMAL BEY’in 
emrindeki askerler 
Karsak-Umurbey sırt
larını ele geçirdiler. 
Büyük çatışmalar 
yaşandı. 10 Eylül 
gecesini birliklerimiz 
Umurbey’de geçirdi 
ler. İlçe merkezimizde 
büyük kargaşa yaşan
maktaydı. Hıristiyan 
halkın büyük bölümü 
kaçıp gitmişti. 
Kaçamayanlar evle 
rine kapanmışlardı. 
Bir yolunu bulup 
gemilere binebilme 
umuduyla bir kısmı da 
kıyıyı doldurmuşlardı.

Deli HALİT PAŞA,

Gemlik’imi geri alma 
emrini vermişti.

Gece yarısı 12.oo 
sıralarıydı. Bütün 
gece İzmit Taburu ve 
Yalova Bölüğü düş
manın ateş baskısı 
altında, büyük 
özveriyle canlarını 
hiçe sayarak bir an 
önce ilçemizi ele 
geçirmek için ileri 
atıldılar. SOĞUCAK 
TEPE’yi alarak 24.oo- 
01.oo arası 
GEMLİK’ime girdiler 
(11 Eylül 1922)

İlçem al sancağına 
kavuşmuştu....

İskele Meydam’na 
yakın bir yerde 
gemilere binip kaç
maya çalışan Yunan 
birlikleriyle yapılan 
çarpışma da CEMAL 
BEY şehit düştü...

İki yıl, iki ay, dört 
gün sonra 
Marmara’nın incisi 
ilçem kurtulmuş oldu.

Gemlik Lisesi’nin 
karşısındaki eski 
KULAKTAŞI CAMİI’nin 
(şimdiki EMETULLAH 
HATUN) avlusunda 
yatan bu şehitleri 
mizin mekanları cen- 
nit olsun I

Nur içinde yatsınlar!

Mini mini birler okula başladı
İlkokul birinci sınıfa 
yeni kayıt yaptıran 
öğrenciler ile okul 
öncesi eğitime baş 
layacak öğrenciler, 
dün ders başı yaptı. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın minik 
öğrencilerin okula 
alışmalarını kolay
laştırmak amacıyla 
daha önce uygula
maya koyduğu 
“uyum programı” 
çerçevesinde 1. 
Sınıflar ve Okul 
Öncesi öğrencileri 
için zil çaldı.
Uyum programını 
İlçe Miİli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Atatürk 
İlkokulu’nda 
düzenlenen törenle 
başlattı.
Ana sınıflara ve 
ilkokula yeni 
başlayan öğrenciler 
için hazırlanan uyum 
programı 
çerçevesinde ilk gün 
düzenlenen açılış 
törenine, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü

Mehmet Ercümen, 
İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Burhan İnan 
ve Atatürk İlkokulu 
Müdürü Ömer Çelik 
katıldı.
Sınıfları ziyaret 
esnasında öğren

cilere ve öğretmen
lere hayırlı olsun 
dileklerini ileten İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
öğrencilerle 
tanışarak onlarla 
sohbet etti.

Öğrencilerin ve 
velilerin oldukça 
heyecanlı oldukları 
gözlendi. 
Öğrencilere çeşitli 
hediyeler ve ikramlar 
sunularak heyecan
ları yatıştın İmaya

çalışıldı.
İlköğretime yeni 
başlayacak öğren
cilere uygulanacak 
programda ise 
öğrencilerin keyif 
alacakları sınıf içi 
oyunlar düzen

lenecek, boyama ve 
çizme etkinlikleri ile 
kesme yapıştırma 
çalışmaları yapıla
cak.
Müzikli oyunlar ve 
şarkılarla kitap 
okuma saatleri 
düzenlenecek.
Öğrenciler için bu 
programda okula, 
arkadaşlarına, öğret
menine, öğretim 
faaliyetlerine uyu
munu kolaylaştıra
cak etkinlikler de 
yapılacak.
Geçen yıldan farklı 
olarak öğrenciler 
uyum eğitiminin 
ardından okulların 
17 Eylül Pazartesi 
günü açılmasıyla 
hazırlık eğitimine de 
tabi tutulacaklar.
İlkokul 1.sınıfta oku
tulacak Türkçe, 
Hayat Bilgisi, 
Matematik, Oyun ve 
Fiziki Etkinlikler, 
Görsel Sanatlar ve 
Müzik derslerine 
ilişkin çalışmalar 
yapılacak.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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M Mum işliıt mi »ırt
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
ekiplerinin seyyarla 
mücadelesinin yanı 
sıra yaya kaldırımı 
işgaline yönelik 
yaptığı mücadele 
aralıksız sürüyor.
Kayıt Dışı 
Ekonominin olum
suz unsurlarından 
biri olan Seyyarla 
mücadelenin yanı 
sıra yaya kaldırımı 
işgalleri konusunda 
da ödün vermeyen 
Gemlik Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri 
ilçe genelinde geniş 
çaplı operasyonlara 
imza atıyorlar.
"Seyyara ve Yaya 
Kaldırımı işgaline 
son vereceğiz. Bu 
konuda asla taviz 
vermeyeceğiz" diye

Körfezde yelken şöleni

Gemlik in Düşman 
İşgalinden 
Kurtuluşunun 90. 
yıldönümü etkinlik
leri muhteşem gös
terimle başladı. 
Gemlik Belediyesi, 
İlçe Gençlik 
Hizmetleri Spor 
Müdürlüğü ve 
Gemlik Yelken 
Kulübünün ortak
laşa organizasy
onunda Hasanağa 
Kampından Körfez’e 
açılan 50 yelkenli 
tekne, izleyenlere 
görsel şölen yaşattı. 
Hasanağa Kampı ile

konuşan Gemlik 
Zabıta Müdürü Halit 
Seymen, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın direktifleri 
konusunda denetim
leri sıklaştırdıklarını 
kaydetti.
Dere boyu mevkii, 
Çevre Yolu, Eski 
Pazar Caddesi, 
Hürriyet Caddesi, 
Orhangazi Caddesi,

Gemlik Belediye 
İskelesi arasında 
muhteşem bir gös
teri yapan Yelken 
Kulübü sporcuları 
büyük beğeni 
toplayıp, ayakta 
alkışlandılar.
Yelken gösterimine 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, Başkan 
Yardımcısı 
Muharrem Sarı, İlçe 
Spor Müdürü Ahmet 
Adil Tunç, Meclis 
Üyesi Aslan Özay- 
dın, Federasyon

İstiklal Caddesi ve 
ara sokaklarda eş 
zamanlı yaya 
kaldırımı işgal dene
timi yapan ekipler, 
Emniyet 
Müdürlüğünün de 
desteklediği çalış
malarda yüzlerce 
işyerini denetimden 
geçirdiler.
Esnafları seyyarlık 
ve yaya kaldırımı

Temsilci İsmail 
Topkaç ve Gemlik 
Yelken Kulübü 
yöneticileri katıldılar. 
Yelkenliler Gemlik 
sahilinde izleyicilere 
keyifli anlar 
yaşatırken pro
tokolde onları yalnız 
bırakmayıp deniz
den Hasanağa kam
pına kadar eşlik etti. 
Günün sonunda 
Gemlik yelken 
kulübü tesislerinde 
bir araya gelen 
Kaymakam ve 
Belediye Başkan 
vekilimiz

konusunda uyarıp, 
bilgilendiren Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri, 
yaya kaldırımı işgal 
eden esnaflara da 
uyarı çektiler. 
Denetimlerin 
önümüzdeki gün
lerde de devam ede
ceği vurgulanırken, 
uyarı yapılan 
esnafın bu uyarıları 
dikkate almaması 
halinde 169 ile 857 
lira arasında 
para cezasına 
çarptırılacağını 
söylediler.
Para cezasına 
rağmen yaya 
kaldırımını işgal 
eden esnafın daha 
sonraki denetim
lerde ruhsatlarının 
iptal edeceği 
belirtildi.

yelkencilerimizle 
sohbet edip 
Önümüzdeki hafta 
Çanakkale de yapıla
cak Türkiye 
seçmelerine 
gidecek Yarış 
takımına başarılar 
diledi.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz Sporcularla 
birlikte masa tenisi 
oynarken 
Kaymakam Cahit 
Işık ta sporcularla 
akşam saatlerinde 
Hasanağa da denize 
girdi.

Çotanakspor Yaz Spor 
Okulunda helge töreni

Çotanak Spor’un 
organize ettiği yaz 
spor futbol okulu 
törenle kapandı. 
İki dönem halinde 
başlayan ve 200 
sporcunun 
katıldığı yaz spor 
okulunda başarılı 
olan ve devamlılık 
gösteren 150 
sporcuya başarı 
belgeleri törenle 
verildi. Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Suni 
Çim Saha 
Tesislerinde 
yapılan törende 
sporculara bel
gelerini Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Muharrem Sarı ve 
Çotanak Spor 
Kulübü Başkanı 
Cemil Karataş bir
likte verdiler. 
10 ile 15 yaş 
arasında açılan fut
bol okulunda 
öğrencilere eğit
menlik yapan 
antrenörler 
Alparslan İlgin ve

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 

almış olduğum nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

‘HATİCE EFENDİOĞLU

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
İtALİTELİ KAŞELER 
ÜYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS

Durmuş Yiğit’te 
belgelerini alırken, 
bu yıl İkincisi 
yapılan spor okulu
nun önümüzdeki 
yaz aylarında da 
devam edeceği 
vurgulandı.
Geleceğin ünlü 
kramponlarına 
belge vermekten 
mutluluk duy
duğunu dile 
getiren Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, minik ve 
genç sporculara 
hem derslerinde 
hem de sahada 
başarılı olma 
öğüdü verdi. Kulüp 
başkanı Cemil 
Karataş’ta Bele 
diye Başkanvekili 
Refik Yılmaz’a 
hem tesis, hem 
maize me yardımı 
hem de destekleri 
olmak üzere 
teşekkür ederek, 
belediye nin spora 
bakış açısının ve 
tesis leşmenin her 
daim başarıyı 
getireceğini 
söyledi.

Gemlik Körfez www.gennikkorfezgazetesl.com
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0,224) 513 96 83 Fax : 513 35 9S

http://www.gennikkorfezgazetesl.com
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Seyfettin
ŞEKERSÖZ

KALE SPOR SAHASI MI?
ÇOCUK EĞLENDİRME 

SAHASI MI?

Bu hafta başlayan U-17 
futbol sezonu için suni 
çim sahada oynanacak 
maçları izlemek için git
tiğime pişman oldum, 
söylenen sözlere cevap 
veremedim.

Maç izlerken arkam 
dönük olduğu için çim 
sahada olanları maalesef 
göremedim, ikaz 
edildiğimde ise fotoğraf 
çekmekte geç kaldım.

Çim sahanın ortasında 
çim biçme makinesi ile 
çocuğunu kucağına 
almış adeta direksiyon 
eğitimi yapan bir kişi 
gördüm, bana “çeksene 
bu görüntüyü, bu adam 
Gemlik Belediyesinin 
Park Bahçeler Müdürü, 
başka bir şey olsa 
yazarsınız” demeleri 
üzerine dikkatle baktım 
ve son anda kendisini 
hakikaten Hasan bilmem 
ne olarak tanıtan kişinin 
kucağında çocuğuyla 
soyunma odaları tarafına 
gittiğini son anda fark 
ettim.

Gemlik İlçe sahası 
Gemlik Beiediyesi’ne 
kiralık, yani Gemlik’te 
yaşayan insanların malı 
durumunda, şimdi bir 
vatandaş aynı şekilde 

sahaya gidip de kucağı
na çocuğunu alıp çim 
biçme makinesiyle aynı 
işlemi acaba yapabilir 
mi? Büyük olasılıkla 
“HAYIR” denilir.

Peki kendini Park 
Bahçeler müdürü olarak 
tanıtan kişi nasıl yapa
biliyor. Tabi ki yapacak, 
çünkü onu oraya getiren 
kişi belli, kendisi 
Belediye Başkanvekili, 
herkes haddini bilecek, 
itiraz etmek kimin 
haddine, amma suni çim 
sahanın etrafına dikilen 
fidanlar susuzluktan 
kurumak üzere, sulamak 
kimin işi, Park 
Bahçelerin, onlar ne 
yapıyor, sahanın ortasın
da çocuğunu eğlendiri 
yor, yakışır.

Karsak deresi çevre
sine Fatih Güler tarafın
dan dikilen fidanları 
sulamayan Park 
Bahçelerden ne beklenir 
ki.

GEMLİKSPOR 
U-17 İYİ BAŞLADI 
Sezonu galibiyetle 

açan Gemlikspor’da 
yüzler gülüyor ancak bu 
izleyenleri heyecan
landırmasın. Rakip fazla 
güçlü olmayan Karade 

nizspor, bünyesindeki 
çocukların gücü belli.

Gemlik Belediyespor 
bu sezon Gemlikspor’u 
belki de ipten aldı diye
bilirim. Alt yapısı 
olmayan bir kulübe hazır 
bir takım hediye edildi. 
Aksi halde süper amatör 
hayal olacaktı.

Gemlikspor rahat gali
biyetle başladığı ligde 
Umurspor ile 
Componenta’yı unut
masın. İki takımın da 
ortak rakibi 
Componenta’dır. Güçleri 
o karşılaşmalarda ortaya 
çıkacak.

Burada Haydar Hoca’yı 
kutluyorum. Alt yapısı 
olmayan Gemlikspor’a 
kazandırdığı futbolcular
la lige heyecan getirdiği 
için.

Karadenizspor’a 
gelince; gücü belli, diğer 
takımlarda forma bula
mayan gençlere fırsat 
veren Alican Durdu’yu 
da unutmayalım. Bu 
çocuklara spor yaptır
maya çalıştığı için ken
disini tebrik ediyorum.

Körfezspor ise alt 
yapıya yönelmenin 
meyvelerini zamanla ala
caktır.

KURŞUNLU GEMLİK’İN 
NERESİN DE ?

Evet Kurşunlu denilen 
yer Gemlik’in mahallesi 
mi? yoksa dışında bir 
yer mi?

Malzeme lazım 
Belediye verecek. İdman 
sahası lazım Belediye 
verecek. Araba lazım 
Belediye verecek. Peki 
Gemlik’te futbol oynaya
cak bu kadar genç 
varken neden Bursa’dan 
futbolcu genç getirilir.

Kurşunlu maça çıktı, 
yanımda oturan Haydar 
hoca ile futbolcularına 
tanıdık var mı diye sor
duğumda “HAYIR” ceva 
bini alıyorum. Yani 
Kurşunluspor kadrosun
da Gemlikli genç yok.

Şimdi bu kulübün yet 
kilileri Gemlik 
Beiediyesi’ne malzeme 
için liste verecekler, lis
telere imza atan Mehmet 
Çelik sanıyorum. Ben 
olsam sorarım 
“kardeşim, takımınızda 
kaç tane Gemlikli genç 
var” Eğer dörtte üçü 
Gemlik dışındansa 
onlara malzeme vermem, 
idman sahası bile ver
mem.

Ben kendimi bildim 
bileli Kurşunlu Gemlik’e 
her konuda uzak kalmış 
bir köy, sonrasında ise 
bir belde olmuştur. 
Hocaları Bursa’dan ola
bilir, Kurşunluspor’u 
yöneten Mahalle Muhtarı 
ya da “sorumlusu” bile 
BursalI olabilir ancak, 
Gemlik Belediyesine 

ihtiyaç için gelebiliyor- 
san, ben sorarım. 
“Gemlikli gençlere 
neden yer vermiyorsun” 
diye.

BELEDİYE 
MALZEME VERİRSE ? 
Gelelim Gemlik

Belediye Başkan vekilin
in poster gibi fotoğraflar 
çektirerek reklamını yap
tırdığı futbol kulüplerine 
yapılan malzeme 
yardımına. Bir takım 
forma maliyetinin 400 
lira olduğu günümüzde 
verilen malzemelerin her 
yanında “Gemlik 
Belediyesi” yazması ne 
kadar doğrudur? Bu 
şekilde dağıtılan 
malzemeler kulüpleri 
rencide eder, yani 
onurlarını kırar.

Gemlik Belediyesi ismi
ni sadece belediyespor 
kulübü taşır, diğer kulü
pler ise sponsorlarını 
kendileri bulup reklam 
alabilirler.

Bu kulüplere verilen 
malzemelerde yazılan 
“Gemlik Belediyesi” 
yazıları kulüpleri 
aşağılar. Küçük düşürür. 

Önümüzdeki haftalarda 
İlçe sahalarında yapılan
ların ne kadar anlamsız 
ve göstermelik olduğunu 
sizlerle paylaşacağım, 
sonrasında ise büyük 
reklamlar yapılan 
Kumsaz sahası, 
Umurbey sahası ve 
herkesin dikkatini çeken 
eni 45 metrelik Küçük 
Kumla sahası da yer ala
cak.

Borsa Dünya Mirası Lisiesİ'ne adım aflım yaklaşıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 
Cumahkızık, sultan 
külliyeleri ve hanlar 
bölgesini UNESCO 
Dünya Mirası 
Listesi'ne sokma 
çalışmalarında 
hedefe adım adım 
yaklaşıyor.
Sultan külliyelerinin 
dosyaya girebilmesi 
için belirlenen yöne
tim alanı sınırları ve 
Hanlar Bölgesi ile 
Cumalıkızık'ın tam
pon bölge sınırları 
revizyonunun Kültür 
ve Turizm 
Bakanlığı'nca onay
lanmasının ardından 
çalışmaları devam 
eden adaylık başvu
ru dosyası da 
Ankara'ya ulaştı. 
Dosyanın Kültür

Bakanlığı Kültür 
Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü'ne 
teslim edilmesiyle 
adaylık başvurusu 
da resmen yapılmış 
oldu.
Prof. Dr. Neslihan 
Dostoğlu'nun Bursa 
Alan Başkanlığı'na 
getirilmesinin ardın
dan hız kazanan 
çalışmalar kap
samında Bursa'nın 
adaylık başvurusu
nun güçlendirilmesi 
gerektiği belirlen
mişti. Büyükşehir 
Belediyesi Alan 
Başkanlığınca 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile 
koordineli olarak 
başlatılan çalış
malarda yönetim 
alanı sınırlarının 

revizyonu talep edil
di. Bakan oluru ile 
'Orhangazi Külliyesi 
ve çevresini kap
sayan Bursa hanlar 
bölgesi, 
Hüdavendigar, 
Yıldırım, Yeşil ve 
Muradiye'deki sul
tan külliyeleri ve 
Cumahkızık köyü 
yönetim alanı sınır
ları onaylandı. 
Uzman görüşleri 
doğrultusunda adı 
'Osmanh İmparator
luğunun Doğuşu: 
Bursa ve 
Cumahkızık' (The 
Birth of the Ottoman 
Empire: Bursa and 
Cumahkızık) olarak 
değiştirilen ve 
uzman danışman 
Giora Solar tarafın
dan hazırlanan

'adaylık dosyası, 
ekleri ve Akan 
Mimarlık tarafından 
hazırlanan yönetim 
planından oluşan 
adaylık başvuru 
dosyası, Dünya 
Miras Merkezi'nce 
ön değerlendirme 
yapılması için 
Ankara'ya gönde 
rilerek, Kültür 
Bakanlığı Kültür 
Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü'ne 
adaylık başvusu 
resmen hedeflenen 
tarihte yapıldı. 
Bursa için büyük 
önem taşıyan bu 
adaylık başvurusu, 
UNESCO dünya 
miras listesi adaylık 
sürecinde Bursa'yı 
hedefe bir adım 
daha yaklaştırdı.

Amerikalılar Bursa 
Siyah İnciri için geldi

Bursa'ya gelen ABD 
Tarım Bakanlığı 
yetkilileri, bil
gilendirme toplan
tısında, Bursa Siyah 
İnciri'nin 
Amerika'ya ihraç 
imkanları, uygu
lanan karantina 
önlemleri ve ihraç 
izni için atılan adım
lar noktasında bil
gilendirildi. Amerika 
Birleşik Devletleri 
(ABD) Tarım 
Bakanlığı Denetle 
me Heyeti'nden 
Devaiah A. 
Muruvanda, Hala 
Toubia-Rahme ve 
Adly İbrahim 
yapılan bil
gilendirme toplan

tısının ardından Vali 
Şahabettin Harput 
ile Tarihi Valilik 
Binası'nda görüştü. 
Bursa Valisi Harput, 
"Bursamız, siyah 
incirde hem kalitesi 
hem de lezzetiyle 
bir numara. 
Meyvemizi ABD ve 
diğer ülkelere 
pazarlamamız bizim 
için büyük bir onur. 
Siyah incirimizin 
ABD pazarında yer 
alması bizi oldukça 
memnun edecektir. 
Bursa olarak her 
türlü işbirliğine 
hazırız. Bu işbirliği 
de güçlü bir şekilde 
devam edecek” 
dedi.
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ELEMAN
CAN ALIŞVERİŞ 

MERKEZİNDE REYON 
BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN 
ARANIYOR

Başvuruların şahsen 
yapılması rica olunur. 

KUMLA YOLU BP BENZİN 
İSTASYONU MANASTIR 

GEMLİK

SATILIK
MANASTIR GÜLER 

KENT SİTESİ A BLOK’TA 
FULL DENİZ MANZARALI 

3+1180 M2 
MERKEZİ SİSTEM 

KALORİFERLİ MASRAFSIZ 
SATILIK DAİRE

Müracaat Tel: 
513 96 83

SftTIUKVİllfl
MANASTIR HAS 
VİLLALARINDA 

140 M2 DENİZ MANZARALI, 
MÜSTAKİL, BAHÇELİ, 

KULLANIMA HAZIR, UYGUN 
FİYATLA SAHİBİNDEN 

SATILIK VİLLA

Müracaat Tel: 
0542 312 74 72

ELEMflNinB 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 : O 224 513 45 79

SflTIlIKMİRElEB
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 aBftNIYOB
ZEYTİN İŞLETMESİNDE 

ÇALIŞACAK 
DENEYİMLİ BAY

ELEMAN ARANIYOR
Serviş+Yemek+Dolgun | 

Ücret ve SSK
Müracaat Tel 

0 53215402 84

ELEMAN
TURŞU VE ZEYTİN 

SEKTÖRÜNDE 
ÇALIŞACAK DENEYİMLİ 

GIDA MÜHENDİSİ VE 
GIDA TEKNİKERLERİ 

ve ZEYTİN ÜRETİM İŞİNDE 
ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 

BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
i • yapılması rica olunur.

GÜNGÖR ZEYTİNCİLİK
Tel: 51414 53

514 88 97

HMffl
FİRMAMIZDA 

900 TL MAAŞ + SİGORTA 
İLE ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ 
GARSON ARANIYOR 

GÖLYAKA ET MANGAL 
İZNİK YOLU ÜZERİ

Müracaat Tel 
587 70 82 

O 535 717 14 25

ELEMftN ftBflNIYOB ı
GEMLİK’TE İKAMET 1

EDEN
EHLİYETLİ LODER VE 

EKSKAVATÖR I 
OPERATÖRÜ 

ALINACAKTIR

Müracaat Tel i 
0532275 88 07 .
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M t arım kını t öne atmacın SaniMmıiHıMıılt
Kredi kartı sahip
lerinin kırıp çöp 
kutusuna attığı kredi 
kartları yıllar sonra 
hem aşırı fazla borç 
çıkartıyor hem de 
icralık ediyor. 
Şikayet Portah 
Şikayetvar.com'ın 
yöneticisi Dr. Ömer 
Deveci, "Kredi kart
larını kırıp atmak ya 
da kullanmamak 
kredi kartı mas
raflarından kurtul
manın bir yöntemi 
değildir aksine bir 
sorundur" diyerek 
uyarıda bulundu. 
Kredi kartını kırıp 
çöpe attıktan sonra 
hem başı dertten 
kurtulmayan hem de 
icralık olan vatan
daşların şikayetleri 
şöyle: 
“Bankaya ait kredi 
kartım eksi bakiyeye 
düşmüştü. Tüm 
borcu 2 TL fazla 
ödeyip kapattım ve 
‘Kartı iptal edin’ 
dedim. Cevap olarak 
‘Kartınızı kıra
bilirsiniz’ yanıtını 
aldım ve çıktım. 
Yıllar sonra 500 
TL’den fazla borcum 
olduğu gerekçesiyle 
bana haciz işlemi 
başladığını söyledi 
ler. Hesapları kont 
rol ettirdim para yat
mış ama kartım iptal 
olmamıştı. Peşinden 
ekstre ücreti diye 
2.5 TL para kesilmiş 
ve hesap tekrar 
eksiye düşürülmüş. 
Onun üzerinden 
yürüyen faiz avukat 
masraflarıyla 
beraber 500 TL'yi 
geçmiş. Böyle bir

şey olabilir m? Aylar 
süren telefon trafiği 
sonrası ne için 
yatırdığımı bilmedi 
ğim 47 TL para 
yatırmamı istediler. 
Bu parayla dosyanın 
kapanacağını belirt
tiler. O parayı neden 
yatırdım. İadesini 
istiyorum. Hiç işlem 
yapılmayan kredi 
kartıma nasıl bu 
kadar masraf çıka
bilir? Eksi bakiye 
benim isteğimle 
olmadı ki? Talimat 
bile vermedim. 
Paramın iadesini 
istiyorum.” 
Kullanmıyorsanız 
kırıp atmayın 
“Bankadan bana 
verilen kredi kartını 
kullanmadığım bir 
dönemde kart yol
ladılar ve kırıp attım. 
Banka kart borcu 
var ve borç öden
medi diyerek 2 yıl 
önce haber ver
ilmeksizin kendi 
kafasına göre ilgim 
bile bulunmayan bir 
şehrin şubesi 
tarafından bu 
ödeme vadesiz 
hesabımın kredili 
bölümünden alın
mış. İki yıl boyunca 
varlığı bile belli 
olmayan bu borcu 
nakit avanstan çek
tiği için 2 yıl süre

since faizlendirmiş. 
Bahsettiği 90 TL'lik 
borç 2 yıl sonunda 
450 TL gibi bir raka
ma ulaşıyor. Hangi 
akla hizmetle beni 
kredi kartımdan 
borçlandırıyor ve 
hangi hakla yine 2 
yıl boyunca haber 
vermeden faiz 
lendiriyor? Üstüne 
üstlük utanmadan 
bu parayı ödememi 
bekliyorlar.
Gelen şikayetleri 
değerlendiren Dr. 
Ömer Deveci, kredi 
kartı kullanıcılarını 
kullanılmak isten
meyen kartlarının 
bankaya gidilerek 
iptal ettirilmesi 
gerektiği konusunda 
uyardı.
Deveci, "Kırıp atılan 
kredi kartları ciddi 
sorunları da 
beraberinde getiriy
or. Adresine gönder
ilen kredi kartlarını 
kullanmak iste
meyen vatandaşlar 
kartı kırarak ya da 
kullanmayarak tep
kilerini gösteriyor
lar. Bankaların gön
derdiği kartları iptal 
etmeyen vatan
daşlar banka mas
rafları ve katlanan 
borçlar ile karşı 
karşıya kalıyor.” 
dedi.

Sanayi üretimi, 
Temmuz ayında 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
3.4 oranında arttı. 
Ekonomik büyü
menin öncü göster
gesi olan sanayi 
üretiminde pozitif 
seyir ivme kaybetse 
de sürdü.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
lerine göre sanayi 
üretim endeksi, 
Temmuz ayında 
geçen yılın aynı

Utul ııasana ihimhi ımacat
Birden fazla işçi 
çalıştıran 1.5 milyon 
işyeri bir merkezden 
kontrol edilecek. İş 
güvenliği uzmanı 
çalıştırmayan işyer
ine 5 bin lira ceza 
kesilecek 
Türkiye'de faaliyet 
gösteren bir ve bird
en fazla işçi 
çalıştıran işletmeler, 
1 Ocak 2013’ten 
itibaren adeta BBG 
evi gibi izlenecek. 
Star Gazetesi'nden 
Hüseyin Özay'ın 
haberine göre, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı’na bağlı İş 
Sağlığı ve Güvenliği 
Genel Müdürlüğü, 1 
Ocak’tan itibaren 
yürürlüğe girecek 
olan ve işletmelere 
‘güvenlik uzmanı’ ile 
‘işyeri hekimi 
çalıştırma zorun-

ayına göre yüzde 
3.4 oranında arttı. 
CNBC-e anketinde 
yüzde 2.4 artış bek
leniyordu. Sanayi 
üretimi 32 aydır 
artış kaydediyor. 
Buna göre, Temmuz 
ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
madencilik ve taşo
cakçılığı sektörü 
endeksi yüzde 1.7 
azaldı, imalat sanayi 
sektörü endeksi 
yüzde 3, elektrik, 
gaz, buhar ve 

luğu getiren yasa 
için bir program 
geliştirme kararı 
aldı.
Halen bilişim 
uzmanları tarafın
dan üzerinde 
çalışılan program 
ile, Türkiye 
genelinde 1’den 
fazla işçi çalıştıran 
yaklaşık 1 milyon 
500 bin işletmenin, 
bir merkezden kon
trol edilmesini kap
sıyor.
Oluşturulacak olan 
merkeze SGK’dan 
ve vergi 
idarelerinden şirket 
bilgileri aktarılacak. 
İş güvenliği uzmanı, 
işyeri hekimi 
çalıştıran veya şir
ketlerden iş güven
liği hizmeti alımı 
için sözleşme imza
layan işyerlerinin 
isimlerinin yanında 

iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi ise 
yüzde 8.2 arttı. 
Takvim etkisinden 
arındırılmış endeks, 
Temmuz ayında bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
3,4, mevsim ve 
takvim etkilerinden 
arındırılmış 
sanayi üretim 
endeksi de bir 
önceki aya göre 
yüzde 1,7 oranında 
arttı.

yeşil ışık yanacak. 
İş güvenliği uzmanı 
çalıştırmayan işlet
melerin isimleri ise 
kırmızı renkte ola
cak ve isimlerin 
yanında ünlem 
işaretleri yer 
alacak. Kırmızı 
renkli işletmelere, 
işyeri hekimi ve 
uzmanı çalıştırması 
için önce uyarı 
yazısı gönderilecek. 
Uyarıya rağmen 
güvenlik uzmanı 
çalıştırmayan 
işletmelere ise 
inceleme için 
müfettiş 
görevlendirilecek. 
Müfettişler ise 
gerekli incelemenin 
ardından şirketlere, 
güvenlik uzmanı 
çalıştırmadığı için 
her ay için 5 bin 
lira para cezası 
verecek.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. Ş13 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM

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

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET 513 30 33l
Tuncay Otogaz 513 16 49
Beyza Petrol 513 01 03

R 
E

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 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

i

HASTANELER
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 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 işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4369 

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)

ıtMıııHi
VENÜS SİNEMASI 

DABBE;BIR CİN 
VAKASI: 11:30- 

14:00-16:30-20:30... 
KARA ŞÖVALYE
YÜKSELİYOR: 

11:30-14:15-16:30- 
20:30...

REZERVASYON 513 33 21 
CIUŞAVM TUTKU 

SUPERTURK:
13.30-15.30-17.30 

19.30-21.30
SEN KİMSİN: 12.00 • 

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

Rftz.TH-5141500
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Uluslararası Ciineş Turnuvası na görkemli açılı;
‘Gemlik 
Belediyesi’nin 
Organize ettiği ve bu 
yıl İkincisi düzenle
nen Uluslararası 
.Güreş TurnüvaSi f 
başladı. Gemlik’in 
Düşman İşgalinden 
Kurtuluşunun 90. 
‘yıldönümü anısına 
organize edilen tur
nuvada 9 ülkeden 
150 sporcu ter döke
cek. İlçe Spor 
Salonü’nda organize 
edilen müsabakalar 
11 Eylül Sah günü 
yapılacakfinal 
maçları ve ödül 
töreni ile son bula
cak. Turnuvaya 
Türkiye’nin yânı sıra 
Özbekistan, Gürcis 
tan, Ukrayna, 
Moldova, Bulgaris 
tan, Bosna Hersek, 
Makedonya ve 
Arnavutluk’tan 
sporculafkatılıyor.r 
1998 ilâ 2000 ‘ 
doğumlular arasında 
düzenlenen uluslar J 
arası Gemlik f ; 
minikler kategorisi; ' 
serbest güreş tuımÖ-£

vasında ilk gün 
oldukça çekilmeli 
maçlar düzenlendi. 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşt’nın 
okunmasıyla 
başlayan uluslar 
arası güreş turnu
vasında sporcular 
da bayrak geçiş 
töreni sonrası izleyi
cilere tanıtıldı.
Güreş Turnuvası 
açılışındaköhuşan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, "Sâiğ/am 
Kafa Sağlam Vücut 
ta bulunür dusturüy- 
la yola çıkarak, 
sporun her dalında

organizasyonlar 
düzenlemeye devam 
ediyoruz”, dedi.
Gemlik’e gelen tüm 
ekiplere teşekkür 
edip, başarılar 
dileyen Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 

Yılmaz, ata sporu 
olan Güreşin 
yeniden hak ettiği 
yere yükselebilmesi 
adına Gemlik 
Belediyesi olarak 
gereken katkıyı sun
maya devam ede
ceklerini kaydetti.

Güreş’in Türklerin 
gelenek, görenek ve 
genlerinde olan bir 
spor olduğunu hatır
latan Refik Yılmaz, 
Gemlik’te yarışan 
minik sporcuların 
buradaki tecrü
beleriyle daha' 
büyük; organ izas 
yonlarda da mindere 
çıkacağını ifade etti.

Gemlik
Kaymakamı Cahit 
Işık’ta “Gemliklin 
Kurtuluş Günü 
etkinliklerine renk 
kattıriız, hoş geldi
niz” diye başladığı 
konuşmasında Ata 
sporu güreşte ulus

lar arası arenada 
yaşanan düşüşe ve z 
madalya sayısının ’19 
giderek azalmasına 
vurgu yaptı. Gemlik 
Belediyesi’nin 
Güreşe gösterdiği ;' 
hassasiyetin örnek 
olmasını temenni 
eden Kaymakam 
Cahit Işık, 
Gemlik’teki turnuva
da, dostluğun, 
barışın ve kardeşti 
ğin kazanması 
temennisinde 
bulundu. Turnuvayı 
Bele diye Başkan 
Yardım cilan 
Muharrem Sarı ve 
Nazmi Koçak, 
Belediye Meclis 
üyesi Turan Alkış’ın 
yanı sıra İlçe Spor 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç, çok sayıda 
davetli ve vatan
daşlar izledi.
Turnuva 11 Eylül 
Sah günü yapılacak 
olan final müs
abakaları ve ödül 
töreni ile son bula
cak. Ödül töreni saat 
15.00 te yapılacak.

Gemük^iM^n 
düşman işgalinden 

kurtuluşunun TIİÜ1Ü2ÜI

90. yıldönümü 
kutlu olsun.

OzdiVek
HisarMahallesillıca altı Mevki Kumla Bursa yol ayrımı 

Tel: 0 224 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK
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ÖZEL

Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır 
ve çözer, planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, 

evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda 

özveri ile çalışır, vefakardır, dostlarını asla unutmaz, 
sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, 

kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır. 
Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, engel 

tanımaz, "BAŞARACAĞIM" der ve başarır.

‘Aykent ile hedeflerinize doğru

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

4—5 Yaş 
Ana Sınıfı 
-1 .Sınıf 
2.Sıntf 
S.Sınıf 
4-.Sınıf 
S.Sınıf 
©.Sınıf ‘ 
V.Sınıf 
S.Sınıf

5.950 TL
6.200TL

Ö.8OO TL 
&.&OO TL 
Ö.ÖOOTL 
Ö.ÖOOTL 
&.&OO TL 
&.&OO TL 
8.800 TL

Gemlik Orhangazi yolu Z.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: o 224 S13 SO 84 Gemlik 
www.aykentilkogretimJtl2.tr

12 tyiuı zuız çarşamoa www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

İki Minihiisün 
Karıştığı Kazada 
6 Kişi Yaralandı

Bursa'da iki yolcu minibüsünün 
karıştığı trafik kazasında 6 kişi 
yaralandı. Haberi sayfa 3’de

liilhlhııııartlıfcııı
Olağanüstü 
seçimli genel kurul 
kararı alan 
Marmarabirlik ’te, 
kooperatif başkan
lar! ortak deklaras 
yon yayınladı. 
Kooperatif yönetici
leri, Hidamet 
Asa’nın başkanlığın- 
da İznik, Mudanya, 
Gemlik, Orhangazi, 
Edincik ve 
Mürefte Koopera 
liflerinin temsilci

12 Eylül..
11 Eylül, Gemlik’in Düşman işgalin

den kurtuluş günüydü.
Kimse böyle bir günün yaşanıp ya 

şanmadığını anlamadı.
Ne işyerlerine, ne evlere bayraklar 

asıldı!
90 yıl önce olan olmuş, ölen ölmüş, 

yaşananlar unutulup gitti..
Resmi zevat, üç beş kişi adet yerini 

bulsun diye, Şehit Cemal’in kabrini 
ziyaret etti, şehitler için mevlit okutul
du, bir de Uluslararası Güreş Yarışma 
lan yapıldı.

Tabii.. Mehter gösterisi de unutulma 
dı.. Devamı sayfa 4’de

lerinden birlik kurulları oluşturul- mutabakat tutanağı
yönetim ve denetim ması yönünde imzaladı. Syf 5’de

Belediye Meclisi, 
Yılmazsız toplamlı
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Eylül 
ayı ikinci toplan
tısı, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın katılma
ması nedeniyle 
Başkanvekili Fikret 
Çolakoğlu başkan
lığında yapıldı. 
Bir önceki meclisi 
toplantı tutana 
ğının okunmuş 
kabul edilmesin
den sonra, 
Komisyonlara 
gönderilen genelde 
imarla ilgili konular 
gündeme geldi.

AKP’li üyelerden 
bazıları Gemlik 
Belediyesi’nin 
düzenlediği 
Uluslararası Güreş 
Karşılaşmalarının 
ödül törenine 
katıldı.
CHP’li Necdet 
Ersoy, mecliste 
Gemlik’in düşman 
işgalinden kurtu
luşunun kutlama 
törenlerinin yapıl
mamasını eleştirdi. 
Belediye Meclis 
toplantılarının 
yasalara uygun 
yapılmasını istedi

MIH 
en acımasızıydı’1

CHP Gemlik İlçe sebebidir. Yine bu
Örgütü, 12 Eylül 
darbesinin 32. yıl 
dönümünde yaptığı 
yazılı açıklamada 
“12 Eylül askeri dar
belerin içinde en acı
masızı ve sonuçları 
açısından en zarar 
verenidir’’ denildi. 
Açıklamada, şu 
görüşlere yer verildi: 
“12 Eylül darbesi 
sadece demokra 
sinin rafa kaldırıldı 
ğı, siyasi partilerin 
kapatıldığı, siyaset 
çilerin tutuklanıp 
cezaevlerine yol
landığı bir darbe 
değildir.
Bu darbe en çok, 
insanın en temel hak 
ve hürriyetlerinin 
kısıtlandığı, 100 bin
lerce insanımızın 
tutuklandığı, savun
ma hakkından dahi 
mahkum 517 vatan
daş hakkında idam 
kararının verildiği, bu 
kararlar sonucu 18’i 
sol, 8’i sağ görüşlü 
50 insanımızın idam 
edildiği, pek çoğunun 
ömür boyu hapse 
mahkum olduğu bir 
süreçtir. Öyle bir 
sürekçi insanlık tari
hinin en karanlık 
sayfalarında yer 
alacak bir utanç 

darbedir ki ülkenin 
aydınlık yüzü öğren
cilerimiz ve bilim 
adamlarımızı hedef 
almış, askeri cunta 
kendi vesayetini 
bütün devlet kuru
luşları üzerinde haya
ta geçirmiştir. 
Darbecilerin hazır
ladığı anayasa ve bu 
karanlık ruhların 
çıkarttığı kanunlar ise 
ulusumuz için beterin 
beteri olmuştur.
Yine bu darbedir ki 
ülkenin aydınlık yüzü 
öğrencilerimiz ve 
bilim adamlarımızı 
hedef almış, askeri 
cunta kendi vesayeti
ni bütün devlet kuru
luşları üzerinde haya
ta geçirmiştir. 
Darbecilerin hazır
ladığı anayasa ve bu 
karanlık ruhların 
çıkarttığı kanunlar 
ise ulusumuz için 
beterin beteri 
Bugün ülkemizi 
yöneten AKP ikti
darının 12 Eylül 
askeri darbesi 
sayesinde yaşam 
alanı bulan ve güçle
nen bir siyasal 
düşüncenin uzantısı 
olduğunu düşünür 
sek çok da haksız 
sayılmayız.”

http://www.aykentilkogretimJtl2.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Toplu Sünnet Şöleni yapıldı

Gemlik’in Düşman 
İşgalinden Kurtuluşu 
nun 90. yıldönümü 
etkinlikleri aralıksız 
devam ediyor. Gemlik 
Belediyesi’nin organi 
ze ettiği kutlamalarda 
periyodik hale getiri 
len geleneksel toplu 
sünnet şöleni de 
yapıldı. İzzet Kaptan 
Motoruyla denize 
açılan protokol 
üyeleri, davetliler ve 
sünnet çocukları ile 
aileleri, mevlit okutul
ması, tavuklu pilav ve 
ayran ziyafeti, Küçük 
Kumla molası ve 
Mehteran gösterim
lerinin yanı sıra 
çocuklara çeşitli 
hediyelerin dağıtıl
ması gibi şenliklerle 
günü renklendirdiler. 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Belediye 
Başkan Yardımcıları 
Muharrem Sarı ve 
Nazmi Koçak, 
Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdiğe, İlçe 
Gençlik Hizmetleri ve 
Spor Müdürü Ahmet

GENEL KURUL İLANI
LİMAN-İŞ Sendikası Gemlik Şubemizin 2. Olağan Genel kurulu 29 Eylül 2012 tari 

hinde saat 10.oo/17.oo saatleri arasında Ata Mah. Liman Cad. No : 12 Gemport 
Limanı İşçi Yemekhanesi Gemlik/Bursa adresinde aşağıdaki gündemle toplanacak
tır. Bu toplantıda yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 14 Ekim 
2012 tarihinde aynı saat ve yerde, aynı gündemle yapılacaktır. 2821 Sayılı Yasa ve 
Anatüzüğümüz uyarınca ilan olunur.

LİMAN-İŞ SENDİKASI
GEMLİK ŞUBESİ YÖNETİM KURULU 

GÜNDEM :
1- Yoklama, Açılış ve Divan Seçimi
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3- Şube Başkanının açış konuşması ve faaliyet raporunun okunması
4- Konukların konuşmaları
5- Faaliyet raporunun görüşülmesi
6- Organların ibrası
7- Seçimler
a) Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
b) Şube Denetim Kurulu Üyeleri
c) Şube Disiplin Kurulu Üyeleri
d) Sendika Genel Kurul delegeleri
8- Kapanış

Adil Tunç’un yanı sıra 
İl Genel Meclisi üyesi 
Ercan Barutçuoğlu, 
Belediye Meclis 
üyeleri Aslan özay- 
dın, Turan Alkış, 
Binali Derin ve Zafer 
Ülgen, Gemlik’in 
Kardeş şehri Roman 
ya’nın Navodari Kenti 
temsilcileri, Gemlik’te 
organize edilen 2. 
uluslararası Güreş 
Turnuvasına katılan 
ekipler ile birlikte 
sünnet aileleri ve 
davetlilerin katıldığı 
motor gezisi, mehter
an gösterimi ve diğer 
etkinlikler yaklaşık 5 
saatlik bir şenliğe 
dönüştü.
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz, 90 
yıl önce ecdatlarımı 
zın kanları, canları 
pahasına düşman 
işgalinden kurtarıp, 
bizlere emanet ettiği 
vatana layık olmaya, 
korumaya çalıştık
larını belirterek, 
Türkiye’nin yıldızının 
parladığı dönemde 
ortaya çıkan terör 
belasını da el ele 

vererek bertaraf ede
ceğine inandığını 
kaydetti.
Gemlik’te Kurtuluş 
Günü etkinliklerini 
Halk dansları Folklor 
Gösterimleriyle renk 
lendirmeyi planladık
larını açıklayan Refik 
Yılmaz, Afyon Kara 
hisar’da meydana 
gelen ve 25 askeri 
mizin şehit olduğu 
facia sonrasında bu 
programı 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı 
kutlamalarına 
ertelediklerini bildirdi. 
“Acı ve gözyaşı var 
ken eğlenemezdik” 
diye konuşan Gemlik 
Belediye Başkanvekl 
li Refik Yılmaz, 
"Bizler, vücudun 
uzuvları gibiyiz. Bu 
nedenle şehitlerimizin 
ruhuna uygun bir 
program tertipledik. 
Türkiye’nin kıymetini 
bilelim. Bu terör 
belasını hep birlikte 
defedelim. 90 yıl önce 
bu belayı kovduysak 
yine kovarız" dedi.
Müezzinler Bekir Çak
mak, Mehmet Kuştaşı 

ve Süleyman Ye 
dek’in okuduğu 
mevlit, ilahi ve dualar 
la renklenen toplu 
sünnet şöleni ve 
motorla körfez gezisi, 
Küçük Kumla iske
lesinde verilen mola 
da Mehteran gösteri
mi sürprizi ile şölene 
dönüştü. 
Törenler 
sünnet çocuklarına 
saat ve oyuncaklar
dan oluşan 
hediyelerin verilme
siyle devam etti. 
Kaymakam Cahit Işık 
ve Kardeş Şehir 
Novadari temsilcileri 
ile birlikte hem sün
net çocuklarına hem 
de Kumlalı çocuklara 
hediyeler dağıtan 
Refik Yılmaz, Gemlik 
Belediyesinin gelenek 
sel sünnet şöleninin 
bundan sonraki yıllar
da da devam ede
ceğini bildirdi.
Motorla Körfez gezisi 
Karacaali ve Narlı 
Köyü açıklarından 
dönüşle Gemlik 
İskele Meydanında 
sona erdi.

Bursa yolunda, yolcu otobüsünün arkadan 
çarptığı kamyonette dere yatağına uçan 

araçta ağır yaralı çıkmıştı

Mustafapeğirmenci 
toprağa «erildi

Önceki gün, Bursa 
yolunda trafik 
kazasında yaşamı 
nı kaybeden eski 
Bankacı Mustafa 
Değirmenci dün 
ilçe mezarlığında 
toprağa verildi. 
Küçük Sanayi 
Sitesi’nde bir mer
mer kesim makina 
yapan firmada 
çalışan Mustafa 
Değirmenci, işyeri 
sahibinin oğlu 
Tolga Tatar 
Özcan’ın kullandığı 
16 ZC 789 plakalı 
kamyonet ile 
Bursa’ya giderken 
Dürdane rampasın
dan aşağıya doğru 
inerken arkadan 
gelen Orhan 
Kasap’ın kullandığı 
10 TK 553 plakalı 
yolcu otobüsü 
kamyonete arka 
dan çarparak 
şarampole yuvar
lanmasına neden 
oldu. Kuru bir dere 
yatağına devrilen 
araçta bulunan 
Mustafa Değirmen 
ci ve araç şoförü 
Tolga Tatar Özcan 
ağır yaralanarak 
Bursa Tıp Fakültesi 
acil servisine 

kaldırıldılar. 
Başından ağır 
darbe alan Mustafa 
Değirmenci, tüm 
müdahalelere kar 
şın kurtarılamadı.

EVİNİN ÖNÜNE 
GETIRILIDI
Bursa Tıp Fakültesi 
Hasta nesi’nde 
yaşama veda eden 
Değirmenci’nin 
cenazesi dün öğle 
namazı öncesi 
İstiklal Caddesi 
Bora Sokak Bayrak 
tar Apartmanı 
önüne getirildi. 
Ailesi, yakınları ve 
işyeri arkadaşların
ca cenaze arağın
dan indirilen tabuta 
son vedada bulun
du. 
Okunan duadan 
sonra Mustafa 
Değirmenci’nin 
cenazesi Merkez 
Solaksubaşı 
Camiine 
kaldırıldı.
Öğle namazının 
kılınmasının ardın
dan ise kılınan 
cenaze namazı ile 
Mustafa Değirmen 
ci’nin naaşı ilçe 
mezarlığında 
toprağa verildi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

KAYIP
Lale Kemal Kılıç İlköğretim
Okulu’ndan almış olduğum 

diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür;* 
EZGİ IŞIK (YILDIRIM)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa'da iki yolcu 
minibüsünün 
karıştığı trafik kaza
sında 6 kişi yara
landı.
Sabah saatlerinde 
Ankara istikametin 
den Santral Garaj 
istikametine gitmek
te olan Mustafa 
Aslanoğiu yöneti
mindeki 16 M 1964 
plakalı yolcu 
minibüsü, önünde 
gitmekte olan Yavuz 
Çetinin kulandığı 
16 M 1794 plakalı 
minibüse arkadan 
çarptı. Dsmangazi 
ilçesi Eimasbahçeler 
Eski Hal Köprüsü 
altında meydana 
gelen kazada 
minibüste yolcu 
olarak bulunan 
Rukiye Seyhan (24), 
Gamzenırr Yiğit (24) 
ve oğhı Emirsuftan 
Yiğit (8), Fatma Kılıç 
(56), Tûlay İnal (22) 
ve Küçükhanım 
Halkalı (58) yara
landı.
Kaza sonrası büyük 
panik yaşandı. Yaralı 

yolcuları yol kenarı
na çıkaran yolcular 
ambulans gelene 
kadar ilk müdahaleyi 
yaptı. Olay yerine 
gelen polis ekipleri 
güvenlik kontrolünü

811111111151111111111,1118111111111111111111
Bursa'da, polise 
müracaat eden bir 
kişi, kendisini 'polis' 
olarak tanıtan 
kişinin yönlendirme
siyle iki ayrı kişinin 
hesabına 40 
bin lira yatırdığını 
söyledi. Polis, 
dolandırıcının 
yakalanması için

sağladı. Olay yerine 
3 ambulansla gelen 
sağlık ekipleri 
yaralıların kontrol
lerini gerçekleştirdi. 
Sağlık görevlileri 
boynu ve kolu 
kınlan yolculara 
boyunluk ve 
sabitleme aparattan 
takarak ambulansa 
aldı. İlk müdahalesi 
burada yapılan

yaralılar Bursa'daki 
çeşitli hastanelere 
kaldırıldı.
Kazada ağır 
yaralanan Gamzenur 
Yiğit'in 8 yaşındaki 
oğlu Emirsultan 

çalışma başlattı. 
Olay, Osmangazi 
ilçesi Kayhan 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. M.E. 
isimli bir kişiyi cep 
telefonuyla arayan 
ve kendisini polis 
olarak tanıtan kim
liği henüz belirlene
meyen bir kişi,

Yiğit gözyaşlarına 
boğuldu. Ambulansa 
annesi ile binen 
minik Emirsuiian'ı 
yakmlan teselli 
etmeye çalıştı.
ÖNDEKİ SÜRÜCÜ 
ARKADAKİ 
SÜRÜCÜYÜ 
SUÇLADI
Kazaya karışan 16M 
1794 plakalı aracın 
sürücüsü Yavuz

Çetin, diğer 
sürücüyü suçlarken, 
"Ben yolda giderken 
arkadan bize çarptı, 
içindeki yolcular 
kendisini dövmeye 
kalkmış zaten.

yürütülen bir soruş
turma kapsamında 
verilen hesap 
numaralarına para 
yatırılması gerektiği
ni söyledi. Paniğe 
kapılan M.E., E.C. 
isimli kişinin hesabı
na 30 bin lira, B.A. 
isimli kişinin hesabı
na da 10 bin lira

Arabanın asıl sahibi 
uykusu geldiği için 
direksiyonu buna 
vermiş.” iddiasında 
bulundu.
Suçlanan şoför 
Mustafa Aslanoğlu 
ise öndeki aracın 
durduğunu son 
anda fark ettiği için 
duramayıp arkadan 
çarptığını belirtti. 
Astanoğlu, ”Ben 
önde giden aracın 
durduğunu son 
anda fark ettim, 
frene bastım ama 
duramayıp çarptım.” 
şeklinde konuştu. 
Çarpan minibüsün 
yolcularından Seyit 
Çelik kazayı şöyle 
anlattı: "Normal 
şeritte gidiyorduk, 
öndeki minibüs 
aniden durunca 
arkadaki minibüsün 
şoförü galiba fark 
etmedi. Durmaya 
çalıştı, frene bastı 
ama geç kaldı ve 
kaza yaşandı.
Çarpma sonrası 
minibüs içinde 
yuvarrinicfifilrr uıâü. 
Tutunamayıp kolunu 
vurup kıran oldu. 
Koltuklara çarparak 
boynu ve kolu 
kırılanlar oldu. Ben 
ise kazayı yara 
almadan atlattım." 

olmak üzere toplam 
40 bin lira yatırdı. 
Bir süre sonra ken
disini arayanın 
dolandırıcı 
olduğunu anlayan 
M.E., Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Çarşı Polis 
Merkezi'ne 
müracaat etti

Orhangazi'de 
Trafik Kazası

Orhangazi'de moto
siklet ile otomobilin 
çarpışması sonucu 
meydana gelen 
trafik kazasında ağır 
yaralanan kişi, 
hayatını kaybetti. 
Çakırlı Kavşağı'nda, 
9 Eylül'de 
meydana gelen 
trafik kazasında ağır 
yaralanan Osman 
Şulen (34), 
Eskişehir Devlet 
Hastanesi'nde 
yapılan müdahaleye 
rağmen kurtarıla
madı.
Osman Şulen'in

Kaza Sonrası 
Tutanak Tutarken 
Otomobil Çarptı

Bursa'da maddi 
hasarlı trafik 
kazasına karışan 
araç sürücü, 
tutanak tutarken 
başka bir aracın 
çarpmasıyla yara
landı. Hastaneye 
kaldırılan yaralının 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi. 
Nilüfer ilçesi 
Üçevler Mahallesi 
Ahıska Caddesi'nde 
Erim Emre B. 
(33) idaresindeki 
16 EE 080 plakalı 
otomobil, 
Serkan Boz 
idaresindeki 
38 ZK 935 plakalı 
araca çarptı. İki

cenazesi, İznik 
Eşrefzade 
Camisi'nde kılı
nacak namazdan 
sonra toprağa ver
ilecek.
Mehmet Emin 
Şahin'in (49) kul
landığı 16 ZB 997 
plakalı otomobil, 
Osman Şulen 
(34) yönetimindeki 
16 FAB 88 plakalı 
motosikletle 
çarpışmış, ağır 
yaralanan Şulen, 
Eskişehir Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılmıştı 

sürücü kaza 
sonrası tutanak 
hazırlamaya 
başladı.
Bu esnada, 
Bayram Ş.'nin kul
landığı 16 JAA 61 
plakalı otomobil, 
Serkan Boz'un 
aracına çarptı. 
Boz'un 
otomobili de önde 
seyreden Selim 
Y.'nin kullandığı 16 
K 55063 plakalı 
kamyonete çarptı. 
Kazada Serkan 
Boz yaralanarak 
hastaneye kaldırıldı. 
Kazayla ilgili 
soruşturma 
sürüyor

Pilise fltes açan Zanlılar Tululdandı
Bursa'da bir fabrika
da soyguna karıştık
tan sonra, polislerin 
'dur' ihtarına uyma 
yan ve ekiplere silah 
la ateş açan 2 kişi, 
çıkarıldıkları mahke
mece tutuklandı.
Geçtiğimiz genlerde, 
merkez Nilüf -r ilçesi 
Ataevler 
Mahallesi'nde saat

00: 30 sıralarında 
asayiş kontrolü 
yapan polis ekipleri, 
şüphe üzerine gri 
renkli bir otomobili 
durdurmak istedi. 
Araçtaki şahıslar 
otomobili polislerin 
üzerine sürüp 
kaçarken, Terörle 
Mücadele ve Asayiş 
Şube müdürlüklerine 

bağlı resmi ve sivil 
yaklaşık 30 ekip, 
kaçan şahısların 
yakalanması için 
harekete geçti. Kar 
maskeli 2 kişinin 
içinde bulunduğu, 
önünde 16 J 7562, 
arkasında da 16 JHR 
46 yazan plakalı oto
mobil, Ataevler, 
Özlüce, Alaattinbey,

Beşevler mahal
lelerinde ara sokak
lara ve caddelere 
girerken, araçtakiler 
ara ara polis ekipler
ine silahla ateş açtı. 
Yarım saat süren 
operasyonun ardın
dan polis tarafından 
kapatılan Misi köyü 
Orhaneli Caddesi 
üzerinde yakalanan 

zanlıları emniyete 
getirip ifadelerinden 
yola çıkan ekipler, 
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı ekip
leriyle birlikte, belir
lenen adreslere 
operasyon düzenle
di. Bursa'da bir fab
rikada soygun girişi 
minde bulunan ve 
çıkar amaçlı suç 
örgütü kurdukları 
iddia edilen H.K. ve 
yardımcısı E.S. ile 
diğer suç ortakları 
M.Y. ve Y.D., Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 

ekipleri Ve Bursa İl 
Jandarma 
Komutanlığı ekipleri 
tarafından yakala
narak gözaltına 
alındı. Zanlıların 
üzerinde ve otomo
billerinde yapılan 
aramada 9 mm 
çapında tabanca, 
soygunda kullanılan 
spiral makinesi, 
çekiç, demir kesme 
makası ve demir 
keski ile hırsızlık 
olayında kullanılan 
sahte plakalar ele 
geçirildi.
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12 Eylül...
Türk Silahlı Kuvvetlerinin darbe girişimleri 27 Mayıs 

1960 darbesiyle başladı.
12 Mart Muhturası, 12 Eylül 1980 darbesi ve arada 

darbe girişimleri... 12 Eylül 1980 öncesi Türkiye’nin 
duruşu adeta bir iç savaşı andırıyordu.

Gençlik, öğretmenler, polisler, memurlar, işçiler, 
sendikalar kamplara ayrılmış, sağ ve sol görüşlüler 
demokratik yollar yerine birbirlerine düşüncelerini 
silahla, kaba kuvvetle kabul ettirmeye çalışıyorlardı.

1960 Anayasasından sonra düşünce ufuklarının 
aralanmasıyla, Türkiye emekçilerinin örgütlenmesi, 
toplu sözleşme ve grev haklarının elde edilmesi CHP 
programının ilk kez merkezden sola açılması, Ecevit ile 
CHP'nin iktidara gelmesi, belli iç ve dış güçleri ürküttü.

Gelişen toplumsal uyanışın durdurulması için frene 
basılması gerektiğini yıllar sonra anladık.

Devletin içindeki gizli güçler, kimi buna Glodya, kimi 
Ergenekon diyordu.

Bu güçler iti ite kırdırma politikasını uygulayarak 
ülkeyi kan gölüne çevirdiler ve ardından düğmeye 
basarak askeri darbe yapıldı.

Askeri darbeler, ülkede gerekli zemini hazırlandıktan 
sonra gerçekleştiriliyor.

12 Eylül darbesi ile parlemento ve siyasi partiler 
kapatıldı.

Liderler tutuklandı.
Anayasa rafa kaldırıldı, sendikacılar, sivil toplum 

kuruluşları liderleri, akademisyenler, gazeteciler, öğren
ciler cezaevlerine dolduruldu.

Karakollar, cezaevleri işkencehaneye dönüştü. 
Onlarca genç cezaevlerinde işkencehanelerde öldü.

Darbenin lideri Orgeneral Kenan Evren, her gün çık
tığı televizyon ekranlarında, yanlarında darbeci diğer 
komutanlar ile Türkiye’nin uçurumun kenarından kur
tarıldığı yalanlarıyla beyinleri yıkadı.

12 Eylül de kurulan olağanüstü mahkemelerde 17 
vatandaş hakkında idam karan verildi, bu kararlar 
sonucu 18'i sol, 8’i sağ görüşlü 50 kişi idam edildi, 
pek çoğunu ömür boyu hapse mahkum oldu..

Darbecilerin hazırladığı anayasa halkın büyük 
desteği ile kabul edildi.

Darbecilerin kurduğu hükümete ileride Başbakan 
olacak olan ünlüler destek verdi.

Darbecilerin istediği şekilde yapılan seçimlerde 
bekledikleri parti yerine bir sürpriz yaşanarak ANAP 
iktidara geldi.

ANAP kurucusu rahmetli Turgut Özal 
Darbecilerini Başbakan Yardımcısıydı oysa...

Al gülüm ve gülüm siyasetiyle Türkiye’nin yönü
12 Eylül’de, başka yöne çevrildi.

Artık merkez sağ ve ABD politikalarını yürütecek 
iktidarlar dönemi böylece açıldı.

Sola indirilen darbe ile CHP bugüne kadar belini 
doğrulamadığı gibi, sosyalist partiler de darmadağın 
edildi.

Türkiye, Batı’nın veABD’nin sovyvet korkusuyla 
sağcı iktidarlara teslim edildi.

12 Eylül’ün acısı her yerde çekildi.
Gemlik Körfez Gazetesi o günlerde kapatıldı ve 

bizler Askeri Mahkemeler de yargılandık, aklandık.
Bugün darbecileri yargılayacak yasal değişiklikler 

yapıldı.
Binlerce kişi Evren’in yargılanmasını istiyor, ama 

Evren’in ‘ahi gitmiş vahi kalmış’ yargılasalar ne 
yazar..

Bugün yaşananlar farklı.. AKP orduyu darbecilikle 
suçlayarak iktidarını ayakta tutmak istiyor.

Adama sorarlar, “siz 12 Eylül de neredeydiniz 
diye?" Neredeydi Erdoğan ve arkadaşları dersiniz?

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
örgütü, bu yıl uygu
lamaya konulan 
4+4+4 olarak 
adlandırılan yeni 
eğitim sistemi ile 
ilgili velileri bil
gilendiren el broşür
leri dağıttılar.
CHP yönetim kurulu, 
kadın kolları ve 
gençlik kolları 
üyeleri, dün İstiklal 
Caddesi’nde ve Sah 
Pazarı’nda 
“Eğitimde 4+4+4 
Yasası ile Yaşana 
cak Sorunlar” 
başlığı altında 
velilere açıklamada 
bulundular.
Yasanın hatalı yön
lerinin açıklandığı 
broşürde, 60-72 ay 
arasında çocuklarda 
fiziksel, ruhsal açı
dan ilkokula başla
maya hazır olmadık
ları, bu yaştaki 
çocukların ancak

okul öncesi eğitim 
programlarının 
uygulabileceği belir
tildi.
Dağıtılan el broşür
lerinde, 72 aydan 
itibaren çocukların 
kas, kemik ve hafıza 
kullanma gelişimi 
ilkokulda başlamaya 
uygun olduğu 
belirtilerek, 
“UNESCO verilerine 
göre tam 174 ülkede 
temel eğitime başla
ma yaşı 72 ay ve 
üzeridir, 60 ay ile 72 
ay üzeri farklı 
gelişimdeki çocuk
ların aynı sınıfta 
eğitim görmesi 
durumunda aynı 
müfredatın uygulan
ması mümkün 
değildir. Bu yaş farkı 
öğretim hayatı 
boyunca sorun 
olmaya devam ede
cektir. 72 ayı tamam
layan çocuklar bile 
sıralarında

KIRPART
Kırpart A.Ş’ne Mekanik 
Bakımcılar Alınacaktır

Endüstri Meslek Lisesi mezunu 
Askerliğini yapmış 
35 yaşını aşmamış

Gemlik ya da Orhangazi’de 
ikamet edecek 

Bakımcılar alınacaktır. 
Adaylardaki Mekanik, hidrolik, 

pnömatik sistemler ile ilgili 
tecrübe tercih sebebi olacaktır. 
Başvurular şahsen yapılmalıdır

40 dakika oturmak, 
kalem tutmak, ağır 
çantalar taşımak 
gibi konularda zor
lanırken, daha 
küçüklerinin nelerle 
karşılaşacağını tah
min etmek zor 
değildir.
9-10 yaş mesleki 
yönelme için çok 
erkendir, o yaştaki 
çocuğun bütün 
yaşamını etkileye
cek bir kararı alma 
yetkisi yoktur.” 
denildi.

ÖNERİLER 
CHP’liler öğrenci 
velilerine öneriler 
bölümünde ise 
şu görüşlere yer 
verdiler: “60-66 ay 
arası çocukların 
okula başlaması 
zorunluluğu yoktur. 
Bir dilekçe ile 
çocuklar okul önce
si eğitime kaydırıla
bilir. 66-72 arası

çocuklar için veliler; 
dilekçe ile Milli 
Eğitim Bakanlığı’na 
başvurabilirler, dok
tor raporu alabilirler, 
veliler birlikte dava 
açabilirler, fiziksel 
yapısı tamamlana
mamış okullarda 
veliler tutanak 
tutabilir ve ilçe - İl 
Milli Eğitim 
Müdürlüklerine 
dilekçe verebilirler. 
66-72 ay arasındaki 
çocuklar için okul 
öncesi eğitim zorun
lu ve parasız 
olmalıdır.
Veliler seçmeli 
dersler için hiçbir 
yönetmeliği kabul 
etmemeli, tebliğler 
dergisinde yer alan 
21 dersi dikkate 
almalıdır.
10 veli bir araya 
gelerek belli 
seçmeli ders için 
sınıf açılmasını 
isteyebilir. ”

KIRPART
Kırpart A.Ş’ne 

Elektrik- Elektronik 
dalında Bakımcılar alınacak
Endüstri Meslek Lisesi mezunu 

Askerliğini yapmış 
35 yaşını aşmamış

Gemlik ya da Orhangazi’de 
ikamet edecek 

Bakımcılar alınacaktır. 
Adaylardaki Yüksek-Orta-Alçak 
gerilim Elektrik bilgisi ve/veya
Elektronik sistemler ile ilgili 

tecrübe, tercih sebebi olacaktır 
Başvurular şahsen yapılmalıdır
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Haimaialiirlili'te 7 kooperaiilten ortalı tteklarasıon
Olağanüstü 
seçimli genel kurul 
kararı alan 
Marmarabirlik’te, 
kooperatif başkan- 
ları ortak deklaras 
yon yayınladı. 
Kooperatif yönetici
leri, Hidamet Asa’nın 
başkanlığında İznik, 
Mudanya, Gemlik, 
Orhangazi, Edincik 
ve Mürefte Koopera 
tiflerinin temsilci
lerinden birlik 
yönetim ve denetim 
kurulları oluşturul
ması yönünde 
mutabakat tutanağı 
imzaladı. 
Marmarabirlik’ten 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, 7 
kooperatifin başkan 
ve başkanvekilleri, 
yönetim kurulu 
başkanı Hidamet 
Asa başkanlığında 
bugün (10.09.2012) 
bir toplantı yaptı. 
Çağrıya rağmen 
toplantıya Erdek 
kooperatifinden 
katılım olmadı. 
Toplantıya, 
Marmarabirlik yöne
tim kurulundan

Hidamet Asa, Cengiz 
Sayın ve Hüseyin 
Peker, denetim kuru
lu üyeleri Fevzi İpek 
ve Kemal Dinç 
katılırken, Erdek 
temsilcisi başkan- 
vekili Refi 
Taviloğlu’nun katıl
maması dikkat çekti. 
Toplantı sonunda 7 
kooperatif başkanı 
ile başkanvekillerin 
ce imzalanan muta
bakat tutanağında 
şöyle denildi:

DAHA UYUMLU 
YÖNETİM
“07.10.2012 tarihinde 
yapılacak 
olağanüstü seçimli 
genel kurul sebe
biyle 10.09.2012 
tarihinde 
Marmarabirlik Genel 
Müdürlüğü’nde 
toplanılmıştır.
Üretici ortaklarımızı 
temsilen gelen 
kooperatif yönetim 
kurulu başkan ve 
başkanvekilleri ile 
birlik yönetim ve 

denetim kurulu 
üyeleri, aşağıdaki 
şekilde görüş bir
liğine varmıştır. 
Üretici ortakların 
menfaati, daha 
uyumlu bir 
yönetim anlayışı, 
Marmarabirlik’in 
istikrarlı büyümesi 
ve gelişmesi 
göz önünde 
bulundurularak; 
Hidamet Asa’nın 
yönetim kurulu 
başkanlığında İznik, 
Mudanya, Gemlik,

Orhangazi, Edincik, 
Mürefte ve Marmara 
Adası kooperatifi 
temsilcilerinden 
müteşekkil birlik 
yönetim ve denetim 
kurulu oluşturulması 
yönünde mutabakata 
varılmıştır.”

KAYGIYA GEREK 
YOK
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, yapılacak 
olağanüstü genel 

kurulda höbet 
değişikliği olacağını, 
bu değişikliğin kuru
ma ivme kazandıra
cağını söyledi. Asa, 
“Ortak üreticileri 
mizin kaygılanmasını 
gerektirecek bir 
durum söz konusu 
değil. Birlikte 
her şey olumlu 
seyretmektedir. 
Marmarabirlik’in 
geleceği için uğraş 
verildiğinin bilin
mesini isteriz” 
diye konuştu.

Bursa’nın kurtuluşunun 80. üildijniimü kutlandı
Bursa’nın düşman 
işgalinden kurtu
luşunun 90. yılı kut
lamaları gece tarihi 
belediye binası önün 
de yapılan etkinlik
lerin ardından 
Atatürk Caddesi’n 
deki resmi geçit 
töreni ile devam etti. 
Balkan Festivaline 
katılan konuk halk 
dansları topluluk
larının da gösteri
leriyle renklenen kut
lamalar, şölen 
havasında geçti. 
Büyükşehir Belediye 
si ve Bursa Valiliği 
tarafından düzenle
nen Bursa’nın düş
man işgalinden kur
tuluşunun 90. yılı 
kutlamaları gece 
Heykel’deki tarihi 
Belediye Binası 
önünde başladı. 
Mehter Takımı ve 
Büyükşehir Belediye 
Bandosunun kon
seriyle başlayan 
etkinliklerde Türkiye 
Muharip Gaziler 
Derneği üyeleri

koşarak geldikleri 
belediye binasında 
Türk Bayrağı’nı gön
dere çekti. Kurtuluş 
selası ve İstiklal 
Marşı’mn okun
masının ardından bir 
gazi Türk Bayrağı’nı 
Büyükşehir Belediye 
Başkanveföli Atilla 
Ödünç’e teslim 
ederek, “Şehir kur
tulmuştur”'dedi. 
Kılıç kalkah ekibinin 
gösterisiyle son 
bulan etkinliklere 
vatandaşlar yoğun 
ilgi gösterdi.
Gündüz devam eden 
kutlama programı 
Tophane Meydanı’n 
dan başlaman kortej 

yürüyüşü ile devam 
etti. Belediye 
Bandosu ve Mehter 
Takımı’nın marşları 
eşliğinde yürüyüşe 
geçen kortejde Vali 
Şahabettin Harput, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Garnizon 
Komutanı 
Tuğgeneral Ümit 
Yılmaz, AK Parti 
Milletvekilleri İsmet 
Su ve Hakan 
Çavuşoğlu da ön 
sırada yer aldı. Bu 
yıl 7’inci düzenlenen 
Balkan Festivaline 
katılmak için KKTC, 
Kosova, Romanya, 
Hırvatistan, Sırbis

tan, Montanya, 
Makedonya, Arnavut 
luk ve Bulgaristan 
dan gelen konuk 
öğrenciler de yöre
sel kıyafetleri ile kor
tejde yer alırken, 
öğrencilerin Kent 
Müzesi önündeki 
törende sergiledik
leri halk dansları 
gösterisi ile kutla
malar şölen havasın
da geçti.
Atatürk Anıtı önünde 
İstiklal Marşı’mn 
okunmasının ardın
dan Kent Müzesi 
önünde devam eden 
törende konuşan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep

Altepe, “Öncelikle, 
bize 90 yıl önce 
özgür bir şehir 
bırakan şehit ve 
gazilerimizi rahmet 
ve minnetle anıyo
rum” dedi. 8500 yıl
lık geçmişe sahip 
olan Bursa’nın, 1326 
yılında Orhan 
Gazi’nin fethiyle 
adeta altın günlerini 
yaşamaya 
başladığını ifade 
eden Başkan Altepe, 
“Bursa’nın 1920’li 
yıllarda Yunanlılar 
tarafından işgal 
edilmesi sadece 
BursalIları değil 
büyük bir coğrafyayı 
derinden etkilemiştir. 

Mehmet Akif’e ünlü 
“bülbül” şiirini 
yazdıran bu işgal, 2 
yıldan fazla sür
müştür. Bursa’nın 
işgali nedeniyle 
meclis kürsüsüne, 
yas ifadesi olarak 
siyah bir örtü 
örtülmüştür. 11 Eylül 
1922’de işgal sona 
erdiğinde, mem
leketin dört bir yanı 
adeta bayram 
etmiştir. Bu yüzden 
11 Eylül Bursa için 
kurtuluşun, zafer 
gününün adıdır. 
Düşman o gün bir 
kez daha Anadolu 
insanının cesaretine, 
esarete boyun eğme 
yeceğine şahit 
olmuştur” dedi 
Öğrencilerin şiirler 
okuduğu törenlerde, 
Bursa Mehter Takımı 
ve Tahtakıran Kılıç 
Kalkan Ekibinin gös
terilerinin yanında 
konuk öğrencilerin 
dans gösterileri de 
vatandaşlar tarafın
dan ilgiyle izlendi.
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Şehitler için mevlit okutuldu
Gemlik’in Düşman 
İşgalinden 
Kurtuluşunun 90. 
yıldönümü kap
samında Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan organize edilen 
etkinlikler devam 
etti. Gemlik’in 
Kurtuluşu sırasında 
şehit düşen Yüzbaşı 
Şehit Cemal ve silah 
arkadaşlarının yanı 
sıra tüm şehitlerimiz 
adına Çarşı 
Camiinde mevlit 
okutan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, mevlit son
rasında vatandaşla 
ra mevlit şekeri ve 
lokum dağıttı. Çarşı

Konuk dansçılar Kumla sahillerini gezdi
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Namık Kemal Halk 
Oyunları Gençlik ve 
Spor Kulübü Derne 
ği (NAKEM) işbir- 
liğiyle düzenlediği 7. 
Balkan Festivali'ne 
katılan folklor ekip
leri mavi turla deni 
zin keyfini çıkardı. 
Kıbrıs, Kosova, 
Romanya, Hırvatis 
tan, Sırbistan, 
Montanya, Makedon 
ya, Arnavutluk ve 
Bulgaristan’dan gel
erek Balkan 
Festivali’nde ülkeler
ine has yöresel halk 
oyunlarını 
sergileyen folklorcu
lar, festivalin

Bursaray Kestel 
hattı projesi kap
samında yer alan 
Kestel Köprülü 
Kavşağı inşaatının 
başlaması nedeniyle 
Ankara yolu; çift 
yönlü olarak trafiğe 
kapatılacak. Yolun 
kapatılmasıyla 
ulaşım Kestel Orga 
nize Sanayi Bölgesi 
içerisindeki alter
natif güzergahlardan 
sağlanacak.
Kesintisiz ve konfor
lu ulaşımı kentin 
doğu yakasıyla 
buluşturmak 
amacıyla Bursa 
Büyükşehir Beledi

Camiinde ilçe camii 
müezzinleri 
Süleyman Yedek, 
Mehmet Kuştaşı ve 
Bekir Çakmak 
tarafından okunan 
mevlit, dualar ile 
son buldu. Mevlit 
sonrasında da 

yorgunluğu Mavi 
Tur’la attı. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
misafiri olarak deniz 
turuna katılan 
öğrenciler, Armutlu- 
Fıstıklı- Kumla gü 

yesi tarafından pro
jelendirilen ve inşa 
atı hızla süren Bursa 
ray Kestel Hattı pro
jesi kapsamında yer 
alan Kestel Köprülü 
ğü Kavşağı inşaatı 
başladı.
Raylı sistemin 7 
nolu Kestel istasy
onu güzergahı ile 
Kestel Köprülü 
Kavşağı inşaatı 
nedeniyle Ankara 
Yolu da her iki yönlü 
olarak trafiğe kap
atılacak. Ulaşım Kes 
tel Organize Sanayi 
Bölgesi (KOSAB) 
içerisindeki alter
natif güzergahlara 

vatandaşlara 
belediye ekipleri ve 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz tarafından 
şeker ve lokum 
dağıtıldı. Burada bir 
konuşma yapan 
Refik Yılmaz, 
müezzinlere 

zergâhını deniz 
yoluyla kat ederek 
sahilin keyfini 
çıkardı. Deniz turuna 
Kumla’da kısa bir 
mola veren konuk 
dansçı öğrenciler, 
Kumla’nın bütün 

yönlendirilecek. 
Ankara yolunun 
trafiğe katılmasının 
ardından ulaşım şu 
güzergahlardan 
sağlanacak: Ankara 
yönü istikametinden 
Bursa şehir merkezi 
istikametine geliş 
olarak planlanan 
Kestel Organize 
Sanayi içindeki 
Alternatif güzergah; 
“Ankara Yolu Kestel 
Kavşağı -Organize 
Sanayi Bölgesi içi 
yollar -Turgut Özal 
Caddesi- Celal 
Bayar Cad.- 
700.yıl OsmanlI 
Caddesi- Atatürk 

teşekkür ederek, 
“başta Mustafa 
Kemal Atatürk 
olmak üzere vatan 
topraklarının düş
man işgalinden kur
tarılması uğruna 
aziz canlarını feda 
eden şehitlerimizi 
rahmet ve minnetle 
anıyoruz. Türkiye 
kıskançlıkla kendi 
üzerine oynanan 
terör oyununu, terör 
belasını da tıpkı 
Kurtuluş Savaşı 
sırasında olduğu 
gibi birlik, beraber
lik, dostluk ve 
kardeşlikle, sağ
duyu ile defedecek
tir" dedi.

sokakları gezdi. 
Fıstıkh’da denize 
girerek, kumsalda 
güneşlenen gençler, 
festivalin tüm 
yorgunluğunu üzer
lerinden atma 
imkanı buldu. 
Büyükşehir Bele 
diyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Daire 
Başkanı Enver 
Karakoç’un ev 
sahipliğinde gerçek
leşen gezide Bursa 
sahillerine hayran 
kalan gençler, kendi
lerine bu imkanı 
sağlayan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’ye teşekkür 
etti.

Caddesi Ankara 
Yolu Gürsu 
Köprülü Kavşağı 
güzergahı.” 
Bursa istikametin 
den Ankara yönü 
istikameti gidiş 
olarak planlanan 
Kestel Organize 
Sanayi içindeki 
Alternatif güzergah; 
“Ankara Yolu Gürsu 
Kavşağı- Kestel 
Organize Sanayi 
Bölgesi içindeki 
Duraner Caddesi- 
Bosna Caddesi- 
Uludağ Caddesi- 
Bursa Caddesi- 
Ankara Yolu güzer
gahı.”

TARİHE BİSİKLETLE 
YOLCULUK GEMLİK’TE 

MOLflVERDİ

Türkiye Bisiklet 
Federasyonu ile 
Bilecik, Bursa, 
Balıkesir ve 
Çanakkale Valilikle 
ri İşbirliğiyle 
düzenlenen ve bu 
yıl İkincisi yapılan 
“Kuruluştan 
Kurtuluşa Bisiklet 
Turu” Bilecik 
Söğüt İlçesinden 
start aldı. Bir gün 
içinde Bursa güz
ergâhına giriş 
yapan 110 bisik
letçi geçen yıl 
olduğu gibi bu 
sene de Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan ağırlandı. Ak 
parti Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın, Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Ak Parti 
İlçe Başkanı 
Necde’T'Yılmaz, İlçe 
Gençli Hizmetleri 
Spor Müdürü 
Ahmet^Adil Tunç 
tarafımdan 
karşılaman ve 

yoğun güvenlik 
önlemleri ile yol
larına devam eden 
Bisiklet gönüllüleri 
Atatepe tesis
lerinde ağırlandılar. 
Öğlen yemeği ve 
çay molası ile din
lenme imkânı 
bulan 110 bisikletçi 
gördükleri ilgi ve 
alaka nedeniyle 
protokol üyelerine 
teşekkür ettiler. 
Bisikletçiler ile 
sohbet edip yakın
dan ilgilenen 
İsmail Aydın, Cahit 
Işık ve Refik 
Yılmaz, 
Çanakkale’de son 
bulacak yolculuk
ları adına kendile 
rine şans dilediler. 
110 Bisikletçi 
Söğüt’ten 
başladıkları 
yolculuklarını 
Bursa’nın ardından 
Mudanya, 
Karacabey, 
Bandırma, Biga 
üzerinden 
Çanakkale’de son- 
landıracaklar.



12 Eylül 2012 Çarşamba Gemlik KBrffez Sayfa 7

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz hafta 3 
alarak moral bulan 
Gemlik Umurspor, 
evinde ağırladığı 
İznikspor’a 3-0 
yenilerek şok oldu. 
Kırmızı beyazhlar ilk 
yarısını 1-0 yenik 
kapadıkları maçın 
ikinci yarısında 
yedikleri 2 golle 
sahadan 3-0 mağlup 
ayrıldılar.
U-17 ligi 1. gurupta-

başlayan ve rakip 
kalede gol arayan 
taraf Umurspor 
oldu, rakip kale 
önünde yakaladık
ları sayısız gol 
pozisyonundan fay
dalanamayan 
Umurspor karşısın
da iznikspor kon
tratakla pozisyon 
aradı.
24. dakikada sağdan 
açılan topu takip 
eden Furkan 
Asa’nın öne çıkan 
kalecinin yanından 
kaleye gönderdiği 
topu arka direkte

Emre ağlarla buluş
turarak Iznikspor’u

ıg's!

1-0 öne geçiren golü 
kaydetti. Golden

sonra Umurspor’un 
beraberlik çabaları 
gol getirmeyince ilk 
yarı 1-0 İznikspor’un 
galibiyetiyle 
kapandı.
İkinci yarıya 
Umurspor’un aksine 
daha iyi başlayan 
yeşil beyazhlar, 45.

dakikada sağdan 
topla ceza sahasına 
giren Mustafa Kara 
çizgiye indiğinde 
kaleye gönderdiği 
top yan direğe de 
çarparak ağlarla 
buluşunca Iznikspor 
2-0 öne geçti.
Umurspor defansın
da başlayan paniği 
iyi değerlendiren 
Nedim 60. dakikada 
çalımlarla girdiği 
ceza sahasında şık 
plase vuruşuyla 
skoru 3-0 yaptı ve 
İznikspor iyice 
rahatladı.
Maçın kalan dakika 
larında iki tarafta 
skoru değiştireme 
yince İznikspor 
sahadan 3-0 galip 
ayrılarak ilk maçın
da 3 puanla tanıştı. 
SAHA : 
Gemlik Suni Çim

HAKEMLER: 
Osman Erezkara 8, 
Suat Sezgin 8, Sabri 
Yılmaz 8, 
UMURSPOR : Savcı 
3, Berk 2, (Furkan 2) 
Halit 3, (Hakan 2) 
Hüseyin 3, Duhan 4, 
Emre 4, Fatih 4, 
Melih 3, (Otan 2) 
Muratcan 4, Talha 4, 
(Fatih 2) Ertan 3, 
(Melih 1) 
İZNİKSPOR : 
Muhammed 5, Metin 
5, Nedim 6, 
(Abdülkadir 1) 
Mustafa Aslan 5, 
Mustafa Kara 7, İlker 
6, Furkan Asa 6, 
(Burak 1) Emre 6, 
İsmail 4, (Kaan 1) 
GOLLER : 
Dk. 24. Emre, Dk. 
45. Mustafa Kara, 
Dk. 60. Nedim, 
(İznikspor)
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KEMAN
CAN ALIŞVERİŞ 

MERKEZİNDE REYON 
BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN
ARANIYOR

Başvuruların şahsen
<*- yapılması rica olunur. 

KUMLA YOLU BP BENZİN 
İSTASYONU MANASTIR

GEMLİK

SflTlUK
MANASTIR GÜLER 

KENT SİTESİ A BLOK’TA 
FULL DENİZ MANZARALI 

3+1180 M2 
MERKEZİ SİSTEM 

KALORİFERLİ MASRAFSIZ 
SATILIK DAİRE

Müracaat Tel : 
513 96 83

SATILIK Vlllfl
MANASTIR HAS 
VİLLALARINDA 

140 M2 DENİZ MANZARALI, 
MÜSTAKİL, BAHÇELİ, 

KULLANIMA HAZIR, UYGUN 
FİYATLA SAHİBİNDEN

SATILIK VİLLA

Müracaat Tel: 
0542 312 74 72

ELEMANLARARBNIYOR
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 : O 224 513 45 79

Mimıiım
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 ABflNIYOB
ZEYTİN İŞLETMESİNDE 

ÇALIŞACAK 
DENEYİMLİ BAY

ELEMAN ARANIYOR
Serviş+Yemek+Dolgun 

Ücret ve SSK
Müracaat Tel 

0 5321540284

ELEMAN
TURŞU VE ZEYTİN 

.. SEKTÖRÜNDE
ÇALIŞACAK DENEYİMLİ 

GIDA MÜHENDİSİ VE 
GIDA TEKNİKERLERİ 

ve ZEYTİN ÜRETİM İŞİNDE 
ÇALIŞACAK TECRÜBELİ

BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur.

GÜNGÖR ZEYTİNCİLİK
Tel: 51414 53

514 88 97

EHMANABANIYOB
FİRMAMIZDA 

900 TL MAAŞ + SİGORTA 
İLE ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ 
GARSON ARANIYOR 

GÖLYAKA ET MANGAL 
İZNİK YOLU ÜZERİ

Müracaat Tel 
587 70 82 

O 535 717 14 25

ELEMAN ABANIYOB
GEMLİK’TE İKAMET 

EDEN
EHLİYETLİ LODER VE 

EKSKAVATÖR 
OPERATÖRÜ 

ALINACAKTIR

Müracaat Tel 
0 532 275 88 07
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SGK; kayıt dişil ıkla 
mücadele için özel 
okulları mercek altı
na alıyor.
Yaklaşık 3 bin 700 
özel okulda çalışan 
59 bin öğretmenin 
maaşını masaya 
yatıracak olan 
kurum, maaşı 2 bin 
200 ile 2 bin 800 lira 
arasında olmayan 
öğretmenler için 
okullara, ceza kes 
meye hazırlanıyor. 
Hürriyetin haberine 
göre SGK’den 
edinilen bilgiye göre 
kayıt dışı istihdamla 
mücadelede planı 
çerçevesinde 
maaşları düşük gös
terilerek, düşük 
prim yatırılan özel 
okul öğretmen
lerinin mağduriyeti 
son bulacak.
Kurum, yeni 
dönemde özel okul 
öğretmenlerinin 
‘özlük haklarını’, 
devletteki meslek
taşları ile paralel 
hale getirecek. 
EN AZ 2200-2800 
LİRA 
Yeni dönemde okul 
öncesi eğitim, 
ilköğretim, özel 
eğitim ve ortaöğre
tim özel okullarında 
çalışan öğretmen ve 
yöneticilerin 
maaşları, kıdemle 
rine göre 2 bin 
200 ile 2 bin 800 
liranın altında ola
mayacak.
ŞGK, 5580 Sayılı 
Özel öğretim 
Kurumlan 
Kanunu’na daya
narak bu adımı ata

cak. Söz konusu 
kanunun 9. 
Maddesine göre 
yapılacak denetimler 
için Milli Eğitim 
Bakanhğı’ndan 
‘öğretmen 
maaşlarını’ isteyen 
SGK, 2 bin 200 ile 2 
bin 800 aralığını bu 
bildirim doğrul
tusunda belirledi. 
YANLIŞ BİLDİREN 
YANACAK!
SGK, önce özel 
okullara öğretmen 
maaşlarını ‘bu 
rakamın altında 
bildirmeyin’ uyarısı 
yapacak. Bu 
bildirime uyan 
okullar için, herhan
gi bir ihbar-şikayet 
olmaz ise, ‘denetim’ 
yapılmayacak. Bu 
uyarıyı dikkate 
almayanlar ise 
denetime tabi tutula
cak. 10 yıl geriye 
kadar gidebilecek 
bu denetim sonu
cunda ‘sigorta prim 
bildirimleri’ bu 
rakamın altında olan 
öğretmenler için o 
okuldan, eksik prim
lerin aylık yüzde 2 
prim faiziyle birlikte 
SGK’ye yatırılması 
istenecek.

5 YILA 113 
BİN LİRA CEZA! 
Ayrıca eksik prim 
yatırılan her ay için 
asgari ücretin iki 
katına kadar ‘ceza’ 
kesilebilecek. 
Örneğin bir matem
atik öğretmeninin 
maaşı 5 yıl boyunca 
asgari ücretten 
gösterilmişse;

priminin öncelikle 
devlette çalışan 5 
yıllık matematik 
öğretmeninin maaşı
na yükseltilmesi 
istenecek. Geçmişe 
dönük 5 yıllık prim 
farkı, aylık yüzde 2 
faiziyle birlikte 
SGK’ye yatırılacak. 
Her bir ay için uygu
lanacak 2 asgari 
ücret tutarı olan bin 
880 lira, 60 ayla 
çarpılarak; 112 bin 
800 lira da ‘ceza’ 
kesilecek.
ÖNCE MESLEK 
KODLARI
SGK’dan bir yetkili, 
5 bin 400 mesleğe 
ilişkin ‘meslek kod
ları’ hazırlandığını 
belirterek, bundan 
sonra sigortalılık 
bildirimlerinin bu 
kodlara göre yapıl
ması için yasal 
düzenleme hazır
landığını açıkladı. 
Taslağın yasalaş
masından sonra tüm 
iş yerlerinin, sigorta 
bildirimlerini 
SGK’ya meslek 
kodlarına göre 
yapacağını ifade 
eden yetkili, 
“Böylece o iş 
yerinde hangi 
meslekte kaç 
kişinin çalıştığını 
görebileceğiz.
Örneğin bir okulda 
kaç öğretmen, kaç 
temizlik görevlisi, 
sekreter olduğunu 
görerek, bildirimin 
gerçek ücretler 
üzerinden olup 
olmadığını 
anlayabileceğiz” 
dedi.

Cari işlemler açığı 
Temmuz'da 3.86 mil
yar oldar oldu bek
lenti 4 milyar dolar 
gelmesi yönündeydi 
Türkiye ekonomisin
deki soğumanın 
göstergeleri arasın
da bugün gelen cari 
açık rakamları da 
yerini aldı.
Dün beklentilerin 
altında kalan 
büyüme rakamları 
sonrasında Ocak 
Temmuz döneminde 
34.5 milyar dolar 
oldu bu tarafta bek
lenti 35 milyar dolar 
olması 
yönündeyken 
Temmuz ayında 3.86 
dolarlık cari açık 
gerçekleşti.
Net hata noksan 
tarafında ise 
Temmuz ayında -324 
milyon dolar 
olurken Ocak 
Temmuz döneminde 
rakam 3.17 milyar 
dolar oldu. 
Türkiye'nin cari 
işlemler açığı 
Temmuz ayında yıl
lık olarak 61 milyar 
417 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. 
Merkez

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

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Bankası'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, bir önceki 
ayda yıllık cari açık 
62 milyar 979 
milyon dolar 
seviyesinde 
bulunuyordu. 
Böylece 2011 yılı 
Ekim ayında 
başlayan düşüş 
trendi 9.ayda da 
devam etti.
Yılın ilk yedi ayında 
kaydedilen cari 
işlemler açığı, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
15.724 milyon dolar 
azalarak 34.462 
milyon dolargerile- 
di. Bu gelişmede dış 
ticaret açığının 
13.547 milyon ABD 
doları azalarak 
40.885 milyon dolar 
gerilemesi, 

hizmetler dengesin
den kaynaklanan 
net gelirlerin 
1.216 milyon dolar 
artarak 9.724 milyon 
ABD dolarına ulaş
ması ve gelir den
gesinden kay
naklanan net gider
lerin de 1.038 
milyon dolar 
azalarak 4.032 mil 
yon dolar gerileme
si etkili oldu. 
Hizmetler dengesi 
kalemi altındaki 
turizm gelirleri, bir 
önceki yılın yedi 
ayına göre 88 mil 
yon dolar tutarında 
azalarak 11.480 
milyon dolar, turizm 
giderleri de 678 
milyon dolar tutarın
da azalarak 2.252 
milyon dolara 
geriledi.
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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

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

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihlsar (262) 655 60 31

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

R
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 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

DAĞITICILAR

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

H HASTANELER

B 
E

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

BELEDİYE

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

B
TAKSİLER

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

1 Akcan Petrol 79
MAR-PET S1, 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN* 
YIL : 40 SAYI : 4370 

FİYATI : 50 Kr. (KDV Dafiil) 
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)

(IIIİKİİEMIİIIİİI
VENÜS SİNEMASI 

DABBE;BIR CİN 
VAKASI: 11:30- 

14:00-16:30-20:30... 
KARA ŞÖVALYE
YÜKSELİYOR: 

11:30-14:15-16:30- 
20:30...

REZERVASYON 513 33 21 
CIUŞAVM TUTKU 

SUPERTURK:
13.30-15.30-17.30 

19.30-21.30
SEN KİMSİN: 12.00- 

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

>7 Tel:5141500

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik Belediyesi 
tarâfından organize 
edilen ve bu yıl İkin
cisi yapılan uluslar 
arası minik erkekler 
serbest güreş 
şampiyonası tamam
landı.
Gemlik’in Düşman 
İşgalinden Kurtulu 
şu’nun 90. yıldönü 
mü anısına yapılan 
ve iki gün süren 
güreş şampi yona 
sında 1998 ile 2000 
yılları arası doğumlu 
150 sporcu mindere 
çıktı. Türkiye’nin 
yanı sıra Özbek
istan, Gürcistan, 
Ukrayna, Moldova, 
Bulgaristan, Bosna 
Hersek, Makedonya 
ve Arnavutluk’un de 
yer aldığı turnuva 
çekişmeli maçlara 
sahne oldu.
Gemlik Atatürk Spor 
Salonu’nda yapılan 
ve iki minderde 
devam eden 
müsabakalar sonu
cunda 46 puan alan

ve ât 

.Jaftıstnt

V(l,'‘^T^İ,‘>00

Türkiye takım 
halinde şampiyon
luğa ulaşırken, ikin
ciliği 35 puanla 
Gürcistan, 
üçüncülüğü de 29 
puanla Özbekistan 
elde etti.
Orhangazi Kaymaka 
mı ve Gemlik Kayma 
kam Vekili Mustafa 
Selman Yurdaer, 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, İl Gençlik

Hizmetleri Spor 
Müdürü Süleyman 
Şahin, İlçe Gençlik 
ve Spor Hizmetleri 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Emniyet 
Müdürü Kenan 
Kerdiğe ve Güreş 
Federasyonu yetki 
tilerinin de yakından 
takip ettiği güreş 
şöleninde, madalya 
ve kupalarının yanı

sıra özel hediye ve 
Gemlik Kitapçıkları 
da dereceye giren
lere verildi.
Törenlerin kapanış 
konuşmasını yapan 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Gemlik 
Belediyesi olarak 
sporun tüm 
branşlarına katkı 
sunmaya devam 
edeceklerini 
belirterek, Ata sporu

olan güreşe de 
destek olmanın mut
luluğunu yaşadığını 
söyledi.
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
bu yıl İkincisi düzen
lenen turnuvayı 
önümüzdeki yıllarda 
da geleneksel hale 
getirme sözünü ver
erek, katılan tüm 
sporculara teşekkür 
etti.10 sıklette 150 
sporcunun

mücadele ettiği 
şampiyona da Türk 
takımı 8 sıklette final 
oynayıp, iki altın 6 
gümüş ve 2 de 
bronz madalya 
kazanmasını 
başardı. 59 kiloda 
Mustafa Dilber ve 66 
kiloda Ayhan Aktaş 
ile altın madalya 
kazanan Türk takımı 
46 puanla da turnu
vanın şampiyonu 
oldu.

Gemlik 8e Wiespoti Orhangazi Gençlerbirliğil
U-14 yaş ligi, 
birinci grup 
maçında Gemlik 
Belediyespor 
deplasmanda 
Orhangazi 
temsilcisi 
Gençlerbirliği 
spor’u farklı 
yendi.
Baştan sona kadar 
Belediyespor’un 
üstün oynadığı 
maçta seyredenler 
birbirinden güzel 8 
gol izleme fırsatı

buldu.
Bu arada oyun 
esnasında 
Belediyespor’un 5 
topuda direkten 
oyun alanına dön
mesiyle fark engel
lenmiş oldu. 
Kaptan Akif Emre 
hasta olmasına rağ
men maçın deplas
manda olmasından 
dolayı takımın 
başında sahaya 
çıktı. Fatih, 
Muratcan,

Berkay oynadıkları 
futbolla takımı 
lokomotifi oldular. 
Goller, Fatih (4), 
Onur Başaran (1), 
Muratcan (1) ve 
Akif Emre (1)’den 
geldi.
Temsilcimiz 
Gemlik 
Belediyespor 
almış olduğu bu 
farklı galibiyetle 
grupta iddialı 
olduğunu kanıt
lamış oldu.
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5.950 TL
6.200 TL 
7.500 TL 
Ö.ÖOOTL
8.800 TL 
Ö.ÖOOTL 
&.&OOTL
8.800 TL
8.800 TL 
Ö.ÖOOTL

4—5 Yaş 
Ana Sınıfı 
*1 .Sınıf 
Z.Sınıf
S.Sıntf 
4-.Sınıf
5.Sınıf 
ö.Sınıf
T.Sınıf
S.Sınıf

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

Gemlik Orhangazi yolu z.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: O 224 513 SO 84 Gemlik 
www.aykentiIkogretlmJHX.tr

ÖZEL

‘Aykent ile hedeflerinize doğru
Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır 

ve çözer, planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, 
evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda 

özveri ile çalışır, vefakardır, dostlarını asla unutmaz, 
sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, 

kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır. 
Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, engel 

tanımaz, "BAŞARACAĞIM" der ve başanr.
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Erzurum’dan 
Bursa’ya gelip 
avukatı vurdu

Osmangazi İlçesi Küçük Balıklı 
Mahallesi'nde oturan Dursun 
Taşer, UEDAŞ'ın avukatlarından 
Gülsevim Baysal'ı, bürosunda 
tabancayla sağ bacağından 
yaraladı. Haberi sayfa 3’de

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığından zehir zemberek açıklama 

CİF; "MllS 8İMİ8Iİ Hll IIC 
tılmaı'ın pronaganılasıııa d onüstü

Kızılay’dan 115 öğrenciye
bîiasiye yardımı

Cumhuriyet Halk Partisi 
Gemlik İlçe Başkanhğı’ndan 
yapılan açıklamada, 
Gemlik’in düşman İşgalin
den kurtuluşunun 90. 
yıldönümünde
Belediyece yapılan etkinlik
lerin AKP’nin ve Refik

Yı İm az’m propagandasına 
dönüştürüldüğü iddia 
edildi. Açıklamada, 
"Gemlik’in düşman işgalin
den kurtulu şunun 90. 
yıldönümü için ilçemizde 
çeşitli etkinlikler yapıldı. 
Yapılan etkinlikler, Refik

Yılmaz’ın AKP propagan
dasına dönüşmüş ve tarih
sel bağlarından koparılmış 
durumda. AKP milli ve 
manevi değerlere saygı 
konusunda büyük yanlış 
yapıyor.” denildi.
Haberi sayfa 2’de

Aldo Bruno Dapeı...
Dün, işyerimdene telefonla aradık

larında büro dışındaydım.
Saat 14.30 da Ahmet Sözüneri ile bir 

konuğu seni ziyaret edecekler dedi 
telefondaki ses.
Kim gelecek diye sorduğumda :
"AKA Fabrikası’nın sahibi ve eşi 

gelecekmiş.
Senin Gemlik Fotoğrafları kolleksi 

yon unu görmek istiyorlarmış” dedi.
Aldo Bruno Depot, Orhangazi’de bu 

lunan AKA Otomotiv sanayinin yöne
timi kurulu başkanı.

1993 yılında İstanbul’dan Orhangazi 
ye gelerek otomotiv yan sanayi üre
timine başlamış. Devamı sayfa 4’de

Balkon 
Duvarı 
Yıkıldı: 
1ÖIÜ, 

1 Yaralı

Türk Kızılay Der ne 
ği Gemlik Şubesi, 
okulların açılma 
sına az bir zaman 
kala 115 çocuğu 
sevindirdi. Başkan

Gökhan Özler, 
"Biz, Kızılay 
Derneği olarak 
köprü görevi 
yapıyoruz” dedi 
Haberi sayfa 5’de

Kampanyası 
Başladı

Velihalıa Knaaihanesinden

Bursa'da teras 
katında yapılan 
kına eğlencesinde 
dayandıkları 
duvarın yıkılması 
sonucu iki kadın 
üçüncü kattan 
düştü. 8 metre 
yükseklikten 
beton zemine 
çakılan 25 yaşın
daki Sacide Aydın 
hayatını kaybetti. 
Haberi sayfa 3’de

Gemlik Belediyesi 
ile Sivil İnisiyatif 
Platformu’nun 
ortak laşa organ
ize ettiği mavi 
kapak toplama 
kampanyası başla 
dı. Engelli vatan
daşları sosyal 
hayata kazan 
dırma ve onlara 
en az 50 akülü 
araba alabilme 
adına yapı lan 
etkinlik yıl boyun
ca devam edecek. 
Haberi syf 2’de

Velibaba Kıra 
athanesi tara 
fından başlatı 
lan "Her ay bir 
engel kalkı 
yor" projesi 
kapsamında 
8.nci engelli 
arabası bey 
ninde damar 
tıkanıklığı 
olan bir küçü 
ğün babası 
Ahmet Ay 
han’a teslim 
edildi. 5’de

http://www.aykentiIkogretlmJHX.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Cumhuriyet Halk Partisi İlçe başkanlığından zehir zemberek açıklama

CİP; “Kurtuluş eminlikltri IIKP'ıin te 
Vılmaz'ın urwaaanflasma flönüstu’

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığı’ndan 
yapılan açıklamada, 
Gemlik’in Düşman 
İşgalinden kurtulu 
şunun 90. 
yıldönümünde 
Belediyece yapılan 
etkinliklerin AKP’nin 
ve Refik Yılmaz’ın 
propagandasına 
dönüştürüldüğü 
iddia edildi. 
CHP İlçe 
Yönetiminden 
yapılan yazılı açıkla
ma şöyle: 
"Gemlik’in düşman 
işgalinden kurtulu 
şunun 90. 
yıldönümü için 
ilçemizde çeşitli 
etkinlikler yapıldı. 
Yapılan etkinlikler, 
Refik Yılmaz’ın AKP 
propagandasına 
dönüşmüş ve tarih
sel bağlarından 
koparılmış durumda. 
AKP milli ve manevi 
değerlere saygı 
konusunda büyük 
yanlış yapıyor. 
Kurtuluş savaşı 
mızın yıldönümü ile 
ilgili çeşitli kutlama 
larda ve milli 
bayramlarda, Gazi 
Mustafa Kemal’i 
anımsatan ne varsa

tbMftiltMliiilillHİM
Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürü Atilla 
Gülsar, günümüz 
çocuklarının bilgi ve 
teknoloji ile daha 
içli dışlı olduğu için 
60 ayı dolduran 
çocukların okula 
başlamasının doğru 
olduğunu belirtti. 
İl Milli Eğitim 
Müdürü Atilla 
Gülsar, okula yeni 
başlayan minik 
öğrencilerin 
sınıflarına konuk 
oldu.
Ziyarette okul 
müdüründen bilgi 
alan Gülsar, veli ve 
öğrencilerle de bir 

görmezden geliyor, 
yok sayıyor, gereken 
değeri vermiyor. Bu 
durum AKP zih
niyetinin bilinçli bir 
unutturma politikası 
dır. Bu yıl Gemlik’te 
yapılan etkinliklerde 
çeşitli spor etkinlik
lerine yer verilmiş 
olması olumlu bir 
durum. Ama bu, 
AKP zihniyetinin 
Cumhuriyetin tarihi 
ve simgesel değer
lerini unutturmaya 
çalışmasını görme 
mize engel değil. 
Etkinliklerde yer 
verilen mehter 
takımı ve mehter 
marşları, bizim milli 
ve manevi değerleri 
mizden biri.
Nerede duysak 
içimizi bir coşku 
kaplar.
Fakat, kurtuluş 
savaşı ile ilgili etkin
liklerde sadece 
mehter marşları 
çalmak, kutlamayı 
tarih sel zemininden 
ayırmaktır.
Dikkat edin, eğer bir 
yerde kurtuluş 
savaşımız ile ilgili 
bir kutlama yapılı 
yorsa ve orada 
mehter takımı 
marşlar çalıyorsa,

süre sohbet etti. 
Atilla Gülsar, 4+4+4 
zorunlu eğitimle 
alakalı kanun çıkın
ca tüm Türkiye'de 
önemli işler 
yapıldığını 
belirterek, "2012- 
2013 eğitim ve 
öğretim yılına 

mehter takımı her 
zamanki muhteşem
liğinden uzaktır.
Bu durumun tarihsel 
bir mahçubiyetle 
ilgisi olabilir.
Gemlik’i düşman 
işgalinden OsmanlI 
ordusu kurtarmadı.
Gerçekten de, 
Gemlik’in işgal 
edildiği 1920 yılında 
Gemlik’teki Osmanh 
Jandarması elindeki 
silahları çoktan 
Ingiliz askerlerine 
teslim etmiş 
durumdaydı.
Sultan Vahdettin’in 
mehteran bölüğü 
ise dağılmış 
durumdaydı.
30 Ağustos 1922’ 
deki büyük zaferden 
sadece 12 gün 
sonra, Gemlik 
düşman işgalinden 
kurtarıldı.
"Ordular ilk hede 
finiz Akdenizdir.
İleri..!” emrini veren 
de orduları yöneten 
de Başkomutan Gazi 
Mustafa Kemal’di.
Ve ordu, kuvayi 
Milliye ruhuyla bir 
araya gelmiş feda 
kar insanımızın oluş 
turduğu orduydu. 
Halkımızın kutlama 
la ra katılımını sağla

hazırlıklı girdik. 
Hangi okulların 
ilkokul, hangilerinin 
ortaokul olacağını 
belirledik.
Çocuklarımız 
okullarında 
Pazartesi günü 
eğitim öğretime 
başladı. Bu konuda 
Bursa'da problem 
yok. Tüm 
okullarımızda e- 
kayıt sistemi işledi. 
Pazartesi günü 
çocuklar sadece 
çantalarını alarak 
okullarına gitti. 
Kitaplar masalarının 
üzerinde hazır 
çocukları bekledi." 

maya çalışıldığını 
söylemek güzel. 
Ama daha güzeli, 
halkımızın 
Cumhuriyetin ilkele 
rine ve onun tarihi 
ve simgesel değer
lerine sahip çıkmaya 
çağıracak, özendire
cek anlamlı ve 
katılımcı etkinlikler 
yapabilmek. Gemlik 
düşman işgalinden 
90 yıl önce bugün 
kurtuldu. Ama bu 
gün Gemlik’te başka 
bir işgal yaşanıyor. 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı koltuğu
na hukuksuz biçim 
de oturan AKP’li 
Refik Yılmaz’ın o 
makamı bu şekilde 
işgal ettiği müddet 
çe bunu beklemek 
hayaldir.
Gemlik’in düşman 
işgalinden kurtulu 
şunun 90. Yıl dö 
nümü ilçemize kutlu 
olsun. Kurtuluş 
savaşında 
mücadele etmiş 
tüm insanımızın, 
şehitlerimizin, 
gazilerimizin ve 
Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 
aziz hatırası 
önünde saygı ve 
şükranla...” 

dedi.
Öğretmen atamaları
na da değinen 
Atilla Gülsar, 
Bursa'ya 500 
öğretmen 
verildiğini hatırlattı. 
"500 öğretmen için 
öncelikli ihtiyaç 
yerlerimizi belir
lemiştik.
Belirlediğimiz 
okullarda yeni 
öğretmenlerimiz 
görevlerine başlaya
cak. Şu anda 
Bursa'da 23 bin 500 
öğretmenimiz var." 
diyen Gülsar, bu 
öğretmenlerin yeter
li olduğunu kaydetti.

Mavi Kapak
Toplama

Kampanyası
Haşladı

Gemlik Belediyesi 
ile Sivil İnisiyatif 
Platformu’nun ortak 
laşa organize ettiği 
mavi kapak toplama 
kampanyası başladı. 
Engelli vatandaşları 
sosyal hayata kazan 
dırma ve onlara en 
az 50 akülü araba 
alabilme adına 
yapılan etkinlik yıl 
boyunca devam 
edecek. Etkinlik 
kapsamında Gemlik 
Belediyesi ilgili afiş, 
broşür ve tanıtım 
kampanyalarının 
yanı sıra kapak 
toplama sepetlerini 
de yaptırdı.
Vatandaşların duyar 
lı olması istenen 
kampanyanın tanıtı 
mı Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
ve Sivil İnisiyatif 
Platformu Yetkilisi 
Muhammed Kambur 
tarafından yapıldı. 
Belediye Başkanlık 
makamında vatan
daşların mavi kapak 
lan atması istenen 
sepetler tanıtılırken, 
"Bizimde katkımız 
olsun. Engellilerin 
yüzü gülsün” 
denildi.
Gemlik Sivil İnişi 
yatif Platformu ile 
daha önce de kan 
bağışı kampanyası 
düzenlendiğini 
hatırlatan Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
platformun kendileri 
ne sunduğu engel 
lilerin yararına 
yönelik mavi kapak 
toplama kampa
nyasını da benim 
sediklerini söyledi. 
Kampanyaya lojistik 
ve tanıtım desteği 

verdiklerini bildiren 
Refik Yılmaz, kimin 
ne zaman nerede ve 
nasıl engelli bir 
vatandaş durumuna 
düşeceğinin belli 
olmadığını hatır
latarak, kampanya 
ya Gemliklilerin 
yoğun ilgi göstere
ceğine inandığını 
sözlerine ekledi. 
Sivil İnisiyatif 
Platformu Yetkilisi 
Muhammed Kam 
bur’da, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a projeye 
verdiği destekten 
dolayı teşekkür 
ederek, mavi kapak 
akülü sandalye pro
jesinin başarıya 
ulaşması için elle 
rinden geleni yapa 
caklarını vurguladı. 
Kambur, "İnsan 
olarak engelli vatan
daşlarımızı Allah 
için sevmek, karşılık 
sız sevmek gerekir. 
Bizim bu projeden 
sevgi, saygı dışında 
bir çıkarımız yoktur. 
Engelli vatan
daşlarımızı sosyal 
hayata kazandırmak 
ve onlara en az 50 
akülü araba almak 
adına bu kampa
nyayı düzenledik. 
Gemliklileri katılıma 
davet ediyoruz. 
Belediye Başkanve 
kilimiz Refik Yıl 
m az’a da her türlü 
destek adına çok 
teşekkür ediyoruz” 
dedi.
Mavi Kapaklar için 
hazırlanan toplama 
sepetlerinin 
ilçenin çeşitli böl
gelerine monte 
edilme çalışmaları 
da başladı.
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Balkon nuuarı Yıkıldı: 10lu, 1 Yaralı Ihsan»
Bursa'da teras katın
da yapılan kına 
eğlencesinde 
dayandıkları duvarın 
yıkılması sonucu iki 
kadın üçüncü kattan 
düştü. 8 metre yük
seklikten beton zem
ine çakılan 25 yaşın
daki Sacide Aydın 
hayatını kaybeder 
ken, 22 yaşındaki 
Birgül Ertaş ağır 
yaralandı.
Merkez Yıldırım İlçe
si Çınarönü 
Mahallesi Atilla 
Sokak'ta Hasan 
Kahraman'a ait 
evde, evlenecek 
olan kızı Sezgin 
Kahraman'ın düğün

TİİlllMlItlHMilHMilM
Bursa'da tüplü 
ocağın yanındaki 
gaz borusu alev 
aldı. Alevlerin tüpü 
sarmasıyla evdeki 
eşyalar kullanılamaz 
hale geldi.
Olay, merkez

m ı w» ı iiı ini 111 ıiı »■ an
Bursa'da yol 
kenarında tartışan 
bir erkek ve 
Suriyeli iki 
kadının kaçak 
olduğunu ve 
araçtan atıldıklarını 
sanan vatandaşlar, 
155 polis imdat 
hattını arayarak 
ihbarda bulundu.

Erzurum dan Bursa ya gelip avukatı vurdu
Merkez Osmangazi 
İlçesi Küçük Balıklı 
Mahallesi'nde otu
ran Dursun Taşer, 
dün saat 17.30 
sıralarında 
UEDAŞ'ın avukat
larından Gülsevim 
Baysal'ı, Uluyol'daki 
bürosunda taban
cayla sağ bacağın
dan yaraladı. 
Daha sonra polis 
ekiplerine teslim 
olan Taşer gözaltına 
alındı. 

öncesi aile arasında 
kına eğlencesi 
düzenlendi. Saat 
21.30 sıralarında üç 
katlı binanın çatı 
katına çıkan kadınlar 
eğlenceye burada 
devam etmek istedi. 
Çatı katının tuğla 
olan duvarına 
yaslanan 9 kadın, 
şarkılar söyleyip 
oynayanları izlerken, 
birden yerinden 
sökülerek aşağıya 
düştü. Dengelerini 
kaybeden 25 yaşın
daki Sacide Aydın 
ve 22 yaşındaki 
Birgül Ertaş'ta yak
laşık sekiz metreden 
boşluğu düştü.

Osmangazi 
ilçesinde meydana 
geldi. Kahvaltı yap
mak için ocağın 
üzerinde su ısıtan 
S.B. tüpğûn yanın
daki gaz borusunun 
alev aldığını

İhbar üzerine 
olay yerine gelen 
polis ekipleri, Türk 
damat ile Suriyeli 
gelin ve kaynana 
arasındaki kavga ile 
karşılaştı.
Bursa'nın Orhaneli 
İlçesi Danacılar 
Köyü'nde bir 
fidanlıkta çalışan

Verdiği ifadede akra
balarını ziyaret 
etmek için gittiği 
Erzurum'da, evine 
gelen 1500 TL'lik 
elektrik faturasının 2 
bin 500 olarak 
icraya verildiğini 
öğrenince Gülsevim 
Baysal'ı aradığını 
söyleyen Dursun 
Taşer, "Kendisi ile 
yaptığım konuşma
da yardımcı 
olmasını istedim. 
Bana '9 tane evin

Ağır yaralanan Saci 
de Aydın ve Birgül 
Ertaş olay yerine 
çağırılan 112 Acil 
Servis ekipleri tara 
fından Şevket Yıl 
maz Devlet Hastane 
si'ne kaldırıldı. 
Sacide Aydın dok
torların tüm müda
halelerine rağmen 
hayatını kaybed
erken, durumu ağır 
olan Birgül Ertaş ise 
yoğun bakım 
ünitesinde tedavi 
altına alındı. Olay 
sırasında şoka girip 
sinir krizleri geçiren 
davetlilere ise sağlık 
ekipleri tarafından 
ambulansta 

görünce yangına 
müdahale etti 
ancak başarılı 
olamadı.
Yangının tüpe ulaş
ması neticesinde 
alevler büyüyerek 
evdeki eşyalara

27 yaşındaki 
Sefer Hasan, geçen 
Nisan ayında 
Hatay'da sığınmacı 
olarak Türkiye’ye 
giren 23 yaşındaki 
Shehadeh Uyala ile 
evlendi. Resmi 
nikah kıyan çift 
daha sonra Orhaneli 
Danacılar Köyü'ne 

var. Birini sat öde' 
dedi. Zoruma gitti. 
Bende Erzurum'dan 
saatler süren otobüs 
yolculuğundan 
sonra Bursa'ya 
geldim ve kendisini 
vurdum" diye 
konuştu.
Taşer, Çarşı Polis 
Merkezi'ne 
götürülürken 
gazetecilere, "1500 
TL'lik elektrik bor
cuma 2 bin 500 TL 
istiyorlar. Bir de 

müdahale edildi. 
Gördüğü kazanın 
şokunu uzun 
süre yaşayan 12 
yaşındaki Emrah 
Çelik "Terasta kadım 
lar eğlendikleri 
esnada ev sahibi 
yukarıya gelip 
'duvara fazla yaslan
mayın sağlam değil' 
dedi. Tam kadınlar 
kendilerini geriye 
çekecekleri esnada 
duvar birden 
yerinden sökülerek 
aşağıya düştü, den
gelerini kaybeden iki 
abla boşluğu 
düştüler" dedi. Polis 
olayla ilgili soruştur
ma başlattı.

sıçradı.
İtfaiyenin zamanında 
müdahalesiyle 
yangın diğer odalara 
sıçramadan 
söndürüldü.
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı 

gelerek burada 
yaşamaya 
başladılar. Ailesini 
ziyaret için 
Suriye'nin İdlip ken
tine dönen 
Shehadeh Uyala, 
Türkiye'ye 
dönüşünde 
annesini de yanında 
getirdi.

bana 'Daireni sat 
öde' dedi. Bunlar 
böyle yaparlarsa 
çok daha avukat 
vurulur" dedi. 
Bursa Baro Başkanı 
Zekeriya Birkan'ın 
sedye ile taşınması
na yardımcı olduğu 
Gülsevim Baysal 
ambulansla özel bir 
hastaneye kaldırıldı. 
Baysal'ın ameliyat 
edileceği öğrenildi. 
Olayla ilgili soruş
turma sürdürülüyor

İhsan BÖLÜK 
posta@ihsanboluk.com.tr

Üniversite rekabeti
Rekabet, her alanda yakıcı bir unsur.. 

Koşullarına ayak uyduramayan yanıyor, 
yok oluyor.. Rekabet olgusu aslında henüz 
insanoğlu daha dünyaya gelmeden başlı 
yor. Cinsel birleşmede spermlerle yumur
taların kendi aralarındaki kıyasıya mücade
lenin sonunda vücuda gelen insanoğlu, 
yaşamının her alanında çetin bir yarışın 
içinde buluyor kendini.. Okulda, iş hayatın
da kısacası her alanda..

Rekabetin en fazla hissedildiği alan 
elbette ticaret ve sanayi.. Mal ya da hizmet 
üreten her şirket, eğer alanında tek değilse 
rakiplerine yenilmemek, piyasadan silin
memek için müşterisine en kaliteliyi en 
ucuza sunmak zorunda..* * *

Sosyal devlet anlayışının gereği olan 
parasız eğitimin gerekliliğini bir kenara 
koyarsak, özel okulların eğitimin kalitesini 
yükselttiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Üste
lik, eğitim sistemindeki onca olumsuzluğa 
rağmen..

Bursa’da düne kadar tek olan Uludağ 
Üniversitesi’nde, kentte birisi vakıf olmak 
üzere iki yeni üniversitenin açılmasıyla 
şimdiye kadar hiç yapılmayan bir şey 
yapıldı. Üniversite yönetimi Uludağ’da iki 
günlük kampa girdi ve rekabetin getirdiği 
koşullara ayak uydurabilmek için 2014- 
2018 strateji planı oluşturmaya başladı.

Üniversite yönetimi, önce mevcut duru
mun bir fotoğrafını çekti, fotoğrafa bakarak 
eksikleri saptamaya başladı. Yapılan swot 
analiziyle, başta eğitim öğretim kalitesi 
olmak üzere, araştırma geliştirme, topluma 
sunulan hizmetler, kurum kültürü ve pay
daşlarla ilişkilerdeki güçlü yanlar, fırsatlar 
ve tehditler ortaya konuldu.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Kamil Dilek, yönetime geldikleri ilk günden 
beri, ortak aklı aradıklarını, 2014-2018 
Strateji Plam’nı da aynı felsefeyle oluştura
caklarını söylüyor.

Atılan adımla, Uludağ Üniversitesi’nin 
eğitim öğretim, bilimsel araştırma, topluma 
yararlılık konularında çıtayı yükselteceğin
den kuşku yok.

Bis Sanat Tiyatrosu
Bursa kamuoyunun Olay Televizyonu 

haber yönetmenliği, daha sonra da 
dünyanın Kıbrıs’taki Kanal T Televizyonu 
Yayın Yönetmeni iken aracına düzenlenen 
bombalı saldırı ile tanıdığı meslektaşımız 
Mutlu Esendemir, eğitimini aldığı tiyatroya 
döndü. Esendemir, Bursa’da Bis Sanat 
Tiyatrosu’nu kurdu ve yoğun bir programla 
tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya hazır
lanıyor.

Nilüfer Nazım Hikmet Kültür Evi’nde ilk 
olarak Ariel Dorffman’ın “Ölüm ve Kız” adlı 
oyunu sahnelenecek. Temel insan hak
larını, dünyadaki işkence sorununu ve 
adalet-vicdan ikilemini irdeleyen oyunu 
Mutlu Esendemir yönetiyor, dramaturgisini 
Serap Erdoğan yapıyor. İlk gösterim 2 
Ekim’de..

Ardından da “Babamla Dans”, “Kuvay-ı 
Milliye Oratoryosu”, “Tembel Köpek Popi” 
adlı eserler sahnelenecek.

Bis Sanat Tiyatrosu’na başarılar..
—DÖRT DÖRTLÜK—
Şehidimin bağrı delindi kargıyla 
Kapanmaz yüreklerdeki yara sargıyla 
Legal hainle, illegal hain kucaklamış 
İcabı için görüşülmüş yargıyla!

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Kadri GÜLER 
kadri__guler@hotmail.com

Aldo Bruno Dapeı...
Aldo Bey ve eşi Sevinç Hanım, Ahmet Sözüneri 

ile ziyaretime geldiler.
Sevinç Hanım eski fotoğraf meraklısı..
Yaşadığı yörenin eski kültürleriyle ilgileniyor, 

konuşmalarından bunu anladım.
İstiklal Caddesi’ndeki Ahmet Atalar’a ait Kav - 

Ten Ambalaj Sanayi işyerinin duvarında 100x70 
ölçülerinde benim büyüttüğüm, eski Gemlik Çarşı 
Meydanı fotoğrafını görünce, benim yaptırdığımı 
öğrenmiş. Fotoğraf kolleksiyonum olduğunu 
duyunca, görmek istemişler.

Karı koca ve Ahmet Sözüneri, öğleden sonra 
ziyaretime geldiler.

Aldo Bruno’yu 1990’1/ yıllardan tanıyorum.
0 yıllarda Mimar Hasan Sözüneri, Orhangazi 

Cargill karşısındaki çiftlik evinin projesini çizmişti 
sanırım.

Biz de, AKA Fabrikası’nın matbaa işlerini yapı 
yorduk.

Tabii bu işlerden Aldo’nun bilgisi olacağını san
mıyorum...

Yaklaşık bir saat eski fotoğrafları karı koca ince 
led il er, içlerinden 10 tanesini “Bize yaptırabilir 
misiniz?” dediler.

Aldo Bruno musevi kökenli bir Türk vatandaşı...
Her musevi gibi işi yaşamında başarılı birisi.
Eşi Sevinç Hanımın, İstanbullu olduğunu öğ 

rendik konuşmalarımızda.
Gemlik’i, Gemliklilerden daha iyi tanıdığını gör 

düm.
“Gemlik ile ilgili eski fotoğrafları ne yapacak

sınız?” diye sorduğumda ise:
“Bir kısmını fabrika içine biri kısmını da çiftlikte

ki evimize asacağım.” dediler..
Bu arada, Gemlik Kaymakamlığınca bastırılan 

“Gemlik” adlı kitabı görünce, “ bir tane bize nasıl 
edinebiliriz” dediler.

Yardımcı olmaya çalıştım.
Hoş sohbetten sonra ayrıldıklarında düşündüm.
Acaba, koca Gemlik’te, Gemlikliyim deyip te 

evinin duvarlarında kaç kişinin eski Gemlik fotoğra 
fı var?

Bunu kendi kendime sordum.
Çok az olduğunu biliyorum..
Çünkü ilgi duyanlar, arayıp, kapımı çalıyorlar.
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın duvarların

da, Esnaf Odası’nın büro ve lokalinde, Özer Ecza 
nesi’nin duvarlarında ve de Ahmet Atalar’ın (Ahmet 
Atalar Gazintep kökenlidir) işyerinde bunları çokça 
görebilirsiniz.

Gemlik Belediyesi’ne 2010 yılında bastığımız 
takvim yapraklarında, eskiden Mimarlar Odasına ve 
Esnaf Odası’na (iki kez bastık) bastığımız takvim
lerden kesilen yaprakları bazı esnafın duvarlarına 
astığını görmüştüm.

Ama özenip orjinalinden yaptırmak isteyenler, 
parmakla sayılacak kadar az.

Bu arada, geçtiğimiz günlerde Osman Bektaş’ı 
da ilgilenenler arasına ekleyebilirim.

Osman kardeşim de eşiyle gelip bazı 
fotoğrafları beğendi, ulaştırmada ben geciktirdim.

Yaşadığın kente duyarlı olmak güzel bir duygu...
Bunu bir de yabancılar yapıyorsa şaşmamak 

elde değil.
Gemlik’te yaşayıp da, hala kendini geldikleri 

yerli sayanların olduğunu görüp, “Gemlikliyim” 
diyemeyenlere bu sözlerim.

Güney Marmara 
Bölge Kan Merkezi 
Müdürü Dr. Nihat 
Çakır, Kızılay Kan 
Merkezi Bölge 
Planlama Müdiresi 
Özgür Dündar Gürel 
ve Gemlik Kızılay 
Derneği Başkanı 
Gökhan Özler, 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a plaket ve 
teşekkür belgesi ile 
hatıra şilti hediye 
ettiler.
Konuklarını 
makamında ağır
layan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Kızılay Kan 
Bağış Kampanya 
larına verdiği 
destek nedeniyle 
teşekkür eden 
yetkililere, “Kime ne 
zaman kan gerekli 
bu bilinmez. Kan, 
insanların en zor 
anlarında gerekli 
olan hayati bir 
ihtiyaçtır. Bu neden
le Kan Bağışı 
Kampanyalarına her 
türlü desteği ver
mekten büyük mut

luluk duyuyoruz” 
dedi.
Kızılay Kan 
Merkezlerinin 
dernekleri aracılığıy
la Türkiye’nin birçok 
bölgesinde periyo
dik olarak kan bağışı 
kampanyası düzen
lediğini hatırlatan Dr. 
Nihat Çakır’da, buna 
karşın birçok 
belediyenin 
kampanya sırasında 
duyarsız kaldığını 
öne sürdü.
Gemlik’te yer sıkın
tısı, destek bulama
ma gibi sıkıntıların 
Refik Yılmaz

başkanlığı döne
minde aşıldığına 
dikkat çeken Nihat 
Çakır, Gemliklilere 
de gösterdikleri ilgi
den dolayı teşekkür 
etti.
Gemlik Kızılay 
Derneği Başkanı 
Gökhan Özler’de, 
belediyenin yer 
göstermesi sonucu 
kan bağışı kampan 
yalarının daha geniş 
kitlelere ulaştığını 
belirterek, 18 yaşını 
dolduran gençlerden 
gösterilen ilginin de 
bunun kanıtı 
olduğunu söyledi.

Gökhan Özler’de her 
daim kendilerine ilgi 
gösterip, duyarlı 
davranan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a teşekkür 
etti.
Kızılay Yetkilileri 
ayrıca kan bağışı 
kampanyalarında 
aktif rol oynayıp, 
maddi ve manevi 
destekler sunan 
Gemlikli esnaf ve 
ilçe sivil inisiyatif 
platformu yetkilisi 
Muhammed 
Kambur’a da plaket, 
belge ve şilt takdim 
ettiler

ELEMAN
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

KAYNAKTAN VE MEKANİKTEN ANLAYAN 
EN AZ 2 YIL TECRÜBELİ 

GEMLİKTE İKAMET EDEN 
BAKIM ELEMANI ARANIYOR.

BAŞVURULAR ŞAHSEN 
İŞ YERİMİZE YAPILACAKTIR.

EFENDİOGLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek, 

Orhangazi-BURSA 
TEL: 0-224-586 00 05/06/08/09/10 

FAK: 0-224-586 00 07

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğü’nden 
almış olduğum 

nüfus cüzdanımı 
kaybettim.
Yenisini 

çıkaracağımdan 
eskisinin 

hükmü yoktur.
İKRANUR 

BARUTÇU

ABONEOLDUNUZNU?

■Gemlik Körfez1 
www.gemlikkorfez

gazetesi.com

mailto:kadri__guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İleli baha Kı raathanesi nıien
8. telıerieUi sanılahe

Velibaba 
Kıraathanesi 
tarafından 
başlatılan 
“Her ay bir 
engel kalkıyor” 
projesi kapsamın
da 8.nci engelli 
arabası beyninde 
damar tıkanıklığı 
olan bir küçüğün 
babası Ahmet 
Ayhan’a teslim 
edildi.
Velibaba 
Kıraathanesinin 
armağan ettiği san
dalye olayının 
duyulması üzerine 
katkıda bulunmak 
isteyen Aynur 
Bilgin adlı bayan 
Velibaba 
Kraahathanesine 
bir engelli aracı 
hediye atti.
Araç Velibaba

Kraathanesi aileye teslim
ilgilileri tarafından edildi.

K AŞ€D€ SfflM YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

QSAATTE TESLİM EDİLİR
■■ J______

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

Kızılay’dan 115 öğrenciye 
kırtasiye yardımı

Türk Kızılay 
Derneği Gemlik 
Şubesi, okulların 
açılmasına az bir 
zaman kala 115 
çocuğu sevindirdi. 
Geçtiğimiz Salı 
günü 115 öğren
ciye kırtasiye 
yardımı yaptıklarını 
söyleyen Dernek 
Başkanı Gökhan 
Özler, “Türk Hava 
Kurumu Genel 
Merkezinden gön
derilen defter ve 
kalemleri de 60 
öğrenciye ayrıca 
dağıttık. Bu yıl 
Gemlik Kızılay’ı 
olarak 38 çocuğu 
sünnet ettirdik. 
Ramazan ayında 17 
bin kişiye sıcak 
yemek dağıttık.
Yaklaşık 200 kişiye

erzak dağıtımı yap
tık. Ayrıca 
Kurumumuza gelen 
adakları da muhtaç 
kişilere dağıttık.
Bunun yanında 200 
kişiye de kıyafet 
yardımında bulun
duk.

Kızılay’a destek 
olan kurum ve 
kuruluşlara destek
lerinden dolayı 
teşekkür ediyoruz. 
Biz, Kızılay Derneği 
olarak bir köprü 
görevi yapıyoruz. ” 
dedi.

KIRPART
Kırpart A.Ş’ne Mekanik 
Bakımcılar Alınacaktır

Endüstri Meslek Lisesi mezunu
Askerliğini yapmış ’n’ 
35 yaşını aşmamış =

Gemlik ya da Orhangazi’ce 
ikamet edecek ■

Bakımcılar alınacaktır/ 
Adaylardaki Mekanik, hidrolik, 

pnömatik sistemler ile ilgili 
tecrübe tercih sebebi olacaktır. 
Başvurular şahsen yapılmalıdır

K KIRPART

Kırpart A.Ş’ne 
Elektrik- Elektronik 

dalında Bakımcılar alınacak
Endüstri Meslek Lisesi mezunu

Askerliğini yapmış 
35 yaşını aşmamış

Gemlik ya da Orhangazi’de 
ikamet edecek

Bakımcılar alınacaktır. 
Adaylardaki Yüksek-Orta-Alçak 
gerilim Elektrik bilgisi ve/veya
Elektronik sistemler ile ilgili 

tecrübe, tercih sebebi olacaktır 
Başvurular şahsen yapılmalıdır

KAYIP
Adıma bastırmış olduğum Seri A 
14451-14500 sıra numaralı 1 cilt 

kullanılmamış faturamı kaybettim. 
Hükümsüzdür. YÜKSEL KARAKAYA

KAYIP
Gemlik Askeri Veteriner Okulu 

Merkez Eğitim Komutanlığından 
aldığım askeri kimliğimi kaybettim. 

Hükümsüzdür. ÜMİT TEKİN

KAYIP
Gemlik İmam Hatip Lisesi’nden almış 

olduğum tastiknamŞmi kaybettim. 
Hükümsüzdür.

EZGİ IŞIK (YILDIRIM)
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WiMlilillljllttilWailillB
2012 yılını zararla 
kapatmak iste
meyen hükümet 
zam paketini dev 
reye sokmaya hazır
lanıyor
2012 bütçesinin 
hedefin üzerinde 
açık vereceğinin 
ortaya çıkmasından 
sonra Maliye 
Bakanlığı bürokrat
ları, 10 milyar liralık 
ek gelir getirecek 
zam paketi taslağı 
hazırladı.

10 MİLYAR LİRALIK 
DEV PAKET 
Bütçe dengelerinde
ki bozulmanın ardın
dan Maliye Bakanlı 
ğı gelir artırıcı çalış
malarını hızlandırdı. 
Kırk maddeye yakın 
taslak paket hazır
layan Bakanlık

, bürokratları 10 mil
yar lira civarında bir 
gelir öngörüsünde 
bulunuyor. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
onay vermesi halin 
de tedbir paketinde 
yer alan düzen
lemelerin bir kıs
mının uygulamaya 
geçmesi bekleniyor.

ARABA VE EV

Prolesyanel Irıcılık İçin Denlel Desteâi
Bursa'da arıcılığın 
profesyonel olarak 
yapılması için 
harekete geçen 
Gıda, Tarım ve 
Hayvanilik 
Müdürlüğü, serti
fikalı arıcılık 
kurslarına aralıksız 
devam ediyor, 
il Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü ile İl Milli 
Eğitim 
Müdürlüğünce 
ortaklaşa düzenle
nen 'Arı Yetiştiriciliği 
' kursları, 2012 yılı 
güz dönemine start 
verdi.
İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü Hayvan 
Sağlığı Yetiştiriciliği 
ve Su Ürünleri Şube 
Müdürlüğü Arıcılık

Gemlik Körfez www.gemllkkorfezgazetesl.com

FİYATLARI 
ARTACAK 
Gelir Politikaları 
Genel Müdürlüğü, 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı ile Bütçe 
ve Mali Kontrol 
Genel Müdürlü 
ğü'nün üzerinde 
çalıştığı tedbirlerin 
uygulamaya geçme
si halinde otomo
tivdeki Ötv ve 
MTV'nin yanı sıra 
sigara ve tapu harcı 
gibi kalemlere zam 
gelmesi gündeme 
gelecek. Lüks 
araçların yanı sıra 
yüzde 37 olan 
düşük motorlu 
araçların Ötv'sinin 
de yükseltilmesi 
öneriler arasında. 
Akaryakıt fiyatlarına 
ise yüksek vergiler 
sebebiyle müdahale 
gündemde bulun
muyor.

KDV 
İNDİRİMİNDEN DE 
VAZGEÇİLEBİLİR 
Bürokratlar indirimli 
Kdv oranları uygula
masından vazgeçil 
meşinin yanı sıra 
gayrimenkul yatırım 
ortaklıklarındaki 
Kurumlar Vergisi 
istisnasının kaldırıl

Birimi personel
lerinden Dr. 
Veteriner Hekim 
Figen Kütükoğlu, 
Mühendis Mehmet 
Ayağ ve Teknisyen 
Mustafa Çitrazoğlu 
tarafından verilen 
kursların 2012 yılı 
Güz dönemi pro
gramı başladı. İl 
Gıda Tarım ve 

ması konusunu da 
gündeme getirdi. 
Sadece gayrimenkul 
yatırım ortaklıkları
na ilişkin istisnanın 
kaldırılmasından 
ilave 500 milyon 
liralık gelir getire
ceği hesaplanıyor.

SİGARA 
TİRYAKİLERİ İÇİN 
YILBAŞI 
BEKLENİYOR 
Sigara zammı için 
Yılbaşı beklenecek. 
Geçen yıl yapılan 
ancak sigaranın ver
gisinin yüzde 65'ten 
69'a çıkarılmasına 
ilişkin Ötv artışının 
yürürlük tarihi 31 
Aralık 2012. Ancak 
yeni yılda nispi 
oranın artırılma- 
yarak maktu bir artı 
şın üzerinde durul
duğu belirtiliyor. 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek'in 
bu sene bütçe he 
deflerinin tutturula- 
mayacağını işaret 
etmesinin ardından 
bürokratları da gelir 
artırıcı tedbirleri 
içeren bir taslak 
paket hazırladı. 
Maliye Bakanlığı 
Müsteşarı, 
Kalkınma Bakanlığı

Hayvancılık 
Müdürlüğü toplantı 
salonunda gerçek
leştirilecek olan 
kursla ilgili açıklama 
yapan İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık 
Müdürü Ömer Çelik, 
"Kurs süresince 
katılımcılara, arı ırk
ları, bal üretimi, arı 
ürünleri üretimi, ana

Müsteşarı ve Hazine 
Müsteşa rı’nın 
konuya ilişkin 
olarak Başbakan 
Recep Tayyip Erdo 
ğan'a da geçen 
hafta cuma günü bir 
sunum yaptığı ifade 
ediliyor.

SON KARARI 
BAŞBAKAN 
VERECEK 
Konuya ilişkin çalış
maların hazırlık aşa
masında olduğuna 
dikkat çeken Maliye 
kaynakları, vergi 
performansının zam 
kararlarında etkili 
olacağına dikkat 
çekiyor. Tedbir 
paketinin uygula
maya girip girmeye
ceğine ilişkin son 
kararı Başbakan 
Erdoğan'ın vere
ceğini belirten yet 
kililer harcamaların 
da kısılması 
üzerinde durulduğu
na dikkat çekiyor. 
Tüm çalışmaların 
2013 bütçesi, Orta 
Vadeli Program 
(OVP) ve Orta Vadeli 
Mali Program 
(OVPM) çerçeve 
sinde yürütüle
ceğine dikkat 
çekiliyor.

arı yetiştiriciliği, 
ballı bitkiler, gezgin
ci arıcılık, koloni 
bireyleri ve düzeni, 
mevsimsel bakım ve 
kışlatma, arı 
hastalıkları ve 
organik arıcılık 
konularında teorik 
bilgiler verilecek" 
dedi.
İki hafta sürecek 
olan kurslarda ayrı
ca arı kolonileri 
üzerinde yapılan 
uygulamalarla da 
konuların pekiştir- 
ilmesinin 
sağlanacağını ifade 
eden Çelik, 
kurs 
bitiminde yapılacak 
sınav ile de 
kursiyerlere serti
fikaları verileceğini 
belirtti.

]| İde titım BaslHor

Tüm ülkede afet 
riski altındaki alan
ların kentsel dönü 
şümüne ekim ayın
da kamu binaların
dan başlanacak. 
Dönüşüm kap
samındaki 7 milyon 
binanın yıkımında, 
iş makinelerinin 
yanı sıra dinamit 
başta olmak üzere 
çeşitli patlatma 
yöntemleri de kul
lanılacak.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
katılacağı törenle 
başlayacak kentsel 
dönüşüm çalışma 
larıyla, İstanbul, 
Ankara, İzmir, 
Bursa ve Koca 
eli'nin aralarında 
bulunduğu yak
laşık 30 ilde, aynı 
anda çok sayıda 
yıkım gerçekleştin 
lecek. Habere göre, 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, riskli 
alanda olup, binası 
riskli olduğu tespit 
edilen vatandaşlara 
kredi desteği ve 
kira yardımı 
yapacak1. Ayrıca 
vatandaşların 
sosyo ekonomik 
durumlarını değer
lendirerek, talepte 
bulunmaları 
halinde'faiz deste 
ği, sübvansiyon ve 
geçici konut dest 
ekleri de verecek. 
Bakanhlr, dönü 
şümde bina stoku 
oluşturmamak için 
çalışmalar 
yapacak, yıkılan 
konutların adedi 
kadar Konut üretile
cek. Örneğin 3 katlı 
bina yıkılıp yerine 
10 katlıfoina dik
ilmeyecek.
Bakan tik 2B arazi
lerinin yüzde 90'ınl 
kentsel dönüşüm 
hesabına aktara
cak, Bunun yanın
da, çevre cezaları 
mn yüzde 50*si, 

uygulamada bulu
nacak belediye 
yatırım bütçelerinin 
yüzde 5'i ve harç 
gelirlerinin yüzde 
50'si, İller 
Bankası'nın bazı 
faaliyetlerinden 
elde edeceği kârın 
yüzde 50'si ve 
Maliye Bakanlığı'n 
ca aktarılacak 
ödenek de kentsel 
dönüşüm için kul
lanılacak. 
Riskli yapılar, 
idarece veya müra
caatları üzerine 
lisanslandırılacak 
üniversiteler, 
inşaat, jeoloji ve 
jeofizik mühendis
leri odaları, yapı 
denetim kuruluşları 
tarafından tespit 
edilecek.
Sermayesinin en az 
yüzde 4O'ı kamu 
kurum ve kuru
luşlarına ait şir
ketler ve ilgili 
konuda faaliyet 
gösteren sivil 
toplum kuruluşları 
ile mimarlık ve 
mühendislik 
hizmetleri veren, 
büro tescilini yap
tırmış tüzel kişiler, 
riskli yapıları tespit 
etmek üzere bakan
lıkça lisans- 
landırılabilecek. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı'nın 
yapacağı riskli bina 
tespitlerinde, 
Döner Sermaye v 
İşletmesi Müdürlü J 
ğü'nce belirlenen I 
birim fiyatlar kul- | 
lanılacak.
Buna göre kullanım 
alanı 500metreka 
reye kadar olan 
bir binada, her bir £ 
metrekare için 
Kdv dahil 2.25 lira 
ödenecek.
500 metrekare 
bir bina için tespit s 
masrafı Kdv 
dahil bin 125 lira 
olacak.

http://www.gemllkkorfezgazetesl.com
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AYRINTI

ÜLKEMİN GENEL MANZARASI
Türkiye’nin 

yazgısı mıdır 
sürekli kısır çe 
kişmeler?

Çok partili 
döneme geçtiğimiz 
günlerden 
günümüze değin 
aynı havayı yaşı 
yoruz. İktidar ve 
muhalefet sürekli 
horoz dövüşünü 
sürdürüyor.

Siyasi iktidar yap
tıklarına bakıp 
nerde yanlış yap
tım, nerde hata
larımız oldu deyip 
kendini sorgu
lamıyor, sürekli 
saldırıyor, 
başkalarını suçlu 
yor.

AKP iktidarı 10 
yıldan beri ülkeyi 
yönetiyor. Bu 
nedenle ülkede şu 

an yaşanan olay
lardan sorumlu 
iktidar partisi değil 
midir?

Başarılara sahip 
çıkmayı bildiğimiz 
gibi başarısızlık
lara da sahip çık
masını bilmeliyiz, 
eğer bize aitse.

Günümüzde 
eğitim sistemi 
Arap saçına 
döndü. Yenilik 
getirdiğini 
söyleyen bakan bu 
sistemin ne yazık 
ki içini doldu
ramıyor.

Çocukları hayata 
hazırlayacağız, 
diyor. Bunu 
söyleyen 
muhterem intihal 
yapmış, bilim 
ahlakını hiçe 
saymış biri. Hayata 

hazırlamak sözüyle 
nasıl kopya çekilir, 
başkasının 
düşünceleri nasıl 
çalınır, devlet 
imkanlarıyla nasıl 
zengin olunur, eş- 
dost nasıl korunur, 
devletin tepe nok
talarına nasıl yer
leşilir? Acaba bun
ları mı öğretecek
ler küçük yaşta 
kilere.

AKP iktidarında 
muhterem bir 
dışişleri bakanı var 
ki evlere şenlik. 
Maşallah çok ileri 
görüşlü. Türkiye’yi 
Ortadoğu’nun 
yıldızı yaptı. 
Çevremizde düş
man olmadığımız 
tek bir ulus 
kalmadı. Bu 
başarısından

dolayı da kutlamak 
gerekli sayın 
bakanı. Suriye 
konusunda ne yap
tığını, niçin yap
tığını bilmeyen 
şaşırmış bir poli
tikacı konumunda. 
Türkiye’nin dünya
da ne yazık ki 
saygınlığı bu 
bakan sayesinde 
alabildiğine 
azalmıştır.

Yıllardan beri 
terör azgın bir 
canavara 
dönüşmüştür AKP 
sayesinde.

Habur’a seyyar 
mahkemeleri gön
deren AKP.
Oslo’da MİT’i 
PKK ile gizli 
görüşme yapması 
için görevlendiren 
AKP. Bu gün 
onlarca askerimiz, 
polisimiz, vatan
daşlarımız 
öldürülüyorsa 
bunun sorumlusu 
muhalefet ya da 
basın olabilir mi?

Mâliyeden sorum
lu pek çok 
muhterem olması
na karşın ne yazık 
ki ülke ekonomisi 
bıçak sırtında. Cari 

açık almış başını 
gitmiş, ithalat ihra
catın iki katı. Bütçe 
açıklarını her gün 
artmakta.

AKP hükümeti 
açığı kapatmak 
için sihirli formülü 
zam ve vergiyi 
devreye sokmaya 
hazırlanıyor.

Halkın büyük 
çoğunluğu açlık ve 
yoksulluk sınırında 
yaşamını 
sürdürüyor.

Sağlıkta sorunlar 
kar topu gibi 
yuvarlanarak geli 
yor. Hastanelere 
işiniz düştüğü 
zaman nasıl bir 
ortamla karşılaş 
tığınızı görünce 
gözleriniz fal taşı 
gibi açılı yor. İsyan 
etmeye başlıyor
sunuz. Parasız 
adam gibi muaye 
ne ve tedavi olun
madığını kısa 
zamanda anlıyor
sunuz. Hele bir 
operasyon geçire
cekseniz işiniz 
oldukça zor olu 
yor.

ÖSYM’nin yaptığı 
sınavların her biri 
fiyaskoyla 

sonuçlanıyor, 
iptaller gerçek
leşiyor. Bu 
sınavlara girenler 
adaletsizliği, kayır
macılığı ve soru 
hırsızlığının olum
suzluklarını yaşı 
yorlar.

Sayın başbakan 
çıkıyor, muhalefete 
saldırıyor, hızını 
alamıyor basına 
saldırıyor, ikna 
olmuyor, aydınlara, 
yazarlara saldırı 
yor. Oysa mecliste 
çoğunluğunuz var, 
yargı kurumlan 
size bağlı, mit ve 
emniyet sizin elin
izde, ordu da uslu 
bir çocuk konu
munda, yeterince 
mali kaynağa da 
sahipsiniz, o halde 
ülkede yaşanan bu 
olumsuzlukları 
niçin gideremiyor, 
başkalarını suçlu 
y ors u n uz? B i raz 
eleştiri ve 
özeleştiri yapmak 
gerekmiyor mu? 
Ülkenin barışa, 
huzura öylesine 
ihtiyacı var ki bunu 
gerçekleştirenler 
halkın büyük 
sevgisini kazanır.

Ticaret Meslek Llsesl nfle öğreimenleri 
eğittin eğretime hatır lama semineri

Bursa Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan Gemlik 
ilçesinde görevli 
öğretmenlere Öğret
menleri Eğitim 
Öğretime hazırlama 
semineri düzenlen
di. Seminer Öncesi 
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi’nde 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Ali Osman Cura ve 
Semineri verecek 
olan İl Eğitim denet- 
menlerinin katılımıy
la bir açılış töreni 
düzenlendi.
Seminer, Gemlik 
İlçesinde görevli 84 
öğretmenin 
katılımıyla 5 Gün 
boyunca devam 
edecek.

Seminerde Öğret
menlere Sınıf 
Yönetimi, Rehberlik 
ve Sosyal Etkinlik 
ler, İletişim ve 
Ölçme Değerlen

dirme konularında 
bilgiler veriliyor. 
Seminer, Bursa 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü Eğitim 
Denetmenleri

Ramazan Dilsiz, 
Dursun Keleş, 
Nazım Yücel, Ahmet 
Kalfa ve Mehmet 
Yılmaz tarafından 
veriliyor.

Öğretmenlere
girişimcilik 
semineri

Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünce 
Düzenlenen girişim
cilik semineri 
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi’nde 
başladı.İI Milli 
Eğitim 
Müdürlüğünün 
onayıyla düzenle
nen seminer 
Gemlik ilçesinde 
görev yapan 21 
öğretmenin 

katılımıyla 
10.09.2012 
Pazartesi ve 
14.09.2012 Cuma 
Günü olmak 
üzere 5 gün devam 
edecek.Seminer 
Bursa Otomotiv 
Meslek Lisesi 
Elektrik-Elektronik 
Alan şefi 
Muhittin Paksoy 
tarafından 
veriliyor.
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Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Semih Pala, 
Paris ile Tokyo 
arasındaki tek 
fotoğraf festivali 
olan 'Uluslararası 
Bursa Fotoğraf 
Festivali'nin (Bursa 
FotoFest) çok iyi 
değerlendirilmesi 
gerektiğini belirtti. 
Pala; "Ülkemizdeki 
tüm fotoğraf tutkun
larını 15 Eylül 
Cumartesi günü 
saat 16.00'da 
Cumhuriyet Caddesi 
Yeni Yol'da yapıla
cak olan festivalin 

açılış yürüyüşüne 
davet ediyoruz" 
dedi.
Bursa'daki yerel bir 
televizyon kanalına 
konuk olan Bursa 
Kent Konseyi 
Başkanı Semih Pala, 
kent konseylerinin 
yapısı ve çalışma 
şekilleri hakkında 
konuştu.
Kanunların, 
belediyelere kent 
konseylerine destek 
olma görevleri 
verdiğini hatırlatan 
Pala, buna rağmen 
Türkiye'nin birçok 

yerinde bu desteğin 
verilmediğini ifade 
etti. Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe'nin, sosyal 
çalışmalara yatkın 
bir insan olduğunu, 
destek ve katkıları 
sonucu da Bursa 
Kent Konseyi'nin 
öne çıktığını dile 
getiren Pala, "Bursa 
Kent Konseyi 
bağımsız kuruluştur. 
Ama Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
sağladığı olanaklarla 
da çalışmalara yön

veriyor. Kent kon
seyleri, aslında 
belediyelerin çalışıp 
çalışmadığına bir 
ölçüdür. Hangi 
belediyelerde kent 
konseyleri var? Var 
olanlardan da hangi
leri aktif çalışıyor? 
Bu sorularla 
belediyenin çalışıp 
çalışmadığını göre
bilirsiniz. Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi de Bursa 
Kent Konseyi'ne 
gerekli tüm katkıları 
vermiştir" diye 
konuştu.

SATHIN VİLLA
MANASTIR HAS 
VİLLALARINDA 

140 M2 DENİZ MANZARALI, 
MÜSTAKİL, BAHÇELİ, 

KULLANIMA HAZIR, UYGUN 
FİYATLA SAHİBİNDEN 

SATILIK VİLLA

Müracaat Tel: 
0542 312 74 72

ELEMftHiaR ARANIYOR
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

m mim
KAYIKHANE MEVKİİ 
KAYIKHANE SİTESİ

C BLOK KAT 5 
3+1 BAKIMLI VE DENİZ 
MANZARALI DAİRE İLE 

MANASTIR MEVKİİ İLKNUR 
YAPI KOOPERATİFİ F BLOK 

3+1 BAKIMLI DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR

0532 231 94 74

ELEMAN ARANIYOR
ZEYTİN İŞLETMESİNDE 

ÇALIŞACAK
DENEYİMLİ BAY 

ELEMAN ARANIYOR 
Serviş+Yemek+Dolgun

Ücret ve SSK
Müracaat Tel 

0 532154 02 84

ELEMAN
TURŞU VE ZEYTİN 

SEKTÖRÜNDE 
ÇALIŞACAK DENEYİMLİ 

GIDA MÜHENDİSİ VE 
GIDA TEKNİKERLERİ 

ve ZEYTİN ÜRETİM İŞİNDE 
ÇALIŞACAK TECRÜBELİ

BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur.

GÜNGÖR ZEYTİNCİLİK
Tel: 51414 53

514 88 97

ELEMAN ARANIYOR
FİRMAMIZDA 

900 TL MAAŞ + SİGORTA 
İLE ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ 
GARSON ARANIYOR 

GÖLYAKA ET MANGAL 
İZNİK YOLU ÜZERİ

Müracaat Tel 
587 70 82 

O 535 717 14 25

ELEMAN ARANIYOR
GEMLİK’TE İKAMET 

EDEN 
EHLİYETLİ LODER VE 

EKSKAVATÖR 
OPERATÖRÜ 

ALINACAKTIR

Müracaat Tel 
05322758807
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IMMM!
Maliye, Gelir 
Vergisi'nde tahsilatı 
artırmanın hesabını 
yapıyor.
Bakanlık kayıt dışı 
ile mücadele kap
samında iki ve daha 
fazla yerden ücret 
alanları incelemeye 
aldı. Ayrıca özel 
sektörde çalışan
ların neredeyse 
yüzde 50’ye 
yakınının asgari 
ücret üzerinden 
gösterilmesi de 
Maliye'nin yakın 
takibine girdi. 
Habere göre, Gelir 
Vergisi Kanunu'nun 
yeniden yazımına 
ilişkin çalışmalar 
devam ederken, 
Maliye tahsilatı artır
manın hesabını 
yapıyor. Gelir İdare
si Başkanlığı (GİB) 
maaşların asgari 
ücret üzerinden 
gösterilmesinin yanı 
sıra ikinci maaşa 
yönelik kapsamlı 
inceleme başlatıyor, 
ücretli kesimden 
beyanname sınırının 
üzerine çıkan ikinci 
gelirin vergisi talep 
edilecek. Çok sayıda 
meslek grubunda 
çalışanların iki farklı 
yerden ücret aldığı
na dikkat çeken 
Maliye kaynakları, 
beyanname verilip 
verilmediğinin kon
trol edileceğini 
bildirdi. 2011 yılında 
başka bir işveren
den elde ettiği brüt 
gelir 23 bin liranın 
üzerine çıkanların 
beyanname vermesi 
gerekiyor.
Beyanname vermesi 

gerektiği halde 
Maliye'ye uğra
mayan ücretli kes
imden tespit edilme
si halinde hem elde 
ettiği gelirin vergisi 
istenecek hem de 
beyanname ver
mediği için cezai 
yaptırım uygu
lanacak. İdarenin 
veri ambarında 
finans ve PTT gibi 
farklı kurumlardan 
edinilen bilgilerin 
yer aldığına dikkat 
çeken üst düzey bir 
bakanlık yetkilisi, 
"Çok sayıda kişi bir
den fazla işveren
den ücret alıyor. 
Ancak bunlar her
hangi bir şekilde 
elde ettiği gelirin 
vergisini ödemeye 
yanaşmıyor. İki 
hatta üç yerden 
ücret elde edenlere 
ilişkin bilgiler veri 
ambarında yer ah 
yor. Beyanname ver
memekte ısrar eden
lerin kapısını çala
cağız." dedi.
Birden fazla işveren
den ücret alan ve 
birden sonraki işv
erenden aldıkları 
ücretlerin toplamı 
Gelir Vergisi 
Kanunu'nda yazılı 
tarifenin ikinci 
gelir diliminde yer 
alan tutarı (2011 yılı 
için bu tutar 23.000 
TL) aşmayan 
mükelleflerin, 
tamamı kesinti 
yoluyla 
vergilendirilmiş 
ücretleri yıllık 
beyanname ile 
beyan edilmeyecek. 
Ancak, birden 

sonraki işverenden 
alınan ücretlerin 
toplamı 23 bin lirayı 
aşması durumunda, 
ücretlerin tamamı 
(ilk işverenden alı
nan ücret de dâhil 
olmak üzere) yıllık 
beyannameye dâhil 
edilecek. Birden 
fazla işverenden 
ücret alınması 
halinde, birinci 
işverenden alınan 
ücretin hangisi ola
cağı ücretli tarafın
dan serbestçe 
belirlenecek. 
Gelir Vergisi 
Kanunu'na göre 
gelir, bir gerçek 
kişinin bir takvim 
yılı içerisinde elde 
ettiği kazanç ve irat
larının safi tutarı. 
Memurlar dahil 
olmak üzere, kamu 
ve özel sektör 
ayrımı yapılmaksızın 
çalışanların 
tamamının gelirleri 
Gelir Vergisi'ne tabi. 
Gelir Vergisi 
Kanunu uyarınca 
ücret gelirlerinin 
vergilendirilmesinde 
artan oranlı vergi 
tarifesi uygulanıyor, 
ücret gelirlerinin 
vergilendirilmesinde 
, 10 bin liraya kadar 
yüzde 15, 25 bin 
liranın 10 bin lirası 
için bin 500 lira, 
fazlası için yüzde 
20, 88 bin liranın 25 
bin lirası için 4 bin 
500 lira, fazlası için 
yüzde 27, 88 bin 
liradan fazlasının 88 
bin lirası için 21 bin 
510 lira, fazlası için 
yüzde 35 vergi 
alınıyor.

Cep, internet ve 
sabitte fesih ücreti 
alınmayacak 
BTK kararı uyarınca 
operatörler; feshi 
sırasında aboneler
den alınan 5 ile 8 
lira arasındaki 
“fesih ücreti”ni 
talep edemeyecek 
Habere göre, Bilgi 
Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu 
(BTK), elektronik 
haberleşme alanın
da abonelerin 
şikâyetlerine konu 
olan fesih işlem
lerinden ücret alın
ması uygulamasına 
neşter attı.
BTK karan uyarınca 
operatörler; sabit ya 
da mobil telefonlar 
ile internet hizmet
lerinin feshi sırasın
da abonelerden 5 ile 
8 lira arasında alı
nan “fesih ücreti” 
talep edemeyecek.

Sayaç bedeline son!
Elektrik dağıtım sis
temine yeni bağla 
nacak olan müş
terinin sayacının 
temini ve montajı 31 
Aralık 2013'ten 
sonra dağıtım şir
keti tarafından 
yapılacak.
Yeni sayaçların te 
mini ve montajı 
sırasında dağıtım 
şirketi aboneden 
herhangi bir bedel 
istemeyecek, say
acın mülkiyeti de 
dağıtım şirketine ait 
olacak. Enerji

Aboneler, sabit ya 
da mobil telefon 
veya internet 
hizmetlerini kapat
tırmak istiyor. Bazı 
operatörler, fesih 
işlemi için aboneler
den belli bir bedel 
talep ediyor. 
BTK kararına göre 
işletmeciler, abone

Piyasası Düzenleme 
Kurumu'nun 
(EPDK), “Elektrik 
Piyasası Müşteri 
Hizmetleri 
Yönetmeliği'nde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmeliği”, Resmi 
Gazete'nin dünkü 
sayısında yayım
landı. Yönetmeliğin 
“tanımlar” başlıklı 
4'üncü maddesine 
“Devlet Sil işleri 
(DSİ), Otomatik 
Sayaç Okuma 
Sistemi (OSOS) ve 

lerden gelen fesih 
talebini, “fesih 
işlem ücreti” veya 
benzer bir ad altın
da herhangi bir 
ücret almaksızın 
yerine getirecek. 
Bu konuda 
abonelere güçlük 
çıkarılmayacak

Yeraltı Suyu 
Kullanma Belgesi” 
tanımları eklendi. 
Yönetmeliğin “sis
teme bağlantı yapıl
ması” başlıklı 7’inci 
maddesine eklenen 
fıkraya göre, 
dağıtım sistemine 
yeni bağlanacak 
müşterinin say
acının temini ve 
montajı, 31 Aralık 
2013 tarihinden 
itibaren ilgili dağıtım 
lisansı sahibi tüzel 
kişi tarafından 
yapılacak.

E 
M 
1 
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
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 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER

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

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

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

OTOBÜS
r An

1

1 J

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Ssğ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5^4 30 88

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

GemlikKHrfez
^W4CIU«’I<|4LK OÖHLÛK SİYASİ GAZETESİ -

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI: 4371 

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)

İUIİIHIİIIİÜ
VENÜS SİNEMASI 

DABBE;BIR CİN 
VAKASI: 11:30- 

14:00-16:30-20:30... 
KARA ŞÖVALYE
YÜKSELİYOR: 

11:30-14:15-16:30- 
20:30...

REZERVASYON 513 33 21 
CIUŞAVM TUTKU 

SUPERTURK: 
13.30-15.30-17.30 

19.30-21.30
SEN KİMSİN: 12.00- 

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

Rez. Tel: 51415 00
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B, te Miıı liteiftiııi
Yönetmelikteki 
eğitim araçları 
arasına okullarda 
okutulacak elektron
ik ortamdaki eğitim 
materyali eklendi. 
Zenginleştirilmiş 
kitaplarda (z-Kitap) 
aranacak nitelik
lerde belirlendi. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın ders 
kitapları ile eğitim 
araçlarının belirlen
mesini düzenleyen 
yönetmelik yeniledi. 
MEB'in "Milli Eğitim 
Bakanlığı Ders 
Kitapları ve Eğitim 
Araçları Yönetme 
liği" yenilenerek 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı.
Yönetmelik, Bakan 
lığa bağlı örgün ve 
yaygın eğitim 
kurumlarında okutu
lacak ders kitabı, 
öğrenci çalışma 
kitabı, öğretmen 
kılavuz kitapları ile 
Bakanlıkça hazır
lanacak, satın alı
nacak veya hibe

yoluyla sağlanacak 
diğer eğitim araç- 
gereçlerinin Türk 
milli eğitiminin 
genel amaç ve te 
mel ilkelerine uygun 
olarak niteliklerinin 
belirlenmesi, hazır
lanması ve incelen
mesini düzenliyor. 
Yeni yönetmeliğe 
göre eğitim aracı, 
örgün ve yaygın 
eğitim kurulularında 
kullanılacak ders 
kitabı, öğrenci çalış
ma kitabı, öğretmen 
kılavuz kitabı ile 
öğretmen ve öğren
cilere kaynak ve 
yardımcı olacak 
basılı ve elektronik 
ortamdaki eğitim 

materyalini ve milli 
eğitimin genel 
amaçlarının gerçek
leşmesine yararlı 
olacak diğer eserleri 
kapsıyor.
Değişiklik yapılan 
yayınevlerinde 
aranacak kriterlere 
göre ise yayınevler- 
ince yapılan başvu
ruda verilen herhan
gi bir belgenin veya 
yazılı beyanın 
gerçek dışı olduğu
nun idari veya adli 
makamlarca tespit 
edilmesi halinde 
belgenin veya 
beyanın yer aldığı 
taslak ders kitabı, 
inceleme işlemi dur
durularak 

yayınevine iade 
edilecek. Söz 
konusu tespit kabul 
edilmiş ders kitabı
na ait ise Talim ve 
Terbiye Kurulu 
kararı iptal edilecek. 
Bu durumda 1 yıl 
süreyle yayınevinin 
yeni başvurusu 
kabul edilmeyecek. 
Ders kitapları; 
Anayasa ve kanun
lara aykırı hususları, 
bilimsel hata içer
meyecek, temel 
insan hak ve özgür
lüklerini destekle 
yen ve her türlü 
ayrımcılığı reddeden 
bir yaklaşım suna 
cak, reklam niteliğin 
de öğeler içermeye
cek, eğitim ve öğre
tim programının 
amaçladığı kazanım
lar! kapsayacak, 
görsel tasarım ve 
içerik tasarımı, 
öğrenmeyi destekle 
yecek nitelikte ve 
öğrencilerin gelişim 
özelliklerini dikkate 
alarak yapılacak.

Es durumu' mağduru 
öğretmene müjde!

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın, 
kamu görevlisi 
olmaları nedeniyle 
ayrı ayrı illerde 
çalışan öğretmen
lerin eşleri ile 
buluşması için Milli 
Eğitim Bakanı Ömer 
Dinçer'e talimat 
yerdiği öğrenildi. 
Öğretmenlerin eş 
durumundan tayin 
talepleri, Milli 
Eğitim Bakanlığı'nın 
'il emri' uygula
masına son verme
si ve '4+4+4' eğitim 
sisteminden kay
naklı çok sayıda 
öğretmeni norm 
fazlası haline 

düşürünce tayin 
talepleri de askıya 
alındı. Başbakan 
Erdoğan'ın talimatı 
üzerine, Milli Eğitim 
Bakanlığı bir çalış
ma başlattı.
Bakanlık yapacağı 
yeni çalışmayla 
ilgili öncelikle 
norm kadro açığı 
olan okulların hari
tasını güncelleye- 
cek. Bu harita 
üzerinden yeni bir 
özür grubu ata
masının da ya pıl- 
ması bekleniyor. 
Bakanlığın yürüt
tüğü çalışma yak
laşık 9 bin öğret
meni ilgilendiriyor.
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Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır

Aykent ile hedeflerinize doğru

ve çözer, planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular,
evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır,
süreç odaklıdır, paylaşımadır. Her zaman ve her konuda

özveri ile çalışır, vefakardır, dostlarını asla unutmaz,
sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, kararlı ve tutarlıdır,

kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır.
Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, engel

tanımaz, "BAŞARACAĞIM" der ve başarır.
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Gemlik Belediyesi 
tarafından kapalı 
bölümü yıkıldıktan 
sonra altı temizle
nen ve zemini ile 
yan duvarlarının 
yapımına başlanan 
Çarşı Deresi’nin 
kimin tarafından 
yapıldığını belirten 
bir tabelanın aşıl
maması dikkat 
çekiyor.
Haberi sayfa 2’de

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim

8.8OOTL
Ö.ÖOOTL 
&.8OOTL

ÜCRETE EĞİTİM-ÖĞRETİM, YEMEK, SERVİS w KOV DAHİLDİR

Gemlik Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: o 224 513 50 84 Gemlik

üç Günlük Tawuklu 
Pilavdan Yiyen 7 

Yaşındaki Batuhan Öldü 
Osmangazi’de bir sünnet düğü 
nünde dağıtılan ve buzdolabında 
3 gün bekletildikten sonra 
ısıtılan tavuklu pilavı yiyerek 
zehirlendiği ileri edilen Batuhan 
Tufan (7) hayatını kaybetti. 3’de

fllkıs; "Kardeş şehir 
ilişkisi toplumsal barış 
ve kardeşliği geliştirir”
Gemlik Belediye 
Meclisi AKP’li üyesi 
Turan Alkış, Arnavut 
luk’un Kuruje ilçesi 
ile kardeş şehir kurul 
ması için Arnavut 
luk’a gitti, gördü ve 
geldi. Alkış ile kardeş 
şehirler konusunu 
konuştuk bu röpor 
tajda... Sayfa 4'de

Düşüngü
Mustafa Emre ÖZGEN “Başlangıç 

adlı yazısıyla 5. sayfamızda

Giıı Bakış

Çarşı Deresi inşatı..
Dün öğle saatlerinde Çarşı Deresi’n 

deki inşaat çalışmaları izlemeye git
tim.

Öğle sıcağında derenin dolgu işi 
eski köprü dibine kadar gelmiş.

Ama, yine de çıkan kokudan durula
cak gibi değil.

Yaklaşık bir aydır çevredeki esnaf 
bu kokuyu çekmek zorunda kaldı.

İstiklal Caddesi’nden 10 metre 
ilerisinde demir filizlerini kesen bir 
işçiyle karşılaştım.
Anlaşılan yapılan demirler uzun 

tutulmuş, şimdi ise uzun bölüm tek 
tek kesiliyor.

Güzel değil mi? Devamı syf 4'de

Bursa’da, okullarda 
eskiyen sıralar 
mahkumlar tarafın
dan yenilenecek. 
Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü Donatım 
ve Bütçeden 
Sorumlu Şube 
Müdürü Osman 
Bat, Orhangazi İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nü 
ziyaret etti.
Milli Eğitim Müdürü 
Necmettin Şahin ile 
görüşen Bat, 
Orhangazi'deki kul
lanılmayan sıraların 
yeniden eğitime 
kazandırılacağını

açıkladı.
Bat, Orhangazi'deki 
okullarda yıprandığı 
için artık kullanıl
maz hale gelmiş 
sıraların toplanaca 
ğını söyledi.
Sıraların Bursa böl

gesindeki diğer 
okullardakilerle 
beraber Gemlik 
Cezaevi'ne gönde 
rileceğini ifade 
eden Osman Bat, 
burada mahkumlar 
tarafından onarılıp

yenilenecek 
sıraların yeniden 
eğitime kazandırıla
cağını bildirdi. 
Bat, modası geçen 
malzemeleri 
değiştirmek yerine, 
yenileyip tekrar 
kullanmanın ülke 
ekonomisi adına 
daha faydalı ola
cağını kaydetti. Bat, 
sıraların yenilen
mesi işinin Gemlik 
Cezaevi'ne ver
ildiğini ve bura dan 
yenilenmiş ola rak 
çıkanların ihti yaç 
olan okullarda kul
lanılacağını belirtti

http://www.aykentUkogretim.kl2.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


14 Eylül 2012 Cuma
Sayfa 2Gemlik KMrfez

MB

Gemlik Belediyesi 
tarafından kapalı 
bölümü yıkıldıktan 
sonra altı temizle
nen ve zemini ile 
yan duvarlarının 
yapımına başlanan 
Çarşı Deresi’nin 
kimin tarafından 
yapıldığını belirten 
bir tabelanın aşılma
ması dikkat çekiyor. 
Kamu ve özel sektör 
tarafından yapılan 
her tür yapının 
inşaatına başlan
madan önce yük
lenici firma adı, 
maliyeti, mimarı, 
inşaatın başlama ve 
bitiş tarihini yazan 
tabelanın inşaat 
önüne asılması 
yasal zorunluk 
olduğu halde, Çarşı 
Deresi inşaatına 
başlayalı bir ay 
olmasına karşın bu 
tabelanın aşılmadığı 
görülüyor.
Çarşı Deresi’nin 
birinci bölüm inşaatı 
yapılmadan önce 
yüklenici firma 
tarafından yapılacak 
projenin taslak 
fotoğrafı ve inşaatla 
ilgili bilgiler dere 
girişine asılmıştı. 
Büyükşehir

siırtolcraas
Gemlik Belediye Başkanvekili Refik 
Yılmaz, erken genel yerel seçim bek
lentilerinin arttığı bu dönemde kaçak 
yapı tavizi koparmaya çalışanlara 
izin vermeyeceklerini belirtti.

Belediyesi tarafın
dan yaatırılacağı 
yapılan basın 
toplantısı ile 
kamuoyuna duyuru
lan Çarşı Deresi 
ikinci etap inşaatının 
Büyükşehir Fen 
İşleri Ekipleri, 
tarafından mı, yoksa 
yüklenici bir firma 
tarafından mı
yapıldığı bilinmiyor. 
DEMİRLER 
KESİLİYOR 
Çarşı Deresi yan 
beton duvarlarının 
kalıplarının hazırlan
ması sırasında 
beton içinde kalacak 
olan demirlerin yan
lış projelendirilmesi 
nedeniyle, bir 
bölümü yaklaşık 25 
santimetre uzun
luğunda çalışan 
işçiler tarafından 
kesilirken, beton 
dökümü tamam
lanan ve kalıpları 
çıkarılan yan duvar
larda bırakılan su 
gideri tahliye 
boşluklarının hatalı 
yapılması nedeniyle 
kapatılacağı 
öğrenildi.
Çarşı Deresi’nin 2. 
etapının nasıl ola
cağının bilinmemesi 
yakınmalara neden 
oluyor. Projenin 
inşaat civarına asıl
ması isteniyor.

ELEMAN
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

KAYNAKTAN VE MEKANİKTEN ANLAYAN 
EN AZ 2 YIL TECRÜBELİ 

GEMLİKTE İKAMET EDEN 
BAKIM ELEMANI ARANIYOR.

RAŞVURULAR ŞAHSEN 
İŞ YERİMİZE YAPILACAKTIR.

EFENDİOGLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek, 

Orhangazi-BURSA 
TEL: 0-224-586 00 05/06/08/00/10 

FAK: 0-224-586 00 07

“Belediyemizin 
tüm birimleri ile 
daha etkin bir mü 
cadele başlatı 
yoruz” diye 
konuşan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, “Gemlik’te 
Kaçak Yapılara 
Sıfır Tolerans” 
dedi.
Sabah erken 
saatlerden itibaren 
Kumsaz 
Mevkiindeki tüm 
sokakları gezerek 
incelemelerde 
bulunan Belediye 
Başkan vekili Refik 
Yılmaz, daha önce
den yıkılan, encü
men tarafindan 
yıkım kararı alınan, 
uyarısı yapılan, 
mühürlenen bina, 
baraka ve dükkân
ların yanı sıra, 
balkon, bahçe, 
merdiven ve 
genişletme çalış
ması yapılan, 
konteyner konul
mak suretiyle tarım 
arazisi olarak 
geçen bölgede 
işgal yapan ve eve 
dönüştürülen 
binalarda notlar ve 
tutanaklar tuttu. 
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürü 
Halit Seymen ve 
Zabıta ekipleriyle 
birlikte, Fen İşleri 
ve İmar İşleri 
Müdürlüğü amir
lerinin de katıldığı 
operasyon Kumsaz 
bölgesinin 
tamamını kapsadı. 
Bölgedeki 220 
sokağın tamamını

dolaşan Beiediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, seçim 
sürecinde bekle
nen ve ahşılageldik 
bir uygulama olan 
kaçak yapı beklen
tilerine asla izin 
vermeyeceklerini 
söyledi.
Kaçak yapılara göz 
yumuluyor suçla
ması ve yargıla
masına sebebiyet 
vermeyeceklerini 
vurgulayan 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Zabıta 
ekipleri başta 
olmak üzere tüm 
daire müdür ve 
amirlerini de 
uyararak, “Siyasi 
birileri veya 
belediye meclis 
üyeleri dahi kaçak 
yapı konusunda 
müsamaha iste
meyecektir.
Ancak böyle bir 
şey olsa bile 
kabul edilmeyecek
tir. Popülist 
politikalara gerek 
yok. Gemlik’te, 
Kumsaz 
Bölgesinde ve köy
lerimizde kaçak 
yapılarla mücadele 
artarak sürecektir” 
dedi.
Denetim ve yıkım
ların artarak süre
ceğini bir kez daha 
yineleyen Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, “Gemlik’te 
kaçak yapıya sıfır 
tolerans tanıyoruz” 
diye konuştu.
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Uc Günlük Tauuklu Pilavdan 
yiyen 1 Yaşındaki Batuhan Öldü İhsan BÖLÜK

posta@ihsanboluk.com.tr

Bursa'nın 
Osmangazi 
ilçesinde bir sünnet 
düğününde dağıtılan 
ve buzdolabında 3 
gün bekletildikten 
sonra ısıtılan tavuk
tu pilavı yiyerek 
zehirlendiği ileri 
edilen Batuhan 
Tufan (7) hayatını 
kaybetti. 
Geçtiğimiz Pazar 
günü Bağlı köyünde 
sünnet düğünü 
merasiminde dav
etlilere tavuklu pilav 
ikram edildi. Düğün 
sahibi, kalan tavuklu 
pilavı komşularına

Swlı, Simli Ma i tisi Mrtı
Bursa'nın Nilüfer 
ilçesinde, beyzbol 
sopası ve süpürge 
sapının kullanıldığı 
kavgada 3 kişi yara
landı. Olaya müda
hale eden polis, bir 
adet ruhsatsız 
tabancaya el koydu. 
İhsaniye 
Mahallesi'nde mey
dana gelen olayda 
A.G.A., K.A. ve 
Y.E.K. arasında bilin
meyen sebepten 
kavga çıktı. Kavgaya 
karışan 3 kişi, birbir
lerini darp etmeleri

50 metreden ölüme atladı
Bursa'da iki çocuğu
nun eşi ve kayın
pederi tarafından 
gösterilmediğini 
iddia eden 35 yaşın
daki H.D. kendisini 
ikna etmek isteyen 
polislerin uyarılarına 
rağmen 50 metre 
yüksekliğindeki baz 
istasyonu direğin
den kendisini 
aşağıya bırakarak 
yaşamına son verdi. 
Olay, Merkez Nilüfer 
İlçesi Odunluk 
Mahallesi yakınların
da meydana geldi. 
39 yaşındaki H.D 
isimli bir kişi, akşam 
saat 19.00 sularında 
arkadaşlarıyla alkol 

dağıttı. Düğün 
sahipleri, tavuklu 
pilavdan Ali ve 
Emine Tufan çiftine 
de verdi. Tufan çif
tinin 7 yaşındaki 
Batuhan, düğünden 
üç gün sonra buz
dolabından 
çıkartılarak ısıtılan 
tavuklu pilavı yedi. 
Bir süre sonra 
rahatsızlanan 
Batuhan, istifra 
edince rahatladı. 
Batuhan Tufan iddi
aya göre önemli bir 
durumu olmadığı 
düşünülerek hastan 
eye götürülmedi.

sonucu yaralandı. 
Olaya el koyan 
Bursa Emniyet

Müdürlüğü ekipleri 
bir adet ruhsatsız 
tabanca ile taban

almaya başladı. 
Daha sonra 
arkadaşlarının 
yanından ayrılan 
ğenç adam, saat 
20.30 sularında 
baz istasyonlarının 
bulunduğu direğe 
tırmandı.
Genç adamı direğin 
üzerinde gören 
özel güvenlik 
görevlileri hemen 
polis, ambulans ve 
itfaiye ekiplerine 
haber verdi.
Olay yerine gelen 
ekipler H.D'yi ikna 
çabalarına başladı. 
Öte yandan, itfaiye 
ekipleri olay yerinde 
güvenlik önlemlerini

Dün sabah anne 
Emine Tufan 
uyandırmak için 
odasına girdiğinde 
minik Batuhan'ın 
cansız bedeni ile 
karşılaştı. 
Baba Ali ve kızının 
ise tavuklu pilavdan 
yemedikleri öğrenil
di. Öte yandan 
düğünün ertesi 
günü dağıtılan aynı 
tavuklu pilavdan 
yiyen 12'si kadın 23 
kişinin de hastanelik 
olduğu ortaya çıktı. 
Cumhuriyet 
savcılığı, zehirlenme 
olayı ile ilgili 

aldı. H.D'nin 
ayrıldığı eşinden 
olan 2 çocuğunu 
göremediği ve 
kendisine göster
medikleri ileri 
sürülürken, yaklaşık 
bir saat süren ikna 
çabaları sonuçsuz 
kaldı. Polis ekipleri 
son çare olarak 
genç adamı çocuk
larını getirmeye git
tiği sırada, H.D ken
disini aşağı ata
cağını söyledi. 
Son sigarasını da 
direğin üzerinde 
yakan genç adam 
çakmak ve cüz
danını yere attıktan 
hemen sonra itfaiye 

soruşturma başlattı. 
Bir hafta sonra 8 
yaşına girecek olan 
Batuhan'ın cenazesi, 
kesin ölüm 
sebebinin tespiti 
için Adli Tıp 
Kurumu'na 
kaldırıldı. Oğlunun 
cenazesini almak 
için Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na gelen 
acılı anne, "Sünnet 
düğünü vardı. 
Düğün sahiplerinin 
ikram ettiği yemeği 
yedik. Ben kurtul
dum, ama çocuğu
mu kurtaramadık." 
dedi.

caya ait 6 adet dolu 
fişek, beyzbol 
sopası tabir edilen 
sopa, bir adet 115 
santimetre uzun
luğunda plastik 
askılı süpürge, bir 
adet eğik vaziyette 
110 santimetre 
uzunluğunda 
süpürge demiri ele 
geçirdi.
Yaralıların sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenilirken 
olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

ekiplerinin kurduğu 
kurtarma yatağının 
tam ters yönüne 
doğru gitmeye 
başladı.
Baz istasyonu 
direğinin arka 
tarafından kendini 
aşağı bırakan genç 
adam ağır şekilde 
yaralandı. Olay 
yerinde bulunan 
ambulansla ilk 
müdahalesi yapılan 
H.D, Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldığı sırada 
ambulans içerisinde 
hayatını kaybetti. 
Polis olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı

Kadın olmadan asla!
Girişimcilik, ülkemizde olması gereken 

düzeyde değil. Bazı toplumlar bu konuda 
yüksek başarı gösterirken, biz hala yaş 
olarak yolun yarısına gelmiş insanlara 
girişimciliği öğretmeye çalışıyoruz. Oysa 
girişimcilik, doğrudan toplumsal kültürle 
ilintili.. Türk insanının girişimciliğini 
körelten önemli sebepler, hepimiz bili 
yoruz ki toplumsal kültürden kaynaklan
makta..

Ne dedi büyüklerimiz bize:
“Aman yavrum başımıza icat çıkar

mayın!”
“Eski köye yeni adet getirmeyin!”
Hele kadınların, erkek egemen toplum

sal kültürün dayattığı “karnından sıpayı, 
sırtından sopayı eksik etmeyeceksin” 
felsefesiyle ekonomik ve sosyal yaşam
dan uzaklaştırılması, çocuk ve gençlere 
“Sen bilmezsin, beceremezsin, cahilsin!” 
yaklaşımı, 21. yüzyılda insanına girişimci
lik dersi veren bizleri gülünç duruma 
düşürüyor.

Gülünç duruma düşüyoruz diye girişim
ciliği teşvik etmekten, insanımızı eğit
mekten geri durmayacağız elbette..

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) bünyesindeki Kadın Girişimciler 
Kurulu, bu konuda politikalar geliştiriyor, 
kadın girişimcilere eğitim veriyor, kapa
sitelerini geliştirmelerini ve fikirlerini 
yaşama geçirmelerini destekliyor.

TOBB’un bu yöndeki çalışması ticaret 
ve sanayi odaları aracılığıyla tüm ülkeye 
yaygınlaştırılmış durumda..* * *

Örneğin Bursa AB Bilgi Merkezi tarafın
dan, Avrupa Birliği Bakanlığı, Bursa 
Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon 
Merkezi ve Bursa Kadın Girişimciler 
Kurulu işbirliği ile Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası’nda (BTSO) “Kadın 
Girişimcilerde AB Algısı ve Kadın 
Girişimciliğinin Önündeki Engeller” semi
neri düzenleniyor.

BTSO Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanı Emine Örnek “Türkiye’de kadın 
girişimciliği”;

Garanti Bankası Yılın Kadın Girişimcisi 
Ödülü sahibi ve Bursa Kadın Girişimciler 
Kurulu Üyesi Nurcan Özdemir “Kadın gir
işimciliğinin önündeki engeller ve başarılı 
kadın girişimci örneği”;

Yine kurul üyelerinden Serap Sayar 
“Kadın girişimciliğinin desteklenmesi”;

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri 
Derneği Kurucu Başkanı Selma 
Çetinkaya Türker “Kadın istihdamı ve 
kadın girişimciliği”;

Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama 
Başkanlığı AB İşleri Uzman Yardımcısı 
Sinem Içöz de “Kadın dernekleri ve kadın 
girişimcilere yönelik AB mali destekleri” 
konusunda katılımcıları bilgilendirecek.* * *

Zaten girişimci olan kadınların kendi 
tecrübelerini birbirlerine aktarmaları, 
mevcut potansiyeli geliştirmeye yarar. 
Ancak girişimci sayısının artırılması, 
özellikle de kadın girişimcilerin önündeki 
engellerin kaldırılması, kadının 
statüsünün yükseltilmesiyle mümkün..

Bunun için de “eğitim şart!”

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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ftlkış/ Karıles şehir ilişkisi toplumsal 
karış ve kardeşliği gelisilrif

Gemlik Belediye Meclisi AKP’li üyesi Turan Alkış, Arnavutluk’un Kuruje ilçesi 
ile kardeş şehir kurulması için Arnavutluk’a gitti, gördü ve geldi. Alkış ile 
kardeş şehirler konusunu konuştuk bu röportajda...

Çarşı Deresi inşaatı..
Öğrendiğime göre, birinci bölümdeki gibi, yan 

duvarların taş duvar olarak yapılması düşünülmüş, 
ancak sonra bazı uyarılar sonunda ikinci bölümü 
beton perde duvarla kapatılmasına karar verilmiş.

Çevrede dolaşırken, işyerini kapatan İnşaat 
Mühendisi Nusret Mutman ile karşılaştım.

Nusret Mutman hem müteahhit, hem de inşaat 
mühendisi..

Yani inşaatçılıktan anlayan biri..
Mahkemelerde de bilirkişilik yapıyor.
Bana kalıpları sökülen perde betonları gösterdi.
“Bak ağabey, bu duvarların üzerinde yüzlerce 

yağmur gideri için boşlukları bırakıldı.
Yapılan inşaat dere yatağının taşmasını önle

mek için yapılıyor.
Bu derede su akmaya başlayınca, dışarıdan de 

reye değil, dereden dışarıya sular akacak.
Defalarca ilgilileri uyardım. Belediye Fen İşleri 

Müdürü’ne kadar.
Büyükşehir inşaatı yapıyor bizimle ilgisi yok 

dendi. Büyükşehir Belediyesi’ni aradım.
Sonunda bizim ara beton dökümünde hataları 

anladılar ve delikleri yapmıyorlar.
Şimdi bırakılan delikler kapatılacak." dedi.
Yapılan işi güzel de bu işi kimin yaptığı belli 

değil.
Konuyla ilgili yaptığım haberde de belirttiğim 

gibi, Çarşı Deresi’nin birinci bölümü projelendirilip 
ihale edildi ve ihaleyi alan yüklenici firma, yapacağı 
işin görüntüsünü, ne zaman tamamlanacağını, 
mimarını, inşaat sorumlusunu, ederi belirten koca
man bir tabela astılar.

Çarşı Deresi inşaatını merak eden herkes soru 
yor, buraya ne yapılıyor diye?

Bilen yok.
Bilen kendileri..
Her zamanki gibi Gemlik’e tepeden bakış...
Biz yapalım, bitince görürsünüz anlayışı.
Meydan Projesinin bir görüntüsü Meydana hala 

asılmadı.
Meydana asılı olan, Dörtyol yaya üst geçidi 

inşaatı.
İmara Yasası’ha göre, inşaat yapımlarında 

ı yukarıda belirttiğim bilgilerin mutlaka bir tabela ile 
duyurulması zorunlu.

Ama bunu resmi kurum yapmazsa, vatandaş ne 
| yapsın.

Yapmayan bir de belediyeyse, söylenecek söz 
bulamıyorum.

“Ele verir talkını, kendileri yutarlar salkımı” diye 
bir atasözümüz var.

Bu yapım bana bu ata sözünü anımsattı.
Dere yanında Bayraktar Apartmanı ile Batum İş 

Merkezi ile küçük işyerlerinin kamulaştırılarak yıkıl
ması konu ay başında meclise geldi. Başkanvekili 
Yılmaz, yapımı tamamlanan Derenin sağındaki 
yolun, İstiklal Caddesiyle bağlamayı düşündükleri
ni, kendisinin de mülkü olan Batum Handaki işye 
rinin bulunmasına karşın, bu yolun açılması için 
kamulaştırılmasını istediğini söyledi.

Konu Komisyona havale edildi.
Bu istimlak yapılırsa, Gürle Han ve Şirin Plaza 

nın da kamulaştırması gündeme gelmez mi?
Bence gelmeli.
Bir iş bütün olarak ele alınmalı, kafalar estikçe 

Meydan projesine eklenti yapılmamalı.

Ropörtaj: Kadri GÜLER

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin 5 Eylül 
günlü toplantısında 
Gemlik ile kardeş 
şehir olmak isteyen 
Arnavutluk’un 
Kuruje ilçesi ile ilgili 
olarak Gemlik 
Belediyesi adına bu 
kente giden AKP’li 
Belediye Meclis 
üyesi Turan Alkış, 
meclise bilgi verdi. 
Gemlik’in 
Romanya’nın 
Navodarı, ABD’nin 
Lauderhill ve 
Yunanistan’ın Kios 
şehirleriyle bağ 
olduğu biliniyor. 
Bunun yanında yurt 
içinde de Giresun, 
Artvin ve Tunceli 
illeri ile kardeşlik 

f karşılıklı gidip 
karşılıklı gidip 
gelmeler yaşanmıştı. 
Gezi dönüşü görüş 
tüğümüz Turan 
Alkış’a kardeş şehir 
kav ramı ile ilgili dü 
şüncelerini sordum.

KADRİ GÜLER : 
“Sayın Alkış, sizce 
kardeş şehir nedir, 
yasal bir dayanağı 
var mıdır?”

TURAN ALKIŞ : 
“Kardeş şehir 
kavramı coğrafi 
olarak uzak yerleşim 
alanlarının kültürel 
ve ticari alışveriş 
amacıyla oluşturduk
ları birlikteliktir.
Bu birliktelik, sosyo 
ekonomik gelişimi 
yükseltmek amacıyla 
proje ve programlar 
yürüten iki beledi 
yenin ortak uygula
malarıdır.
Kardeş şehir 
kavramı 1950’1i yıl
larda ABD şehirleri 
ile dünyanın geri 
kalmış ülkeleri 
arasında barış ve 
birbirini anlamanın 
geliştirilmesi ama 
cıyla ortaya çık
mıştır. Günümüzün 
sürekli değişen ve 
gelişen dünyasında, 
yerel yönetimler 
aracılığıyla toplumlar

arasında barış ve 
kardeşliğin geliştin 
lerek, çevre kay
naklarını daha iyi 
kullanılması için 
yerel düzeyde işbir
liği yapmak, yerel 
yönetimler arasında 
bilgi ve deneyim 
paylaşımı sağlamak, 
bu ilişkilerin önemli 
unsurlarıdır. ”

KADRİ GÜLER : 
“Sayın Alkış, Gemlik 
Belediye Meclis 
üyelerinin kardeş 
şehir gezilerinden 
rahatsızlık duyanlar 
var. Bu gezileri 
sert eleştiriyorlar. Bu 
eleştirilerde haklılık 
payı var mı?”

TURAN ALKIŞ : 
“2000 yılında 
başlatılan Köstence 
iline bağlı Navodarı 
İlçesi ile olan 
kardeşliğimizi bu 
çerçevede algıla- 
mayanlar var. 
Köstence, Dobruca 
Bölgesi’nde Karade 
niz’in en büyük 
liman kentidir. 
Burada önemli oran
da müslüman azınlık 
Tatar Türkleri yaşa
maktadır.
Bunlar Türkçe 
konuşmaktalar. 
Köstence 120 bin yıl
lık poleotik dönem
den kalma tarihi bir 
şehirdir. 14. yüzyılda 
OsmanlI buralarda 
etkisini göstermeye 
başlamıştır.
Romanya, 15. yüzyı 
la kadar OsmanlI 
İm para torluğuna 
bağlı kalmıştır.
Buraları gezdiğimiz 

de çok fazla OsmanlI 
eserlerini görebiliriz. 
Köstence’deki, Tarih 
ve Arkeoloji Müzesi 
ziyaretini bir haftada 
bitiremezsiniz. Tam 
bir insanlık tarihinin 
ziyafeti.
Galyalılar, Romalılar, 
Osmanh eserleri ve 
dönemini ve kimlere 
ait oldukları bilinme 
yen muazzam bir 
kültür mirası.
Navodarı de buraya 
20 dakikalık 
mesafede, muhte 
şem bir turizm ilçesi. 
Bunları anlatmak 
zorunda kaldığım 
için özür dilerim.
Maksat, Navodan’nın 
tarihteki yerinin tes
hiridir. Çünkü bu bil
giden eksik insan
larımız var.
Onlar, oyalı bir turis
tik gezi olarak algılı 
yorlar.”

KADRİ GÜLER: 
“Romanya Navodarı 
kenti ile kardeş şehir 
ilişkilerinden ne gibi 
yararlar sağlandı?”

TURAN ALKIŞ : 
“Kadri Bey, son yıl
larda Navodarı ve 
Mamia sahillerinde 
turizm tesislerinde 
hızlı bir artış gözlen
mektedir.
Gemlik olarak bu 
konuda ne kadar 
yetersiz olduğumuz 
ve turistik konakla
ma tesisleri açısın
dan eksiklerimiz 
malumdur.
Her ne kadar, Navo 
darı ile olan iki kent 
arasındaki dostlu 
ğun geçmişi 500 yıla

gitmektedir.
Bu ilişkinin beklenen 
verimi sağlaya
madığını beyan 
edenler, projelerini 
sunsunlar. Daha iyi 
olmasına katkı koy
sunlar. Mesela, ilk 
etapta Balkan ve 
Dobruca yöresi halk
larına yönelik bir tatil 
köyü pojesi hayata 
geçirilebilir.
Bu konuyu sulandır
mak ve hafife almak 
isteyenlere şunu 
demek isterim. 
Navodarı meclis 
üyesi İlyliye, her 
yönetimde Gemlik’e 
gelmiş ve Türkiye 
Cumhuriyeti hakkın
da bilgi sahibi 
olmuştur. O kadar ki, 
kendisi 2011 yılında 
bir kalp krizi geçir
miş hayati önem 
taşıyan kalp ameli 
yatını Türkiye de 
yaptırmayı tercih 
etmiştir.”

KADRİ GÜLER : 
“Kardeş şehir ilişki
lerinde kültürel 
bağlamda girişimler 
sürdürülürken, 
ekonomik alandaki 
ilişkiler sınırlı kaldı. 
Navodarililer bizden 
alımlarda bulun
malarına karşılık biz 
oralarda bir şey 
yapamadık bu konu
da ne dersiniz?”

TURAN ALKIŞ: 
“Kardeş şehir ilişkisi 
içerisinde, koordi
nasyon sağlanması 
ve çok taraflı ilişki
lerin verimli yürüme
si, tarafların istek ve 
arzularına bağlıdır. 
Ekonomik yönden 
gelişmemesi isteksiz 
liğin sonucudur.
Bu konuda istekli 
olmayanlar gölge 
etmesin yeter.
İki kent arasında 
kurulan dostluk ve 
kardeşlik 
köprüsünde katkısı 
olan, emeği geçen, 
Gemlikliyim diye
bilen herkesten 
Allah razı olsun.” 
Devamı Yarın
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Velibaba Kıraathanesinden 
9. tekerlekli saldalye MS 

hastası bir bayana verildi
Gemlikli İnşaat 
Mühendisi Faika 
Kurt’un satın alarak 
Velibaba 
Kıraathanesi’ne 
gönderdiği yeni bir 
tekerlekli sandalye 
bir engelliyi daha 
sevindirdi.
9. tekerlekli sandal 
yeyi muhtaç vatan
daşlara ulaştırdık
larını söyleyen Veli 
baba Kıraathanesi 
işleticileri, 
"Son sandalyemizi 
45 yaşında MS 
hastası olan bir 
bayan kardeşimize 
ulaştırması için 
Gemlik Toplum 
Sağlığı Merkezi’nde 
görevli Hasan 
Arkıl’a 
teslim ettik. 
Gemliklilerin 
desteği ile engelli

hasta vatandaşla 
rımıza desteğimizi 
sürdürmeyi devam 
ediyoruz.
Bizler, bu vatan
daşlarımıza yardım

görüyoruz.
Destekler geldikçe 
muhtaç olanalara 
yardımcı olmayı 
devam edeceğiz.” 
dediler.

KHŞ€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK - REKLAMCILIK

Kırpart A.Ş’ne Mekanik 
Bakımcılar Alınacaktır

Endüstri Meslek Lisesi mezunu 
Askerliğini yapmış 
35 yaşını aşmamış

Gemlik ya da Orhangazi’de 
ikamet edecek 

Bakımcılar alınacaktır. 
Adaylardaki Mekanik, hidrolik, 

pnömatik sistemler ile ilgili 
tecrübe tercih sebebi olacaktır. 
Başvurular şahsen yapılmalıdır

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

Hava 
sıcaklığı 
düşüyor 

Güneyden esen 
rüzgarların Afri 
ka'dan getirdiği 
kısa süreli sıcak 
havanın etkisiyle 
Güney Marmara'da 
termometreler, 
hafta sonunda 36 
dereceyi görecek. 
Bölgede üç gün 
bunaltıcı yaz 
sıcakları 
yaşanacak, ardın
dan ise lokal 
yağışlarla havalar 
serinleyecek. 
Meteorolojiden 
aldığı bilgiye göre, 
gelecek hafta 
başında etkili ola
cak lokal yağışlar 
öncesi güneyden 
esen rüzgarlar, 
Afrika üzerindeki 
sıcak havayı 
Türkiye'ye 
taşıyacak. 
Ege ve Marmara 
kıyılarında sıcak
lıklar yükselirken, 
Güney Marmara'da 
hafta sonu ter
mometreler, 36 
dereceyi görecek.

Kırpart A.Ş’ne 
Elektrik- Elektronik 

dalında Bakımcılar alınacak
Endüstri Meslek Lisesi mezunu 

Askerliğini yapmış 
35 yaşını aşmamış

Gemlik ya da Orhangazi’de 
ikamet edecek 

Bakımcılar alınacaktır. 
Adaylardaki Yüksek-Orta-Alçak 
gerilim Elektrik bilgisi ve/veya 
Elektronik sistemler ile ilgili 

tecrübe, tercih sebebi olacaktır 
Başvurular şahsen yapılmalıdır

Mustafa Emre ÖZGEN
me.ozgn@windowslive.com

Başlangıç...
Gemlik Körfez Gazetesi için ilk yazımı 

yazmaya başlamadan önce, iki insanın 
yüzü geldi gözlerimin önüne.

Daha doğrusu iki farklı aydınlığın 
parıltıları...

İlki uzun yıllar boyunca Cumhuriyet 
Gazetesi’nin başyazarlığını yapmış ve bu 
köklü gazetenin fikrî çizgisinin oluş
masında önemli bir etken olmuş olan 
İlhan Selçuk idi. İnternette küçük bir 
araştırma ile Selçuk’un Cumhuriyet 
Gazetesindeki ilk yazısını buldum.

Başlığı, Pencere. Şöyle diyor;
"Başlangıçta her şey kelam idi der, 

Mukaddes Kitaplardan birinin ilk cümle
si... Kelam... Yani söz.

Önce söz vardı. Evren, söz üstüne bina 
edildi. Her binada pencere vardır. 
Penceresiz bina, ya mezardır ya sığınak! 
İkisi de hayatın değil, ölümün komşusu.

Her insanın penceresi kendine benzer.
Bizim pencerelerimiz de kendimize ben
ziyordu, kafes kafes...

Atatürk ihtilali, aklın ışığına engel olan 
bu tahta perdeleri kaldırmıştır bizim 
penceremizden... Artık Atatürk, ihtilalinin 
ilkeleri çizmektedir bizim penceremizin 
çerçevesini...

Her insanın penceresi kendine benzer. 
Atatürkçülerin penceresindeki mimaride 
devrimlerin çizgileri vardır. Atatürk 
devrimlerinin Türkiye’ye açtığı pencerede 
ne ahşap ev pencerelerindeki kafesler, ne 
saray pencerelerindeki ağır perdeler, ne 
konak pencerelerindeki panjurlar, ne 
tapınak pencerelerindeki vitraylar 
vardır...
Atatürk’ün Türkiye’ye açtığı pencereden 

ışık düpedüz girer... Aklın ışığı!
Biz, devrimlerin açtığı pencereden aklın 

ışığı ile aydınlanarak, hane hana yaymak 
mücadelesindeyiz, kalemlerimizle.

Bir diğer üstad, bu mücadelesinde 
canını ortaya koymuştu, Mehmet Cengiz 
Göral idi...
0 da şöyle diyor Gemlik Körfez 

Gazetesi’ndeki ilk yazısında;
"Yazmak, fakat neyi? 0 kadar çok şey 

var ki yazılacak, ve onlar o kadar çok 
yazıldı ki bu güne değin.

İşte böylesine güç bir şeye başlamış 
olmanın bilincindeyim.

Sözün kısası, bu bilinçle başlıyorum ve 
böyle sürdüreceğim götürebileceğim 
yere değin.”

Ta ki, 3 Temmuz 1979’a kadar.
Şimdi ise, İlhan Selçuk’lardan, Uğur 

Mumcu’lardan, Cengiz Göral’lardan 
öğrendiklerimizi, Gemlik Körfez 
Gazetesi’nde icra edeceğiz. Bu köklü 
gazetede benim gibi genç bir yazara yer 
veren Kadri Güler’e teşekkürü bir borç 
bilirim. Başlıyoruz...

mailto:me.ozgn@windowslive.com


Gemlik Karfez Sayfa 614 Eylül 2012 Cuma
ms^omsBnHDnjDBsnEOHH

■ti------------------------------------------------------jnj-----------; “ "

Ormancılar Bilimsel
Bursa Emniyet 
Müdür Ali Osman 
Kahya ve Uludağ 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Kamil Dilek 
öğrencilere öğütler 
dolu bir mektup 
yazdı ve bu mek
tubu her öğrenciye 
gönderdi. 
Mektupta, 
"Toplumun refahı, 
ekonomik ve sosyal 
gelişiminin sağlan
masını destekleye
cek olan üniversitel
er, gençlerimizin 
mesleki açıdan 
üstün, sosyo
kültürel açıdan 
donanımlı, kararlı ve 
azimli bireyler 
haline getirilme 
sinde, dolayısıyla 
ülkemizin 
gelişmesinde önem
li rol oynarlar. Bursa 
Uludağ Üniversitesi
ni kazanarak, benz
erlerinden ayrıcalıklı 
olma başarısını gös
terdiğiniz ve eğitim- 
öğretime hak

Ml Wİ M IİS8Sİ BMW d iti
OsmanlI Padişahı 2. 
Abdülhamit tarafın
dan 1883 yılında 
yaptırılan ve çevre
sine sonradan inşa 
edilen binalar 
nedeniyle arada 
kalan Tarihi Erkek 
Lisesi, Büyükşehir 
Belediyesinin 
gerçekleştirdiği 
kamulaştırma işlem
lerinin ardından 
etrafındaki binalar
dan temizlenerek 
yeniden ortaya 
çıkarıldı.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Bayram Vardar, 
Erkek Lisesi 
Mezunlar Derneği 
Başkanı Recep 
Cenkçiler ve Okul 
Müdürü Muammer 
Tezcan'la birlikte 
tarihi lis^ 
çevresinde 
sürdürülen çalış
maları inceledi. 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin

kazandığınız için 
sizi kutluyor, 
başarılı bir öğrenci
lik dönemi geçirm
enizi diliyoruz. 
Uludağ Üniversitesi 
ve Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü, eğitim 
sürecinizde gerekli 
olan huzur ve güven 
ortamını sağlamak 
adına, günün her 
saatinde, duyarlı bir 
hizmet anlayışı 
içinde görevlerinin 
başındadır. Sizin, 
her türlü soru
nunuzu paylaş
maya, çözüm yolları

Bursa'mn anıtsal ve 
tarihi yapılarını, 
köklü eğitim kurulu
larını bir bir ortaya 
çıkardığını belirten 
Başkan Altepe, 
Tarihi Erkek 
Lisesi'nin de bu 
çerçevede ele 
alındığını ve okulun 
çevresinde bulunan 
binalardan temi
zlendiğini söyledi. 
Lisenin OsmanlI 
Padişahı 2. 
Abdülhamit tarafın
dan 1883 yılında 
yaptırıldığını, okul
dan mezun olan 
birçok kişinin Bursa 
ile Türkiye genelinde 
önemli görevlerde 
bulunduğunu 

aramaya hazır 
olduğumuzu, bizi 
her zaman ulaşa
bileceğiniz bir 
yakınınız, ailenizin 
bir ferdi olarak 
görebileceğinizi bil
menizi isteriz. Hiç 
çekinmeden, tüm 
samimiyetinizle 
görüş ve öneri
lerinizi aktarmanız 
bizleri mutlu ede
cektir. Bizim için 
gerçekten 
değerlisiniz. 
Sorunların 
çözümüne, görüş ve 
önerilerinize açık, 

hatırlatan Başkan 
Altepe, "Bursa'mn 
marka değerlerinden 
olan Erkek
Lisesi yle ilgili çalış
malarımızı bir 
süredir sürdürüyor
duk. En son mezun
lar derneği, okul 
yönetimi ve milli 
eğitim müdürlüğüyle 
yaptığımız fikir teati
lerinin ardından, 
çevreyi komple 
elden geçirerek 
okulu olduğu gibi 
açığa çıkarma 
kararını aldık. Bu 
nedenle, lisenin 
batısında yüzü 
Maksem Caddesi'ne 
bakan tarafta bulu
nan tüm binaları 

akademik bir bakış 
açısı ile sorunları 
çözüme kavuşturma 
gayreti içerisinde 
olacağız. Sizi yük
sek bir azim örneği 
sergileyerek gele
ceğe attığınız böyle 
bir adımdan dolayı 
kutlar, sağlık ve 
mutluluk içerisinde 
başarılı bir öğrenim 
yaşamı dileriz" 
denildi.
Diğer yandan 
Uludağ Üniversite- 
si'ni yeni kazanarak 
kayıt yaptırmak 
isteyen öğrencilere 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Toplum 
Destekli Polis 
Merkezi ekipleri 
Kahya ve Dilek'in 
mektubunu ve 
güvenlik önlem
lerinin yer aldığı 
broşürleri verdi. 
Polisin kurduğu 
standı ziyaret eden 
öğrenciler, polisin 
tavsiyelerini 
dikkatle dinledi 

kamulaştırarak yık
tık. Yaptığımız 
düzenlemeler sonu
cu okul çevresi, 
tertemiz, açık bir 
peyzaj alanı haline 
geldi. Çalışmaların 
tamamlanmasıyla 
birlikte Erkek Lisesi, 
haşmetli duruşuyla 
BursalIların gözünde 
ayrı bir yer 
edinecek" dedi. 
Erkek Lisesi yle 
ilgili yaptıkları çalış
maların çevre 
düzenlemesinden 
ibaret olmadığını 
söyleyen Başkan 
Altepe, Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
okulun doğu tarafın
da bulunan ve plan
da oyun alanı şek
linde geçen alana 
modern bir spor 
salonu inşa edecek
lerini açıkladı. İl Özel 
İdaresi ve Erkek 
Lisesi Mezunlar 
Derneği'nin de dahil 
olmasıyla lisenin 
komple bakımdan 
geçirileceğini ve 
yepyeni bir hal ala
cağı vurgulandı.

Denetim İstiyor
Bursa Orman 
Bölge Müdürü 
Ahmet Koksal 
Coşkun, ormancılık 
çalışmalarını 
üniversiteler ve 
araştırma enstitü
leri ile işbirliğinde 
içinde, bilimin 
denetiminde yap
mak istediklerini 
söyledi. Doğru işler 
yapmanın önemine 
değinen Coşkun, 
"Nasıl altının hakiki 
olup olmadığı 
mihenk taşı ile 
bakıhyorsa biz de 
yaptığımız işleri 
araştırma enstitü
leri ile tahlil edelim, 
eğer doğru gidiyor
sak devam edelim, 
yoksa kendimizi 
düzeltelim." dedi. 
Ahmet Koksal 
Coşkun, Orman 
Bölge Müdürlüğü 
Eğitim Merkezi'nde 
düzenlenen Fikir 
Bahçesi 
Konferansı'nda 
konuştu. Fıstık 
çamının ele alındığı 
toplantıda konuşan 
Coşkun, şunları 
dile getirdi: "Çalış
malarımızı üniver
siteler, araştırma 
enstitüleri ile işbir
liğinde, bilimin 
denetiminde yap

"Ekonomik Büyüme 
2O13'ie Deuam Eder"

Bursa'da konuşan 
Türkiye Genç 
İşadamları Derneği 
(TÜGİAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali 
Yücelen, Türkiye 
ekonomisindeki 
büyümenin gelecek 
yıl da süreceğini 
belirterek, "Bu yıl 
yüzde 3 
seviyesinde bir 
büyüme bekliyoruz. 
2013'te de bunun 
çok farklı olmaya
cağını düşünü 
yoruz" dedi. 
TÜGİAp Bursa 
Şubesinin eylül ayı 
sinerji toplantısı 
Almira Otel’de yapıl 
dı. Toplantıya 

mak istiyoruz. 
Doğru işler yapmak 
istiyoruz.
Yaptığımız işlerde 
emin olmak isti 
yoruz. Nasıl altının 
hakiki olup 
olmadığı mihenk 
taşı ile bakıhyorsa 
biz de yaptığımız 
işleri araştırma 
enstitüleri ile tahlil 
edelim, eğer doğru 
gidiyorsak devam 
edelim, yoksa 
kendimizi düzelte
lim."
Orman köylüsünün 
fıstık çamına olan 
talebinin, mevcut 8 
bin 276 hektar, 
alanın yapılan 
dikimler ile 14 bin 
618 hektara çık
tığını ifade eden 
Coşkun, bu rakamı 
2016 yılına 20 bin 
hektara çıkartarak 
orman köylüsünün 
kalkındırılmasını 
hedeflediklerini 
kaydetti. Türkiye'de 
ve dünyada odun 
ham maddesine 
olan ihtiyacın git
tikçe arttığını dile 
getiren Coşkun, 
Bölge Müdürlüğü 
alanında 7 bin 
465 hektar sahil 
çamı olduğunu 
hatırlattı.

konuk olarak katı 
lan TÜGİAD Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Ali Yücelen, basın 
mensuplarının 
sorularını yanıtladı. 
'Yılın ikinci 
çeyreğinde büyüme 
oranını nasıl değer
lendiriyorsunuz?' 
sorusuna karşılık 
veren Yücelen, 
Merkez Bankası 
Başkanı Erdem 
Başçı'nın açıkla
malarının ardından 
Türkiye'deki 
büyüme rakam
larının 2013 yılında 
da süreceğini 
düşündüklerini 
belirtti.
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GEM LIKSPOR İKİNCİ YARIDA COŞTU 5-1
Seyfettin SEKERSÖZ

İlk hafta Karadeniz 
spor’u farklı skorla 
yenerek, moral 
bulan Gemlikspor 
ikinci maçında da 
Kurşunluspor’u da 
5-1 yenerek puanını 
6’ya çıkardı.
U-17 yaş ligi 1. 
gurupta oynanan 
maça Gemlikspor 
tutuk başladı. 
Orta alanda üstün
lüğü ele geçiren 
Kurşunluspor uzun 
toplarla Gemlikspor 
kalesinde gol aradı. 
Sahasından çık
makta zorlanan 
Gemlikspor karşı 
sında Kurşunluspor 
forvetleri ceza 
alanında yakaladık
ları pozisyonlarda 
son vuruşu yapa
madılar.
Dakikalar 25’i gös
terirken ceza 
sahasına ortalanan 
topa kaleciden 
önce havalanan 
Volkan kafayla topu 
ağlara göndererek 
Gemlikspor’u 1-0 
öne geçiren golü

kaydetti. 3. dakika
da ise altı pasa inen 
topa iyi vuramayan 
Bülent 
Kurşunluspor’u 
beraberlikte etti. 
40. dakikada ise 
Volkan’ın sert şutu 
üst direkten oyun 
alanına dönünce 
kırmızı beyazlılar ilk 
yarıyı 1-0 önde 
kapadı.
İkinci yarıya yine 
atak başlayan 
Kurşunluspor, 45. 
dakikada Muham 
med’le beraberliği 
yakaladı.
Gemlikspor kalecisi 

Doğukan’ın kısa 
pasını yakalayan 
Muhammed çapraz
dan topu ağlara 
göndererek skoru 
1-1 yaptı.
Yediği golden 
sonra canlanan ve 
rakip kalede gali
biyet golü arayan 
Gemlikspor’da 
oyuna sonradan 
giren Arif 54. 
dakikada çaprazdan 
vurduğu şutla 
kalecinin yanından 
topu filelere gön
dererek takımını 2-1 
öne geçirdi.
Oyuna ağırlığını 

koyan kırmızı beyaz 
lılarda 61. dakikada 
Mert’in yaklaşık 25 
metreden vurduğu 
şut kalecinin üstün
den ağlarla buluşun 
ca Gemlikspor 3-1 
öne geçti ve rahat
ladı. Kurşunluspor 
defansının iyice 
dağıldığı anlarda 
yine sahneye çıkan 
Arif kullandığı köşe 
atışından kendisine 
dönen topa çok 
güzel vurdu, 
çaprazdan kaleye 
giden top ağlarla 
buluşunca skor 4-1 
oldu. 78. dakikada

Ali gol perdesini 
kaparken, 
Gemlikspor zor 
başladığı maçı 5-1 
kazanarak 3 puanın 
sahibi oldu.
SAHA : 
Gemlik Suni Çim 
HAKEMLER: 
Gürkan Kınay 7, 
Metehan Boz 7, 
Onur Elçin 7, 
KURŞUNLU 
GENÇLİKSPOR : 
Umutcan 6, Kemal 
5, Arda 5, Sercan 5, 
Abdullah 5, 
Muhammed 4, 
(Abdülsamed 1, 
Batuhan 1) Sami 4, 

Can 6, Bülent 5, 
Cihat 5, Hamza 5, 
GEMLİKSPOR : 
Doğukan 5, Murat 
5, (Batuhan 
Açıksöz 2) Metehan 
6, Ali 6, Yiğithan 6, 
Furkan 5, (Metin 4) 
Volkan 6, 
Muhammed 6, 
Ogün 4, (Arif 7) 
Mert 7, Berkay 6,

GOLLER : Dk. 25. 
Volkan, Dk. 54-72 
Arif, Dk. 61. Mert, 
Dk. 78. Ali, 
(Gemlikspor) Dk. 
45. Muhammed, 
(Kurşunluspor)

Belediyespor: 9 Çotanakspor: 1
U-14 yaş ligi balıktı. çekişmeli bir spor’u saha
birinci grup Sahada mücadele da on kişi
maçında güzel izleyen bıraktı.
Belediye hareketler seyirciler Belediyespo
spor ilk yapan Ali’nin r’un golleri,
yarısında sporcuları kırmızı kart Onur Ayvaz
tutuk aileleri ve görmesiyle (1), Onur
başladığı sporseverler çok Başaran (2),
maçta rakibi ayakta üzüldüler. Fatih (3),
Çotanak alkışladı. Kendisine Muratcan
spor’a gol Çotanakspor küfür eden (2), Adem
yağdırdı. dokuz gol arkadaşına (1)’den
Hafta arası yemesine tekme atan gelirken
maçı rağmen Ali kırmızı Çotanakspor
olmasına mücadele kartla ’un golü
rağmen den hiç oyun dışı frikikten
tribünler kopmadı. kalarak Ahmet’ten
çok kala- Zevkli ve Belediye geldi.
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Bursa Şehir Tiyatrosu Yaz Turnesinde
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, 'Her 
Yerde Tiyatro, Her 
Yer Tiyatro' projesi 
kapsamında, 'Adını 
Temaşa Koyduk' adlı 
oyununu, çevre yer
leşim yerlerinde 
sahnelemeye devam 
ediyor.
Bu yıl 'Her Yerde 
Tiyatro, Her Yer 
Tiyatro Projesi' kap
samında yaz tur
nesinin ilk turuna 13 
Haziran Çarşamba, 
ikinci turuna ise 24 
Temmuz Salı günü 
başlayan Şehir 
Tiyatrosu, turnenin 
üçüncü turuna ise 

Nilüfer Büyük Balık 
h'da başladı. Gele 
neksel Türk Tiyatro 
su'nun sadece 'bir 
Ramazan eğlencesi* 
olarak algılanma
ması gerektiği 
fikriyle hazırlanan 
'Adını Temaşa 
Koyduk' adlı oyun, 
ay sonuna kadar 
Gemlik, Osmangazi, 
Kestel ve Mudan 
ya'nın fark lı nokta
larında izleyici ile 
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 
Açıkdüşü nenler, 
İpek Zeylan ve Ebru 
Ergüç rol alıyor. 
Karagöz ve Hacivat 
ile Kavuklu, Pişekar, 
Zenneler, Tosun, 
İbiş, Hokkabaz, 
Leyla ile Mecnun'un 
da modern bir 
yorumla sunulduğu 
oyun, BursalIlara 
neşeli anlar yaşata
cak. Kanto ve

şarkılarla renklenen 
gösteri; Geleneksel 
Türk Tiyatrosu'nun 
gölge oyunu, 
ortaoyunu, İbiş ve 
Tuluat oyunlarından 
sahnelerle, Yeşilçam 
filmlerine gönderme 
yapan bir 'Leyla ile 
Mecnun' uyarla
masıyla son buluyor 
13 Eylül 2012 
Perşembe Büyük 
Balıklı (Nilüfer) 14 
Eylül 2012 Cuma 
Gemlik 19 Eylül 
2012 Çarşamba 
Selçuk gazi 
(Osmangazi) 
20 Eylül 2012 
Perşembe Gemlik 
açık cezaevi

SATILIK VİLLA
MANASTIR HAS 
VİLLALARINDA 

140 M2 DENİZ MANZARALI, 
MÜSTAKİL, BAHÇELİ, 

KULLANIMA HAZIR, UYGUN 
FİYATLA SAHİBİNDEN

SATILIK VİLLA

Müracaat Tel: 
0542 312 74 72

ELEMftHLAR ARANIYOR
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

sim
KAYIKHANE MEVKİİ 
KAYIKHANE SİTESİ

C BLOK KAT 5 
3+1 BAKIMLI VE DENİZ 
MANZARALI DAİRE İLE 

MANASTIR MEVKİİ İLKNUR 
YAPI KOOPERATİFİ F BLOK 

3+1 BAKIMLI DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR

0532 231 94 74

ELEMAN ARANIYOR
ZEYTİN İŞLETMESİNDE 

ÇALIŞACAK 
DENEYİMLİ BAY

ELEMAN ARANIYOR
Servi_ş+Yemek+Do!gun 

Ücret ve SSK
Müracaat Tel 

0 532154 02 84

ELEMAN
TURŞU VE ZEYTİN 

SEKTÖRÜNDE 
ÇALIŞACAK DENEYİMLİ 

GIDA MÜHENDİSİ VE 
GIDA TEKNİKERLERİ 

ve ZEYTİN ÜRETİM İŞİNDE 
ÇALIŞACAK TECRÜBELİ

BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur.

GÜNGÖR ZEYTİNCİLİK
Tel: 51414 53

514 88 97

ELEMAH ARANIYOR
FİRMAMIZDA 

900 TL MAAŞ + SİGORTA 
İLE ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ 
GARSON ARANIYOR 

GÖLYAKA ET MANGAL 
İZNİK YOLU ÜZERİ 

Müracaat Tel 
587 70 82 

0 535 717 14 25

ELEMAN ARANIYOR
GEMLİK’TE İKAMET 

EDEN 
EHLİYETLİ LODER VE

EKSKAVATÖR 
OPERATÖRÜ 

ALINACAKTIR

Müracaat Tel 
05322758807
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Kredi Kayıt 
Bürosu'ndaki 25 
milyon kişye ait risk 
bilgileri artık sadece 
bankalarda değil 
günlük hayatın her 
aşamasında kul
lanılacak...
Kredi Kayıt Bürosu 
(KKB), bugüne 
kadar sadece 
bankalarla pay
laştığı 25 milyon 
kişinin kredi ve kart 
bilgilerini 10 Eylül 
itibariyle hem 
bireyler hem de 
kuramların hizme
tine sundu.
Risk Raporu 
bankalardan birkaç 
dakika içinde alın
abilecek.
Bundan böyle, 
bankalardan borç 
talep eden, ev 
kiralamak veya işe 
girmek isteyen Risk 
Raporu'nu getirmek 
zorunda. Raporu 
temiz olmayan kredi 
kullanamayacak, ev 
kiralayamayacak, 
dükkan aşamayacak 
hatta işe bile gire
meyecek.
Ev kiralamak, kredi 
almak, bir işe 
girmek ve hatta 
evlenmek isteyen 
kişilerin bile risk 
puanı sorulmaya 
başlandı. Kredi 
Kayıt Bürosu (KKB), 
25 milyon kişinin 
kredi ve kart bilgi
lerini 10 Eylül 
itibarıyla paylaş

maya başladı. 
Bugüne kadar 
sadece bankalarla 
paylaştığı bilgileri 
bireylerin de hizme
tine sunan KKB, 
hayatı daha şeffaf 
hale getirirken, 
"Riskine göre 
muamele" dönemi 
de başlamış oldu. 
Bundan böyle kişi
lerin kredi kartı bil
gileri, kart ödemesi
ni zamanında yapıp 
yapmadığı, fatu
ralarını ödeyip 
ödemediği KKB'den 
öğrenilebilecek. 
Böylece kişilerin 
bütün finansal 
durumu ve borç 
ödeme alışkanlıkları 
şeffahk kazanacak 
ve ev kiralarken, 
borç alıp verirken, 
yeni iş kurarken, 
kısacası bütün 
üçüncü kişilerle 
olan finansal 
ilişkilerde şeffaflık 
olacak.
Kredi Kayıt 
Bürosu’nda

tutulan bilgiler, kişi
lerin onayı halinde 
talep edene ver
ilebilecek. Yani, bir 
kişi herhangi birinin 
bilgisini, kendi 
onayı olmadan ala
mayacak. Şimdilik 
sadece bankalar 
aracılığıyla bu bil
gilere ulaşıla
bilirken, yakında 
internet, akıllı 
telefon gibi 
farklı kanallar 
dan da bu bilgilere 
ulaşılacak.
Altyapı çalış
malarının ardından 
cep telefonundan 
su faturasına, 
doğalgaz ve 
vergi ödemelerine 
kadar birçok 
bilgi risk raporunda 
yer alacak. Yurt 
dışında da kul
lanılan risk raporu 
uygulaması, 
en çok evini 
kiraya verenlerle 
kredi kullandıracak 
şirketler tarafından 
kullanılıyor

İntibak düzenlemesi 
kapsamında 2.500 
emekliye ekstra zam 
yapılması gündeme 
geldi. Maaşı eksik 
hesaplanan 
emeklilere ödemeler 
hesaplamalar bittik
ten sonra 2013’te 
yapılacak.
Kamuoyunda 
intibak düzenlemesi 
olarak bilinen 2000 
yılı öncesinde 
emekli olan 1.9 
milyon vatandaşın 
maaşlarında 
iyileştirme öngören 
yasadan, 2 bin 500 
emekliye piyango 
çıktı.
Çalışmalar sırasında 
maaşları eksik 
hesaplandığı tespit 
edilen 2 bin 500 
emekli, çifte zam 
alacak. İntibak 
hesaplamaları 
sırasında ortaya 
çıkan 'hatalı maaş' 
olayının ayrıntıları 
netleşti.
Buna göre, Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(SGK) 
Başkanlığı’nın oluş
turduğu ekip, gün
cellemeler sırasın
da, 2000 yılı 
öncesinde emekli 
olan yaklaşık 6 bin 
kişinin maaşının 
yanlış hesap
landığını belirledi. 
Söz konusu kişilerin 
3 bin 500’ünün

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

‘Gemlik Körfez’ ' www.gemlikkorfezgazetesi.com

bin 500 kişinin 
maaşının da düşük 
hesaplandığı sap
tandı. Yapılan çalış-

yapılmış olacak. 
Öte yandan, intibak 
düzenlemesine 
ilişkin çalışmalar

ma sonucunda, 3 
bin 500 emeklinin 
maaşında yaklaşık 
dörtte bir oranında 
bir düşüş meydana 
gelecek.
Dörtte bir oranında 
ek zam 
Aynı şekilde, 
maaşları yanlış 
hesaplanan 2 bin 
5ÖÖ emeklinin 
maaşında da dörte 
bir oranında ek zam 
yapılacak. 
Maaşlarına zam 
yapılacak 2 bin 500 
kişinin içinde, 
intibak düzen
lemesinden yarar
lanacak kişiler de 
bulunuyor.
Böylece, bazı

son aşamaya 
geldi.
Ekim ayı içinde tüm 
hesaplamaların 
tamamlanması 
öngörülüyor. Yine 
aynı ay içinde, 
intibak yasasından 
yararlanacak olan 
kişilerin bilgilerinin 
ilan edilmesi ve 
vatandaşlara itiraz 
hakkı tanınması da 
planlanıyor.
Ödemeler ise 2013 
yılının başından 
itibaren gerçek
leştirilecek. ödeme 
çerçevesinde 1.9 
milyon emeklinin 
maaşında ek 
iyileştirme 
yapılacak

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

H î
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

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

Bursa 256 77 64
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı <212X516 12 12
Yalova <226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİROTN Kaymakamlık 513 10 51
C. Savcı lığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM

Yalova <226) 814 1O 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 15 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 00
Akçen Petrol
VAR PEJ. «3 ’O
Tuncay Otogaz 513 ıe 45
Beyza Petrol 513 01 03

H
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 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

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

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4372 

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)

IHIIISlIlHtlIlliİ
VENÜS SİNEMASI 

DABBE;BIR CİN 
VAKASI: 11:30- 

14:00-16:30-20:30... 
KARA ŞÖVALYE
YÜKSELİYOR: 

11:30-14:15-16:30- 
20:30...

REZERVASYON 5133321 
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 TpI • 51415 00

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Timsah Arena Yaza Hazır Olacak
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, kaba 
inşaatı yüzde 88 
oranında tamam
lanan ve yeni 
stadyumun 
önümüzdeki yaz 
aylarında Türkiye'de 
gerçekleştirilecek 
2013 Dünya Gençler 
Şampiyonası'nın 
bazı karşılaşmaları
na ev sahipliği 
yapabileceğini 
söyledi.
Başkan Altepe, 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Seyfettin 
Avşar ve Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Mustafa Altun'la bir
likte yeni stadyum 
inşaatında 
incelemelerde 
bulundu. Başkan 
Altepe, ince işlerine 
başlanan stadyum
da tüm çalışmaların 
önümüzdeki yaz 
aylarına kadar 
tamamlanacağını 
söyledi. Büyükşehir

Belediyesi olarak 
işin tamamlanması 
ve stadyumun 
hizmete alınması 
için tüm argüman
larla gece gündüz 
gayret sarf ettikleri
ni belirten Başkan 
Altepe, "Şu anda 
inşaat tamamlama 
oranımız yüzde 88 i 
aştı. İnce imalatlar 
ve ince işler ile iç 
duvarların örülme- 
sine, çatı yapımına 
başlandı. Asansör 
boşlukları ve asan- 

. sörlerle birlikte, kısa 
zamanda iç ve dış 
akşamın tamamında 

sona gelinecek. Son 
haliyle stadımız, 
güzel bir görüntü 
almış * dedi.

DÜNYA ŞAMPİ 
YONASI MAÇLARI 
BURSA'DA
Başkan Altepe, 
stadyumun 
önümüzdeki yaz 
aylarında Türkiye'de 
yapılacak 2013 
Dünya Gençler 
Şampiyonası'na ev 
sahipliği yapacağını 
açıkladı. İnşaat 
çalışmalarını 
şampiyona 
başlangıcından 

önce bitirmeyi ve 
bazı karşılaşmaları 
Bursa 
Stadyumu'nda 
oynatmayı plan
ladıklarını ifade 
eden Başkan 
Altepe, bu şekilde 
Bursa'yı dünya gün
demine taşımak 
istediklerini söyledi. 
Başkan Altepe, 
"Yeni stadyum hem 
Bursa hem de 
Türkiye için prestij 
niteliğinde' çok 
büyük bir eser. 
Bursaspor'a hizmet 
edecek bu stat 
aslında uluslararası 
organizasyonlar için 
de çok önemli kon
umda bulunuyor. Şu 
anda hazırlıklarını 
yaptığımız 2013 
Dünya Gençler 
Şampiyonası'nın bir 
ayağı Bursa'da ola
cak. İstiyoruz ki o 
günlere kadar 
stadyum tamamlan
sın ve dünya gün
demine taşınsın" 
diye konuştu

BursalIlar Fotoğraf 
Festivali Yüriiyüsü'nfle 

buluşuyor

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Kent Konseyi ve 
Bursa Fotoğraf 
Sanatı Derneği 
(BUFSAD) işbir- 
liğiyle, Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası'nın (BTSO) 
ana sponsorluğun
da düzenlenen fes
tival bu yıl "İnsan
lığın İzleri" konu 
başlığı ile gerçek
leştiriliyor. 15 Eylül 
Cumartesi günü 
saat 16.00'da 
Cumhuriyet 
Caddesi Yeni 
Yol'da yapılacak 
olan festivalin açılış 
yürüyüşü ile 

başlayacak pro
gramda onlarca 
gönüllü görev ala
cak. Hazırlık, çeviri, 
sergi, kurulum, 
ulaşım, tanıtım, 
teknik ve konakla
ma ekiplerinde 
görev alacak gönül
lüler ayrıca 
fotoğrafın ustaları
na rehberlik ederek 
Bursa'nın eşsiz 
doğal ve tarihi 
yerlerini gezdire
cek. Bursa Kent 
Konseyi ofislerinde 
gerçekleştirilen 
toplantıda gönül
lülerle festival 
programının detay
larını paylaşıldı.

»MI||HaİMtf

40 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

TÜRKÎYENİN GN UYGUN VG KALİTGLÎ 
DAVGTİYGLGRİNİ GÖRMGDGN KARAR VGRMGYİN
DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ...

EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR

ajans
MAMK-REİMlUK-OlBNİONVETANm
İstiklal Cad. Bora 5ok. 5tûdyo Presti) yanı 

No : 3/ B Tel: (0224) 513 96 83 GEMLİK

FATURA 
SEVK İRSALİYESİ 
TAŞIMA İRSALİYESİ 
KARTVİZİT & KAŞE 
HEDİYELİK EŞYA 
KATALOG 
CİLT İŞLERİ

DAVETİYE
DÜĞÜN & NİŞAN 

^/SÜNNET AÇILIŞ
ORGANİZASYON 
plaket & kupa 
DERGİ, KİTAP 

V BALON



' 2002

ÖZEL Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

Aykent ile hedeflerinize doğru
Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır 

ve çözer, planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, 
evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda 

özveri ile çalışır, vefakardır, dostlarını asla unutmaz, 
sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, 

kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır. 
Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, engel 

tanımaz, "BAŞARACAĞIM" der ve başarır.

4—5 Yaş 
Ana Sınrfi 
1 .Sınıf 
2.Sınıf 
3.Sınıf 
4-.Sımf 
S.Sınıf *• 
6.Sınıf 
T.Sınıf 
S.Sınıf

5.950TL
6.200 TL
7.500 TL
5.500TL

5.500TL
5.500TL
5.500TL
8.800 TL
5.500TL

ÜCRETE EĞİTİM-ÖĞRETİH, YEMEK, SERVİS w KDV DAHİLDİR

Gemlik Orhangazi yolu 2.Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel t o 224 SX3 so 84 Gemlik
www.aykentilkogretim.kl2.tr

GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
15 Eylül 2012 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr
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2012-2013 eğitim ve öğretim yılının başla
ması nedeniyle 17 Eylül 2012 Pazartesi
günü tören düzenlenecek. İlköğretim
Haftası nedeniyle Pazartesi günü saat 
lO.oo’da Atatürk Anıtı’na Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından çelenk sunulacak, 
Saygı duruşunda bulunulacak. İstiklal Marşı 
okunacak. Törene saat 10.30’da Ayşe Ziver 
Kara taş İlköğretim Okulu’nda devam edile
cek. Günün anlam ve önemini belirten 
konuşmaların ardından birinci sınıfları 
hoşgeldiniz çiçeği verilecek, başarılı öğren
cilere ödülleri dağıtılacak.

Taksinle Gezerken

Bursa'da, gezmek için ticari tak
siye binen kadının cüzdanı, kim
liği henüz belirlenemeyen 2 kişi 
tarafından çalındı. Sayfa 3’de

Engelli öğrenciler, 
Ayvalık’ta yapıla
cak 7. Ayvalık 
Engelliler

Şenliği’ne katılmak 
üzere dün 
Ayvalık’a gitti.
Haberi sayfa 2’de

Misafirperverlik...
“Türk halkı misafirperverdir’’ diye 

kendimizi kandırırız çoğu zaman.
Neden?
Çünkü, başkalarının misafirperver

liklerini yaşamadığımız için.
İlişkiler karşılıklıdır her zaman..
Aynı apartmanda yaşadığımız kom 

şumuzla olan ilişkilerimizi düşüne
lim.

Ne kadar konuk severiz onlara kar 
şı?

Bir de yabancı bir konuğumuza 
karşı, nasıldır davranışlarımız.
İçten mi, sıcak mı, ilgili mi, seve

cen mi? Devamı 4’de

Beş hin 
emeklinin 
maaşımla 

hala
Çalışma Bakanı 
Çelik, emekli 
maaş larının yan
lış hesaplandığı 
iddialarını yanıt
ladı. Çelik, "Belki 
üç, beş bin kişilik 
bir emeklimizle 
ilgili bir farklılık 
söz konusu.
Bazılarının maaş 
larında eksiklik, 
bazılarında ise 
fazlalık söz konu 
su" dedi. Syf 7’de

RomanyalI kardeş şehir Belediye Meclis üyelerine soğuk ilgi

İmini hnti ililin ini
6 gündür ilçemizde 
bulunan Romanya 
nın Navodari kenti 
Belediye Meclisi 
üyeleri, dün ilçe 
mizden ayrıldılar.
12 yıldır kardeş 
şehir ilişkileri için 
de Gemlik Beledi 
yesi ile iyi ilişkiler 
sürdürülen Navo 
dari Belediyesi ile 
ilişkilerin bu yıl en 
düşük düzeye 
indiği görüldü. 
Temmuz ayında 
Navodan’yi ziyaret 
eden Gemlik 
Belediye Meclis

üyeleri, kent yöneti
cilerinin ziyaret
lerinde kendilerine 
büyük misafirper
verlik gösterdikleri
ni Belediye 
Başkanının bir gün 
bile yanlarından 
ayrılmadığını belirt
melerine karşın, 
her yıl 11 Eylül 
Kurtuluş Şenlikle 
rine davet edilen 
Navodari Belediye 
si’nin bu yıl ilçemi 
ze çağrılmak isten
mediği öğrenildi. 
Kardeş şehir ilişki
lerinin kurucusu

olan eski Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’un girişim
leriyle davetin ger 
çekleştiği öğrenildi. 
9 Eylül 2012 günü 
ilçemize gelen Na 
vodari heyeti Ata 
mer Hotel’de konuk 
edildi.
Konukların ilçemize 
geliş ve gidişleri 
Belediye basın 
bürosu tarafından 
haber bile yapıl
madı. Yöneticiler 
ise gerekli ilginin 
gösterilmediği 
öğrenildi.

http://www.aykentilkogretim.kl2.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ı Vı otobüs mimim 

TENİ DİİIEHIENE

Gemlik Özel Türe 
Özel Eğitim 
Merkezi’nde 
eğitim gören engelli 
öğrenciler, 
Ayvalık’ta yapılacak 
7. Ayvalık Engelliler 
Şenliği’ne katılmak 
üzere dün 
Ayvalık’a gitti. 
7 yıldır yapılan 
Ayvalık Engelliler 
Şenliği’ne 

ELEMAN
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

KAYNAKTAN VE MEKANİKTEN ANLAYAN 
EN AZ 2 YIL TECRÜBELİ 

GEMLİKTE İKAMET EDEN 
RAKIM ELEMANI ARANIYOR.

RAŞVURULAR ŞAHSEN 
İŞ YERİMİZE YAPILACAKTIR.

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek, 

Orhangazi-BURSA 
TEL 0-224-586 00 05/06/08/00/10 

FAK: 0-224-586 00 07

katıldıklarını 
söyleyen Gemlik 
Özel Türe Özel 
Eğitim Merkezi 
Müdürü ve Bursa 
Zihinsel Engelli 
Çocukları Koruma 
Derneği Başkanı 
Tamer Sivri, “15 
Eylül - 22 Eylül gün
leri arasında düzen
lenen geleneksel 
Ayvalık Engelliler

Şenliği’ne 17 engelli 
ye velisi ile Gemlik 
Özel Türe Özel 
Eğitim Merkezi 
görevlileri, Gemlik 
Belediyesi’nin tah
sis ettiği bir oto
büsle Ayvalık’a git
tiler. Bir hafta süre 
ile Ayvalık 
Belediyesi 
tarafından ağır
lanacak olan 

kardeşlerimizin 
oradaki giderleri 
Ayvalık Belediyesi 
tarafından 
sağlanacak” dedi. 
Sivri, Ayvalık’taki 
etkinlikte Gemlik’! 
Gemlik Özel Türe 
Özel Eğitim 
Merkezi’nde 
eğitim gören öğren
cilerin temsil ettiğini 
söyledi.

Eıılnlıılnıı 
mniitewniia

İm M
Çevre ve Şehirci 
lik Bakanlığı'nın 
gerçekleştireceği 
kentsel dönüşüm 
de uygulayacağı 
kredilerin ayrın
tıları netleşti.
Kentsel dönüşü 
me alanı içindeki 
evini kendisi yı 
kıp yapmak iste 
yenlere uzun va 
deli ucuz kredi 
verilecek. Yoksul 
ve dar gelirlilerin 
evini ise devlet 
kendisi yapıp 
vatandaşı faizsiz 
borçlandıracak. 
Dün yayınlanan 
yönetmeliğe 
göre, kentsel 
dönüşüme tabi 
tutulacak bölge 
lerde yaşayan 
vatandaşlara ve 
rilecek kredilerde 
"yoksul-zengin " 
kategorisi esas 
alınacak.

Şehir içi ulaşımın 
rahatlaması için 
toplu taşıma hat
larında yeni düzen
lemeler gidiliyor. 
Okulların açıl
masıyla birlikte 
şehir içi trafiğini 
rahatlatacak adım
lar atan Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi UKOME 
Kurulu, 17 Eylül 
2012’den itibaren 
39, 24/C, 15/H, 3/G, 
21/A, 3/A, 35/A, 
18/H, 15/H, 21/D 
nolu otobüsleri 
kaldırma kararı 
aldı. İşletimden 
kaldırılan otobüs
lerin yanı sıra bazı 
hatlarda da güzer
gahlarda değişime 
gidildi.
Arabayatağı - 
İnönü Cad. güzer
gahında çalışan 
21/A hattı 
kaldırıldı.
Alternatifi olarak 
Mevlana Mahallesi 
- Bursa Devlet 
Hastanesi güzer
gahında çalışan 
21/C hattı Yeşil 
Cami Cadde si’n- 
den geçirilerek Su 
deposu Caddesi’ne 
bağlanması karar
laştırıldı. Böylelikle 
21/A hattını kul
lananların alternat
ifi 21/C hattı oldu. 
Küçük Balıklı - 
Bursa Devlet 
Hastanesi güzer
gahında çalışan 
18/H kaldırılırken, 
18/H hattını kul
lananlar, alternatif 
olarak Altinova - 
Atatürk Caddesi 
güzergahında 
çalışan 18/i hattını 
kullanabilecekler. 
99 terminal hat
tının güzergahı 
uzatıldı. Siteler - 
İnönü Cad. güzer
gahında çalışan 
3/A hattı ve Çukur
ca - Derebahçe 

güzergahında 
çalışan 35/A hattı 
kaldırılarak, 
Terminal — Dere 
bahçe güzergahın
da çalışan 99 nolu 
hattın yeni güzer
gahı, Terminal- 
Derebahçe - 
Siteler olarak 
düzenlenmiştir. 3/A 
hattının alternatifi 
olarak 99 nolu hat; 
35/A hattının alter
natifi olarak 
ulaşılacak mahal
lelere göre 99 ya 
da 15 nolu hat kul
lanılabilir.
Kayapa TO Kİ - 
Bursa Devlet 
Hastanesi güzer
gahında çalışan 
B/33 hattı ve 
Hasanağa - Bursa 
Devlet Hastanesi 
güzergahında 
çalışan B/33-H 
hattı güzergahları 
Küçük Sanayi 
Bursaray İstasy
on u’na besleme 
hat olarak düzen
lenerek kısaltıldı. 
Devlet Hastanesi 
istikametine git
mek isteyen vatan
daşlar, Bursaray 
Şehreküstü İstas 
yonu + 35/B (ücret
siz) aktarmasını 
kullanabilecekler. 
Doğancı - Bursa 
Devlet Hastanesi 
güzergahında 
çalışan 2/B hattının 
güzergahı Odunluk 
Mahallesi’nden 
sonra Hayran 
Caddesi’nden 
geçirilerek 
Acemler Bursaray 
Istasyonu’na 
besleme hat olarak 
düzenlendi.
Devlet Hastanesi 
istikametine gide
cek vatandaşlar 
Bursaray 
Şehreküstü İstas 
yonu + 35/B (ücret
siz) aktarmasını 
kullanabilecekler.
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Hırsızlar, Cinıenllt Kamerasına fttalanJı
Bursa'da, teknoloji 
mağazasından cep 
telefonu ile dizüstü 
bilgisayar çalan ve 
güvenlik kamerasın- 
ca da tespit edilen 2 
kişi tutuklandı. 
Merkez Osmangazi 
ilçesi Alaşarköyü 
Mahallesi Şehirlera 
ası Otobüs Terminali 
yanındaki bir 
teknoloji mağaza
sının görevlileri, 
mağazadan hırsızlık 
yapan 2 kişiyi tespit 
etti. Olay yerine 
gelen Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 
Amirliği ekipleri, 
zanlılar M.K ve 
kardeşi Ş.K'yı

Talisiyle Gezerken Kankac Mağılıını Plin
Bursa'da, gezmek 
için ticari taksiye 
binen kadının cüz
danı, kimliği henüz 
belirlenemeyen 2 
kişi tarafından 
çalındı. Kapkaç 
mağduru kadın polis 
merkezine giderek 
şikayetçi oldu. 
Osmangazi ilçesi 
Reyhan

Bağları dinamitle patlatıyorlar
Bursa'da karayolları 
ekipleri, dağları 
delmek için dinami
tle patlatıyor 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan üstlenilen 
Samanlı bağlantı 
yolunun yapımına 
devam edilirken, 
metrelerce yüksek
likteki taşlar dinami
tle patlatılıyor. 
Parçalanan taşlar 
ise yolun yapımında 
kullanılıyor. Özel bir 
firma tarafından 
ihalesi alınan yolun 
otobana bağlantı 
yerinde bulunan 
büyük kayalar dina
mitle parçalandı, iş 
makineleriyle kam 
yonlara doldurulan 
taşlar, yolun alt 
zemin çalışmasında

gözaltına aldı. 
Güvenlik karne 
ralarını da inceleyen 
ekipler, zanlıların 
mağazada hırsızlık 
yaparken dizüstü 
bilgisayar çantasıyla 
rafların önünü kap
attıklarını belirledi.

Mahallesi'nde ticari 
bir taksiye binen 
Çilem Ç. (22) isimli 
genç bayan, taksi 
sürücüsünden ken
disini gezdirmesini 
istedi. Taksinin 
Kanberler Parkı'na 
geldiği sırada araca 
yaklaşan kimliği 
belirsiz kişi, kadının 
çantasını alıp kaçtı. 

kullanılıyor. Firma 
yetkilileri, patlatma 
yapmadan önce 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nü ara

yarak çevrede 
güvenlik önlem
lerinin alınmasını 
talep ediyor. Alanda 
çalışan iş makineleri

Görüntülerde, M.K 
çevreyi gözetlerken, 
kardeşi Ş.K ise iş 
yeri çalışanlarını lafa 
tutarak oyalamaya 
çalışıyor. Reyon 
görevlisinin cep 
telefonu bölümün
den ayrılmasının

Olayın ardından 
polise müracaat 
eden Çilem Ç., "Bir 
taksi çevirdim ve 
gezmeye başladık. 
Kanberler Parkı'nın 
yanma geldiğimizde 
aracın yanına iki 
şahıs geldi. 'Bir şey 
istiyor musun abla?' 
deyip aracın camı 
açık vaziyette iken 

ardından Ş.K, ayağı 
ile cihazların bulun
duğu kilitli rafı tek
melemeyerek açıyor. 
Çevredeki vatan
daşların kendisini 
fark etmemesi için 
dizüstü bilgisayar 
çantalarını getirerek 
rafın önünü kapatan 
zanlı, çaldığı cep 
telefonu ve dizüstü 
bilgisayarları çan
taya koyuyor.
Yapılan araştırmada, 
değişik tarihlerde 
Ankara, İstanbul ve 
Eskişehir'de de 
toplam 7 hırsızlık 
olayına karıştıkları, 
33 cep telefonu, 5 
dizüstü bilgisayar 
çaldıkları belirlenen 
zanlılar, çıkarıldıkları 
mahkemece tutuk
landı.

İhsanca
İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

cüzdanımı alıp 
kaçtılar.
Cüzdanımda resim
lerim, nüfus cüz
danım, 380 TL para 
ve banka kartım 
vardı." dedi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldığını 
duyurdu.

ise dinamitin pat
latılacağı alandan 
uzaklaştırılarak 
güvenli bir bölgeye 
alınıyor. Polisin yol 
yapım alanına 
gelmesiyle beraber 
dinamit kontrollü bir 
şekilde patlatılıyor. 
Patlama anı kamer
alara yansırken, 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü'nün 
resmi internet 
sitesinde yapılan 
açıklamada, "2011 
yılı içerisinde 
Samanlı bağlantı 
yolunun toprak işleri 
ve sanat yapıları 
çalışmalarının 2012 
yılında da yolun 
tamamının bitirilerek 
trafiğe açılması 
hedeflenmiştir" 
denildi.

Uyan Bademli’ye geldik 
Öngörüsüz yatırımlarla kamu kay

naklarının har vurulup harman savrul
ması, hele bu kaynakları çalmaktan çekin 
meyenlerin sloganı olan “devlet malı 
deniz” mantığı sürdükçe ülke olarak iki 
yakamızı bir araya getirmemiz mümkün 
olmayacak.
“Yönetişim”, yani halkla, sivil toplum 

örgütleriyle birlikte yönetme iddiasıyla 
göreve talip olanların da, amaca ulaştık
tan sonra hiçbir görüşü, hiçbir eleştiriyi 
dikkate almamalarına ne demeli peki?

Alın işte!
Bursa, verimliliği tartışmalı, belki de bir 

süre sonra kullanımından vazgeçilecek 
milyonlarca liralık bir yatırımla daha karşı 
karşıya!

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Heykel- 
Garaj Tramvay hattını ihaleye çıktı.

İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 
Başkanı Necati Şahin, stand-up kıvamın
da bir basın toplantısıyla tatlı tatlı anlattı, 
kısaca T1 olarak adlandırılan tramvay 
hattının ne kadar gereksiz bir yatırım 
olduğunu..

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe ise hiçbir eleştiriyi umur
samıyor..

Gelecek seçimlerde umursanmayaca 
ğını düşündüğü için mi böyle davranıyor 
acaba? * * *

İMO Bursa Şubesi uzmanlarının tespit
lerine göre Tl hattı, fiziki hataların yanı 
sıra, hukuki sakıncalar da taşıyor.
Deniyor ki;
“Hafif raylı sistem ana güzergahı olması 

gereken bu hatta yolcu talebinin, 
besleme aracı olan tramvayla karşılan
ması mümkün değildir. Bu hat, hiçbir 
akademisyenin, hiçbir mühendisin içine 
sinmemiştir. T1 hattının hiçbir sisteme 
entegrasyonu yoktur. T1 hattı projesi geri 
dönülmez bir yanlıştır. Ulaşım ana 
planının kimyası bozulmuştur. Bursa 
ulaşımına çözüm değil, problem getirir!”* * *

Daha önce de örnekleri yaşandığı gibi, 
projelendirilmiş ve ihalesi yapılmış 
yatırımı eleştirenlerin gazı alınacak, sonra 
yine imam bildiğini okuyacak!

Sonra da? “Uyan Bademli’ye geldik!” 
DÖRT DÖRTLÜK
Trafik çıldırtıyor vay ki vay 
Demek ki çözüm tramvay 
Yarınlar hesap edilmezse 
Başvuracağımız yine tabanvay

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

GÜN İÇİNDE TESLİIV1 EDİLİR

GÖLEK AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Misafirperverlik 
iletişim çağında devletler değil, kıtalar bile 

birbirine yakınlaştı.
Savaşların, düşmanlıkların, ayrılıkların ve 

bölünmelerin dorukta olduğu bir dünyada, 
barışa çok büyük ihtiyacımız var.

Türkiye’nin dört bir yanı savaş çemberi ile 
çevrilmiş bir durumda.

Kuzey ve Batı komşularımız dışında, her 
biriyle sorunlar yaşıyoruz.

Uzun yıllar baş düşman ilan ettiğimiz 
Yunanistan ile Allah’a şükür 10-15 yıldır en 
düşük düzeyde sorunlarımız var.

Bulgaristan ile 1980 terde yaşanan soğuk 
savaş yok son yıllarda..

Romanya ile uzun yıllar “No problem” duru
mundayız.

Ama Iran, Irak, Suriye gibi komşularımızla 
büyük sorunlar içindeyiz.

Türkiye her an bir sıcak savaş içine çek
ilebilir.

Aslında PKK ile 30 yıldır savaşıyoruz...
Ülkelerin ve kentlerin barışı karşılıklı ilişki 

ler ve birbirlerini tanımadan da geçer.
Bunun için eski bir belediyeci olan 

Başbakan ve AKP Genel Başkanı Tayyip 
Erdoğan’ın hazırladığı ve bir çok değişiklikler 
yaptığı belediyeler yasasında Kardeş şehir 
ilişkilerinin kurulması dünya barışı, kültürel ve 
ekonomik ilişkiler açısında serbest bırakılmış.

Bu kapsamda, Gemlik Belediyesi, 2000 
yılında önce Romanya’nın Navodari Belediyesi 
ile Kardeş şehir oldu.

Kardeş şehir olabilmek için iki belediyenin 
karşı hklı olarak bu ilişkiyi onaylaması gereki 
yor.

Bu sağlandı.
Bu ilişkiler bazıları beğenmese de 12 yıldır 

karşı hklı olarak sürdürülüyordu.
Görülen o ki, belediye yönetimine nasıl 

geldiği bilinen bugünkü yöneticiler, binlerine 
şirin görünmek için bu ilişkilere soğuklar...

Yalnız Navodari’ye değil, diğerlerine de..
Ancak, yeni ilişkiler kurmaya hazırlanıyorlar. 
Neden?
Neden mevcut ilişkileri zayıflatırken, yeni 

ilişkiye girilmek isteniyor?
Bugüne kadar olan ilişkiler, yakın ve uzak 

ülke terdeki kentlerle ileydi.
Bu kentlerde inanç açısından müslüman 

olmayan ülkelerdir.
Katolik Hıristiyan Yunanistan ve Romanya 

ile, ABD’nin Lauderhill kenti.
Bu kentin Hıristiyanlığın hangi mezhe

binden olduğunu bilmiyorum.
Şimdi yoksul bir Arnavut kenti ile kardeşlik 

bağı kurulmak isteniyor.
Buna karşı değilim.
Ama bu kentte salt OsmanlInın izleri ve 

müslümanlık ölçütse yanlış derim. Çünkü 
Osmanh Balkanlarda her yerde iz bırakmış.

Bunu Romanya’ya gidenler çok iyi bilir. 
Bulgaristan ve Yunanistan’da yaşayan çok 
sayıda müslüman Türk var.

Navodari Belediyesinin bu yıl davet 
edilmeme nedeni açıklanmalı.

Kardeş şehir ilişkisini istemiyorlarsa getirir
ler meclise, bağları kopar. Buna meclis karar 
verir. Yoksa, Arnavut binlerine yağ mı çekmek 
isteniyor?

alkış; "Kuruje'iie manevi 
destek sağlamalı için kardeş 

şehit ilişkisi kurulaftilir"
Ropörtaj: Kadri GÜLER 

Dünden devam...

KADRİ GÜLER: 
“Sayın Alkış, bir 
süre önce Belediye 
Başkan Yardımcısı 
ile birlikte Arnavut 
luk’a gittiniz.
Yeni bir kardeş şehir 
talebi mi var?”

TURAN ALKIŞ : 
“Evet.
Arnavutluk’un 
Kuruje ilçesi 
Belediyesi Gemlik 
Belediyesi ile kardeş 
şehir olmak istiyor. 
Bu konuda, Belediye 
adına bu kente 
giderek ilgililerle 
hııhınım nörüsmeler • yr*> & .
yaptık.”

KADRİ GÜLER : 
“Geçtiğimiz gün
lerde Belediye 
Meclisi’nde bu konu
da meclis üyelerine 
bilgi verdiniz. 
Gemlik halkına da 
bu konudaki izlenim
lerinizi anlatır 
mısınız?”

TURAN ALKIŞ: 
“Gemlik Belediyesi’ 
nin yeni oluşturma 
ya çalıştığı Arnavut 
luk’un Kuruje ilçe
sine yaptığımız 
ziyarette şunları 
gördük. Arnavutluk, 
yaşamı kapalı 
kapılar ardında 
sürdürmüş, sosyal 
ve kültürel ilişki
lerinde dünyaya 
kapalı, 3-4 milyon 
nüfusa sahip, 
Avrupa’dan kopuk 
bir ülke.
Nüfusunun yüzde 
70’i müslüman,

yüzde 30’u hıristiyan 
Arnavutlar oluştur
makta.
Görme imkanı buldu 
ğumuz Kuruje, Beraf 
ve Duruskan 
ilçelerinde yoğun bir 
yapılanmanın 
olduğunu gözlem
ledik.
Bu şehirlerdeki 
yaşam bizlere hiç 
yabancı gelmiyor. 
Hemen hemen her 
yerde Türkçe 
konuşan binlerine 
rastlamak mümkün. 
Türkiye Cumhuriye 
fine karşı müthiş bir 
sevgi ve bağlılıkları 
var. Her ne kadar, 
bizler bu sevgiye 
şuan için karşılık 
veremiyor olsak da, 
Kuruje ilçesininin 
nüfusu 17 bin.
Yamaçlarda kurul
muş, tarihi biri 
geçmişe sahip bir 
şehir. Her yer de 
zeytin ağaçlarını 
görmek mümkün. 
Mağduriyet ve fakir
lik sokaklarında 
hissediliyor.
Kuruje de ve 
Beratta 
gördüklerimizden 

ziyade hissettikleri 
miz bizleri etkile 
miştir. Her sokakta 
OsmanlInın mimari 
ve kültürünü görmek 
mümkün.
Bizlerden ekonomik 
katkı beklentile 
rinden öte, 
T.C. devletin varlı 
ğının oralarda 
hissedilmesi onları 
daha çok heyecan
landırıyor.
5383 Sayılı Belediye 
Kanunu’na bağlı 
olarak kurulacak 
“Kardeş şehir”cilik 
ilişkilerinde, her ne 
kadar nüfus, 
ekonomik durum, 
ticaret imkanları ve 
kültürel yapısının iki 
şehir için de denk 
olması istense de, 
bazen bu istekler 
denk olmasa da 
manevi destek 
sağlamak amacıyla 
kardeş şehir ilişkisi 
kurulabilir.
Bir gün Balkanlara 
yolunuz düşerse, 
ne demek 
istedi ğimizi yaşa
yarak anlaya
bilirsiniz.”

KADRİ GÜLER: 
“Sayın Alkış, anla 
dığım kadarıyla 
sizler gözlemci 
olarak gittiğiniz 
Kuruje’den etkilendi
niz. Bu etkilenmede, 
Belediyeler 
Yasası’nın ölçütle 
rinden çok hisseleri
ni ön plana çıktı ve 
bu bağlamda iki 
kentin kardeş şehir 
olmasını istiyor
sunuz.
ABD ile olan kardeş 
şehir ilişkileri hiç 
ileri gitmezken, Kloş 
Kardeşliği işletilmez 
ken, Romanya’nın 
Novadarı kentiyle- 
olan ilişkilerin ise iyi 
gitmediğini görüyo
rum.
Bunda nelerin etken 
olduğunu biliyoruz. 
Geçtiğimiz günlerde 
ilçemizi ziyaret eden 
bu kentin bu yıl 
davet edilmek isten
mediğini, daha 
sonra Belediye 
Meclisi üyelerinin 
sınırlı sayıda davet 
edilmesi ayrıca 
Gemlik Belediye 
yöneticilerinin davet 
lilere karşı sıcak 
karşılanmadıklarını 
duyuyoruz.
Bir kardeşlik ilişkisi 
dondurulmaya 
çalışılırken, bir 
başkasının kurul
ması istendiği 
görülüyor.
Karar Gemlik Bele 
diye Meclisi’nin ola
cak sanırım.

KADRİ GÜLER : 
Açıklamalarınız 
nedeniyle teşekkür 
ediyorum.”

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR 

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

akşam haberlerini 
izlerken ikinci 
öğretimde de 
harçların kaldırıl
masını isteyen 
öğrencilerin eyle
minde polisimiz 
nasıl da can siper- 
hane mücadele 
veriyordu karşısın
daki düşmana. 
Gaz tabancasını, 
tabanca demek 
yanlış gaz sıkan 
silahı nasıl da 
büyük bir maharet 
le kullanıyordu. 
Aslanlar gibi 
karşısında savun
masız kitleye nasıl 
da cesaretle sıkı 
yordu zararsız 
olan gazı.

Acı ve göz yaşı 
insanları perişan 
ederken, zafer 
kazanmış aslanlar 
gibi nasıl da

kükrüyordu!
İçimden bravo 

deyip alkışlamak 
geldi.

Eğitimdeki 4+4+4 
saçmalığını protes 
to eden veliler ve 
eğim sendikaları 
mn eyleminde de 
polisimizin yine 
üstün başarısına 
tanık oldum.

O gaz tabancası
na sıkı sıkı sarılan 
polis, nasıl da 
başarıyla karşısına 
çıkan nice anne, 
babanın yüzüne 
gaz sıkmakta bir 
sakınca görmüyor
du. Ya kendini 
yetiştiren öğret
menlere bu gazı 
sıkarken hiç yüre 
ği sızlamıyor 
muydu? Hani bal 
ta, ağaca vururken 
ağaç, sapı ben- 
dendir demiş dur

muş; ama gaz 
yiyen öğretmenler 
de gaz sıkanlar 
için bilgisi ben- 
dendir deye dur
sun, neye yarar?

Demokrasilerde 
hak arayışı çok 
doğal eylemler
dendir. KPSS 
fiyaskosuyla mağ
dur olan insanlar 
hakkını aramak 
için meydanlara 
çıktığında yine gaz 
bombardımanına 
tutuluyor.

Köylüler hükü me 
tin politikalarını 
eleştirmek için 
ürünlerini yola 
döküyor yine 
baskı ve şiddetle 
karşılaşıyorlar. 
İşçiler işlerini kay 
bediyor, işten 
atılıyor ve seslerini 
duyurmak için 
eylem yapıyor, 

karşılarında yine 
polis, yine şiddet 
yine baskı!

Hani insanlar 
haklarını arayabilir, 
seslerini duyura
bilirlerdi?

Ülkemizde siyasi 
iktidar, ileri demok 
rasi sakızını çiğne 
ye dursun, ger çek 
te demokrasiden 
eser yok.

Dünya tarihine 
şöyle bir göz 
attığınızda faşist, 
baskıcı yönetimler 
ortaya çıkan tepki
leri hep polis gü 
cüyle bastırmıştır.

Ancak, nereye 
kadar?

Ülkemizde de 
acaba bu yöne bir 
gidiş mi var?

Güneydoğu Ana 
dolu’da polisimiz 
Batı’da davrandığı 
gibi davranamıyor, 
daha ölçülü daha 
mantıklı olmaya 
çalışıyor.

Hatta daha sabırlı 
oluyor diyebiliriz. 
Bütün bunlara kar 
şın yine de baskı 
ya, şiddete maruz 
kalıp emniyet amiri 
tokat yiyebiliyor. 
Ne hikmetse kar 

şılık veremiyor, 
çevresinde pek 
çok polis olmasına 
karşın.

Emniyet mensu
bu olduğu halde 
orda emniyeti sağ 
layamıyor, gaz 
sıkamıyor, eylem 
yapanları yaka 
paça, karga tulum
ba polis arabaları
na götüremiyor, 
tutuklama yapamı 
yor.

Yaptığı şey, olay
ları mümkün oldu 
ğunca uzaktan sey 
retmek.

Batı bölgelerinde 
polisimiz harikalar 
yaratıyor.

Eylem yapan gru
pları acımasızca 
cezalandırıyor.

Gaz sıkıyor, jop 
kullanıyor, şiddete 
çekinmeden baş 
vuruyor.

Aradaki fark 
nereden kay
naklanıyor der
siniz?

Acaba Doğu böl
gelerimizde polis
lerimizin can 
güvenliği mi yok? 
Batı’da koşullar 
daha uygun 
olduğu için mi 

böylesine fütur
suzca davranılıyor. 
Güçlü olduğun 
yerde istediğin 
gibi davran, jop ve 
gazı kullan, şidde 
te başvur.
Denetimi sağla
makta zorlandığın 
yerde sadece ze 
vahiri kurtarmaya 
çalış.

Anlayış bu mu?
Polis vatandaşın 

can, mal güvenliği
ni ve aşayişi 
sağlamakla görevli 
değil mi?

Bu görevi 
yaparken daha 
özenli, daha sabırlı 
ve daha anlayışlı 
olamaz mı?

Bizler için bunları 
söylemek kolay, 
polisimiz de bir
takım sıkıntılar ve 
zorluklar içinde 
bunu tahmin 
etmek de zor 
değil.

Bütün sıkıntı ve 
zorluklara karşın 
sabır ve hoş görü 
elden bırakılma
malı.

Karakollar halkın 
güveneceği, sığı
nacağı yerler 
olmalı.

kİ KIRPART
Kırpart A.Ş’ne Mekanik 
Bakımcılar Alınacaktır

Endüstri Meslek Lisesi mezunu 
Askerliğini yapmış 
35 yaşını aşmamış

Gemlik ya da Orhangazi’de 
ikamet edecek 

Bakımcılar alınacaktır. 
Adaylardaki Mekanik, hidrolik, 

pnömatik sistemler ile ilgili 
tecrübe tercih sebebi olacaktır. 
Başvurular şahsen yapılmalıdır

KAYIP
11.08.2012 tarihli SERİ:A SIRA NO: 129838 irsaliyemiz 

kaybolmuştur.Hükümsüzdür. AYDIN MADENCİLİK İNŞ. NAK. TİC. 
SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTÎ

‘Gemlik Körfez1 www.gemlikkorfezgazetesi.com

M KIRPART

Kırpart A.Ş’ne 
Elektrik- Elektronik 

dalında Bakımcılar alınacak
Endüstri Meslek Lisesi mezunu 

Askerliğini yapmış 
35 yaşını aşmamış

Gemlik ya da Orhangazi’de 
ikamet edecek 

Bakımcılar alınacaktır. 
Adaylardaki Yüksek-Orta-Alçak 
gerilim Elektrik bilgisi ve/veya 
Elektronik sistemler ile ilgili 

tecrübe, tercih sebebi olacaktır 
Başvurular şahsen yapılmalıdır

Dünyanın İn İyi Fotoğral 
Kareleri Bursa'da

Bursa 2. Uluslara 
rast Fotoğraf Festi 
vali'nin hazırlıkları 
sürerken, dünyaca 
ünlü fotoğraf 
sanatçılarının 
kareleri şehri süsle
meye başladı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Kent Konseyi ve 
Bursa Fotoğraf 
Sanatı Derneği 
(BUFSAD) işbir- 
liğiyle, Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası'nın (BTSO) 
ana sponsorluğun
da düzenlenen 
düzenlenen *2. 
Uluslararası Bursa 
Fotoğraf Festivali' 
(FotoFest), 15 Eylül 
Cumartesi günü 
saat 16.00'da 
Cumhuriyet 
Caddesi İnönü 
Kavşağı'ndaki 
yürüyüşle start ala
cak. Hazırlıkları tüm 
hızıyla devam eden 
festival kapsamın

da, fotoğraflar, 
çarşı ve hanlar böl
gesini, Cumhuriyet 
Caddesi'ni ve 
Merinos AKKM'yi 
süslemeye başladı. 
Şehrin farklı nokta
larına asılan dünya
ca ünlü fotoğraf 
sanatçılarının 
fotoğrafları, 
Bursa'yı açık hava 
galerisine çevirdi. 
Dünya fotoğrafının 
önemli isimleri 
Mary Ellen Mark, 
Charles Harbutt, Li 
Zhensheng, 
Antonin Kratochvil 
ve Türk fotoğrafının 
ustası Ara Güler'in 
fotoğrafları da 
sergide yerini alıy
or. Fotofest'e 23 
ülkeden 150 
fotoğrafçı katılırken, 
65 sergi, 20 belge
sel ve film gösteri
mi, 10 panel, 40 
seminer ve 15 
imza günü gerçek
leştirilecek

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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DİHIDCİimEIHDUENESİ SATILIK VİLLA
Heykel - Garaj T1 
Tramvay Hattı çalış
malarına başlandı 
Çalışmalar kap
samında cadde 
üzerindeki iki yönlü 
trafik uygulaması 
tek yönlü olarak 
düzenlendi.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin kent 
merkezini konforlu 
ulaşımla buluştur
mak amacıyla proje
lendirildiği Heykel - 
Garaj T1 Tramvay 
Hattı çalışmaları 
Darmstad 
Caddesi’nde devam 
edecek. Darmstad 
Caddesi üzerindeki 

İpekiş Kavşağı ile 
Çarşamba (İlkbahar 
Cd) sinyalize 
kavşağı arasındaki 
400 metrelik bölüm 
de yapılacak çalış
malar kapsamında 
caddedeki trafik 
akışında da yeni 
düzenleme yapıldı. 
Çalışmalar 
süresince, Darmstad 
Caddesindeki iki 
yönlü trafik iptal 
edilerek, İlkbahar 
Caddesi istikame 
tinden, Stadyum 
Caddesi istikame
tine gidiş tek yönlü 
olarak trafiğe açık 
tutulacak, yol 

kenarındaki otopark
lar iptal edilerek 
park yasağı uygula
ması yapılacak. 
Stadyum Caddesi 
iniş güzergahı 
olarak kullanılan 
Bursah Tahir 
Caddesi- Anadolu 
Sokak güzergahın
dan Darmstad 
Caddesine sağa 
dönüş yasağı 
getirilerek, 
trafik tek yönlü 
olarak düzenlenecek 
olan Uysal Sokak 
üzerinden D-200 
karayolu Merinos 
Kavşağı’na yön
lendirilecek.

Merinos Kavşağı 
UEDAŞ yanındaki 
Uysal Sokak 
girişine girilmez 
levhaları konularak, 
trafik Kıbrıs 
Şehitleri Caddesi 
ve Kent Meydanı 
istikametine yön
lendirilecektir. 
Çalışmalar 
süresince trafik 
sıkışıklığının önlen
mesi amacıyla 
Çekirge 
Caddesi’nden gelen 
araçların, Stadyum 
sinyalize kavşağın
dan geriye U 
dönüşü yapmalarına 
imkan sağlanacaktır

MANASTIR HAS 
VİLLALARINDA 

140 M2 DENİZ MANZARALI, 
MÜSTAKİL, BAHÇELİ, 

KULLANIMA HAZIR, UYGUN 
FİYATLA SAHİBİNDEN

SATILIK VİLLA

Müracaat Tel: 
0542 312 74 72

ELEMANLAR ARANIYOR
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 : O 224 513 45 79

SATILIK DAİRELER
KAYIKHANE MEVKİİ 
KAYIKHANE SİTESİ 

C BLOK KAT 5 
3+1 BAKIMLI VE DENİZ 
MANZARALI DAİRE İLE 

MANASTIR MEVKİİ İLKNUR 
YAPI KOOPERATİFİ F BLOK 

3+1 BAKIMLI DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR

0532 231 94 74

ELEMAN ARANIYOR
ZEYTİN İŞLETMESİNDE 

ÇALIŞACAK 
DENEYİMLİ BAY 

ELEMAN ARANIYOR 
Serviş+Yemek+Dolgun 

Ücret ve SSK
Müracaat Tel

O 532154 02 84

ELEMAN ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR
TURŞU VE ZEYTİN 

SEKTÖRÜNDE 
ÇALIŞACAK DENEYİMLİ 

GIDA MÜHENDİSİ VE 
GIDA TEKNİKERLERİ 

ve ZEYTİN ÜRETİM İŞİNDE 
ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 

BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur.

GÜNGÖR ZEYTİNCİLİK
Tel: 51414 53

514 88 97

FİRMAMIZDA 
900 TL MAAŞ + SİGORTA 

İLE ÇALIŞACAK 
DENEYİMLİ 

GARSON ARANIYOR 
GÖLYAKA ET MANGAL 

İZNİK YOLU ÜZERİ 
Müracaat Tel 

587 70 82 
0 535 717 14 25

GEMLİK’TE İKAMET 
EDEN 

EHLİYETLİ LODER VE 
EKSKAVATÖR 
OPERATÖRÜ 

ALINACAKTIR

Müracaat Tel
O 532 275 88 07
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Mıırtlıi
Çalışma Bakanı 
Çelik, emekli 
maaşlarının yanlış 
hesaplandığı iddi
alarını yanıtladı. 
Çelik, "Belki üç, beş 
bin kişilik bir emek
limizle ilgili bir fark
lılık söz konusu. 
Bazılarının 
maaşlarında eksik
lik, bazılarında ise 
fazlalık söz konusu" 
dedi.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, 
Ankara'daki 
"Başkentte Sivas 
Günleri" etkinliğin
den ayrılırken 
gazetecilerin İntibak 
Yasası'na ilişkin 
sorularını yanıtladı. 
Bir gazetecinin, 
"İntibak çalışmaları 
devam ederken, 
bazı emeklilerin 
maaşlarının yanlış 
hesaplandığı, rakam 
da verilmiş 2 bin 
500 kişinin eksik 
hesaplandığı 
yönünde, ayrıca 3 
bin 500 kişinin de 
maaşlarının fazla 
hesaplandığı 
yönünde. Bu 
konuyu nasıl değer
lendiriyorsunuz, 
doğru mu bunlar" 
sorusu üzerine 
Bakan Çelik, şunları 
söyledi: 
"İntibak ile ilgili 
çalışmalarımızın 
2000 yılı öncesi 
SSK emeklileri ile

ilgili olduğunu daha 
önce ifade etmiştik. 
Bildiğiniz gibi 2000 
yılı öncesi 
emeklilerimizle ilgili 
elektronik bir ortam
da yapılan çalış
manın ürünü olarak 
emekli olmaları söz 
konusu değil. O 
günün koşullarında 
yapılan çalışmalar
da bugün elektronik 
ortama aktarıldı. 
Bugün abartıldığı 
dibi rakamlar söz 
konusu değil. Ama 
belki üç, beş bin 
kişilik bir emeklimi
zle ilgili bir farklılık 
söz konusu. 
Bazılarının 
maaşlarında eksik
lik, bazılarında ise 
fazlalık söz konusu. 
Bu henüz netleşmiş 
bir durum değil. 
Çalışmalar devam 
ediyor.
1 Ocak 2013 tarihi 
itibarıyla tümden 
dosyalar elden 

geçirilip neticelen
ince, bu çerçevede 
fark ödenmesi 
gerekenlerle ilgili 
tabii ki sorumlu
luğumuzu yerine 
getirmek durumun
dayız. Yani eksik 
ödemelere karşı 
kamunun yapması 
gereken ödemeyi 
yapması gerekiyor. 
Ama fazla ödeme 
lerle ilgili tabii o 
biraz da siyasi bir 
karardır. Onu 
değerlendireceğiz 
ama onunla ilgili 
değerlendirmeyi 
büyük ihtimalle 
Bakanlar 
Kurulu'nda yaparız. 
Fakat şu anda 
henüz netleşmiş bir 
durum yok. Ön bil
giler çerçevesinde 
bu haberler yapılı 
yor. Önümüzdeki 
günlerde netleştiği 
zaman kesin rakam
ları sizlerle pay
laşırız."

Şans oyunlarında 
son 5 yılda 185 
milyon lira tutarında 
ikramiye, dikkatsiz
lik veya unutkanlık 
nedeniyle sahiple 
rince alınmadı 
Şans oyunlarına 
para yatıranların 
biletlere ya da oyun 
kuponlarına dikkatli 
bakmaması, onları 
bir kenara atması 
veya ikramiyeyi az 
bulup tahsil 
etmemesi, her yıl 
milyonlarca lira 
tutarında 
ikramiyenin bu 
oyunları düzenleyen 
kuruluşlara kalması
na yol açıyor.
Milli Piyango İdaresi 
verilerinden yaptığı 
hesaplamaya göre, 
vatandaşın Milli 
Piyango İdaresi 
Genel 
Müdürlüğü’nden 
geçen yıl tahsil 
etmediği ikramiye 
tutarı 43 milyon 
766 bin 404 lira 
olarak belirlendi. 
Bunun 19,6 milyon 
lirasını Piyango, 
11,4 milyon lirasını 
Sayısal Loto, 4,6 
milyon lirasını 
Süper Loto 
ikramiyeleri oluştur
du. On Numara’da 
alınmayan ikramiye 
tutarı 4 milyon lira, 
Şans Topu’nda 3,6 
milyon lira, Hemen

T MA

Kazan’da da 493 bin 
lira oldu.
En fazla dalgınlık 
piyango biletlerinde 
Şans oyunlarında 
en fazla dalgınlık, 
piyango biletlerinde 
yaşanıyor. Talih 
kuşunda her 100 
liralık ikramiyenin 
6,7 lirası alınma
yarak İdare’ye 
bırakılıyor. 2007 
yılında 10 milyon 
373 bin lira olan 
tahsil edilmeyen 
piyango ikramiyesi 
tutarı, her yıl arttı, 
geçen yıl 19 milyon 
641 bin lirayı aştı. 
Umudunu piyango 
biletlerine bağlayan
lar son 5 yılda 
toplam 80 milyon 
711 bin liralık 
ikramiyeyi İdare’den 
almadı.
Sayısal Loto,

Piyango’dan sonra 
vatandaşın en fazla 
dikkatsiz davrandığı 
şans oyunu oldu. 5 
yıllık süreçte Sayı 
sal Loto’da ikramiye 
kazananlar, 48 mil 
yon 435 bin lirayı 
Idare’nin kasasına 
bıraktı. Söz konusu 
dönemde dikkatsiz
lik ve ihmal sonucu 
tahsil edilmeyen 
ikramiye tutarı Şans 
Topu’nda 19 milyon 
193 bin lira, Süper 
Loto’da 16 milyon 
892 bin lira, On 
Numara’da 16 mil 
yon 171 bin lira 
olarak kayıtlara 
geçti.
Hemen Kazan bileti 
alanlar bile 5 yıllık 
dönemde kazandık
ları 3 milyon 600 bin 
liralık ikramiyeyi 
almadı.

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

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

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

ULAŞIM
Pegasus Akmts Seyahat 514 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 O1 63

HASTANELER

RELEDİYE

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

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

VAPUR - FERİROT

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

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

OTOBÜS

Gemlik Karfez
^4iaLİK’lllUKOÜMLÛR SİYASİ «AZ8TBSİ ”

■ttllMİ

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağı.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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Ha baş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Total gaz 514 17 00
Akcan Petrol 
MAR-PET 513 1O 79

513 30 33Tuncay Otogaz 513 15 45
Beyza Petrol 513 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4373 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
DABBE;BIR CİN 
VAKASI: 11:30- 

14:00-16:30-20:30... 
KARA ŞÖVALYE
YÜKSELİYOR: 

11:30-14:15-16:30- 
20:30...

REZERVASYON 513 33 21 
CIUŞAVM TUTKU 

SUPERTURK:
13.30-15.30-17.30 

19.30-21.30
SEN KİMSİN: 12.00- 

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

Rez Tel • 514150(1

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yurt, burs ve 
öğrenim kredi 
başvuruları başlıyor 
Yüksek lisans, dok
tora öğrencileriyle 
ön kayıt ve özel 
yetenek sınavıyla 
yükseköğretim pro
gramlarına girecek
ler için yurt, burs ve 
öğrenim kredisi 
başvuruları 
başlıyor.
Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu 
(YURTKUR) Genel 
Müdürü Hasan 
Albayrak, yaptığı 
yazılı açıklamada,

Yurt Dışında 
Çalışanların Çocuk
ları Sınavı (YÇS) 
sonucu bir yük
seköğretim pro
gramına yerleşen
lerin yurt, burs ve 
öğrenim kredisi 
başvurularının 11 
Eylül'de başladığını, 
21 Eylül'e kadar 
"www.kyk.gov.tr" 
internet adresinden 
yapılabileceğini 
belirtti.
Albayrak, yüksek 
lisans, doktora, ön 
kayıt ve özel 
yetenek sınavıyla 
yükseköğretim pro

gramlarına girecek 
öğrencilerin başvu
rularının, 17 Eylül- 
07 Ekim tarihleri 
arasında alınacağını 
bildirdi. Hasan 
Albayrak, kurum 
yurtlarında barın
maktayken devam 
ettikleri öğretim 
kurumlarını normal 
süresinde bitire
meyen öğrencilerin 
yurt başvurularının 
ise daha önce 
barındıkları yurt 
müdürlüklerince 10- 
23 Eylül tarihleri 
arasında kabul 
edileceğini kaydetti

dönemi veliler için 
sıkıntılı başlıyor. 
Okula yeni 
başlayan veya okul 
değiştiren 
öğrencinin okul 
kıyafeti ile birlikte 
kırtasiye masrafları 
650 TL’ye kadar 
çıkıyor.
Birden fazla öğren
cisi bulunan veliler, 
çıkacak masraflar 
karşısında kara 
kara düşünürken, 
kitapların ücretsiz 
dağıtılması ile bir 
nebze olsun aileleri 
rahatlıyor. Bu yıl 
yaklaşık 2,3 milyon 
öğrenci okul ile 
tanışacak ve 
toplamda 18 mily
ona yakın öğrenci 
17 Eylül de ders 
başı yapacak. 2012- 
2013 eğitim-öğretim 
yılının başlamasına 
sayılı günler kala 
öğrenci önlükleri ve 
kırtasiye malzeme 
leri satan mağaza 
larda yoğunluk 

başladı. Son yıllar
da siyah ve mavi 
öğrenci önlüğü yer
ine kolejli ünifor
ması olarak adlan 
dırılan etek, tişört 
ve ceketten oluşan 
setleri kullanan 
okul sayısının art
ması okul kıya fet- 
leri sektörünü can
landırırken velileri 
ise zora sokuyor. 
Sezon hazırlığını 
ucuza kapatmak 
isteyen veliler en az 
250 TL'yi gözden 
çıkartması gereki 
yor. Şayet çocuklar
da marka tutkusu 
var ise o zaman 
masraflar katlanıy

or. Lisanslı ürünler
den oluşan çanta, 
ayakkabı, beslenme 
çantası, kalemlik ve 
kıyafet gibi 
ihtiyaçlar için veliler 
ortalama 650 liraya 
kadar harcamayı 
gözden çıkarmak 
şart.
Okula yeni başlaya
cak öğrenciler anne 
ve babalarıyla bir
likte kırtasiye ve 
giyim mağazalarının 
yollarını tuttu.
Önlük ve diğer okul 
ihtiyaçlarını karşıla
mak için okul 
alışverişi yapan 
veliler, fiyatlardan 
şikâyetçi.
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ÖZEL Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 

anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

‘Aykent ile hedeflerinize doğrur 2002

Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır 
ve çözer, planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, 

evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda 

özveri ile çalışır, vefakardır, dostlannı asla unutmaz, 
sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, 

kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır. 
Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, engel 

tanımaz, "BAŞARACAĞIM" der ve başanr.

4—5 Yaş 
Ana Sınıfı
-1 .Sınıf 
Z.Sıntf
3.Sınıf 
4-.Sımf 
S.Sınıf J 
6.Sınıf 
T.Sınıf 
0.Sınıf

5.950 TL
6.200 TL 
7.5OOTL
8.800 TL 
0.000TL 
0.000TL
0.000TL
0.000 TL
0.000TL
0.000TL

ÜCRETE EĞİTİM-ÖĞRETİM, YEMEK, SERVİS vt KDV DAHİLDİR

Gemlik Orhangazi yolu X.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: O 224 513 50 84 Gemlik 
www.aykentilkogretlm.klX.tr
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Boğazından 
bıçaklanarak 

öldürüldü
Orhangazi’de bir genç çıkan kav
gada boğazından bıçaklanarak 
hayatını kaybetti. Haberi syf 3’de

Düz volda takla attı 
burunları üile kanamadı

Bingöl-Erzurum Karayolu Karlıova ilçesi 
Hacılar Köyü mevkiinde, çevik kuvvet polis 
aracının geçişi sırasında, önceden menfe 
ze yerleştirilmiş patlayıcının infilak etmesi 
sonucu ilk belirlemelere göre 8 polisin 
şehit olduğu, 8 polisin de yaralandığı öğre
nildi. Cuma günü de 4 askerimizin şehit 
edilmesinden sonra 2 günde şehit sayımız 
12’ye yükseldi. Öte yandan, Afyon’da 
askeri cephaneliğin infilak etmesi sonucu 
yaşamını yitiren 25 askerden 24’ü dün son 
yolculuğuna uğurlandı. Şehit haberleri 
yurtta infiale neden oldu. Haberi syf 6’da

Cumartesi günü 
Terminal Kavşağı’n 
da İstanbul plakalı 
bir araç düz yolda 
takla attı.
Kazada, araç içinde

bulunan sürücü ve 
yolcuların burnu 
bile kanamazken, 
araçtan çevredeki
lerin yardımıyla 
çıkarıldılar.

ClneBakış

Pisi pisine...
Televizyon, Afyon’da pisi pisine 

ölen 24 askerin cenaze töreninden 
görüntüler gösteriliyor.
Afyon’da infilak eden cephanelikte 

pimi takılı bir el bombasının dikkat
sizlik yüzünden patlamasıyla mey
dana geldiği açıklandı. Sorumluluğu 
ise bir binbaşının üzerine kaldı.

Buna iktidar ve yandaşları dışında 
kimse inanmadı.
Bu olay tarihe not düştü.
Onlar, ne kadar gizleseler de, 

gerçek bir gün mutlaka ortaya çıkar.
Şehitlerin ailelerinin de buna 

inandığını sanmıyorum. Dev. 4’de

Velibaba'ya 
tekerlekli 
sandalye 
yağıyor

Balıkpazarı Veliba 
ba Kıraat hanesi 
işletici ve müşteri
lerinin başlattığı 
“Her Ay bir Engel 
Kalkıyor’’ projesi 
çığ gibi büyüyor. 
Vatandaşların da 
destek verdiği 
te kerlekli sanda
lye kampanyası 
nın 10.su Sölöz’de 
yaşlı bir kişiye 
verildi.
Haberi sayfa 4’de

Ayşe -Z/Ver Karataş llkokulu’nda yeni öğretim yılının açılış törem yapılacak 

2012-2013 Eğitim liretim 
yılı buniirn törelle imsinw
2012-2013 eğitim ve 
öğretim yılı bugün 
başlayacak.
Yeni öğretim yılının 
açılması nedeniyle- 
bugün bir tören 
düzenlenecek.
Atatürk Anıtına saat 
10.oo İlçe Milli Eğ i 
tim Müdürü’nün 
çelenk koyması, 
saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
söylenmesinden 
sonra, Ayşe Ziver

Karataş llkokulu’n
da yapılacak tören 
ise saat 10.30da 
başlayacak.
Saygı duruşu ve 
istiklal Marşı’nın 
söylenmesinden 
sonra 1. sınıf öğ 
rencilerine çiçek 
sunumu yapılacak. 
Öğrenciler adına 
yapılacak konuşma 
dan sonra şiirler 
okunacak. Okul Mü 
dürü’nün konuşma 

sı ardından İlçe Mil 
li Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
konuşma yapacak. 
Öğrencilerin gös
terilerinden sonra 
ise Belediye Baş 
kanvekili konuşa
cak. İlçe Kayma 
kamı Cahit Işık’ın 
konuşması sonra 
sında başarılı öğ 
rencilere ödülleri 
verilecek. İkramla 
tören sona erecek.

http://www.aykentilkogretlm.klX.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
10.su
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası İnşaat yaptırma komisyonu, ihale dosyasını Müteahhitler Derneğine verdi

mıııı hizmet binası yaıımı aoiiitin Mı
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası heyeti, 
Gemlik Müteahhitler 
Derneği’ni ziyaret 
ederek, yeni hizmet 
binasının yapımı ile 
ilgili ihale dosyasını 
teslim etti.
GTSO’nun Faruk 
Güzel, Abdullah 
Özden ve Şahin 
Danış’tan oluşan 
heyetini Gemlik 
Müteahhitler Dernek 
Merkezi’nde Başkan 
Hamza Aygün, 
Yönetim Kurulu 
Üyeleri Selahattin 
Ulaş, Rahmi 
Bozdemir, Murat 
Çakır ve İrfan Çakır 
karşıladı.
Yeni yapılacak olan 
hizmet binasıyla ilgili 
GTSO tarafından 
oluşturulan korniş 
yona başkanlık eden 
Faruk Güzel ziyarette 
yaptığı konuşmada, 
Gemlik Müteahhitler

Derneği’nin kuru
luşundan duyduğu 
memnuniyeti belirtti. 
Gemlik’te bu oluşu
mun çok olumlu 
neticeleri 
beraberinde getire
ceğine inandığını 
ifade ederek, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak her 
zaman işbirliğine 
hazır olduklarını 
söyledi.
Güzel, Gemlik’te 

kamu sektöründe 
ihalelerin Gemlik 
dışından gelen 
müteahhit firmalara 
verildiğini buna çok 
üzüldüğünü, bu 
durumun Gemlik 
ekonomik hayatına 
olumsuz etki ettiğini 
söyledi.
Komisyon Başkanı 
Faruk Güzel, GTSO 
olarak yeni hizmet 
binası ihalesinin 
Gemlik’te iş yapan 

bir firma tarafından 
yapılmasını arzu 
ettiklerini, bu neden
le yeni kurulmuş 
olmasına rağmen 
ciddi sayıda üyesi 
bulunan Gemlik 
Müteahhitler 
Derneği’ne teklif 
dosyasını ileterek 
öncülük etmesini 
uygun gördüklerini 
ifade etti.
Gemlik Müteahhitler 
Dernek Başkanı

Hamza Aygün 
GTSO’nun ziyaretine 
teşekkür ederek 
Dernek olarak bu'' 
ihaleye çok önem 
verdiklerini, artık 
ithal müteahhit geti 
rilmesi uygulamasına 
bir son vermek iste
diklerini belirtti. 
Gemlik dışından 
gelen müteahhit fir
maların kullandıkları 
malzemeleri Gemlik 
dışından alarak

İlçemizin hakkı olan 
ekonomik gelirin 
kaybedildiğini 
belirten Aygün, 
bununla beraber 
ilçemizde bu işleri 
yapabilecek yeteri 
sayıda kalifiye ele
man olmasına rağ
men, ithal işçi çalış 
tırılmasıyla Gemlik 
istihdamının olum
suz etkilendiğini 
ifade etti.
Başkan Aygün, 
GTSO’nun, 
GMD ile anlaş
masının İlçemiz için 
yeni bir dönemin 
başlangıcı olabile
ceğini ve teklifi 
GMD’ ye sunmasının 
kendileri için onur 
verici olduğunu 
belirtti. Aygün, bu 
ihaleyi muhakkak 
alarak Gemlik’e ve 
GTSO’ya kalıcı bir 
hizmet sunmaya talip 
olduklarını ifade etti.

ELEMAN
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

KAYNAKTAN VE MEKANİKTEN ANLAYAN 
EN AZ 2 YIL TECRÜBELİ 

GEMLİKTE İKAMET EDEN 
BAKIM ELEMANI ARANIYOB.

BAŞVURULAR ŞAHSEN 
İŞ YEKİMİZE YAPILACAKTIK.

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek, 

Orhangazi-RURSA 
TEL: 0-224-586 00 05/06/08/09/10 

FAX: 0-224-586 00 07

mi lalası ıiıimıüiiıii 
ile (tewliile 3 tasiM satnıe 
Halk Bankası A.Ş. Gemlik’te biri Manastır’da mesken, 
diğerleri Kafirli ve Muratoba Köylerinde iki tarlanın 
elektronik ortamda satışını gerçekleştirecek.
Halk Bankası A.Ş. 
ulusal basına 
verdiği ilanla, 
Türkiye genelinde 
bankaya borcunu 
ödeyemeyen 
müşterilerinin taşın
mazlarını satışa 
çıkardı.
Elektronik ortamda 
yapılacağı bildirilen 
satış ihalesi için 
katılımcıların satıla
cak taşınmazın 
muammen bedelinin 
yüzde 3 geçici temi
natını 18 Eylül 2012 
günü saat 12.oo ye 
kadar yatırmaları 
gerekiyor.
İhaleye katılmak

isteyenlerin gerekli 
evrakları Türkiye 
Halk Bankası A.Ş. 
Genel Müdürlüğü 
Destek Hizmetleri 
Daire Başkanlığına 
aynı tarih mesai 
saati bitimine kadar 
ulaştırmaları 
gerekiyor.
Gerekli belgeleri 
eksiksiz tamam
layanlara Banka 
tarafından, 
elektronik posta 
adresi veya cep tele
fonlarına ihaleye 
katılmaları için 
Kullanıcı Kodu ve 
şifre gönderilecek. 
İstekliler, bu kod ve

şifre ile elektronik 
ortamda ihaleye 
katılabilecekler.

GEMLİK’TE 3 SATIŞ 
8 Eylül 2012 günlü 
Milliyet Gazetesi’nde 
yayınlanan “Gayri 
menkul Satış İlanı” 
listesinde, ilçemizde 
biri Cumuriyet 
Mahallesi’nde 100 
bin lira muammen 
bedelli bir mesken, 
İkincisi Muratoba 
Köyü Çatalhöyük 
mevkiinde tarla, 3. 
sü ise Katırlı Köyü 
Köy içi mevkiinde 
tarlanın satışı 
yapılacak.
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Bosazından lı ıcaklanara k MıMi
Orhangazi’de bir 
genç çıkan kavgada 
boğazından bıçakla
narak hayatını kay
betti.
Olay sabah saat 
05.30 sıralarında 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Enis A. (24) ve 
Erkan Y. (25) ile 
Aydın Turgut (24) 
gece aynı çorbacıda 
karşılaştı.
Gençler, çorbacıdan 
çıktıktan sonra 
henüz belirlene
meyen bir nedenle 
tartışmaya başladı. 
Orhangazi merkezin
deki Gazi Orhanbey 
Camii önünde çıkan 
tartışma kısa sürede 
kavgaya dönüştü. 
Boğazından ve 
omzundan bıçak
lanan Aydın Turgut 
yaklaşık 100 metre 
ilerideki başka bir 
çorbacının önünde 
yere yığıldı.
İş yerindeki vatan
daşların haber ver

Düğün Yolunda Kaza: 10 Taran
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde düğüne 
gidenleri taşıyan 
minibüsün kamyon
la çarpışması sonu
cu meydana gelen 
kazada 10 kişi yara
landı.
Edinilen bilgilere 
göre, Gedikpınar 
köyünde ikamet 
eden Aktaş ailesi, 
Huzur Mahallesi'nde 
yakınlarının düğün 
törenine katılmak 
için sürücü Salih 
Aktaş yönetimindeki 
16 F 2345 plakalı 
minibüsle yola çıktı. 
Minibüs, Yenice 
Köprülü kavşak 
üzerine geldiği sıra

Marketin Demir Korkuluklarını Kesip 
Sucuk, Salam ue Çikolataları Çaldılar
Bursa'nın Osman 
gazi ilçesinde, bir 
marketin korkuluk 
demirlerini kesen 
kimliği belirsiz kişi 
ler/içerideki 7 bin 
lira değerindeki 
sigara, buzdolabın- 
daki sucuk, salam, 
peynir ve çikolata
ları alarak kaçtı.

mesi üzerine olay 
yerine gelen 112 Acil 
Servis ekipleri talih
siz gencin hayatını 
kaybettiğini belirle
di. Polis bölgede 
güvenlik önlemleri 
alırken savcı incele 
melerde bulundu. 
Olaydan sonra Enis 
A. ile Erkan A. polis 
tarafından yaka
landı. Komilik yap
tıkları öğrenilen 
gençler Orhangazi 
Devlet Hastane 
si'nde sağlık kon

da, Yenice'den 
Akhisar mahallesi 
seyreden İsmet 
Gezer yönetimindeki 
16 PJ 108 plakalı 
kamyonla çarpıştı. 
Kazada, minibüs 
sürücüsü Salih

Kükürtlü Mahalle 
si'nde faaliyet gös 
teren Ş.A.A.'a ait 
marketin korkuluk 
demirlerini 
kesen kimliği henüz 
belirlenemeyen kişil
er, camı kırarak 
içeriye girdi.
Marketten 500 TL 
değerinde çerez, 7 

trolünden geçirildi. 
Bu sırada Erkan 
A'mn 130 promil 
alkollü olduğu tespit 
edildi. Turgut'un 
cenazesi yapılan 
incelemenin sonra 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi morguna 
ardından Bursa Adli 
Tıp Kurumu'na 
gönderildi.
Çevredeki güvenlik 
kameralarının kayıt
larından Turgut'un 
ölümüne neden olan 
bıçağın Erkan A.'nın

Aktaş ile minibüste 
yolcu olarak bulu
nan Zeki Aktaş, 
Cemre Aktaş, 
Emirhan Aktaş, 
Birgül Aktaş, Özlem 
Aktaş, Zeynep Aktaş 
ve Medine Aktaş ile 

bin TL değerinde 
alkollü içki, 2 bin TL 
değerinde sigara, 
buzdolabındaki 
sucuk, salam, pey 
nir, çikolatalar ile 
içerisinde yaklaşık 
200 lira bulunan 
yazar kasayı çaldı. 
Polise müracaat 
eden işletmeci 

elinde olduğunu 
belirlendi. Erkan A. 
çıkarıldığı nöbetçi 
mahkemece tutukla
narak Bursa E Tipi 
Cezaevi'ne gönderil
di. Erkan A. İle bir
likte olan arkadaşı 
Enis A. ise serbest 
bırakıldı.
Öte yandan olayda 
ölen gencin 
Orhangazi'de madde 
bağımlısı olduğu ve 
ailesinden ayrı 
yaşadığı öğrenildi. 
Olayın haber ver
ilmesinin ardından 
Turgut'un ailesi 
Devlet Hastanesi 
morguna geldi. 
Turgut'un cenazesi, 
ailesi tarafından Adli 
Tıp Kurumu'ndan 
alınarak İznik'e bağlı 
Bayındır Köyü'nde 
toprağa verildi. Bu 
arada madde bağım
lısı Turgut'un 
tedavi için Pazartesi 
günü İstanbul'a 
gideceği öğrenildi.

kamyon sürücüsü 
İsmet Gezer ve 
yanında bulunan 
Halil Gezer yara
landı. Yaralılar 
ambulanslarla 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Yaralıların birçoğu 
ayakta tedavi 
görürken, kaza 
nedeniyle 
Yenice Köprülü 
kavşağında trafik 
akışı bir süre kon
trollü olarak yapıldı. 
Kazaya karışan 
araçların çekilmesi 
ile yolda yeniden 
normal trafik akışı 
sağlandı

Ş.A. A., içerisinde 
çekle rinin bulun
duğu çelik 
kasanın kilit 
kısmının sert bir 
cisimle oynandığını 
söyle di.Emniyet 
Müdürlü ğü, olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldığını 
duyurdu.

Açık Unutulan 
Pencereler Hırsızlara 

Davetiye Çıkarıyor
Bursa'da 
pencereleri açık 
bırakılan bir işyeri 
ve eve giren 
hırsızlar yaklaşık 7 
bin TL'lik nakit 
parayı çalarak 
kayıplara karıştı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Anadolu 
Mahallesi 1. İnci 
Sokak'ta işyeri 
sahibi A.A.C., iş 
yerine geldiğinde 
pencerenin açık 
olduğu muhasebe 
odasındaki çelik 
kasanın kırıldığını, 
içindeki 5 bin 150 
TL paranın yerinde 
olmadığını gördü. 
İşyeri sahibinin 
müracaatı üzerine

Gol Sevincini Meşale 
ile Yasamak İsteyince 

Gözaltına ftlındı
Spor Toto Süper 
Ligi'nin 4. haftasın
da Bursaspor'un 
kendi sahasında 
Kardemir 
Karabükspor'u 4-1 
yendiği maçta, ev 
sahibi takımın golü 
sonrası meşale 
yakan bir taraftar 
gözaltına alındı. 
Polis merkezine 
götürülen taraftar 
hakkında "6222 
Sayılı Sporda 
Şiddet ve 
Düzensizliğin 
Önlenmesine 
Dair Kanun'a 
muhalefet" 
iddiasıyla işlem 
yapıldığı 
açıklandı. 
Bursa Atatürk 
Stadyumu'nda 
oynanan Bursaspor 
- Kardemir 
Karabükspor 

Adıma kayıtlı Yaşar Reis 
isimli Bandırma 321 bağlama 
limanına ait denize elverişlilik 
belgesi 21 Temmuz 2012’de 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
AYBÜKE ÖZLER

polis ekipleri 
tahkikata başladı. 
Nilüfer ilçesinde 
Barış Mahallesi'nde 
ise Ö.B., eşine 
ait kol çantasının 
evde bulunduğunu 
sabah kalktıkların
da çanta içinden 
bin 500 TL 
para ile bankamatik 
kartının çalındığını 
fark ettiğini 
söyledi. 
Havaların sıcak 
olması sebebiyle 
camlarının açık 
vaziyette olduğunu 
beyan eden 
Ö.B.'nin müracaatı 
sebebiyle olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı 

maçının 29. 
dakikasında 
Bursasporlu 
Pinto'nun takımına 
beraberlik getiren 
golü tribünleri 
coşturdu. 
Tribünlerin N 
giriş kapısı yakın
larında meşale 
yakıldığını tespit 
eden Bursa 
Emniyet 
Müdürlüğü, 
meşaleyi yakan 
O.S.'i polis 
merkezine 
götürdü.
Meşale yakarak 
sevinç gösterisi 
yaptığı belirlenen 
şüpheli hakkında 
kamuoyunda 
'Sporda şiddet 
yasası' olarak bili
nen kanun kap
samında işlem 
yapıldığı açıklandı.
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MM
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com Bahkpazarı Velibaba Kıraathanesi ve müşterilerinin başlattığı 

engellilere tekerlekli sandalye yardımına vatandaşlarda katılmaya 
başlayınca, dağıtılan sandalye sayısı 10 çıktı.

Pisi pisine...
Acı haberler bitmiyor.
Her gün şehit haberleri ile sarsılı 

yoruz.
Cuma günü Hakkari’de 4 askerimizin 

şehit haberi geldi.
Bunun acısı bitmeden, dün ise 

Bingöl’e dönmekte olan, geçici görevle 
Karlıova’ya giden polisleri taşıyan araçın 
geçtiği anda patlatılan mayın, 8 polisi 
mizin şehit olmasına, 8’inin de yaralan
masına neden oldu.

Halk, artık bu şehit haberlerini duy
mak istemiyor.

Giderek artan şehit haberleri üzerine 
iktidara tepki göstermeye başladı.

Dün, Bursa Ulucami’de şehit piyade 
Onbaşı Tolga Taştan’in cenaze töreni 
vardı.

Hükümeti temsilen cenaze törenine 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 
katıldı.

Arınç’a halktan gelen tepki sonucu, 
Başbakan Yardımcısı tepkiden çekinerek 
ters kapıdan kaçtı...

Ajanslardan gelen haber aynen şöyle: 
; “Afyonkarahisar'da mühimmat depo
sundaki patlamada şehit olan Piyade 
Onbaşı Tolga Taştan'ın Bursa Utu Cami' 
deki cenaze namazına katılan Başbakan 
Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent 
Arınç protesto edildi.

Cenaze namazına gelişi sırasında bir 
grup tarafından sözlü saldırıya maruz 
kalan Annç, namazın ardından da pro 
testo edildi. Arınç'a yaklaşmak isteyen 
öfkeli bazı vatandaşları polis engelledi. 
Kalabalık arasında 'Meclis'te PKK iste 
miyoruz, bu işin sonu yok ya istiklal ya 
ölüm, hükümet istifa’ şeklinde slogan 
atıldı. Başbakan Yardımcısı Arınç'a yak
laşmak isteyen bir vatandaş da 'Ne yap
tınız, soruyoruz?' diye bağırdı. Öfkeli 
vatandaşı polisler uzaklaştırdı. 
Protestoların artması üzerine Arınç, cena 
zenin camiden çıkmasını beklemeden 
caminin arka tarafına doğru yöneldi. Bu 
sırada da bazı siyasi hareketler yapan 
gruplar 'Hükümet istifa' diye bağırdı.

Korumalar arasında Ulu Cami'nin batı 
kapısına doğru yönelen Arınç, Bursa 
Valisi Şahabettin Harput ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe ile ayak 
üstü görüştükten sonra çarşı arasına 
yöneldi. Kapalı işyerleri arasından cami
den uzaklaşan Arınç, makam aracının 
Atatürk Caddesi'nde ters şeritten 
caminin alt bölümüne gelmesiyle araca 
binerek uzaklaştı..”

Bu kanı durduramazlarsa, tepkiler 
kitle eylemlerine dönüşebilir.

Nereye kadar kaçacaklar?
Ama onlar şehit haberleri yazan 

medyaya atarlar suçu ye İşin içinden çık
maya çalışırlar.

Veya kendilerini üleştiren kurumiara 
aba altından sopa gösterirler.

Ne gösterirlerse göstersinler nafile: 
Bu kan durmazsagjderler...

—----------- • .■ hiAw-------------- —

Bahkpazarı Mahal 
lesi’nde bulunan 
Velibaba Kıraatha 
nesi sahibi ve 
müşterilerinin 
aralarında para 
toplayarak, bir 
engelliye tekerlekli 
sandalye almasıyla 
başlayan “Her Ay Bir 
Engel Kalkıyor” 
yardımlaşması çığ 
gibi büyüyor.
Geçtiğimiz günlerde, 
Gemlik dışında 
yaşayan Feriha 
Kurt’un Velibaba

Karadeniz'de İlk Doğalgaz Bulundu
TPAO Karadeniz'de 
yaptığı sondajda 3 
bin 600 metrede 
doğalgaza ulaştı. 
Petrol ve doğalgaz- 
da neredeyse tama
men ithalatçı kon
umda olan Türki 
ye'de son dönemde 
yapılan çalışmalar 
umutları artırdı. 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız'ın, "Bula 
na kadar sabırla ara
maya devam ede
ceğiz" dediği deniz 
(erdeki petrol çalış
malarında önemli 
aşama kaydedildi. 
Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı 
(Tpao), Karadeniz'de 
başlattığı petrol ara 
ma hamlesinde ilk 
somut sonuca ulaş 
tı. Uluslararası dev 
şirketlerle yapılan

Kıraathanesi’ne 
ulaştırdığı 9. teker
lekli sandalyenin 
ihtiyaç sahibine tes
liminden sonra, 
Kıraathaneye yeni 
tekerlekli sandalye 
destekleri gelmeye 
devam ediyor.
Velibaba 
Kıraathanesinden 
yapılan açıklamada, 
şu görüşe yer veril
di: “Çoğalıyoruz 
Velibaba'da Her Ay 
bir Engel Kalkıyor” 
projemize artık san

sondajların ardından 
Tpao, Istranca'da 3 
bin 600 metrede do 
ğalgaza ulaştı.
Doğalgaz yakılarak 
sondaj kuyusunda 
rezerv varlığı kesin
leştirdi.
REZERV 
BELİRLENECEK
Bu keşif, Karadeniz 
petrol çalışmaların
da somut ve büyük 
bir adım olarak nite
lendiriliyor. Istran 
ca'da gaz keşfinin 
ardından rezerv 
çalışması yapılmaya 
başlanacak. 6 ile 12

dalye yağıyor.
Bu bağlamda biriken 
sandalyeleri depo- 
layabilemek için iş 
yerimizden bir masa 
ekşittik, bize gelen 
sandalyeleri ihtiyaç 
sahiplerine vermek 
üzere biriktiriyoruz. 
Bize sandalye 
sağlayan başta müş
terilerimize, 
Sayın Faika Kurt'a 
Aynur Bilgih'e Meçi t 
Erten'e, Aynur 
Bilgin'in annesine, 
güzel yürekleri için 

ay arasında çalış
maların süreceğini 
belirten yetkililer, 
"Artık kuyunun nihai 
üretilebilir rezervi 
ortaya çıkacak. On 
dan sonra kesin rez
ervler üzerine konu 
şulacak. Bölgede 
yeni sondajlar yapı 
lacak" şeklinde bilgi 
verdi.
Jüpiter platformu ile 
başlanan sondajda 3 
bin 900 metreye 
inilmesi hedefleni 
yordu. 3 bin 600 
metre de belirlenen 
gaz emareleri

binlerce teşekkür 
ediyoruz.
Hiçbir karşılık bek
lemeden gönüllülük 
esasına dayanarak 
başlattığımız bu 
güzel yar dımlaş- 
maya Gemlik içinden 
ve dışından destek
lere gelmeye devam 
ediyor.
Müşterimiz 
aracılığıyla bir san
dalyeyi de Sölöz 
köyünden felçli bir 
amcamıza gön
derdik” 

değerlen dirilmeye 
alındı. Tpao sondaj 
başlar ken yaptığı 
açıklamada 
Karadeniz'de derin 
denizde açılan kuyu
lardan alınan ver
ilere göre petrol ve 
doğal gazın daha 
derinlerde ve daha 
yaşlı birimlerde ola
bileceği sonucuna 
ulaşıldığını belirtti. 
Açıklamada "Ancak, 
daha yüksek basın
ca sahip olan rez- " 
ervuar seviyelerinin 
sondajı çok daha 
zor olacaktır.
Derin denizde ikinci 
bir kampanya 
başlatmadan önce 
bu jeo lojik oluşum
ların potansiyeli 
lstranca-1 kuyusun
da test edilecektir" 
değerlendirmesi 
yapılmıştı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ozhan Market, l suhesini Manasımla açtı
Bursa’nın köklü ve 
güçlü perakende 
markası Özhan 
Marketler Zinciri, 
Gemlik’te ikinci 
şubesini Manastır’da 
açtı, 
özhan Marketler 
Zinciri, Manastır 
Gemlik Şubesi ile 
mağaza sayısını 30’a 
çıkardı.
Cumartesi günü 
Manastır’da açarak 
hizmeti yaygın
laştıran Özhan 
Marketler Zincirinin 
açılış kurdelasını, 
Yenisölöz Belediye 
Başkanı Güngör 
Özhan, Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mustafa 
Uluçay, Özhan Genel 
Müdürü İbrahim 
Özhan ve Özhan 
Danışmanı Sabri 
Erdem kesti. 
Özhan Marketler 
Zinciri Genel Müdürü 
İbrahim Özhan, 
Bursa’nın yerli per
akende markası 
olduklarına dikkat 
çekerek, “Hedefimiz, 
doğru karar ve güçlü 
adımlarla istikrarlı 
bir şekilde büyümek
tir. Bu doğrultuda 
hizmetimizi ulusala 
da taşımak için 
çalışmalarımız hızla 
sürüyor” dedi.

İbrahim Özhan 
yakında şarküteri 
grubunda da butik 
dükkanlarının 
BursalIlarla buluşa
cağı müjdesini verdi. 
Özhan, “Şarküteri, 
peynir, meze, zeytin, 
tatlı, yufka, sigara 
böreği, sucuk gibi 
Özhan markalı 
birçok ürünümüzü 

yıllardır hijyenik ve 
güvenilir bir şekilde 
müşterilerimizin 
damak tadına sunu 
yoruz. Bize duyulan 
güvenle şarküteri 
grubunda zincir 
haline gelerek büyü 
meyi planlıyoruz” 
dedi.
Bursa’nın güvenilir 
markası olma iddia 

sim sürdüren 
Özhan’ı BursalI 
dostları açılışta yal
nız bırakmadı.
Özhan, müşterilerini 
kaliteli ve zengin 
çeşitlerinin yanı sıra 
açılışa özel etkin 
kampanyalar ve 
indirimlerle karşıladı. 
Bölge sakinleri 
tarafından yoğun ilgi 
gören açılışta birçok 
hediye ürün ve pro
mosyonlar sunuldu.

Manastır
Gemlik Şube, 250 
metrekare de 
10 personel ve 2 
kasa ile hizmet 
verecek.
ISO 22000 alan ilk 
yerel market unvanı
na sahip Özhan 
Marketler Zinciri’nin 
Manastır Gemlik 
Şubesi’nde de zen
gin marka seçenek
lerinin yanı sıra et ve 
et ürünleri, şarküteri 

grubu, meşrubat, 
baklava ve tatlı 
çeşitleri, deterjan ve 
gıda reyonları, 
kozmetik ile 
ihtiyaç duyulan 
her ürünü bulmak 
mümkün.
Müşteri mem
nuniyetine ve güven
liğine büyük önem 
veren özhan 
Marketler Zinciri’nin 
ürün ve hizmet 
kalitesi de tescilli.

Kırpart A.Ş’ne Mekanik 
Bakımcılar Alınacaktır

Endüstri Meslek Lisesi mezunu 
Askerliğini yapmış □ 
35 yaşını aşmamış

Gemlik ya da Orhangazi’de 
ikamet edecek

Bakımcılar alınacaktır. ! 
Adaylardaki Mekanik, hidrolik, 

pnömatik sistemler ile ilgili 
tecrübe tercih sebebi olacaktır. 
Başvurular şahsen yapılmalıdır

Kırpart A.Ş’ne 
Elektrik- Elektronik 

dalında Bakımcılar alınacak
Endüstri Meslek Lisesi mezunu 

Askerliğini yapmış 
35 yaşını aşmamış

Gemlik ya da Orhangazi’de 
ikamet edecek 

Bakımcılar alınacaktır. 
Adaylardaki Yüksek-Orta-Alçak 
gerilim Elektrik bilgisi ve/veya 
Elektronik sistemler ile ilgili 

tecrübe, tercih sebebi olacaktır 
Başvurular şahsen yapılmalıdır

EM ARANIYOR
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması 
rica olunur. 

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Tel: 513 96 83

MW abone oldunuz mı?
tııüriı iıı ciııiı ılnıl with) ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Bingöl Karlıova'da polis servis aracının geçişi sırasında
patlama meydana geldi: 8 Şehit, 8 yaralı!

Bingöl-Erzurum 
Karayolu Karlıova 
ilçesi Hacılar köyü 
mevkiinde, çevik 
kuvvet polis 
aracının geçişi sıra 
sında, önceden men 
feze yerleştirilmiş 
patlayıcının infilak 
etmesi sonucu ilk 
belirlemelere göre 8 
polisin şehit olduğu, 
8 polisin de yara
landığı öğrenildi. 
Karlıova'da önöceki 
gün yapılan KCK 
operasyonundan 
sonraki duruşma 
nedeniyle takviye 
olarak giden Bingöl 
Çevik Kuvvet Şube 
Müdürlüğü'nde 
görevli polisler, saat 
09.30 sıralarında 
Bingöl'e dönüş için 
yola çıktı. Polisleri 
taşıyan sivil plaka 
takılı midibüsü, saat 
10.15'te Karlıova'ya 
25 kilometre uzaklık
taki Hacılar Köyü 
yakınlarına geldiği 
sırada, PKK'lı 
teröristlerin daha 
önceden karayolun- 
daki menfeze yer

leştirdikleri patla 
yıcıyı uzaktan ku 
mandayla infilak 
ettirdi.

MİDİBÜS 
HAVAYA 
UÇTU 
Patlamayla birlikte 
midibüs havaya 
uçtu ve içindeki 17 
polisten 8’i şehit 
oldu, 8'i yaralandı. 
Olayın duyulması 
üzerine bölgeye çok 
sayıda polis ve sağ 
hk ekibi sevk edildi. 
Ambulanslarla 
Bingöl'deki has
tanelere kaldırılan 
yaralı polisler için 
acil kan anonsları 
yapıldı. Başta

polisler olmak üzere 
çok sayıda kişi kan 
vermek için has
tanelere koştu.

9 KİŞİ 
TUTUKLANMIŞTI 
Bingöl'ün Karlıova 
ilçesi'nde düzenle
nen, PKK'nın gizli 
şehir yapılanması 
KCK/TM operas 
yonunda gözaltına 
alınan ve aralarında 
belediye başkan 
vekili BDP'li Selim 
Yıldırım'ın da bulun
duğu 27 kişi 
gözaltına alınmış, 
sorgulamalarının 
ardından Yıldırım ve 
2 beledi ye meclis 
üyesinin de

aralarında bulun
duğu 9 kişi 
tutuklanmıştı. 
Karlıova'da 
13 Eylül'de 2 gizli 
tanığın ifadeleri 
doğrultu sunda 37 
adrese eş zamanlı 
düzenlenen KCK 
operasyonunda 
gözaltına alınan 27 
BDP'linin ifade 
verme işlemi, sabah 
saatlerine kadar sür
müştü. Tutuklama 
kararları ile birlikte 
Karlıova'da jandar
ma ve polis, olası 
bir gösteri için 
yoğun güvenlik 
önlemi almıştı ancak 
polisler hain pusu
dan kurtulamadı

Ulaştırma, Deniz 
cilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali 
Yıldırım tarafından 
tanıtımı yapılan ve 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü ile PTT 
Genel Müdürlü 
ğü'nün ortaklaşa 
işletecekleri HGS 
yarın tüm yurtta 
uygulanmaya 
başlıyor.
Ücretli geçiş 
yapılan otoyol ve 
köprülerde kuyruk
ların önlenmesi, 
vatandaşların 
hizmeti en kısa 
sürede ve ucuz 
şekilde alabilmesini 
sağlamak amacıyla 
OGS ve KGS’ye 
alternatif olarak 
PTT ile Karayolları 
Genel Müdürlüğü 
tarafından kurulan 
HGS bugün 
hizmete girecek. 
HGS'de, cama içer
den yapıştırılan 
etiket ve kart tipi 
etiket olmak üzere 
iki tip etiket kul

lanılacak.
Etiketler, pilsiz, 
çalışma enerjisini 
radyo frekanslı 
okuyucudan 
geçerken alan, 
üzerine geçiş bilgisi 
yazılabilen, 
silinebilen, silikon 
korumalı, çıkarıl
mak istendiğinde 
kendi kendisini yok 
eden,yüksek 
güvenlik seviye 
sinde olacak ve 
klonlanamayacak. 
Ücret hesap tablo
larında yer alan 
liste uygulamaları 
hizmet içi uygula
malar olup, yalnız
ca bakiye durum
larının takibi ve 
sürücülerin bil
gilendirilmesine 
yönelik olacak. 
Geçişe yeterli baki 
yesi olan herkes 
HGS hizmetinden 
yararlanabilecek, 
bu listelerde yer 
alan hiç kimseye 
cezai işlem uygu
lan mayacak.

Bu yıl İkincisi düzen 
lenen ‘Uluslararası 
Bursa Fotoğraf 
Festivali’ (Fotofest), 
Cumhuriyet Cadde 
si’nde yerli ve yaban 
cı yüzlerce fotoğraf 
tutkununun 
katılımıyla yapılan 
festival yürüyüşü ile 
start aldı. Mehter 
Takımı’nın marşları 
eşliğinde yapılan 
yürüyüşle festival 
tam bir şölen 
havasına büründü. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Kent Konseyi ve 
BUFSAD işbirliğiyle 
BTSO ^na sponsor
luğunda düzenlenen 
‘2. Uluslararası Bur 
sa Fotoğraf Festiva 
li’ (FotoFest), Cum 
huriyet Caddesi’n 
deki festival yürü

yüşü ile başladı. 
Bursa Vali 
Yardımcısı Samet 
Ercoşkun, CHP 
Milletvekili Aykan 
Erdemir, Bursa Kent 
Konseyi Başkanı 
Semih Pala, BTSO 
Meclis Başkanı İlhan 
Parseker ile yerli ve 
yabancı yüzlerce 
fotoğraf gönül
lüsünün yer aldığı 

kortej, mehter takımı 
mn marşlarıyla 
renklerdi.
Fotoğraf tutkunları 
yürüyüş ten en 
güzel kareleri görün
tülemeye çalışırken, 
Ertuğrul bey 
Meydanı giri şinde 
film şeridinden oluş
turulan kurdelenin 
kesilmesiyle festi
valin resmi açılışı da 

yapılmış oldu. 
Birliktelik örneği 
Ertuğrulbey 
Meydanı’nda düzen
lenen Fotofest açılış 
töreninde konuşan 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, fotoğraf 
festivalinin kamu ve 
özel kuruluşlar, iş 
dünyası ve gönüllü
lerin katılımıyla 
hazırlanan önemli 
bir birliktelik örneği 
olduğu söyledi. Bu 
&açıdan festivalin 
Türkiye’ye de örnek 
olduğunu dile geti 
ren Pala, “Bursa’da 
ki tüm kurumların 
başında önemli 
insanlar var. Gerek 
özel teşebbüs 
gerekse gönüllüler
imiz bu tür kültürel 
aktivitelere önemli 

katılım sağlıyor. Ben 
bu örnek birlikteliğin 
bundan Sonra da 
artarak devam ede
ceğine inanıyorum" 
dedi.
Orta Asya’dan Hint 
Okyanu&ı’na en 
büyük festival 
Bursa Fotoğraf 
Sanatı Derneği 
(BUFSAÖ) Yönetim 
Kurulu Başkanı Utku 
Kaynar ise Fotofest 
Bursa’nlh Orta 
Asya’dâh Hint 
OkyanuSu’na kadar 
en büyük fotoğraf 
festivali olduğunu 
söyledi Bursa’daki 
festivalin Merinos 
Kongre Kültür 
Merkezi ile sınırlı 
kalmadığının altını 
çizen Kaynar, 
“Öncelikle tarihi 
çarşı ve hanlar böl
gesi olthak üzere 
ilçelere kadar önem
li cadde ve sokak
ların tâtnamı bir 
galeriye 
dönüştürüldü.

Fotoğraf galeri
lerinde yapılan festi
val, tüm Bursa’ya 
yayıldı ve Bursa 
doğal bir galeri 
haline geldi. Bizlere 
imkanı sağlayan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe ve Kent 
Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih Pala 
başta olmak üzere 
katkı veren herkese 
teşekkür ederim” 
diye konuştu. 
Bursa kültür 
sanatta hak 
ettiği yeri almalı 
Festivalin ana 
sponsorluğunu 
üstlendiklerini 
dile getiren BTSO 
Meclis Başkanı 
İlhan Parseker de 
refah seviyesini 
artırmak için çalışan 
Bursah girişimciler 
olarak otomotivden 
tekstile her alanda 
Türkiye’de lider 
olduğunu 
kaydetti.
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Serbest Kürsü

Bu yıl yapılan 
değişiklikler 
nedeniyle 4+4+4 
sisteminin ilk yılı. 
Özellikle bu yıl 1. 
Sınıfları okutacak 
öğretmenler, bu sis
temin ilk öğrenci
lerini okutacakları 
için biraz tedirgin, 
biraz kuşkulu...
Aynı şey bu yıl 1 . 

Sınıfa başlayan 
öğrenciler ve veliler 
için de geçerli. Ama 
I. Dönem itibariye 
öğretmen kılavuz 
kitaplarına uyulur, 
bir yarış şekline 
dönüştürülmez ise 
ki genelde öğret
menler bir an önce 
okuma-yazma 
telaşına girip acele

YENİ EĞİTİM SİSTEMİNE BAKIŞ
ediyorlar. Yaşı 
küçük olan öğrenci
lerin seviyelerini 
yakalatmakta zor
lanmayacaktır.
Bunu 15 yıllık 
öğretmenlik haya 
tının 6 yılını 1. sınıf 
okutmuş bir uzman 
öğretmen olarak 
öğretmen olarak 
yazıyorum. Ayrıca 5 
yaşında okumayı 
sökmüş, 16 yaşında 
üniversiteye girmiş 
biri olarak da teyit 
diyorum.

İnsanı eğitmek 
sabır işidir.

Sevgi isteyen 
meşakkatli bir 
dönemdir.

Çünkü; hem okul 
eğitimi verilir, hem

İlkay ERDEM 

Uzm. Sınıf Öğrt 
Atatürk İlkokulu

de okuma yazma 
öğretilir. Bu 
dönemde veli 
desteği de eğitim 
acısından son 
derece önemlidir.

İlköğretim dönem 
ve yaş itibari veli 
öğretmen ve 
çevrenin olumlu 
katkılarının önemli 
olduğu bir 
dönemdir. Öğret
men her ne olursa 
olsun; öğrenci 
konusunda, eğitim 
konusunda, bu 
sorunların altında 
kalkar.
Tüm bunları 

yaparken toplumsal 
birliktelik son 
derece önemlidir,
Ayrıca zorunlu 

eğitimin 12 yıla çık
masıyla ilgili olarak 
ileriki yılarda olum
lu sonuçlar temen
nisi içerisindeyiz. 
Çünkü yıllardır 
yaptığımız gözlem
ler sonucu çocuklar 
büyüdükçe sorun
ları da büyüyor. 
Hormonlar hızlı bir 
şekilde çalışmaya 
başlıyor birkaç yıl 
evvelki masum 
sevimli çocuk bir 
anda gözü kara, asi, 
kaba sığmaz birey 
ler haline dönüşü 
yor. Bir an önce 
sorumluluklarının 
farkına varmaları ve 
hayatlarının bu 
dönemlerini ziyan 
etmemeleri açısın
dan bir üst öğre 
nime zorunlu olarak 
devam etmelerini 
tüm öğrencilerimiz 
açısından yararlı M 
olacaktır.

Başka bir konu da 
2. Sınıftan itibaren 
İngilizce derslerinin 
başlaması ve bu 

derslerin sınıf 
öğretmenleri 
tarafından verilecek 
olması.

Yabancı dil der
sinin 2. Sınıfa 
inmesi bence çok 
iyi, geç bile kalındı. 
Fakat İngilizce 
yetiştirme kursları 
önceden açılıp bu 
konuda hazırlık 
yapılmalıydı diye 
düşünüyorum. 
Belki, Milli Eğitim 
bünyesinde bu tür 
bir çalışma vardır.
Aslında bu konu

larda yazılacak çok 
şeyler var ama yine 
de yüksek bir 
moral, büyük bir 
umutla dolup, muh
taç olduğumuz 
gücü kendimizden 
alarak bu yeni 
eğitim-öğretim 
yılının bütün öğret
menlerimize, eğitim 
camiamızda görev 
alan herkese hayırlı 
uğurlu olmasını 
diler, Atatürk* ün 
çok sevdiğim, 

örnek aldığım, 
hayat felsefem 
haline gelen söz
leriyle bitirmek 
istiyorum:

“Büyük olmak 
için; hiç kimseye 
iltifat etmeyeceksin, 
hiç kimseyi aldat
mayacaksın. 
Memleket için 
gerekli ülkü ne ise 
onu görecek, o 
hedefe yürüye
ceksin. Herkes 
sana karşı çıkacak
tır, önüne sonsuz 
engeller yığacak- 
lardır, fakat sen 
bunlara dayanıklı 
olacaksın. Kendini 
büyük değil; küçük, 
zayıf, kimsesiz ve 
araçsız kabul 
ederek, hiç 
kimseden yardım 
gelmeyeceğine ina
narak, bu engelleri 
aşacaksın. Bundan 
sonra da sana 
“büyüksün” der
lerse, bunu 
söyleyenlere güle
ceksin.”

OtoMa çocuklarını 
lıekleyen annelere uyarı

Bursa’nın kay
naklarını en verimli 
şekilde kullanırken, 
yeni kaynaklar üret
meyi de başaran 
Büyükşehir 
Belediyesi, altı ayda 
630 ‘S’ plaka 
satışından 76 mil 
yon TL’lik ilave kay
nak sağlamış oldu. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, plaka 
satışlarıyla kayıt 
dışı çalışan servis
lerin önüne geçtik
lerini, ayrıca 
satışlardan elde 
edilen gelir 
sayesinde kentin 
rantının yine bu 
kente hizmet olarak 
döndüğünü ifade 
etti.
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
Bursa Servis Aracı 
İşletmecileri 
Odası’nın kaçak 
çalışan servislerin 
önlenmesi ve sek
tördeki khyıt 
dişiliğin önüne 
geçilmesi yönünde
ki talepleri üzerine

yaklaşık 6 ay önce 
‘S’ plaka satışlarını 
başlatan 
Büyükşehir 
Belediyesi, bugüne 
kadar 630 adet S 
plakanın satışını 
gerçekleştirdi. 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri ve UKOME 
Başkanı Seyfettin 
Avşar’ın başkan
lığında her Sah 
günü Encümen 
Salonu’nda 100 bin 
750 TL bedelle açık 
artırmaya sunulan 
plakalardan bugüne 
kadar yaklaşık 76 

milyon TL gelir elde 
edildi. Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, kon
trolsüz ve kayıt dışı 
servis taşı
macılığının önüne 
geçilmesi yönünde 
BTSO ve ilgili 
meslek odasının 
yoğun talepleri 
olduğunu belirterek, 
S plaka satışlarını 
bu amaçla başlattık
larını söyledi. 
Bursa’da yeni 
yatırımlarla ulaşıma 
köklü çözümler 
üretirken, kent içi 
trafiği de düzenli 

hale getirmeyi 
amaçladıklarını 
ifade eden Başkan 
Altepe, “Hem yasal 
olarak çalışan 
servis aracı 
sayısının 
yetersizliği 
hem de kayıt 
dişiliğin önlenmesi 
amacıyla 6 ay önce 
başlattığımız S 
plaka satışları 
yoğun ilgi gördü. 
Bugüne kadar 630 
plaka satışı gerçek
leştirildi.
Bu sayede sektör 
yasal hale gelirken, 
satışlardan 76 mil 
yon TL gelir 
sağladık. Böylelikle 
kentte sağlanan 
rant, yine kente 
hizmet olarak dön
müş oluyor. Halen 
devam eden 
satışlarımızdan 
100 milyon TL gelir 
sağlamayı bekli 
yoruz. Bu gelir yine 
ulaşım başta olmak 
üzere Bursa’nın 
hizmetinde kul
lanılıyor” diye 
konuştu.

Kocaeli Üniversitesi 
(KOÜ) Eğitim Fakü 
İtesi Dekanı Prof. 
Dr. Cevat Celep, 
okula yeni başlayan 
çocukların velile 
rinin okul bahçe 
sinde beklemesinin, 
çocukların özgü 
venini sarsabile
ceğini söyledi. 
Prof. Dr. Celep, 
okula yeni başlaya
cak çocukların ebe 
veynlerinin uygula 
yacakları bazı kural 
larla uyum sürecini 
kolay atlatabilecek
lerini bildirdi. 
Çocukların uyuma, 
beslenme gibi 
alışkanlıklarının 
değiştirilmesi gerek 
tiğini anlatan Celep, 
çocukların erken 
yatıp kalkmaları ve 
kahvaltılarını 
zamanında yap
maları gerektiğini 
ifade etti. Celep, 
çocukların oyun 
ve ev ortamından 
okul ortamına 
alışmasında çeşitli 
sıkıntılar yaşan- 
abildiğine dikkati 
çekerek, anne 
veya babanın 

çocuklarını okula 
bırakırken, vedalaş
ma süresini uzat
maması gerektiğini 
vurguladı.
Çocukların güler 
yüzle okula bırakıl
ması gerektiğini 
dile getiren Celep, 
şöyle konuştu: 
"Çocuk en azından 
bu uyum sürecinde 
zorlanmasın. Anne 
ve babaların çocuk
ları okulun bahçe 
sinden girdiği 
andan itibaren o me 
kanda bulunma
maları gerekiyor. 
Okul, özel bir 
ortamdır. O ortamın 
bütün sorumluluğu 
öğretmene aittir. 
Veli ihtiyaç duyul
duğunda ya da okul 
yönetimi iste
diğinde o alana 
girebilir.
Velilerimiz çocuk
larının okuldan çık
masını beklemek 
için o mekan larda 
bulunursa, çocuk 
bundan et 
kilenebilmekte 
ve kendine güveni, 
satılabilmektedir.” 
dedi.
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BUDO ya desteğe hazırız
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
büyük projelerine 
kredi desteği veren 
İlbank (İller Bankası) 
A.Ş Bursa Bölge 
Müdürü Mustafa 
Bayram, başta deniz 
ulaşmı olmak 
üzere önemli 
projelere destek 
olmaya hazır olduk
larını söyledi. 
Bursa, Balıkesir, 
Çanakkale ve 
Yalova'da 141 
belediyeye hizmet 
veren İlbank A.Ş 
Bursa Bölge

Müdürü Mustafa 
Bayram, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe ile 
yemekte bir araya 
geldi. Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri 
Seyfettin Avşar ile 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa 
Altın'ın da hazır 
bulunduğu 
yemekte, 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
İlbank'tan aldığı 
krediler ile yapımını 
devam ettirdiği 

büyük projeler ele 
alındı.
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
stadyum, belediye 
binası ve Bursaray 
Kestel Hattı gibi 
büyük projelerine 
kredi desteği verdik
lerini hatırlatan 
İlbank A.Ş Bursa 
Bölge Müdürü 
Mustafa Bayram, 
kredi ödemelerinde 
hiçbir sorun yaşan
madığını, 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin gecik
tirmeden ödeme

yaptığını söyledi. 
Düzenli ödemeleri 
nedeniyle 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
kredibilitesinin yük
sek olduğunu ifade 
eden Bayram, deniz 
ulaşımına yönelik 
gemi alınması başta 
olmak üzere, 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
hayata geçirmeyi 
planladığı farklı pro
jelere de destek 
vermeye her zaman 
hazır olduklarını 
vurguladı

SATIUKWIUA
MANASTIR HAS 
VİLLALARINDA 

140 M2 DENİZ MANZARALI, 
MÜSTAKİL, BAHÇELİ, 

KULLANIMA HAZIR, UYGUN 
FİYATLA SAHİBİNDEN 

SATILIK VİLLA

Müracaat Tel: 
0542 312 74 72

ElEMBNLftR BBANIYOR
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 : O 224 513 45 79

mıılm
KAYIKHANE MEVKİİ 
KAYIKHANE SİTESİ

C BLOK KAT 5 
3+1 BAKIMLI VE DENİZ 
MANZARALI DAİRE İLE 

iMANASTIR MEVKİİ İLKNUR 
YAPI KOOPERATİFİ F BLOK 

3+1 BAKIMLI DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR

0532 231 94 74

ELEMAN ARANIYOR
ZEYTİN İŞLETMESİNDE 

ÇALIŞACAK 
DENEYİMLİ BAY

ELEMAN ARANIYOR
Serviş+Yemek+Dolgun 

Ücret ve SSK
Müracaat Tel

O 532154 02 84

ElEMAN

TURŞU VE ZEYTİN 
SEKTÖRÜNDE 

ÇALIŞACAK DENEYİMLİ 
GIDA MÜHENDİSİ VE 
GIDA TEKNİKERLERİ 

ve ZEYTİN ÜRETİM İŞİNDE 
ÇALIŞACAK TECRÜBELİ

BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur.

GÜNGÖR ZEYTİNCİLİK
Tel: 51414 53

514 88 97

ELEMAN ARANIYOR
FİRMAMIZDA 

900 TL MAAŞ + SİGORTA 
İLE ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ 
GARSON ARANIYOR 

GÖLYAKA ET MANGAL 
İZNİK YOLU ÜZERİ 

Müracaat Tel 
587 70 82 

0 535 717 14 25

ELEMAN ARANIYOR
GEMLİK’TE İKAMET 

EDEN 
EHLİYETLİ LODER VE

EKSKAVATÖR 
OPERATÖRÜ 

ALINACAKTIR

Müracaat Tel 
0 532 275 88 07
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liMMiiiiiiıSBıilüiM
Doğalgaza ekim 
ayından geçerli 
olmak üzere yüzde 
10-15 arasında zam 
yapılması gün
demde. Doğalgaza 
yapılacak zammın 
elektrik fiyatlarına 
aynı oranlarda yan
sıması bekleniyor. 
Türkiye’de elektrik 
üretiminin yaklaşık 
yarısı doğalgazla 
gerçekleştiriliyor. 
En son 1 Nisan’da 
elektrik fiyatlarına 
yüzde 8.1, doğalgaz 
fiyatlarına da yüzde 
18.72 zam 
yapılmıştı. Birkaç yıl 
önce kış aylarına 
girerken yapılan 
zam nedeniyle tüke
timde ciddi düşüş 
olmuş, ardından 
doğalgaz fiyatların
da yüksek oranlı bir 
indirime gidilmişti. 
Bir yetkili, Botaş’ın 
2011 yılında 1.3 mil
yar lira zarar ettiğini 
ve bu yıl zarar 
etmesinin yüksek 
ihtimal olduğunu 
kaydederek,

fa Mıımf 111 am
Özellikle küçük çocukların en 
önemli besin maddeleri arasın
da yer alan yumurtanın fiyatı, 
okulların açılmasıyla tavan 
yaptı. Toptan satışlarda yüzde 
100, perakendede ise yüzde 
80’i aşan oranlarda zamlandı. 
Üç hafta önce toptan fiyatı 
tanede 12 kuruş olan yumurta,

dün itibarıyla 24 kuruşa çıktı. 
30'luk koli ise perakendede 10 
lirayı aştı. Yumurta Üreticileri 
Birliği (Yum-Bir) Başkanı Derya 
Pala, okulların açılmasının ve 
havaların soğumasının aynı 
döneme denk geldiğini, bunun 
da iç piyasada talebi artırdığını 
söyledi.

“Botaş’ın aldığı gazı doğalgaz, Cezayir 
daha düşük fiyattan ve Nijerya’dan 
satmasının bir LNG ithal eden
maliyeti var. Birkaç 
kamu kurumu da 
yüzde 10’dan az 
olmamak üzere 
doğalgaza zam 
yapılmasını talep 
ediyor. Ekonomi 
yönetimi son duru
mu değerlendire
cek, talep daha yük 
sek de olsa doğal
gaza yüzde 10-15 
aralığında zam 
yapılabilir” dedi. 
Rusya, İran ve 
Azerbaycan’dan

Türkiye, talebi 
karşılamak için arz 
çeşitliliğine gitmeye 
çalışıyor.
Türkiye’nin doğal
gaz tüketiminin bu 
yıl 48.5 milyar 
metreküp olması 
öngörülüyor. 
Türkiye geçen yıl 
İran ve 
Azerbaycan’dan da 
gaz çekişinde sorun 
yaşayınca spot 
piyasadan LNG 
almıştı.

Ziraat Bankası 
İnsan Kaynakları 
Genel Müdür 
Yardımcısı Ali Toker 
yaptığı açıklamada, 
"Bankamız 
şubeleşme çalış
maları 
çerçevesinde, 
ihtiyaç olan yerlerde 
yeni şubeler açacak 
Kısa-Orta vadede 
İstanbul'da 100 adet 
şube, hiçbir 
bankanın bulun
madığı 36 ilçede ise 
'butik şube* açmayı 
planlamaktadır” 
dedi.
Yeni personel ahmı 
ile ilgili de bilgiler 
veren Toker, 
“Bankamızın İstan
bul Finans 
Merkezine taşınma 
projesi ve yeni 
şubeleşme çalış
maları nedeniyle 
oluşacak personel 
ihtiyacının karşılan
ması maksadıyla 
yeni çalışma 
arkadaşlarını bünye
sine katacaktır. 
Personel alımında 4 
yıllık üniversite 
mezunlarının yanı 
sıra, bu yıl ilk defa 
lise ve 2 yıllık yük
sekokul mezunları
na da yaşadıkları il 
ve ilçelerde çalışma 
imkânı sunulacaktır. 
Adaylar yaşadıkları 
şehirde bulanan 
şubelerde istihdam 
edilmek üzere sına
va katılacaklardır.
Yapılacak sınavlarla 
Bankamız; 2.500 
Banko Asistanı, 500

Servis Görevlisi, 
200 Uzman 
Yardımcısı, 30 İç 
Kontrolör 
Yardımcısı, 35 
Müfettiş Yardımcısı 
olmak üzere toplam 
3.265 genç person
eli bankacılık sek
törüne kazandırmayı 
hedeflemektedir” 
diye konuştu

SINAVLA 
ALINACAK 
İç Kontrolör 
Yardımcısı ve 
Müfettiş Yardımcısı 
yazılı sınavlarının 17 
Kasım 2012 tari
hinde 7 il 
merkezinde düzen
leneceğini, Teftiş 
Kurulunda uzman
laşmaya gidilerek; 
idari bilimler, hukuk 
ve mühendislik 
alanlarından olmak 
üzere 3 ayrı dalda 
sınav yapılacağını 
belirten Toker, aday
ların alanlarına göre 
özel eğitimlerden 
geçirilerek çalışma 
alanlarına göre 
uzmanlaşmalarının 
sağlanacağı bilgisi
ni verdi.

Banko Asistanı, 
Servis Görevlisi ve 
Uzman Yardımcılığı 
yazılı sınavlarının 
ise 24 Kasım 2012 
tarihinde 21 il 
merkezinde düzen
leneceğini belirten 
Ali Toker, “adaylar 
ihtiyaç açıklanan 
iller için başvuruda 
bulunacaktır. Banko 
Asistanı sınavına 
lise ve 2 yıllık yük
sekokul mezunları, 
Servis Görevlisi ve 
Uzman Yardımcılığı 
sınavlarına 4 yıllık 
üniversite ve yük
sekokul mezunları 
bölüm ayrımı yapıl
maksızın başvura
bilecektir” ifadesini 
kullandı
17 Eylül 2012-28 
Eylül 2012 tarihleri 
arasında düzen
lenecek sınavlar için 
Ziraat Bankası inter
net sitesinden 
başvuruda 
bulunulabilecek.. 
Başarılı olan aday
lar Ziraat Bankası 
Bankacılık Okulun 
da özel eğitimlerden 
geçirildikten sonra 
göreve başlatılacak

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM
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 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER

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

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Patrol s13 1o 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 1® 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 5,3 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 işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Karfez
” •«■LİK'İM İLK OORLOK SİYASİ SAZtTISİ <

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI: 4374 

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 
DABBE;BIR CİN 
VAKASI: 11:30- 

14:00-16:30-20:30... 
KARA ŞÖVALYE
YÜKSELİYOR: 

11:30-14:15-16:30- 
20:30...

REZERVASYON 513 33 21 
CIU8AVM 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 

RPr TaI. 5141500

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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MIHIMM İKİNCİ Mil MSI 3-1
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İkinci yarıdaki per
formansıyla rakip
lerini çökerten 
Gemlikspor, 
Orhangazi temsilcisi 
Hürspor karşısında 
ilk yarısını 1-0 yenik 
kapadığı maçtan 
ikinci yarıda attığı 3 
golle sahadan galip 
ayrıldı.
U-17 yaş ligi 1. 
gurupta oynanan 
maça gol için 
başlayan kırmızı 
beyazlılar, gol böl
gelerinde beklenen 
son vuruşları yapa- 
mayınca rakibin 
kontrataktan attığı 
golle yenik duruma 
düştüler.
23. dakikada defan
sın ofsayt taktiğini 
bozan Emre Özel 
ceza sahasına 
girerek kalecinin 
yanından Hürspor’u 
öne geçiren golü 
attı. 25. dakikada 
beraberliğe çok yak
laşan Gemlikspor’da 
Volkan’ın kaleciyi 
geçen şutu üst 
direkten oyun alanı
na döndü.
Yediği golden sonra 
beraberlik için rakip 
kaleye şuursuzca 
atak yapan 
Gemlikspor aradığı 
golü bulamayınca ilk 
yarı 1-0 Hürspor’un 
üstünlüğüyle 
kapandı.
İkinci yarıya fırtına 
gibi başlayan 
Gemlikspor bir daki
ka sonra beraberlik 
golünü buldu.
41. dakikada rakip
leriyle girdiği 
mücadelede topu 
önüne alan Volkan 
kalecinin sağından 
ağlarla buluşturarak 
skoru 1-1 yaptı. 
Beraberlik golünden 
sonra rakibini 
sahasına hapseden 
kırmızı beyazlılar, 
45. dakikada Arif’in 
sağdan ortasına şık 
bir vuruş yapan 
Berkay’la skoru 2-1 
yaptı.
Rakibin gol 
yememek için 
defansa çekilme

siyle oyunu rakip 
ceza sahasına yıkan 
Gemlikspor’da 78. 
dakikada ikinci 
golün sahibi 
Berkay’ın köşe atışı 
çizgisi üzerinden 
kaleye gönderdiği 
topta kaleci çaresiz 
kalınca Gemlikspor 
3-1 öne geçti. 
Kalan dakikalarda 
başka gol olmayınca 
Gemlikspor sahadan 
3-1 galip ayrıldı.

SAHA : 
Gemlik Suni Çim 
HAKEMLER : 
Volkan Yıldıran 7, 
Tarkan Çil 4, 
Mesut Karademir 5,

GEMLİKSPOR : 
Ender 4, Murat 5, 
(Erkin 2) Metehan 6, 
Ali 6, Yiğithan 6, 
Furkan 7, Volkan 7, 
(Oğuzcan 2) 
Muhammed 6, Arif 5, 
(Ogün 3) Mert 6, 
Berkay 7,

HÜRSPOR : Kadir 5, 
Sidar 4, (Yaşar 1) 
Emre Kurt 5, Yasir 5, 
(Murat 1) Emre Çaça 
6, Caner 5, Şafak 5, 
Yunus 4, 
(Muhammed 2) Emre 
Özel 6, Serdar 4, 
Ender 4,

GOLLER : Dk. 23. 
Emre Özel, 
(Hürspor) Dk. 41. 
Volkan, Dk. 45-78 
Berkay, 
(Gemlikspor)

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


ÖZEL

2002 Aykent ile hedeflerinize doğru
Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır 

ve çözer, planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, 
evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç odaklıdır, paylaşımadır. Her zaman ve her konuda 

özveri ile çalışır, vefakardır, dostlarını asla unutmaz, 
sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, 

kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır. 
Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, engel 

tanımaz, "BAŞARACAĞIM" der ve başanr.

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

4-5 Yaş 
Ana Sınıfı 
1 .Sınıf 
Z.Sınıf 
S.Sıntf 
4-.Sınıf 
S.Sınıf * 
©.Sınıf 
7 .Sınıf 
S.Sınıf

5.950 TL

7.500TL
5.500TL
5.500TL
5.500TL
5.500TL
5.500TL
5.500TL 
Ö.SOOTL

ÜCRETE EĞİTİM-ÖĞRETİM, YEMEK, SERVİS w KDV DAHİLDİR

Gemlik Orhangazi yolu z.Km.
Unıurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel: O 224 513 50 84 Gemlik 
www.aykentilkogretimJ02.tr
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Bursa'da aaspcı 
dehşeti

Bursa'da bir kadının parasını, 
diğer kadının ise kolyesini gasp 
eden zanlılar, polis ekiplerinin 
sıkı takibi neticesinde kıskıvrak 
yakalandı. Haberi sayfa 3’de

2012-2013 eğitim ve öğretim yılı düzenlenen törenlerle başladı.

2012-2013 eğitim ve öğretim yılı başladı. Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan törenler, Ayşe-Ziver Karataş llkokulu’ndaki 
törenle devam etti. Öğrenci ve öğretmenler ders başı yaptı, sınıflar öğrencilerinin cıvıl cıvıl sesleriyle doldu. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Ders zili 4+4+4 ile çaldı
Türk eğitimini, “inançlı gençler 

yetiştireceğiz” dedikleri bir eğitim 
sistemine götürecek olan 4+4+4 sis
temi uygulamaya başlandı.
Bu sistemin dayatmacılığın nedeni, 

bugüne kadar uygulanan eğitim sis
teminde, kendilerini dışlanmış, itil 
miş, kakılmış hisseden, ezik bir dü 
şünce sahiplerinin, kendileri toplu 
ma kab(Uİ ettirmek istemeleri yatıyor.

Yöneticilerin görevi, özgür, araş 
tiran, soruşturan ve sorgulayan, 
çağdaş, demokrat gençlik yetiştir 
mek olmalı oysa.. Devamı syf4’de

1.6 milyon 
emeklinin 

intibakı 
tamam

Emekliler arasın
da maaş farklarını 
kaldıracak intibak 
yasası ile ilgili 
hesaplamalarda 
sona yaklaşıldı. 
Yasa kapsamına 
giren 2 milyon 
emekliden 1.6 
milyonunun işlem 
lerinin tamam
landığı bildiriliyor. 
Haberi sayfa 9’da

Alevi Kültür Dernekleri Genel Merkezi yaptığı yazılı 
açıklamada, 4+4+4 eğitim sistemine Hayır dedi

ftOkdiiHektoııhıın
yaralına peşinde"

Gemlik Hacı Hün 
kar Veli Derneği’n 
de düzenlenen 
basın toplantısın
da, AKP hüküme
tinin tek din, tek 
toplum yaratma 
peşinde olduklarını 
söylediler.
Yapılan yazılı açık
lamada, AKP ikti
darının 10 yılı aşkın 
bir süredir el attığı 
sorunu kör 

düğüme çevirdiğini 
iddia eden açıkla
mada 4+4+4 sis
teminim karışık 
olan eğitim siste 
minin kör düğüme 
çevirdiği belirti 
lerek, ırkçı, gerici 
ve asi milasyoncu 
Türk İslamcı 
eğitim sistemi ile 
mücadele edile
ceğini bildirildi. 
Haberi sayfa 4’de

Cihatlı
■ ■II ■■ ıı Konrusu 
yetersiz 

kaldı
Okullar açıldı, telaş 
başladı. Dün, okula 
yeni başlayan öğren
cileri velileri okul 
bitesiye dek okulla 
nn bahçelerinde 
beklediler.
Okulların önünde 
araç park edecek yer 
bulunmadı. Park 
sorunu yaşandı.
Haberi sayfa 4’de

http://www.aykentilkogretimJ02.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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2012-2013 eğitim ve öğretim yılı düzenlenen törenlerle başladı.

Ders zili çaldı, sınıflar öğrenci doldu

2012-2013 eğitim ve 
öğretim yılı törenlerle 
başladı.
Dün sabah saat 
lO.oo’da Atatürk 
Anıtına çelenk sunul
masıyla başlayan 
törenler, Ayşe-Ziver 
Karataş İlkokulu’nda- 
ki törenle devam etti. 
Ayşe ve Ziver 
Karataş Okulu’nda 
organize edilen 
törenlere Kaymakam 
Cahit Işık, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Ayşe Ziver 
İlkokulu’nu yaptıran 
Merhum Ziver 
Karafaş’ın çocukları
na ait firma sorumlu
ları Karataş A.Ş.’nin 
Danışmanı Canip 
Alper, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Emniyet 
Müdürü Kenan 
Kerdige, İl Genel 
Meclisi Üyesi Ercan 
Barutçuoğlu ve 
Ahmet Hulusi Aydın, 
okul müdürleri, daire 
müdür ve amirleri ile 
öğrenci velileri ve 
davetliler katıldı.
İlkokul 4. Sınıf öğren
cileri bu yıl okula 
merhaba diyen 1. 
sınıf öğrencilerine 
hoş geldiniz diyerek 
çiçek verdiler. 
400 öğrenci ve 20 
personel ile eğitim ve 
öğretim yılına 
başlayan Ayşe ve 
Ziver Karataş 
Okulu’nun Müdürü 
Mehmet Duran, 
4+4+4 eğitim siste 
mine bu yıl ilk kez 
geçeceklerini, eski 
okullarının fiziki 
yapısının çok yeter
siz olduğunu, mer
hum işadamı Ziver 
Karataş ve Ayşe 
Karataş adına çocuk
larının 7 ayda yeni

bir okul yaptıklarını 
belirterek, aileye 
teşekkür etti. 
Duran, Ayşe Ziver 
Karataş Okulu’nun 
2011 yılı Ekim ayında 
açılmasına karşın 
bir çok alanda 
başarılı olduklarını, 
ilkokullar arasında 
Beyaz Bayrak, 
Beslenme Dostu, 
Anadolu Lisesi’ne 24 
öğrenci soktuklarını, 
Çocuk Oyunları Şen 
liği organizasyonu 
nu yaptıklarını yine 
iddialı olduklarını 

sözlerine ekledi. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen’de konuş
masında 4+4+4 sis
temini anlatarak, 
Gemlik’teki okullarda 
yaptıkları değişiklik
leri anlattı.
Ercümen, okulları 
kayıt sisteminin 2007 
yılından beri elektro 
nik posta aracılığıyla 
yapıldığına dikkat 
çekti. Velilerin Milli 
Eğitim Bakanlığı sis
temine girip 
okullarını bulup

öğretmenlerini ve 
yöneticilerini 
öğrenebileceklerini 
söyledi.
Bu yıl Gemlik İmam 
Hatip Okulu’na 240 
öğrencinin kayıt yap
tırdığını söyleyen 
Ercümen, ilçemizdeki 
Gemport, Borusan ve 
Roda Liman İşlet
melerinin ilçenin 
eksik olan okullarına 
katkılarını sürdürdü 
ğünü belirterek, yeni 
yapılacak olan 
okullar hakkında 
bilgi verdi.

Daha sonra, söz alan 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz da konuş
masında, çocukların 
iyi yetişmesi için her 
türlü fedakârlığı 
gösteren öğretmen
lere övgüler yağdırdı. 
Mum misali eriye 
eriye öğrencileri 
yetiştiren öğretmen
lere öğrencilerin ve 
velilerin saygı duy
ması gerektiğine 
işaret eden Refik 
Yılmaz, Atatürk’ün 
muasır medeniyetler 
seviyesini örnek gös
terdiğine dikkat 
çekerek, “Bu hedefe 
çok kısa sürede 
ulaşacağımızı sanı 
yorum” dedi.
Okul yapımını 7 ay 
gibi kısa sürede 
tamamlayan Ayşe ve 
Ziver Karataş aile
sine de teşekkür 
eden Yılmaz, ilçe 
mize okul yaptıran 
özel şirketlere 
teşekkür etti. 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık da, anılar, 

anekdotlar ve 
fıkralarla süslediği 
konuşmasında hayır
sever vatandaşlara 
övgülerde bulundu. 
Tarih bilinci ve 
eğitimin birlik ve 
beraberliğimiz konu 
sundaki önemine de 
dikkat çeken 
Kaymakam Cahit 
Işık, “Ortak tarih 
şuurumuz her daim 
çocuklarımıza 
verilmelidir. 
İmkânlarımız 
dâhilinde çocuk
larımız en azından 
Çanakkale 
gezilerine götürülme
lidir” dedi.
Törenler okul birinci
leri, İkincileri ve 
üçüncülerine ödül
lerin verilmesiyle 
devam etti.
Öte yandan, Muharip 
Gaziler Derneği 
Bursa Yönetim 
Kurulu üyesi 
Çetin Dizdaroğlu’da 
öğrencilerin kul
lanımına sunulması 
adına okula 20 adet 
çanta hediye etti.
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15 katlı inşaattan düştü
Bursa’da bisikletiyle 
gece yarısı 2 
arkadaşıyla gezen 
15 yaşındaki genç, 
merak ettiği bir 
inşaatın içine gir
erek arkadaşlarına 
“siz gidin ben gelir
im” dedi. 15 katlı 
binanın içine giren 
genç, binanın 5. 
katından düşerek 
hayatını kaybetti 
Olay, Merkez Nilüfer 
İlçesi Odunluk 
Mahallesi Akpınar 
Caddesi üzerinde bir 
inşaatta gerçekleşti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Merkez 
Osmangazi ilçesi 
Soğukkuyu 
Mahallesi’nde 
ikamet eden Alkan 
Peker (15) dün 
akşam saatlerinde 
iki arkadaşıyla birlik
te bisiklet kullanmak 
için evden ayrıldı. 
Arkadaşlarıyla birlik
te bir süre gezen 
Alkan Peker, iki 
arkadaşıyla evlerine 
dönmek için yola 
çıktı. Gece saat

Bursa’da gaspçı dehşeti
Bursa’da bir kadının 
parasını, diğer 
kadının ise kolyesini 
gasp eden zanlılar, 
polis ekiplerinin 
sıkı takibi 
neticesinde 
kıskıvrak yakalandı 
12 Eylül gecesi 
saat 04:00 sıraların
da Sema O. isimli 
kadının boynundaki 
altın kolyeyi gasp 
ederek çalan 
zanlılar, önceki gece 
saat 03:15 sıraların
da ise Çırpan 
Mahallesi Ulubath 
Hasan Bulvarı

Orhangazi'de Hırsızlık İddiası
Orhangazi’de, 
hırsızlık yaptıkları 
iddiasıyla 2 kişi 
tutuklandı.
H.G ve İ.K, Mustafa 
Kemalpaşa Cadde 
si'nde^i 5 katlı bir 
apartmanın en 
katındaki dairenin 
kapı sim açarak 
içeriye girdi. 
Zanlılar, çarşafları

02.30 sularında 
bisikletini durdu
rarak bir otelin 
önüne park eden 
Alkan Peker 
arkadaşlarına, “Siz 
gidin ben size 
yetişirim. Bakalım 
bu inşaat halindeki 
binayı nasıl yap
mışlar. Ben tuvalet 
ihtiyacımı gidere
ceğim diyerek” 
beton duvardan 
atladı.
Genç, daha sonra 15 

üzerinde yürüyen 
Jale Y.'yi darp 
ederek çantasında 
bulunan 250 TL'yi 
yağma yoluyla alıp

kaçtılar.
MOBESE ve çevrede 
bulunan güvenlik 
kameralarını 
inceleyen polis, her

birbirine bağlayarak bir alt kattaki apart

katlı binaya girdi. 
Arkadaşlarının ken
disini beklememesi
ni kendilerine 
yetişeceğini 
söyleyen Alkan 
Peker, binanın 
beşince katına çıktı. 
Otelin yanında bulu
nan inşaata birinin 
girdiğini gören 
otelin bekçisi duru
mu polis ekiplerine 
haber verdi. Kısa 
sürede verilen 
adrese gelen polis 

ekipleri, binayı 
kontrol edecekleri 
sırada yukarıdan 
aşağıya bir şey 
düştüğünü görüp 
yere baktıklarında 
bir kişinin kanlar 
içinde yerde yat
tığını gördüler. 
Olay yerine çağırılan 
112 Acil Servis ekip
leri yaptıkları 
incelemede Alkan 
Peker’i kurtaramadı. 
Polis olayla ilgili 
tahkikat başlattı.

iki olayın faili 
olduğu iddia edilen 
Emrah K. ve 
Koray K.’yi 
Darmstad 
Caddesi üzerindeki 
bir evde saklanır
larken yakaladı. 
Uzun süre polis 
ekiplerine direnen 
zanlılar, gözaltına 
alınarak emniyete 
götürüldü. Burada 
ifadeleri alınan 
şahıslar, adliyeye 
sevk edildikleri 
sırada gazetecilere 
küfürler 
yağdırdı.

manın balkonuna 
indi. Kimsenin 
bulunmadığı evdeki 
gürültüyü fark eden 
apartman sakinleri 
durumu polise 
bildirdi. Olay yerine 
gelen ekipler, H.G ve 
I.K'yi gözaltına aldı. 
Zanlılar, çıkarıldığı 
nöbetçi mahkemece 
tutuklandı.

Yunanistan
Uyruklu Yaslı adamın 

Hazan acildi

Bursa’da 18 gün 
önce hayatını 
kaybeden Yunanis 
tan uyruklu bir 
adamın mezarı, 
kesin ölüm sebe
binin tespiti için 
açıldı. Hayatını kay
bettiği gün 4 ayrı 
hastaneye götürü 
len yaşlı adamın 
ölümün ardındaki 
sır perdesi yapılan 
otopsinin ardından 
belli olacak.
Edinilen bilgiye 
göre, 27 Ağustos'ta 
meydana gelen 
olayda, Kestel 
ilçesinde oturan 
Yunanistan uyruklu 
Raşit Şakiroğlu (80) 
rahatsızlandı. Önce 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne ardın
dan Devlet 
Hastanesi'ne, son 
olarak da özel bir 
hastaneye 
götürülen 
Şakiroğlu'nun 
bakımının iyi yapıl
madığını ileri süren 
yakınları, hasta

Orhangazi'de 
Otomobil, Doğalgaz 
Çukuruna Devrildi: 

2 Yaralı
Orhangazi’de, oto
mobilin doğalgaz 
çukuruna devrilme
si sonucu 2 kişi 
yaralandı.
Sedat Korkusuz 
(25) idaresindeki 
59 PV 567 plakalı 
otomobil, 
Orhangazi-İznik 
karayolunda kon
trolden çıkıp, karşı 
şeride geçti. 
Savrulan otomobil, 

larını alarak 
İnegöl’deki bir has
taneye götürdü. 
Şakiroğlu, burada 
yapılan müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı.
Belediye tabibinin 
incelemesinin 
ardından ölümü 
normal bulunan 
yaşlı adama defin 
ruhsatı verildi. 
Bunun üzerine 
ailesi yaşlı adamı 
Kestel Mezarlığı'na 
defnetti.
Fakat savcılık, yaşlı 
adamın düşerek 
öldüğü iddiaları 
üzerine alarma 
geçti. Savcı 
nezdinde mezarlığa 
giden adli tabip, 
kabri kazarak yaşlı 
adamın cesedi 
üzerinden 
metaryaller aldı. 
İstanbul Adli Tıp 
Kurumu'na gön 
derilen metaryaller 
incelenerek yaşlı 
adamın kesin 
ölüm sebebi belir
lenecek 

daha sonra yol 
kenarındaki 
doğalgaz hattındaki 
çukura devrildi. 
Kazada sürücü 
ile beraberindeki 
Eda Yıldız (20) yara
landı.
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralıların 
sağlık durumunun 
iyi olduğu 
öğrenildi.
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Güne Bakis MıMıtlröMı
Ders zili 4+4+4 ile çaldı

Okullar açıldı, telaş başladı. Dün, okula yeni başlayan öğrencileri 
velileri okul bitesiye dek okulların bahçelerinde beklediler. 

Okulların önünde araç park edecek yer bulunmadı. Park sorunu yaşandı
Gemlik’te 4+4+4 sistemi nedeniyle daha 

önce ilk ve ortaokulların birarada olması 
nedeniyle şimdi ilkokul ile ortaokullar ayrıldı.

Asıl sıkıntı burada baş gösterdi.
İmam Hatip Okullarının orta bölümleri kapa 

tıldığı için yeniden açılınca okul sorunu ortaya 
çıktı.

Dün, 2012 -2013 eğitim öğretim yılı açılış 
töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, İmam Hatip Ortaokuluna 240 
öğrencinin kayıt yaptırdığını söyledi.

Bu sayı azımsanacak bir sayı değil.
4+4+4 eğitim sisteminin temel nedeni sayı 

lan konu buydu.
İnançlı gençlerin yetiştirileceği kurumların 

çoğaltılması hedeflendi...
Oysa layık bir ülkede, inanç sorunu devletin 

tekelinde olmamalı.1. T
Devlet inançlara aynı mesafede bulunmalı.
Türkiye de sunni inanç sahiplerine yönelik 

bir düzenleme OsmanlIdan beri gelmiştir.
Hala da sürdürülüyor.
Bugün gazetemizde de Alevi Dernekleri 

Genel Merkezi’nin bir açıklaması var gazetemiz 
de.

Bu ülkenin sunniler kadar eşit vatandaşı 
olan aleviler, Tayyip Erdoğan gibi düşünmüyor.

Kuran ve Hazreti Muhammed’in yaşamı seç 
meli ders olarak konurken, Alevilerin istemleri 
hiç dikkate alındı mı?

Hayır.
Alevilik ve Hz. Ali’nin yaşamının seçmeli 

ders olması sisteme konmadı.
Demek, yeni sistemin, eşitlikle, eşit vatan

daşlık ve inançlara saygıyla ilgisi yok..
4+4+4 sistemini bir yana koyalım.
Dün, yeni eğitim öğretim döneminin açılış 

töreninde, yanıbaşımda okula yeni başlayan 
bekletilen minikleri uzun süre gözledim.

Allah öğretmenlerine sabırlar versin.
Güç versin, kuvvet versin..
Kısa sürede psikolojileri bozulmazsa onlara 

bravo diyeceğim.
Kimi sessiz ve içe kapalı, kimi yerinde dura 

mıyor, kimi ağlıyor...
66 aylık çocuğu normal eğitime almanın 

mantığı nedir a İlah aşkına?
Beden, kas, zihin gelişimi tamamlanmamış 

bu çocukların eğitileceği yer Anaokullarıdır.
Bu sistem yeterince tartışılan, bilimselliği 

ortaya konmadan, salt iktidarın dünya görüşü 
ne uygun bir toplum yaratmak için 4+4+4 daya 
tılmıştır.

Eski Kaymakamlarımızdan Mehmet Baygül, 
Gemlik’in sürekli göç aldığını bu nedenle her 
yıl bir okul açılması gerektiğini söylemişti.

Okul açığını kapatmak yıllar alacak. Bu ara 
da Borusan, Gemport ve Roda firmalarının 
okul projeleri gündeme girdi. Manastır’da yapı 
lan Mustafa Kemal Okulu (Adı değiştirilmiş, Ali 
Kütük Cumhuriyet Okulu olmuş) da hizmete 
açılacak.

Gemlik’te dün, 18 bin 400 öğrenci çalan zil 
ile öğretmenlerine, okullarına, arkadaşlarına ve 
sınıflarına kavuştular.

Eğitim camiasının, sorunsuz ve huzurlu bir 
yıl geçirilmesini diliyorum.

Dün, yeni eğitim 
öğretim dönemine 
girmemiz nedeniyle 
kapılarını öğrencileri 
ne açan okulların 
çevresinde trafik 
izdihamı yaşandı. 
Yeni okula başlayan 
öğrencilerin velileri 
çocuklarıyla birlikte 
okula gelerek ders 
zilinin çalmasını 
beklediler.
Veliler, evlerine git
meyerek tenefüs 
saatine kadar okul 
bahçesinde öğrenci
leri beklediler.
Okula yeni 
başlayan öğrenciler 
arasında, ağlayanlar 
görülür ken, bazı 
okullarda yine eğitim 
öğretim yılı sorunlu 
başladı.
İlkokul ve ortaokul 
ların ayrılması

Alevi Kültür Dernekleri Genel Merkezi yaptığı yazılı açıklamada, 4+4+4 eğitim sistemine Hayır dedi

Gemlik Hacı Hünkar 
Veli Derneği’nde 
düzenlenen basın 
toplantısında, AKP 
hükümetinin tek din, 
tek toplum yaratma 
peşinde olduklarını 
söylediler.
Alevi Kültür 
Dernekleri Genel 
Merkezi’nden 
yapılan yazılı açıkla
manın okunduğu 
basın toplantısında, 
alevilerin bugüne 
kadar inkar edildiği, 
baskı, zulüm, 
katliam ve sürgün
lere tabi tutulduğu 
ve her dönemde 
inkarcı ve asimilas 
yoncu eğitim siste
mi ile yok edilmek 
istediklerini 
söylediler. 
Açıklamada 
şu görüşlere yer

nedeniyle bilhassa 
merkez okullarda 
derslik sıkıntısı 
yaşandı.
Bu arada, ilçenin 
tek özel okulu olan 
Özel Aykent İlköğre

verildi:
“Irkçı, Türk/islamcı 
zihniyetin ve 12 
Eylül faşizminin 
“Zorunlu Din Dersi” 
çocuklarımız için 
işkenceye dönüştü. 
Bu işkenceden kur
tulmak için müca 
dele ederken daha 
katmerli bir işkence 
ile karşı karşıyayız. 
Avrupa İnsan 
Hakları Mahkeme 
sinin kararlarına 
uymayan ve 
“Zorunlu Din dersi” 
uygulanmasında 
ısrar eden AKP 
hükümeti, “4+4+4 
eğitim sistemi ile 
nihai asimilasyon 
projesini uygula
maya koymuştur. Bu 
sistemi yapanlar ve 
uygulamaya koyan
lar “Tek dini için, 

tim Okulu’na 
araçlarıyla gelen 
veliler park edecek 
yer bulama dı. 
Dar olan Cihath 
Köyü köprüsünde, 
taş ocaklarından

Tek Toplum” yarat
ma peşindedir.” dedi 
Milli Eğitim Bakam’ 
mn 4+4+4 sistemine 
karşı çıkanların laik
ler ve “PKK’hlar”dır 
açıklamasına da 
tepki gösteren Alevi 
Dernekleri, “Bizleri 
susturmak istiyorlar. 
Milli Bakanın bu 
söylemi demokrasi 
ye, insan haklarına 
ve inancımıza nasıl 
bakıldığının açık bir 
ifadesidir” denildi.

HER İŞİ 
KÖRDÜĞÜME 
ÇEVİRDİLER 
AKP iktidarının 10 
yılı aşkın bir süredir 
el attığı sorunu kör 
düğüme çevirdiğini 
iddia eden açıklama
da 4+4+4 sisteminin! 
karışık olan eğitim 

gelen kamyonlar 
sıkıntıya yol açtı. 
Veliler okul yolunda 
uzun park kuyruklar 
oluşturarak park 
yapmak zorunda 
kaldı.

sisteminin kör 
düğüme çevirdiği 
belirterek, “Eğitimi 
programında ve sis
teminde hiçbir bilim
sellik kalmamış ve 
tamaman ırkçı, 
inkarcı bir sistem 
hazırılanmıştır. 
Bu sistemi hazırla 
yan AKP bürokrat
ları eğitim emekçi
lerinin sendikaları
na, demokratik 
sivil toplum kuru
luşlarını haber ver
memiş ve programı 
kendi ırkçı zih
niyetine göre yap
mıştır.” denildi.
Yapılan açıklamada, 
ırkçı, gerici ve asi 
milasyoncu Türk 
İslamcı eğitim siste
mi ile mücadele 
edileceğini 
bildirildi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik Belediye 
si’nin U.Ü. Gemlik 
Yerleşkesi girişin
den, Emin Dalkıran 
Kordonuna kadar 
olan alt yapı, çevre 
düzenleme, yeşil 
alan tanzimi ve bor
dür döşeme çalış
maları sürerken, 
bölgedeki Karsak 
Deresinin deniz gi 
rişi ile Emin 
Dalkıran Kordonunu 
bağla yan dere üze 
rine yapacağı köprü 
inşaatı çalışması da 
start aldı. Karsak 
Deresinin deniz gi 
rişi olan Üniversite 
giriş yakası ile Emin 
Dalkıran Kordonu 
nun sonunu birleş 
tirecek olan köprü 
nün kısa sürede 
tamamlanması bek
leniyor.
Köprü çalışmalarını 
yakından inceleyen 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, 30 metre 
uzunluğunda 3 
metre genişliğindeki 
modern köprünün 
ayaklarına 8 er adet 
14 metre derin
liğinde kazıklar 
çakıldığını anlattı.
80 santimetre çapın
daki kazıkların 
köprünün sağlamlığı 
açısından önemini

açıklayan Refik 
Yılmaz, hem üniver
site öğrencilerinin, 
hem de üniversite 
bünyesinde hizmete 
giren lise öğrenci
lerinin trafik sıkışık
lığı yerine sahil

boyunu tercih edip, 
Emin Dalkıran 
Kordonuna daha 
rahat geçebilmeleri 
adına modern 
köprüyü yaptıklarını 
bildirdi. Fen İşleri 
Müdürü Ahmet

Kırpart A.Ş’ne Mekanik 
Bakımcılar Alınacaktır

Endüstri Meslek Lisesi mezunu 
Askerliğini yapmış 
35 yaşını aşmamış

Gemlik ya da Orhangazi’de 
ikamet edecek 

Bakımcılar alınacaktır. 
Adaylardaki Mekanik, hidrolik, 

pnömatik sistemler ile ilgili 
tecrübe tercih sebebi olacaktır. 
Başvurular şahsen yapılmalıdır 

Turan ile birlikte 
incelemelerde bulu
nan Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, köprüyü 
kısa sürede tamam
layarak hizmete aça
caklarını müjdeledi.

Kırpart A.Ş’ne 
Elektrik- Elektronik 

dalında Bakımcılar alınacak
Endüstri Meslek Lisesi mezunu 

Askerliğini yapmış 
35 yaşını aşmamış

Gemlik ya da Orhangazi’de 
ikamet edecek 

Bakımcılar alınacaktır. 
Adaylardaki Yüksek-Orta-Alçak 
gerilim Elektrik bilgisi ve/veya 
Elektronik sistemler ile ilgili 

tecrübe, tercih sebebi olacaktır 
Başvurular şahsen yapılmalıdır

Mustafa Emre ÖZGEN
me.ozgn@windowslive.com

İnce Bıyıklı Zayıf Adam 
ve İş Makineleri...

Canım çok sıkılıyor.
Gemlik sokaklarındaki bitmek bilmeyen 

çalışmaların tozundan yanan gözlerimi 
kapatmaya çalışırken ayaklarıma batan 
çakıl taşları canımı yakıyor.

Biraz dinleneyim diye geçiyor içimden. 
Uzanıp gözlerimi kapatıyorum.

Başlıyorum hayal kurmaya.
Şehirden uzak, yeşillik ve ağaçlarla 

dolu bir cennet.
Cıvıldayan kuşları hayal ediyorum. 

Küçük bir köy, top peşinde koşan çocuk
lar. Dere başında buluşan genç aşıklar...

Akan dereye koydukları karpuzlarının 
soğumasını bekleyen köylüler.

Bulutların arasından gülümseyen 
güneşin parlaklığı.

Sıra sıra ördekler, vakvaklayarak gezi 
yortar.

Evlerin önüde çamaşır asan köylü 
kadınlar.

Bahçelerinde rengarenk çiçekler.
Az ileride kıyı ve balıkçılar.
Gemilere üşüşen martılar.
Kıyıda bekleyen kediler ve onları 

kovalayan balıkçılar...
Böyle güzel bir şeyler hayal ediyorum. 

Tertemiz bir hava, mis gibi toprak 
kokusu.

Kıyıda oturmuşum, buz gibi su içiyo
rum, balık tutuyorum.

Her şey çok güzel, hayal kurmak hele.
Sonra bir şeyler oluyor, başımda küçük 

bir ağrı hissediyorum. Hayal değil, 
gerçekten. Önemsemiyorum, düşlemeye 
devam.

Masmavi denizin kıyısında balık 
tutarken, gürültüler geliyor kulağıma.

Kafamı çevirip bakınca hayalimdeki bu 
güzel köye hızla yaklaşan iş makineleri 
görüyorum!

Kepçeler, kamyonlar! Arkalarında dev 
bir toz bulutuyla geliyorlar!

Köyün önüne geldiklerinde duruyorlar, 
arkalarından siyah plakalı önünde küçük 
bir bayrağı olan bir araba geliyor.

Arabadan gri takım elbiseli, ince bıyıklı, 
zayıf bir adam iniyor!

İş makinelerine talimat veriyor. Yanında 
bir fotoğrafçılar, attığı her adımı 
fotoğraflıyor, gazeteci de var, bire bin 
beş yüz katıp yazıyor, bedava dağıtıyor!

Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bir 
anda makineler çalışmaya ve evleri yık
maya başlıyor.

İnce bıyıklı zayıf adam köylülere 
sesleniyor!

“Kıyıdaki bütün evler i yıkacağız! Onun 
yerine fuar alanı yapacağız! Köyü, kıyı
dan geri taşıyacağız! Ama yine de köye 
meydan yapacağız! Her yere havuz, 
çeşme dikip cami, imam hatip okulları 
yapacağız! İki yılda yapılmayanı iki ayda 
gerçekleştireceğiz, yol yapacağız, beton 
dökeceğiz her yere! Hizmet için, hizmet 
aşkıyla yapacağız bunları!”

Yanındakilere bakıyorum, gazeteci 
-maşallah- yazıyor da yazıyor:

“İnce bıyıklı zayıf adamdan hodri mey
dan!”

“İnce bıyıklı zayıf adamdan yepyeni 
kaymak gibi projeler!”

“İnce bıyıklı zayıf adamdan hizmet 
atağı!”

Hayalini kurduğum nezih köyüm, ertesi 
gün toz, toprak ve çamur içinde kalıyor. 
Kazılan yerlerden gelen leş gibi kokular, 
sıcakta köylüyü mahvediyor.

Öfke içinde gözlerimi açıp pencereden 
dışarı bakıyorum.

Kim ki bu ince bıyıklı zayıf adam?
Kim ki o etrafındakiler?
O köy neresi? Allah Allah...

mailto:me.ozgn@windowslive.com
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OMa artılı aşı yapılmayacak
14 yaşında yapıl
ması gereken 
tetanos-difteri aşısı 
artık okullarda değil, 
aile hekimleri 
tarafından yapıla
cak. Aşı takibini de 
aile hekimleri 
yapacak.
Türkiye Halk Sağlığı 
Kurumu Başkan 
Yardımcısı Dr. Halil 
Ekinci, 14 yaşında 
yapılması gereken 
tetanos ve difteri 
aşısının artık 
okullarda değil aile 
hekimleri tarafından 
yapılacağını belirtti. 
Ekinci, tüm çocuk
ların aşı takibinin 
aile hekimleri 
tarafından yapıla
cağını, bunun için 
de 1 yıllık çalışma 
takvimi belirledik
lerini söyledi.

!■ Milli Mill toll» Mmı!
Valilikçe 
görevlendirilen 
yüzlerce “duman 
avcısı”, ellerindeki 
bilgisayarlarla kapalı 
mekânlarda ölçüm 
yapacak. Yasağa 
uymayanlar belge
lenip, ceza kesile
cek. Uygulama 
başlayacak.
Kapalı mekanlarda 
sigara içilmesinin 
önlenmesi için 
Ankara'da pilot 
olarak başlatılan 
online takip sistemi 
bugünden itibaren 
ülke geneline 
yaygınlaştırılıyor. 
Ellerinde tablet bil
gisayarlarıyla sigara 
yasağının ihlal 
edildiği mekânlara 
gidecek olan 
denetçiler, tablet bil
gisayar ile sigara

SağhkBakanhğı, 
20112012 öğretim 
yılında 8'inci sınıf 
öğrencilerinin 
velilerinden tetanos 
difteri aşılarının 
yapılabilmesi için 
imzalı izin aldı. 
Ancak toplum 
sağlığı merkezi 
çalışanlarının 
okulları gezerek 
yapması gereken 
aşılar, zamanında 

yasağının ihlal edildi 
ği mekânın fotoğrafı 
m çekip, yine tablet 
bilgisayar üzerinden 
oluşturulan rapor 
formunu doldurarak 
Sağlık Bakanlığı ve 
ilgili birimlere 
hızlı bir şekilde 
gönderecek. 
Valilikler ise 
denetçiler tarafından 
verilecek olan bil
giler kapsamında 
hemen cezayı kesip 
uygulamaya koya- 

temin edilmediği 
için yapılamadı. 
Aşı sorunu temmuz 
ayı başında 
çözülebildi.SağhkBa 
kanlığı da aile 
hekimlerine yazı 
göndererek, 1998 
doğumlu tüm 
çocuklara tetanos- 
difteri aşısı yap
maları talimatı verdi. 
Mesai yapma zorun
luluğu olan ve evleri

TAföETlJM(miWEDft(KAT!

DUMAN
AVCISI %

cak. İhbar ve 
şikâyetlerin değer
lendirilmesi ile rutin 
denetimlerin anlık 
olarak takibini ve 
raporlamasını sağla
mak amacıyla 
geliştirilen sistem 
sayesinde ihlaller en 
aza indirilecek.
Yazılımı hazırlanan 
sistem sayesinde 
ihbar edilen işletm
eye en yakın dene
tim ekibi, harita 
üzerinden tespit 

dolaşarak aşılama 
imkânına sahip 
olmadıklarını 
belirten aile hekim
leri, "14 yaşında 
olan çocuklarınızı 
mutlaka aşılamaya 
getirin" çağrısında 
bulundu.
5 DOZ YAPILIYOR 
Ölüm riski olan 
tetanos ve difteri 
hastalıklarına karşı 
herkese hayatı 
boyunca 5 doz aşıla
ma yapılıyor.
Tetanos-difteri aşısı 
bebek doğduktan 
sonra 2, 4 ve 6 
aylıkken toplam 3 
doz yapılıyor. 18-24 
aylıkken tekrar 
ediliyor. Daha sonra 
14 yaşında aşılar bir 
doz daha yapılarak 
tam koruma 
sağlanıyor.

edilerek ihlalin 
yapıldığı yere yön
lendirilecek. Mülki 
amirler de ihlal 
cezalarını sistem 
üzerinden anlık 
olarak kesebilecek. 
Cezalar sistem 
üzerinden ilgili vergi 
dairelerine otomatik 
olarak aktarılacak. 
Denetimlerin online 
yapılabilmesi için 
denetim ekiplerine 
1500 tablet alındı. 81 
vilayete gönderilen 
tablet bilgisayar en 
çok İstanbul'da 
denetçilere dağıtıla
cak. Bu kapsamda 
İstanbul'a 140, 
Ankara'da 110, 
İzmir'e 80, Konya'ya 
34, Bursa'ya 29, 
Diyarbakır'a ise 21 
tablet bilgisayar 
gönderildi.

İstanbul'da yeni 
eğitim-öğretim 
yılının ilk gününde 
etkisini gösteren 
yağışın hafta 
sonuna kadar 
aralıklarla devam 
edeceği tahmin 
ediliyor.
İstanbul'da yeni 
eğitim-öğretim 
yılının ilk gününde 
etkisini gösteren 
yağışın hafta 
sonuna kadar 
aralıklarla devam 
edeceği tahmin 
ediliyor.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
haftanın ilk 
gününde kentte 
hava sıcaklığı 2-4 
derece azalırken, 

KRŞ€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

sabah saatlerinde 
yer yer etkisini 
gösteren sağanak 
gün boyu aralıklarla 
devam edecek. 
Bugün, yarın ve 
çarşamba günü etk
isini göstermesi 
beklenen 
sağanağın, perşem
be günü, yerini 
parçalı bulutlu bir 
havaya bırakması 
bekleniyor.
Sağanak yağış, 
cuma günü de 
devam edecek. 
İstanbul'da 
önümüzdeki 3 gün 
boyunca hava 
sıcaklığının gündüz 
27-28 derece, 
geceleri ise 21-22 
derece olması bek
leniyor.

Maliye Bakanlığı, 150 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı, 
merkez teşkilatında 
yer alan başkanlık, 
genel müdürlük ve 
müstakil daire baş 
kanlıklarında 
görevlendirilmek 

üzere 150 adet mali 
ye uzman yardımcısı 
alacak. Resmi 
Gazete'de yayım
lanan ilana göre, 
Devlet Memurları 
Kanunu'nun ilgili 

maddesinde belir
tilen genel şartları 
taşıması istenen 
adayların, en az 4 
yıllık lisans eğitimi 
veren hukuk, siyasal 
bilgiler, iktisat, 

işletme, iktisadi ve 
idari bilimler fakül
teleri veya bunlara 
denkliği YÖK Kurulu 
tarafından kabul 
edilen yurtiçindeki 
veya yurtdışındaki 

öğretim kuramların
dan mezun olması 
gerekiyor.
Başvurular, 24 
Eylül'de başlayacak 
ve 5 Ekim 2012 
Cuma günü saat 

17.30'a kadar, elek
tronik ortamda 
Maliye Bakanlığı 
internet sayfasında 
yayımlanacak olan 
başvuru formu ile 
yapılacak.
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Toplum olarak 
her gün şehit 
haberleriyle uyanır 
olduk.

Kimi askerimiz 
kimi polisimiz acı
masızca öldürülü 
yor.

Yeni gün umut, 
sevinç yerine yeni, 
katmerli acılar 
getiriyor.
Ateş düşen ocak

lar cayır cayır 
yanıyor.

Analar, babalar 
geride kalan evlat
lar ömür boyu 
yaşayacakları, 
izleri derinde saklı 
olan acıları tadıyor.

Ülkeyi yönetenler 
cenaze törenlerine 
katılmakla görev
lerini yaptıklarını 
sanıyorlar.
Bazıları daha ileri 

gidip birkaç

Mehmetçik ölmüş 
ne çıkar bundan 
diyebiliyor.

Halkın sabrı artık 
tükenmek üzere 
olmalı ki bazı 
cenaze törenlerine 
katılan bakanları 
yuhalama gereği 
duyuyor. Hatta 
bazı açılışlar için 
gelen bakanlar bile 
nasiplerine düşen 
protestoyu yaşa
mak zorunda kalı 
yor.

Hükümette görev 
yapan adalet, içiş
leri, milli savunma 
bakanları bu olay
lar yaşanırken 
ortalarda pek 
görünmüyorlar 
nedense!
Afyon’da 

yaşanan ve 25 
askerimizin 
ölümüne neden 

olan olaylar sonu
cunda genel 
Kurmay başkanı 
açıklama yapmak
tan kaçınarak her 
şey ortada diye
biliyor.

Halkı rahatlata
cak, tatmin edecek 
bir açıklama 
nedense 
yapılamıyor. 
Bursa’da düzenle
nen şehit 
cenazesinde Sayın 
Bülent Arınç yuha
lanıyor, hükümet 
istifa sloganları 
atılıyor. Bu durum 
halkın sabrının 
tükendiğini göster
miyor mu?

Hele hele bir 
başbakan: “Biz 
beyaz gömleğimizi 
giydik” diyor 
demesine; ancak 
gittiği yere yüzler 

ce korumasıyla 
gitme gereği 
duyuyor.

Halkın arasına 
katılmaktan niçin 
bu kadar korku 
yor?

Hem halkınızın 
sizi çok sevdiğini 
söyleyeceksiniz 
hem de halkınızla 
aranızda aşılması 
güç bir duvar öre
ceksiniz? Nasıl bir 
halk sevgisidir, 
anlaşılması 
olanaksız!

Bir zamanlar 
Dünya’nın en 
güçlü ordularından 
kabul edilen Türk 
Ordusu 
günümüzde kanadı 
kırık bir şahine 
dönüştürülmüştür. 
Üç tarafı denizlerle 
çevrili olan ülke 
mizde Deniz 
Kuvvetlerimiz 
uydurma davalarla 
hareket edemez 
konuma düşürül 
m üştür.

Şu an savaş 
gemilerinde hep 
vekil komutanlar 
görev yapmakta, 
bunlar da gemileri 
hareket ettirme 
yetkisine sahip

değil.
Varın ötesini siz 

düşünün. Allah 
göstermesin bir 
savaş durumu 
yaşasak halimiz 
nice olur acaba?

17 Eylül’de 
okullar eğitim- 
öğretime başlıyor. 
Anneler babalar 
çaresiz, iktidarın 
umurunda bile 
değil.

Üç bilinmeyenli 
bir denklemi 
piyasaya sürdü, 
içini kendileri de 
dolduramıyor. 
Kafalarındaki sinsi 
düşünce erken 
yaşta çocukları 
daha rahat etkiler 
ve istediğimiz 
yöne çekeriz 
anlayışı.

Bu alanda 
bakalım ne kadar 
başarılı olacaklar 
hep birlikte göre
ceğiz.

Türkiye 
Cumhuriyetinin 
genleriyle oyna
makta bir sakınca 
görülmüyor.
Cumhuriyetin 
değerleri bir kurt 
gibi sürekli kemi 
rilmeye çalışılıyor.

İnanç aklın önüne 
konulmak isteni 
yor.

Sonuç olarak 
siyasi iktidar 
düşünmeyen, 
sorgulamayan, biat 
eden bir toplum 
istiyor.
“Sorgulamayan 
insan cahildir, 
sorgulatmayan 
insan ise zalimdir.” 
Sözünü hiç akıl
larına getirmiyor
lar.

Bütün Dünya’daki 
özgür düşünce 
aklın mücadelesi 
sonucunda gelişip 
serpilmiş ve yeşer
miştir.

Bizim 
Avrupa’dan yüz yıl 
geri oluşumuzun 
bir nedeni de bu 
değil midir? Hâlâ 
neden tartışmak
tan, düşünlerimizi 
özgürce söylemek
ten korkuyoruz? 
Sokrates bin yıllar 
ötesinden bize 
bakıp kıs kıs 
gülüyor, bu duru
mu neden görmek 
istemiyoruz? 
Neden hep 
başımızı kuma 
sokuyoruz?

Barsa Hrosıı'Bila secim maıatoHB İHşlalı
Bursa Barosu'nda 
seçim maratonu 
başladı. 14 Ekim'de 
ki seçim öncesi 
oluşturulan Önce 
Hukuk Platformu 
nun adayı Ekrem 
Demiröz adaylığını 
açıkladı.
Kongre öncesi ilk 
adaylığını açıklayan 
Ekrem Demiröz 
oldu. Yönetim kuru
lu üyeleriyle birlikte 
adliye bahçesinde 
açıklama yapan 
Avukat Demiröz, 
demokratik ülkeler 
deki temsili demok 
rasilerin yerlerini 
katılımcı demokra 
silere bırakarak, 
halka rağmen yapı 
lan siyaset anlayı 
şını ve sivil toplum 
yapılanmalarının 
sorguladığını söyle
di. Hedeflerinin 
cumhuriyet 
kazanımlarını koru
mak, yargının 
bağımsızlığı ve 
tarafsızlığı ile 
yargının kurucu 
unsurlarından olan

savunma mesleğini 
olması gereken yere 
taşımak olduğunu 
ifade eden Demiröz, 
"Baromuzun 
cumhuriyetçi ve 
demokrat avukatları, 
tüm Türkiye'ye 
örnek olacak şekilde 
sağduyu örneği 
göstererek, hukukun 
üstün değerlerini 
savunmak için bir 
araya gelmiş, yük
sek katılım, şeffaf 
bir süreç ve özgür 
iradeyle başarılı bir 
önseçim gerçek
leştirmişlerdir” diye 
konuştu.
Birlikte attıkları bu 
adamın Bursa 
Barosu'nda yeni 
süreç ve yeni bir 
dönemi başlata
cağını ifade eden 
Demiröz sözlerini 

şöyle sürdürdü: 
"Birliğimizden 
doğan güç, savun
ma mesleğine yöne
lik kuşatmaları kıra
cak, hem baskı 
grubu kimliğimizi, 
hem de meslek 
örgütü kimliğimizi 
yeniden oluştura
caktır. Sonuç olarak, 
sürecin ilk etabı 
olan ön seçim 
başarıyla tamam
landı. Şimdi tüm 
gücümüzle ekim 
ayında yapılacak 
olan genel kurula 
hazırlanıyoruz. Bu 
değişimin sonuçla 
rım meslek
taşlarımıza anlata
cak, onların desteği
ni isteyeceğiz". 
Geçtiğimiz günlerde 
yapılan ön seçimde 
6 adayın arasından

en yüksek oyu 
olarak adaylığını 
duyuran Ekrem 
Demiröz'ün yönetim 
kurulu adayları ise 
şu isimlerden 
oluşuyor. 
Ekrem Şener, Atila 
Atik, Cemile Akarsu, 
Neslihan Aktosun, 
Serap Demir, Onur 
Yavuz, Mefharet 
Öztürk, Hulusi 
Tığlıoğlu, İsmail 
Metin ve Ünal 
Rubacı. Disiplin 
Kurulu'nda Tayfun 
Gündoğdu, Serap 
Akkul, Fettah Mutlu, 
Selma Şamatacı ve 
Emin Yenice, 
Denetleme 
Kurulu'nda ise Esin 
Yaşbey, Namık 
Çamurcuoğlu ve 
Serkan Silacı 
bulunuyor

ELEMAN ARUNIYOB
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması 
rica olunur. 

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Tel: 513 96 83
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Beko 498 TRMFAH A16 000 
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kaybettim. Hükümsüzdür.
ERHAN ŞENTÜRK
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İssizlik yüzde 8'e indi
İşsizlik oranı 
Haziran ayında 
yüzde 8'e geriledi. 
İşsizlik oranında 
düşüş sürüyor. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu verilerine 
göre, Haziran 
ayında işsizlik 
oranı 1.2 puan 
azalışla yüzde 8'e 
geriledi. 
İşsizlik oranı 
Mayıs ayında yüzde 
8.2'yle 2001 krizin
den beri en düşük 
düzeye inmişti. 
Kentsel yerlerde 
işsizlik oranı 1.6

puanlık azalışla 
yüzde 10, kırsal

yerlerde ise 0.6 
puanlık azalışla

yüzde 4.3 olarak 
gerçekleşti.

SATILIK VİLLA
MANASTIR HAS 
VİLLALARINDA 

140 M2 DENİZ MANZARALI, 
MÜSTAKİL, BAHÇELİ, 

KULLANIMA HAZIR, UYGUN 
FİYATLA SAHİBİNDEN 

SATILIK VİLLA

Müracaat Tel: 
0542 312 74 72

ELEMflNLflRfiRfiNIYOR
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 : O 224 513 45 79

Sililik Mim
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 ABANIYOR
ZEYTİN İŞLETMESİNDE 

ÇALIŞACAK 
DENEYİMLİ BAY

ELEMAN ARANIYOR
Serviş+Yemek+Dolgun 

Ücret ve SSK
Müracaat Tel 

0 532154 02 84

ELEMAN
TURŞU VE ZEYTİN 

SEKTÖRÜNDE 
ÇALIŞACAK DENEYİMLİ 

GIDA MÜHENDİSİ VE 
GIDA TEKNİKERLERİ 

ve ZEYTİN ÜRETİM İŞİNDE 
ÇALIŞACAK TECRÜBELİ

BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur.

GÜNGÖR ZEYTİNCİLİK
Tel : 51414 53

514 88 97

ELEMHN flRflNIYOB
FİRMAMIZDA 

900 TL MAAŞ + SİGORTA 
İLE ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ 
GARSON ARANIYOR 

GÖLYAKA ET MANGAL 
İZNİK YOLU ÜZERİ

Müracaat Tel 
587 70 82 

0 535 717 14 25

ELEMANARANIYOB
GEMLİK’TE İKAMET

EDEN
EHLİYETLİ LODER VE 

EKSKAVATÖR 
OPERATÖRÜ 
ALINACAKTIR

Müracaat Tel
0 532 275 88 07 I



18 Eylül 2012 Salı Gemlik

Emekliler arasında 
maaş farklarını 
kaldıracak intibak 
yasası ile ilgili 
hesaplamalarda 
sona yaklaşıldı. 
Yasa kapsamına 
giren 2 milyon 
emekliden 1.6 mil 
yonunun işlem
lerinin tamam
landığı bildiriliyor 
Emekliler arasında, 
emeklilik yılından 
kaynaklanan maaş 
farklarını ortadan 
kaldırmayı 
amaçlayan intibak 
yasası kapsamında, 
1 milyon 625 bin 
dosyanın işlemleri 
tamamlandı. 
Hesaplamalarda, 
dosya girişinin bil
gisayarla yapıldığı 
1997-1998 yıllarına 
sıra gelmesiyle 
işlemlerin hızlandığı 
bildirildi.
Eşit prime sahip 
emekliler arasındaki 
yıl farkını ortadan 
kaldırmaya yönelik 
intibak zammı için 
hesaplama çalış
maları devam edi 
yor.
Habere göre ha 
yatını kaybedenler 
düşüldüğünde, 2 
milyona ulaşan 
intibak yasası kap
samındaki emeklin
in, 1 milyon 625 
bininin intibak 
işlemlerinin tamam
landığı belirtildi. 
SGK personelinin 
izinden dönmesiyle 
memurların çalışma 
kapasitelerinin art
tığı kaydedildi.
Yanlış maaş

hesaplamalarına da 
neden olan elle gir
ilmiş dosyalar ile 
ilgili işlemlerin 
tamamlandığını 
belirten yetkililer, 
1997 ve 1998 yılında 
doldurulmuş 
dosyalara ulaştık
larını, bu dosyaların 
hepsinin bilgisayar 
ortamında girilmiş 
dosyalar olduğunu 
belirtti. Yetkililer, 
bilgisayar ortamın
daki dokümanlara 
şıra gelmesiyle hem 
maaş hatası 
olasılıklarının 
ortadan kalktığını, 
hem de işlemlerin 
hızlandığını kaydet
ti. 1997 ve 1998 yılı
na ait dosyaların da 
tamamlanmasıyla, 
2000 yılı öncesi 
emeklileri kapsayan 
düzenleme için 
sona yaklaşılmış 
olacak.
339 LİRALIK 
TAVAN VAR 
Önümüzdeki yıl 
yapılacak ödemeler
le yaklaşık 1.9 
milyon kişiyi et 
kilemesi beklenen 

intibak kapsamında, 
sadece 2000'den 
önce emekli olanlar 
zam alacak. İntibak 
kapsamında, 3 bin 
600 gün prim 
ödeyen ve en yük
sek göstergeden 
emekli olan emek
liye 118 TL zam ve 
rilecek. 5 bin gün 
prim ödeyen ve en 
üst göstergeden 
emekli olan 
emekliye 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.

İş dünyasının 
tepkisini çeken 
kredilerde ‘eşin 
rızası’nın aranması
na ilişkin uygula
manın kaldırılması 
için Meclis 
bekleniyor. 
Düzenleme, 
Meclis açılınca tek 
maddelik teklif 
olarak gelecek. 
Temmuz ayında 
yürürlüğe giren 
Borçlar Kanunu’nda 
yer alan banka 
kredilerinde ‘eşin 
rızası’nın aranması
na ilişkin hükümle 
ilgili yapılan çalışma 
tamamlandı.Buna 
göre kanunda yer 
alan ‘Eşin rızası 
aranır’ hükmü 
‘Banka kredilerinde 
eşin rızası aramaz’ 
olarak değiştiriliyor. 
Habere göre Tek 
maddelik düzen
leme, Meclis açılır 
açılmaz gündemde 
bulunan bir tasarıya 
eklenecek veya tek 
maddelik teklif 
olarak Meclis’e 
sunulacak. Böylece, 
reel sektörün kredi 
kullanımının yüzde 
20 oranında düşme
sine neden olan kriz 
çözülmüş olacak. 
Borçlar Kanunu’nda 
yer alan ‘eş rızası’ 
maddesinin 
değiştirilmesine 
ilişkin çalışma 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından 
gerçekleştirildi. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Yazıcı’nın talimatı 
üzerine harekete 
geçen Gümrük ve 
Ticaret Bakan 
Yardımcısı Fatih 
Metin, krizle ilgili 
olarak reel sektör 
temsilcileri ve 
bankalarla görüştü. 
Türk Ticaret 
Kanunu’nda 
yaşanan sıkıntılarla 
ilgili paketi de 
hazırlayan isim 
olarak bilinen 
Metin, reel sektör
den Borçlar 
Kanunu konusunda 
başka sıkıntılarının 
olup olmadığını 
araştırdı. İş 
dünyasından 
diğer maddelerle 
ilgili bir şikayet 
gelmedi. Bunun 
üzerine, sadece 
kanunda yer alan 
‘eş rızası’ konusun
da bir düzenleme 
yapılması karar
laştırıldı. Bakanlık, 
düzenlemeyi 
Meclis’e sunmadan 

önce Adalet 
Bakanlığı ve diğer 
ekonomi bakanlık
ları ile de görüşe
cek. Eğer Borçlar 
Kanunu’nun diğer 
maddeleri ile ilgili 
de aksayan yönler 
tespit edilirse, 
düzenleme ‘mini bir 
pakete* 
dönüştürülecek.
Borçlar Kanunu’nun 
temmuzda yürür
lüğe girmesinin 
ardından, bankalar 
kredilerde, eşlerden 
de imza almaya 
başladı. Bu durum 
işletmelerde sıkın
tıya yol açarken, 
bazı şirketler eş 
imzasının alınama
ması nedeniyle 
kredilerini zamanın
da kullanamadı.
Yapılan araştırmalar 
eş rızası aranması
na ilişkin hükmün, 
kredilerde yüzde 
20 oranında düşüşe 
yol açtığını 
gösteriyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

NLAŞIM

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

_______ HASTANELER 
Devlet Hastanesi 517 34 00
SahH Dev. Hast. 513 23 29
MenSağ-Ocağı 513 10 60
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzman^r Tıp Mrk. 514 80 88

Pegasus Akmış Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıt ur 514 47 71
Kamil Koç 512 O1 63

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

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226) 814 1O 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 611 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Te». 513 23 94

IHIİİHIÎIIİİİ

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET 513 1O 79

•13 30 33
Tuncay Otogaz •13 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI: 4375 

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 
DABBE;BIR CİN 
VAKASI: 11:30- 

14:00-16:30-20:30... 
KARA ŞÖVALYE
YÜKSELİYOR: 

11:30-14:15-16:30- 
20:30...

REZERVASYON 513 33 21 
CIUŞAVMJUTKU 

SUPERTURK:
13.30-15.30-17.30

19.30-21.30 
SEN KİMSİN: 12.00 - 

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

Re? Teh 5141500

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Cim IHın Bom'un TIR'ı Gemlilı'ie
Galatasaray Spor 
Kulübü’nün 
marka ürünlerini 
satan TIR ilçemize 
geldi. 
Dün, Yalova’dan 
Gemlik’e gelen GS 
STORE adlı TIR, 
İskele Meydam’nda 
kapılarını sarı kır
mızıya gönül veren
lere açtı. 
Türkiye’yi dolaştık
larını söyleyen GS 
STORE görevlileri, 
kulüp adına 
Galatasaray for
ması, eşorfman, 
tozluk, eşarp, atkı, 
şort, dizlik, bere, 
anahtarlık, gibi 
yüzlerce sarı kırmızı 
ürün satıyorlar. 
Bilhassa gençlerin 
ilgi gösterdiği 
Galatasaray ürünleri 
satan TIR bugün 
ilçemizden ayrıla
cak.

ELEMAN
EN AZ LİSE MEZUNU 
35 YAŞINI AŞMAMIŞ 

ERKEK ADAYLAR İÇİN 
ASKERLİK YAPMIŞ 

KURYELER 
A2 EHLİYETLİ 

MOTOKURYELER 
EN AZ ORTAOKUL MEZUNU 

35 YAŞINI AŞMAMIŞ 
ERKEK ADAYLAR İÇİN 

ASKERLİK YAPMIŞ 
SRC 4 BELGELİ VEYA 

BAŞVURU YAPABİLECEK 
SÜRÜCÜLER ARANIYOR

MNG KARGO A.Ş. 
İSTİKLAL CAD. FIRIN SOK. 

NO: 7/1 GEMLİK 
TEL: 512 30 22 / 21

Ti MA A “SUYUNU BOŞA 
Iflrl |gS HARCAMA”

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

EKMAN
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

KAYNAKTAN VE MEKANİKTEN ANLAYAN 
EN AZ 2 YIL TECRÜBELİ 

GEMLİKTE İKAMET EDEN 
BAKIM ELEMANI ARANIYOR.

BAŞVURULAR ŞAHSEN 
İŞ YERİMİZE YAPILACAKTIR.

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek, 

Orhangazi-BORSA 
TEL: 0-224-586 00 05/06/08/09/10 

FAX: 0-224-586 00 07

KAYIP

KAYIP

Balıkçı Avlanma Ruhsatı Teskerem 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

ŞÜKRÜ YALIM

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış 
olduğum nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. EBRU EREN

SATILIK
MANASTIR 

TAYTÜYDÜ’DE 
5 KAT İMARLI 

1297 M2 İNŞAATA 
HAZIR ARSA SAHİBİNDEN

SATILIKTIR

Müracaat Tel: 
0 532 283 59 19

KAYIP
Gemlik Gümrük 
Müdürlüğünce 

tescilli 
12160400EX 
060484 sayılı 

27.08.2012 
tarihli çıkış 

beyannamesi 
kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

AKGÜN 
SERAMİK SAN.

TİC.A.Ş.

ABONE OLDUNUZ MU?
MilliuııııoıınııiM» ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


ÖZEL

Aykent ile hedeflerinize doğru
Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır 

ve çözer, planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, 
evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç odaklıdır, paylaşımadır. Her zaman ve her konuda 

özveri ile çalışır, vefakardır, dostlarını asla unutmaz, 
sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, 

kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır. 
Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, engel 

tanımaz, “BAŞARACAĞIM* der ve başarır.

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 

anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

ÜCRETE EĞİTİM-ÖĞRETİN, YEMEK, SERVİS w KDV DAHİLDİR

4-5 Yaş 5.950TL
Ana Sınıfı 6.200 TL İ
1 .Sınıf •7.500TL ]
2.Sımf Ö.ÖOOTL
3.Sınıf Ö.ÖOOTL
4.Sınıf Ö.ÖOOTL
S.Sınıf ‘ Ö.ÖOOTL
©.Sınıf Ö.ÖOOTL 1
*7.Sıntf Ö.ÖOOTL
©.Sınıf Ö.ÖOOTL

Gemlik Orhangazi yolu z.Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: o 224 513 50 84 Gemlik 
www.aykentilkogretim.ktz.tr
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Gölün ortasınıla 
kenevir tarlası

Bursa'da gölün ortasında 
kenevir tarlası ortaya çıktı. Jan 
darma tarafından göl sularının 
çekilmesiyle oluşan adacıkta ele 
geçirilen 142 bin kök kenevir 
yakıldı. Haberi syf 3’de

Bingöl'de hain saldırı: 10 Şehit, 60 Yaralı
Bingöl'de askeri 
konvoy teröristlerin 
saldırısına uğradı. 
Saldırıda 10 asker 
şehit oldu, 
60 yaralı var.
Geçtiğimiz gün 
Bingöl-Karhova 
yolu üzerinde 
meydana gelen 
mayın saldınsının 
ardından şimdi de 
Bingöl-Muş 
karayolu üzerinde 
benzer bir saldırı

meydana geldi. 
Saldırıda 10 
mehmetçik şehit

olurken 60 asker de 
yaralandı.
Haberi sayfa 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İnegöl, Gemlik «e Mmlanya’ıla 4 hin 
72 bandrolsüz kitap ele geçirildi

Hain Saldırı..
Daha iki gün önce yazmıştım.
Halkımız, bu haince saldırılarda şe 

hit edilen evlatları için yas içindeler.
Dün, yine Bingöl’den saldırı ve şe 

hit haberleri geldi.
Bu kez, birliklerine otobüslerle sivil 

ve silahsız olarak gitmekte olan er 
leri taşıyan araçlara pusu kurularak 
roketlerle saldırdılar.
İlk gelen haberlere göre 10 ölü 60’ 

ın üzerinde yaralı var.
Bu kan, daha ne kadar akacak.
Bu hain savaş nasıl son bulacak?

Devamı sayfa 4’de

Bursa’nın İnegöl, 
Gemlik ve Mudan 
ya ilçelerinde dü 
zenlenen eş zaman 
lı operasyonda, 4 
bin 72 bandrolsüz 
kitap ve 83 sahte 
bandrol ele geçi 
rildi. Bursa 
Emniyet Müdürlü 
ğü’ne bağlı Güven 
lik Şube Müdürlü 
ğü tarafından, yeni 
eğitim öğretim 
yılının başlaması 
sebebiyle piyasaya 
korsan kitap 
sürülmesinin

önlenmesi için 
operasyon yapıldı. 
Önceden belir
lenen bazı ev, 
işyeri, araç ve 
depoda yapılan 
aramalar sonucu 
"5846 sayılı 
Fikir ve Sanat

Eserleri Kanunu'na 
muhalif" nitelikte 
bulunan 4 bin 
72 bandrolsüz 
kitap ve 83 adet 
sahte bandrole 
el konuldu. Olayla 
ilgili 5 kişi gözaltı
na alındı.

MİM
km

Ev sahiplerinin 
peşine düşen 
Maliye Bakanlığı, 
bütün illerde 
kiracıları yakın 
takibe aldı.
Maliye Bakanlığı, 
bütçe dengelerinin 
bozulmasının 
ardından gelirleri 
artırmak için 
harekete geçti.
Haberi sayfa 9’da

http://www.aykentilkogretim.ktz.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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lahıia pazaı denetimlerini sıilaşiııılı

Gemlik’te kayıt dışı 
ekonominin en 
büyük unsurlarından 
olan Seyyar Esnafın 
yanı sıra Kaldırım 
işgallerine yönelik 
de büyük bir savaş 
başlatan Zabıta 
Müdürlüğü Ekipleri, 
Salı Pazarındaki 
denetimlerini de sık
laştırdı.
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürü Halit 
Seymen yönetimin
deki ekipler haftalık 
Sah Pazarı’nın tüm 
bölgelerinde eş 
zamanlı denetim 
gerçekleştirdiler. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın talimatları 
doğrultusunda çalış
malarını sürdüren 
Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri Pazar 
yerinde etiket 
kontrolü, ek sergi 
denetimi, belirlenen 
alanın dışına taşan 
tezgâhlar, 
pazarcıların bıraktığı

Yürdun bazı böl- 
gelerinda sağanak 
ve yer yer gök gü 
rültülü sağanak ya 
ğışlı bir hava görüle
cek. Hava sıcaklığı, 
yurdun batı kesim
lerinde 2 ila 4 
derece azalacak. 
Yapılan son değer
lendirmelere göre; 
Yurdun kuzeybatı 
kesimlerinin parçalı 
ve çok bulutlu, 
Marmara bölgesi ile 
İzmir, Manisa ve 
Kütahya çevrelerinin 
sağanak ve yer yer 
gök gürültülü sağa 
nak yağışlı, diğer 
yerlerin az bulutlu 
ve açık geçeceği

çöplerin toplanıp 
toplanmaması ve 
seyyar esnaf 
konusunda bir 
operasyon gerçek
leştirdiler.
En çok etiket 
konusunda sınıfta 
kalan pazarcıları 
uyaran belediye 
zabıta müdürlüğü 
ekipleri, ayrıca belir
lenen alanların dışı
na taşan tezgâhlar 
konusunda da 
esnafları uyardılar. 
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürü Halit 
Seymen, rutin Pazar 

tahmin ediliyor. 
Yapılan son değer
lendirmelere göre; 
Yurdun kuzeybatı 
kesimlerinin parçalı 
ve çok bulutlu, 
Marmara bölgesi ile 
İzmir, Manisa ve 
Kütahya çevrelerinin 
sağanak ve yer yer 

yeri denetimlerinin 
bundan sonra 
periyodik hale gele
ceğini belirterek, 
daha titiz bir uygula
mayı başlattıklarını 
söyledi.
Salı Pazarına gelen 
vatandaşların rahat 
alışveriş yapa
bilmelerinin yanı 
sıra, esnaflar arası 
haksız rekabetin de 
önlenmesinin önüne 
geçeceklerini 
bildiren Halit 
Seymen, "Elimizden 
geldiğince hem 
vatandaşlarımızın 

gök gürültülü 
sağanak yağışlı, di 
ğer yerlerin az bulut 
lu ve açık geçeceği 
tahmin ediliyor. 
Yağışların; akşam 
saatlerine kadar 
Çanakkale il geneli, 
Balıkesir'in kuzey ve 
batı ilçeleri (Edremit, 

hem de esnafları 
mızın rahat esmesi 
için çalışıyoruz. 
Hedefimiz sürekli 
ceza kesmek değil. 
Modern Pazar yeri 
uygulamalarını 
ilçemizde de 
pekiştirmektir. Bu 
nedenle önce uyarı 
yapıyoruz, ısrarla 
değiştirmeyen 
esnaflarımıza karşı 
cezai yaptırım uygu
lamak zorunda kah 
yoruz. Ancak bu 
denetimler Gemlik 
liler tarafından olduk 
ça olumlu karşılanı 
yor. Denetimler bun
dan sonra da sık
laşarak devam ede
cektir” dedi.
Gemlik Zabıta 
Müdürü Halit 
Seymen, kendilerine 
yardımcı olan 
esnaflara da teşek 
kür ederek, kanun ve 
kurallara uyan esnaf 
ların diğer esnaflara 
da örnek olduğunu 
sözlerine ekledi.

Ayvalık, Burhaniye, 
Havran, Bandırma, 
Erdek, Gönen), 
Edirne'nin güney 
ilçeleri (Enez, İpsala 
ve Keşan) ile 
Tekirdağ'ın Malkara 
ve Şarköy 
ilçelerinde yerel 
olmak üzere kuvvetli 
gökgürültülü 
sağanak yağış bek
lendiğinden mey
dana gelebilecek 
olumsuzluklara (Sel, 
su baskını, yıldırım, 
heyelan, yağış anın
da kuvvetli rüzgar, 
lokal dolu yağışı) 
karşı dikkatli ve 
tedbirli olunması 
gerekmektedir.

jale Kemal Kılıç 
ilköğretim Okulu 
öğrencilerinden 

Belediyeye 
teşekkür ziyareti

Gemlik Lale-Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu Müdürü Can 
Olgun, Sınıf Öğret
meni Özlem 
Tütüncü ve okulun 
2. sınıf öğrencileri 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ı makamında 
ziyaret ederek hem 
Milli Eğitim 
Haftasını 
kutladılar, hem de 
Gemlik 
Belediyesi’nin 
okula yönelik 
yardım ve destek
leri adına teşekkür 
ettiler. Okulun 
bahçe düzenlemesi, 
projeksiyon cihazı 
eksikliği, yeni kan
tin ve alternatif 
merdiven gibi acil 
ihtiyacını ivedilikle 
çözen Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a teşekkür 
eden okul müdürü, 
öğretmen ve öğren
ciler, yeni eğitim ve 
öğretim yılında 
daha çok çalışıp, 

K fiŞ€D€ B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

1 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

daha başarılı olarak 
bunun karşılığını 
vereceklerini ifade 
ettiler. Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a çiçek 
sunan öğrenciler, 
Yılmaz’dan da yeni 
öğretim yılı hediye
si olarak dolma 
kalem hediyesi 
aldılar. Ziyarette 
konuşan Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, belediye 
olarak okullara 
yönelik yardımların 
devam edeceği 
müjdesini verdi. 
Öğrencilerin ve 
öğretmenlerin yeni 
eğitim ve öğretim 
yıllarını kutlayan 
Yılmaz, öğrencilere 
yönelik olarak da, 
“Onlar sizin için 
mum misali eriy
erek fedakârlıklar 
içinde eğitim ve 
öğretim veriyorlar. 
Öğretmenlerinizin 
kıymetini bilin” 
dedi.
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Gölün ortasında kenevir tarlası
Bursa'da gölün 
ortasında kenevir 
tarlası ortaya çıktı. 
Jandarma tarafından 
göl sularının çek
ilmesiyle oluşan 
adacıkta ele 
geçirilen 
142 bin kök 
kenevir yakıldı. 
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı istih
barat ekipleri, 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde göl içinde
ki suyun azalmasıy
la oluşan ve 
kara yolu ulaşımı 
bulunmayan yak
laşık 3 dönümlük bir 
adacığın zehir 
tarlasına 
dönüştürüldüğünü 
tespit etti. Küçük 
adada bazı şahıs

Saiimnoieıuvaılanaıtraliırsüıiciisüraıılııtlı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, traktörle 
şarampole yuvar
lanan sürücü yara
landı.
Oylat'ta yol inşaatın
da çalışan Yunus 
İşleyen (26) 
idaresindeki 16 PE 
818 plakalı 
Karayolları Bölge 
Müdürlüğü'ne ait 
arkasında su tankeri 
bulunan traktör 
bayır aşağı inerken 
kontrolden çıktı.
Traktör, yolun sağın
daki çukura girdik
ten sonra takla 
atmaya başladı.

Bursa'da şüpheli paket paniği
Son zamanlarda 
artan terör olay
larının ardından 
Bursa Emniyeti 
şüpheli paket ihbar
larını titizlikle değer
lendiriyor. Emniyet, 
şüpheli gördüğü bir 
çantayı kontrol etti. 
Çanta boş çıktı. 
Merkez Osmangazi 
ilçesi Kayhan 
Mahallesi Kayhan 
Çarşısı'nda hurda 
olarak bırakılan yeşil 
renkli çanta vatan
daşları şüphelendir-

ların narkotik ve 
pisikotrop madde 
imal ve ticareti yap
tığının tespit edilme 
si üzerine harekete 
geçen ekipler 
operasyon başlattı. 
Adacıkta bulunan

Şarampole yuvar
lanan traktörten fır 
layan sürücü yara
landı. Şans eseri 
traktörün altında 
kalmayan sürücü 

sazlıkların kesildiği, 
oluşturulan 3 
dönümlük boş alan
da 142 bin kök 
kenevir ekili olduğu 
belirlendi.
Kenevirlerin gölden 
alınan su ile 

kazayı yaralı olarak 
atlattı. Kazayı gören 
Karayolları işçi
lerinin haber verme
si üzerine olay yer
ine gelen 112 ekip

sulandığı, 
uyuşturucu tacir
lerinin havadan 
yapılacak keşiflere 
karşı üzerini 
kamufle ettiği öğre
nildi.
Ele geçirilen 
kenevirler yakılarak 
imha edildi 
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı, 
2012 yılının ilk 
9 ayında piyasa 
değeri 12 milyon lira 
olan yaklaşık 300 
bin kök kenevir ele 
geçirerek 6 ton 
esrar üretilmesine 
engel oldu. Ayrıca 9 
ayda 76 zehir taciri 
335 kilo esrarla 
yakalanarak adli 
makamlara teslim 
edildi.

leri yaralı sürücüye 
olay yerinde ilk 
müdahaleyi yaptı. 
Şarampolden 
çıkarılan yaralı 
sürücü İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Acil 
servisteki tedavinin 
ardından müşahede 
altına alınan 
sürücünün, vücud
unun çeşitli 
ezilmelerin olduğu, 
fakat sağlık durumu
nun iyi olduğu 
bildirildi. Kazayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor 

ahrken paketin yanı
na kimse yaklaştırıl
madı. Güvenlik şeri
dinin ardından 
paketin yanına gelen 
Bomba İmha 
Ekipleri, çantayı 
kontrol etti. Çan
tanın boş çık
masının ardından 
güvenlik şeritleri 
kaldırıldı.
Çantanın boş çık
masıyla birlikte çarşı 
esnafı ve vatan
daşlar rahat bir 
nefes aldı.

Emniyet 6 Günde 
41 Kişiyi Adalete 

Teslim Etti

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Aranan Şahıslar 
Büro Amirliği'nin 6 
günlük çalışmasın
da 41 kişi yakalan 
dı. Adliyeye sevk 
edilen şahsılardan 
20'si serbest 
kalırken, 21'1 tutuk
lanarak cezaevine 
gönderildi. 
Emniyet, "Elektrik 
Hırsızlığı" suçun
dan Gaziosman 
paşa 4. Asliye Ceza 
Mahkemesi tarafın
dan yakalama emri 
ile aranan O.G., 
yakalayarak gözaltı
na aldı. Şahıs 
çıkarıldığı mahke
mece serbest 
bırakıldı. 
"Yaralama" suçun
dan Bursa 
Cumhuriyet 
Savcıhğı'nca 5 yıl 
hapis cezası ile 
aranan M.Y., ve aynı 
suçtan 3 yıl 9 ay 
hapis cezası ile 
aranan A.D., tutuk
landı.
"Dolandırıcılık" 
suçundan Bilecik 
Asliye Ceza 
Mahkemesinin 
aradığı O.A. serbest 
kalırken, "Hırsızlık" 
suçundan hakkında 
1 yıl hapis cezası 
ile aranan S.P., 
tutuklandı. "6136 
Silah Kanununa 
Muhalefet ve 
Yaralama" suçun
dan aranan C.K., 
tutuklanırken, "Ma 
la Zarar Verme" 
suçundan Küçü 
çekmece 3. Asliye 
Ceza Mahkeme 
si'nde aranan K.K. 
serbest bırakıldı. 
"Dolandırıcılık" 
suçundan Kayseri 
2. Asliye Ceza

Mahkemesi'nce 
aranan H.A. serbest 
kalırken, "Adam 
öldürme" suçun
dan Oltu Sulh Ceza 
Mahkemesi tarafın
dan aranan K.A., 
tutuklandı. Aynı 
suçtan hakkında 4 
yıl 2 ay hapis ceza
sı ile aranan N. 
B.'de tutuklandı. 
"Yağma" suçundan 
hakkında 8 Yıl 9 Ay 
hapis cezası ile 
"Tehdit" suçundan 
Bursa 3.Sulh Ceza 
Mahkemesi'nce 
aranan Z.D., tutuk
landı. "Hırsızlık" 
suçundan 1 yıl 6 ay 
hapis cezası ile 
aranan T.G. tutuk
lanırken, "Basit 
Yaralama" ve 
"Korku, Kaygı veya 
Panik Yaratabilecek 
Tarzda Silahla Ateş 
Etme" suçundan 
Muş 2.Asliye Ceza 
Mahkemesi'nce 
aranan D.T., tutuk
landı. "Basit 
Yaralama" suçun
dan aranan D.T.Ö. 
serbest kalırken, 
"Basit Cinsel 
Saldırı" suçundan 2 
yıl 6 ay hapis ceza
sı ile aranan S.Ş., 
tutuklandı, 
"Müessir Fiil” 
suçundan aranan 
İ.B., serbest 
kalırken, "Hırsızlık" 
suçundan 2 yıl 
hapis cezası ile 
aranan Ç.K., tutuk
landı. "Basit Yara 
lama" suçundan 
K.K., tutuklanırken, 
"Basit Yaralama" 
suçundan Burhani 
ye Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
aranan R.Ö., 
çıkarıldığı adli mer
cilerce serbest 
bırakıldı.

Gemlik Körfez www.gemiiKkorfezgazetesi.com
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Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı ve heyeti yeni Kaymakamımızı ziyaret etti

Hain saldın..
Bu nasıl bir savaştır?
Haince pusular kurularak silahsız 

kişilere saldırmak ve öldürmek ile hangi 
dava sonuçlanır?

PKK bu saldırılarla hiçbir zaman kürt 
sorununu çözemez.

Aksine, çözümsüzlük üretir.
Korkum odur ki, bu gidiş, Güneydoğu 

dışında yaşayan ve Türklerle kaynaşmış 
olan kürtleri zora sokacaktır.

Bu saldırılar ve şehit haberleri taham
mül sınırlarını aşabilir.

Bunlara provakatif hareketler de 
eklenince, çok tatsız olaylar çıkabilir.

Biz, bunları yakın tarihimizde yaşadık.
6-7 Eylül olaylarında, Kıbrıs bahane 

edilerek, Rumların işyerleri kundaklandı, 
insanlık tarihine Türkler konusunda kötü 
not düşüldü.

Düşünce bazında ise buna Tan Gazete 
si’nin basılması ve yağmalanmasını ör 
nek gösterebiliriz.

Bir diğeri ise Sivas olaylarıdır.
Sivas’ta Hacı Bektaşi Veli Anma tören

lerini kutlamaya giden yazar ve 
sanatçılara karşı unutulmaz kundaklama 
ve 36 canın ölümü ile dünyaya rezil 
olduk.

Yeni bir rezilliğe fırsat vermeyelim.
Kürt halkını parlamentoda temsil eden 

BDP, artık açık ve net tavır almak zorun
dadır.

Yoksa bu gidişin sonu kötü olacağını 
sanıyorum.

Tabii Hükümete düşen de önemli 
sorumluluklar var.

40 yıldır süren bu anlamsız savaş, 
giderek boyutlarını büyüttü.

Terörle savaşı baştan hafife almanın 
sıkıntılarını sanırım en çok Recep Tayyip 
Erdoğan çekiyordun

Bu sorunu, Türk ve kürt halkının iste
diği gibi çözemezler, şehitler gelmeye 
devam ederse daha önce de söylediğim 
gibi giderler..

Gitmemek içinde daha sertleşirler.
Demokratik açılım diye ortaya çıkıp, 

sonra sorunu askeri metodlarla çözmeye 
kalkarlarsa, çözemediklerini 10 yıldır, 
hatta 30 yıldır görüyoruz.

Hükümet, kürt halkının makul talep
lerini dikkate almalı ve ivedi çözüm üret
melidir.

Biz, asker kafalı sivillerinin ne mego- 
laman olduğunu biliyoruz.

Bunların ruh sağlığı bozuktur. Aslında 
tedavi edilmeleri gerekir.

Sorunları barışçıl yollarla değil, 
baskıcı ve tehditle çözeceklerini, 
karşılarındaki™ pes ettireceklerini 
sanarlar, ama sonuç ortadır.

Sorunlar çözülmez, çözemezler, 
masum gençler, yok yere canlarını verir
ler...

Biz ise, böylesi ölümleri, “Şehitlik” 
mertebesine çıkararak kendi kendimizi 
kandırırız.

İşin askeri değil, siyasi yönünü görme 
mezlikten geliriz.

Halkımız artık şehit haberleri duymak 
istemiyor.

Toplumun psikolojisi bozuldu.
Abarmayla, kabarmayla, tehditle kendi 

kendinizi kandırırsınız o kadar.

CHP Gemlik İlçe 
Yönetimi Ziyaretleri 
Sürdürüyor. 
CHP Gemlik İlçe 
Yönetimi, yeni 
atanan Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık’ı makamında 
ziyaret etti. 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, İl Genel 
Meclisi Üyesi 
Ahmet Hulusi Aydın 
ile ilçe yönetici
lerinin katıldığı 
ziyarette CHP’liler 
Gemlik hakkında 
düşüncelerini 
Cahit Işık ile pay
laştılar. 
Gemlik ilçesi ve 
çevre ilçeleri 
gezerek inceleme 
fırsatı bulduğunu

Işık, Kumla ve 
Karacaali gibi 
beldelerin çok hoş 
ve nezih yerler 
olduğunu söyle 
yerek Gemlik’i

mümkün olmadığını 
söyledi.
Gemlik’i en iyi 
şekilde, halkla el ele 
yönetmek arzuları 
olduğu söyleyen İlçe

ise devletimizi 
temsilen 
Kaymakamımız 
Cahit Işık ile sık sık 
iletişim kuracak
larını söyledi.

II Okullar açıldı velîlerin de eğitim harcamaları arttı

Will ftl ttl Mitti 8 M

2012-2013 eğitim ve 
öğretim yılının 
başlamasıyla 
okullarda dersler 
başladı.
Dün, ilk derslerden 
sonra okullarından 
evlerine dönen 
öğrenciler, ihtiyaç 
listesini velilerinin 
ellerine tutuşturun
ca, kırtasiyeciler ve 
büyük marketlerdeki 
kırtasiye reyonları 
dün doldu boşaldı. 
Ders kitaplarının 
okullarda devlet 
tarafından karşılan
ması üzerine, ders 
lerde kullanılacak 
defter, kalem, silgi, 
kaplık, cetvel, 
dosya, kağıt,

kalem kutusu, 
sulu boya, kuru 
boya gibi okul 
malzemelerinin 
ailelerinden alınması

nı isteyen öğrenci 
ler, dün eksiklerini 
tamamladılar. 
İlçemizdeki kır
tasiyeciler ve

büyük 
mağazalardaki 
reyonlar, okul çıkışı 
öğrenci ve velilerin 
akınına uğradı.
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Bingöl'de hain saldırı: 10 Şehit, 60 Yaralı

Bingöl'de askeri 
konvoy teröristlerin 
saldırısına uğradı. 
Saldırıda 10 asker 
şehit oldu, 60 yaralı 
var.
Geçtiğimiz gün 
Bingöl-Karhova yolu 
üzerinde meydana 
gelen mayın 
saldırısının ardından 
şimdi de Bingöl-Muş 
karayolu üzerinde 
benzer bir saldırı 
meydana geldi.
Saldırıda 10 
mehmetçik şehit 

olurken 60 asker de 
yaralandı.
Bingöl-Muş 
karayolunda seyir 
halinde olan askeri 
konvoy, Kardeşler 
köyü mevkisinde 
teröristlerin saldırısı
na uğradı.
Saldırıda 10 asker 
şehit oldu, 60 asker 
yaralandı.

"OLAY YERİNDE 
ŞEHİTLERİMİZ VAR” 
Bingöl Valisi 
Mustafa Hakan

Güvençer, olay 
yerinde de şehitlerin 
bulunduğu yönünde 
kendisine bilgi 
geldiğini ancak 
sayının henüz 
tespit edilemediğini 
söyledi.
PKK'lılar dün saat 
12.30 sıralarında 
Bingöl-Muş karayo 
lunun 16'ıncı kilomet 
resindeki Kardeşler 
Köyü yakınlarında 
askeri konvoyu 
hedef aldı.
Konvoya roketatar 

atan PKK'lılar 
ardından uzun nam
lulu silahlarla ateş 
açtı. Roketin isabet 
ettiği bir otobüs alev 
alıp yanmaya 
başladı.
Bu sırada konvoyda 
bulunan diğer 
askerler PKK'lıları 
yoğun ateş 
altına aldı.
Çatışmanın sürdüğü 
sırada, yanan 
otobüsteki 
askerler kendilerini 
dışarıya attı.

Olayın duyulması 
üzerine bölgeye çok 
sayıda ambulans ve 
takviye askerler ile 
itfaiye ekipleri 
sevkedildi. Yaralılar 
ambulanslarla 
Bingöl Devlet 
Hastanesi'ne getiri 
lerek tedavi altına 
alındı. Yanan otobüs 
itfaiye ekipleri 
tarafından 
söndürüldü.
Bölgede kaçmaya 
çalışan PKK'lıları 
etkisiz hale 

getirmek için hava 
destekli operasyon 
sürdürülüyor. 
Olay yerine çok 
sayıda ambulansın 
sevk edildiği ” 
öğrenildi.
Bölgede kaçmaya 
çalışan PKK'lıları 
etkisiz hale getirmek 
için hava destekli 
operasyon 
sürdürülüyor.
Olay yerine çok 
sayıda ambulansın 
sevk edildiği 
öğrenildi.

Türtlere'Sıntan
4İ--------------------------------------------------------------------------------

OzaYnı mwamm açılması
talimatı sancıdauzaklaşın' anonsu secilhıor

Şanlıurfa'nın 
Akçakale ilçesinin 
Suriye sınırındna 
top sesleri geliyor. 
Sınırdaki tel örgü
lerin üzerinde kadın
lı erkekli grup 
Türkiye'ye geçip 
canlarını zor kur
tardı.
Suriye topraklarında 
yer alan Telebyad 
beleşinde Beşar 
Esed'jn askerleri 
sivil halkı top 
atışlarıyla vuruyor. 
Akçakale'deki 

vatandaşlar yoğun 
bir bombardıman
dan kaçan Suriyeli 
muhalifleri dol
muşlarla güvenli 
yerlere taşıyor. 
Sınırda bekleyen 18 
bin Suriyeli Esed'in 
askerlerinin 
hedefinde..
Ulaşan bilgilere 
göre, Akçakale kay
makamlığı Türk 
vatandaşlarına 
geçtiği anonsta sınır 
bölgesinden uzak
laşmalarını istiyor.

Sınırda tam 
anlamıyla büyük 
panik yaşanıyor.. 
İlçede belediye 
vatandaşlara 'dışarı 
çıkmayın' uyarısı 
yapıyor. Top 
atışlarından gelen 
sesler nedeniyle 
öğretmenler okulları 
kapattı.
Muhaliflerin 
kontrolünde olan 
bölgede, minareler
den tekbir sesleri 
yükseldiği de gelen 
bilgiler arasında..

8. Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal'ın 
mezarının açılması
na dair talimat 
yazısı İstanbul 
Cumhuriyet 
Başsavcıhğı'na 
ulaştı. Mezarın açıl
ması için uygun 
hava koşulları bek
lenecek.
8. Cumhurbaşkanı 
merhum Turgut 
Özal'ın ölümüne 
ilişkin iddialarla 
ilgili soruşturma 
yürüten Ankara 
Cumhuriyet 
Başsavcılığımın 
mezarın açılarak 
inceleme yapılması
na dair talimat 
yazısının, UYAP 
üzerinden İstanbul 
Cumhuriyet 
Başsavcıhğı'na 
ulaştığı kaydedildi. 
Konuyla ilgili özel

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

yetkili İstanbul 
Cumhuriyet Savcısı 
Ümit Zafer Çolak'ın 
görevlendirildiği 
ifade edildi.
Buna göre Savcı 
Çolak'ın, Adli Tıp 
Kurumu'na bağlı 
Morg İhtisas 
Dairesi, Kimya İhti
sas Dairesi ve 
Biyoloji İhtisas 
Dairesi ile İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü 

Olay Yeri İnceleme 
Şubesi 
görevlilerinden 
olaşacak bir ekiple, 
belirleyeceği bir 
tarihte mezar 
açma işlemlerini 
yapacağı belirtildi. 
Mezarın açılması 
için uygun hava 
koşullarının da 
göz önünde bulun
durulacağı 
kaydedildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Üniversite has
tanelerindeki pro
fesör ve doçentlere 
muayenelerde 
kaldırılan 'hoca 
farkı' ücreti tekrar 
geri geliyor.
Hastalar profesör ya 
da doçente tedavi 
olmaları halinde fark 
ödeyecek.
Her türlü tedavide 
doçentlerde üst 
sınır 60 Türk Lirası, 
profesörlerde 100 
lira olacak
Tedavi ve ilaç harca
malarının 35 milyar 
liraya ulaşması 
üzerine sağlık sek
törünün geleceğine 
dair yeni kararlar 
alındı. Tam Gün 
Yasası'nın ardından 
kaldırılan profesör 
ve doçent ünvanlı 
hekimlere ödenen 
fark ücreti geri 
getiriliyor.

BAŞI AĞRIYAN 
GİDİYOR
Borç yükü altındaki 
üniversite hastane 
lerine nefes aldır
ması planlanan 
düzenlemede son 
sözü Bakanlar 
Kurulu söyleyecek. 
Düzenleme hayata 
geçirilirse üniversite 
hastanelerindeki 
tedavilerde hastalar 
ek ücret verecek. 
Her türlü tedavide 
doçentlerde üst 
sınır 60 Türk Lirası, 
profesörlerde 100 
lira olacak. Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(SGK) yetkilileri, 
hoca farkının geri 
getirilme gerekçesi

ücret olan 701 TL 
alınacak.

ni "Her başı ağrıyan 
profesör ve doçente 
gidiyor. Ağır ve özel
likli hastalara aynı 
zamanda bilimsel 
araştırmalara 
hocalar vakit 
ayıramıyor" söz
leriyle açıkladı.

YATAN
HASTADAN 
KATILIM 
PAYI
Geçen yıl kanunla 
yapılan yatan hasta
lardan katılım payı 
alınması uygula
masının da yeni yıl
dan itibaren uygula
maya geçeceği 
belirtildi. Hastanede 
yatarak tedavi gören 
vatandaşlardan 
yapılan harcamanın 
yüzde 1'i kadar 
katılım parası tahsil 
edilecek. Hastayı 
koruma adına ağır 
ameliyatlarda çok 
fazla ödeme yapıl
maması için asgari 
ücret tavanı koyul
du. Örneğin 100 bin 
liralık ameliyat olan 
bir vatandaştan 
1.000 lira yerine net

500 MİLYONLUK 
İSRAF ÖNLENECEK 
Sektörle üç yıl önce 
imzalanan global 
ilaç bütçesine ilişkin 
ise EKK'da herhangi 
bir karar alınmadı. 
SGK bünyesinde 
kurulacak komisyon 
ilaca ilişkin hayata 
geçirilecek düzen
lemeleri karara 
bağlayacak.
Hipertansiyon, mide, 
kemik erimesi ve 
kollestrol ilaçlarında 
teropatik eşdeğerlik 
uygulamasına 
geçilecek.
Bu hastalıkların 
tedavisinde kul
lanılan ilaçlara etken 
maddesi aynı 
olmasına rağmen 5 
ile 40 lira öden
mesinin önüne 
geçilecek.
Belirlenecek 
eşdeğer fiyat sınırını 
devlet ödeyecek. 
Böylece aynı 
tedaviyi sağlaması
na rağmen gereksiz 
yere yapılan 500

milyon liralık ödeme 
tarihe karışacak.

Avuç içi 
uygulaması 
20 ilde başladı 
SGK'nın sağlık 
alanındaki suistimal- 
leri önlemek için 
hazırladığı 'Avuç içi 
damar izi sistemiyle 
biyometrik kimlik 
doğrulama sistemi' 
20 ilde uygulamaya 
başlandı. Ağrı, 
Amasya, Bartın, 
Bilecik, Bingöl, 
Bitlis, Burdur, 
Çankırı, İğdır, 
Karabük, Karaman, 
Kastamonu, Kilis, 
Mardin, Muş, 
Nevşehir, Niğde, 
Sinop, Şırnak ve 
Yozgat illeri uygula
manın başladığı iller 
oldu. Diğer 61 ilde 
ise uygulamaya 15 
Kasım'da 
başlanacak. Yeni 
sistemle biyometrik 
kimlik doğrulaması 
yapılmayan kişi 
sağlık kuruluşunda 
muayene olamaya
cak ve ilacını ala
mayacak.

KPSS'ye 
beklenenin 

üzerimle
başvuru yapılılı

KPSS'ye bekle
nenin üzerinde 
başvuru olunca 
bazı adaylar, 
tercihlerine yakın 
sınav merkezlerine 
atandı.
Orta öğretim ve 
önlisans düzeyinde 
yapılan 2012 
Kamu Personel 
Seçme Sınavı'na 
(KPSS) toplam 2 
milyon 789 
bin 532 aday 
başvuruda 
bulundu.
ÖSYM'den yapılan 
açıklamada, KPSS 
ön lisansın 22 Eylül 
2012 Cumartesi 
günü, ortaöğretim 
sınavının ise 23 
Eylül 2012 
Pazar günü 
iki oturumda 
yapılacağı anım
satıldı.
Açıklamaya göre, 
sınava ön lisans 
düzeyinde 743 bin 
570, ortaöğretim 

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

düzeyinde ise 2 
milyon 45 bin 962 
aday olmak üzere 
toplam 2 milyon 
789 bin 532 aday 
başvuru yaptı. 
ÖSYM, sınava bek
lenenin üzerinde 
başvuru yapılması 
nedeniyle sınavın, 
öğrenim düzeyler
ine bağlı olarak iki 
ayrı günde yapıl
masına karar verdi. 
2012-KPSS Orta 
öğretim/Önlisans 
Kılavuzunun 
ilgili hükmü gereği, 
sınava girmek 
için tercihte bulun
duğu sınav 
merkezindeki 
sınav salonlarının 
kapasitesinin yeter
sizliği nedeniyle, 
bu merkezleri ter
cih eden adayların 
bir kısmı, yakın 
sınav merkezindeki 
kapasitesi dol
mayan sınav salon
larına atandı.

Bilgisayar kullanıcılarına virüs uyarısı!
TÜBİTAK Bilişim ve 
Bilgi Güvenliği İleri 
Teknolojiler 
Araştırma Merkezi 
(BİLGEM) uzmanları, 
bilgisayar kul
lanıcılarının şifre bil
gilerini ve banka 
hesaplarını hedef 
alan "Tinba" 
virüsüne karşı 
dikkatli olunmasını 
istedi. « 
TÜBİTAK'tan yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, BİLGEM Siber 
Güvenlik Enstitüsü 

bünyesinde faaliyet 
gösteren Türkiye 
Bilgisayar Olayları 
Müdahale Ekibi (TR- 
BOME), bilgisayar 
kullanıcılarını 
Türkiye'yi hedef alan 
"Tinba" virüsü 
hakkında uyardı. 
TR-BOME bünyesin
deki siber güvenlik 
uzmanları "Tinba" 
virüsü üzerinde 
analiz yaparak, 
virüsün bilgisayar 
kullanıcılarının kamu 
kurumlan ve

bankalara 
erişimlerini,kişilerin 
şifre bilgilerini ve 
banka hesaplarını 
hedef aldığı 
bildirildi.

Kullanıcıları benzer 
görünümlü internet 
sayfalarına yön
lendirerek iki aşa
malı yetkilendirme 
mekanizmalarını 

atlatma, bulaştığı bil
gisayarlarda kul
lanıcının kredi kartı 
şifreleri gibi hassas 
bilgilerini ele 
geçirme ve ağ 
trafiğini dinleme gibi 
yeteneklere sahip 
olan "Tinba" ile ilgili 
detaylı bilgi ve 
korunma yöntemler
ine "www.bilgigu- 
venligi.gov.tr" 
adresinden ulaşıla- 
biliyor.
"Tinba" virüsü, 1 
Haziran 2012'de

Danimarka'da 
faaliyet gösteren 
CSIS Güvenlik 
Laboratuvarı tarafın
dan tespit edildi. 
Bir güvenlik 
firması 12 Eylül'de 
yayımladığı 
raporda, virüsün 
Türkiye'de 60 bin bil
gisayarı etkilediğini 
bildirdi. Virüsün 
dünyadaki yayılımı 
incelendiğinde özel
likle Türkiye'nin 
hedef alındığı 
gözleniyor.

http://www.bilgigu-venligi.gov.tr
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lıısıIM ıtiıi M hMlm M mi
Uludağ Yaş Meyve 
Sebzelhracatçıları 
Birliği (UYMSİB) 
Başkanı Dr. Salih 
Çalı, "Bursa siyah 
incirinin ihracatı için 
çok yakında, 
Amerika, Avrupa ve 
Hindistan'da yeni 
anlaşmalar sağlaya
cağız" dedi.
Birlikten yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, Nilüfer 
Belediyesi tarafın
dan bu yıl üçüncüsü 
gerçekleştirilen 
Akçalar İncir 
Festivali'nde Uludağ 
Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği 
de stant açtı. 
Birlik Başkanı Dr. 
Salih Çalı, festivalde 
yaptığı konuşmada, 
Bursa siyah incirinin 
dünyaya açılması 
konusunda yeni 
pazarlara yönelik 
anlaşmalar sağlaya
caklarını belirtti. 
Bursa siyah incirinin 
birçok ülkeye ihraç 
edildiğini ve bu ihra
cat başarısında

Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Semih Pala, 
Atatürk Stadyumu 
yerine yapılması 
düşünülen dev tim
sah heykelini Kent 
Konseyi günde
minde tartışacak
larını söyledi.
Bursa Kent 
Konseyi Başkanı 
Semih Pala, 
Kültür AŞ Genel 
Müdürü Rıfat 
Bakan’ın Atatürk 
Stadyumu yerine 
dev timsah heykeli 
yapılacağına dair 
yaptığı açıklama 
üzerine, bu 
konunun Kent 
Konseyi günde
minde masaya 
yatırılacağını söyle
di. Pala, “Atatürk 
Stadı yerine Dev 
Timsah Heykeli 
yapılacağına dair 
medyada çıkan açık
lamalar üzerine 
Bursa Kent Konseyi 
katılımcılarından 
yoğun talepler geldi.

üreticinin rolünün 
önemli olduğunu 
ifade eden Çalı, 
"Siyah incirde geç 
miş yıllarda üretici
lerimiz ürününü 
erken olgunlaştır
mak için 'ethephon* 
hormonu kullanıyor
du. Bu nedenle ihra
catta ciddi sorunlar 
yaşadık. Ancak 
sürdürülen bil
inçlendirme çalış
malarıyla artık bu 
hormon kullanımı 
neredeyse sıfıra 
düştü" ifadelerini 
kullandı.
Geçtiğimiz günlerde

Atatürk 
Stadyumu’nun tarihi 
bir geçmişi var 
ve bu bölge 
Bursa’nın en önemli 
merkezi konu
mundadır.
BursalIların görüş
leri alınarak böyle- 
sine önemli bir bölg

ABD Tarım Bakanlığı 
yetkililerinin kente 
gelerek, Bursa siyah 
incirinin üretim ve 
paketlenme aşa
malarını incelediğini 
hatırlatan Çalı, 
"Sizlere buradan bir 
müjde vermek istiy
orum. Bursa siyah 
incirinin dünyaya 
açılması konusunda 
yeni pazarlara yöne
lik anlaşmalar sağla
mak üzereyiz.
Yakında ABD, 
Avrupa ve Hindistan 
pazarları için yeni 
anlaşmalar sağlaya
cağız. Böylece inci 

eye yapılması 
düşünülen dev 
timsah heykelinin ve 
timsah figürünün 
Bursa tarihi ile 
ilgisinin soruşturula- 
cağı, bu bölgeye 
neler yapılması 
gerektiği konularının 
tartışılacağı Bursa 

rimizin lezzeti ve 
kalitesi tüm dünyaya 
yayılmış olacak" 
diye konuştu.
Çalı, Bursa siyah 
incirinin yurt içi ve 
yurt dışında önemli 
bir ekonomik değere 
sahip olduğunu, 
bunun korunması 
gerektiğini 
belirterek, şunları 
kaydetti:
"Bu ürünü korumak 
görevi de en başta 
üreticilerimize 
düşüyor. Biz, Bursa 
siyah incirinin 
yetiştirildiği alan
ların korunması ve 
temiz tutulması için 
bir kampanya 
başlatacağız. Çünkü 
Bursa'ya gelerek 
incirimizi satın 
almak isteyen yet 
kililer bahçeleri ge 
zerken, nerede 
çürük bir meyve var 
nerede kötü bir 
görüntü var, bun
ların fotoğrafını 
çekiyor. Bu durum, 
müşteriler için çok 
önemli.”

Kent Konseyi 
genel toplantısı 
önümüzdeki 
günlerde yapılacak
tır” dedi. Pala, 
konuyu kamuoyu ve 
Kent Konseyi 
katılımcılarının bilgi
sine sunduklarını 
ifade etti.

KONUŞMA 
GÜÇLÜĞÜNE HAYVAN 

DESTEKLİ TERAPİ
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile Ulu 
dağ Üniversitesi 
arasındaki işbirliği 
protokolü çerçeve 
sinde uygulanan 
‘Yaşlı ve çocuk 
bireylerde hayvan 
destekli terapi’ kap
samında konuşma 
güçlüğü çeken 
çocuklara uzman 
gözetiminde özel 
sınıflarda köpekler
le eğitim veriliyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal 
Hizmetler Dairesi 
Başkanlığına bağlı 
Engelliler Şube 
Müdürlüğü çalışan
ları ile Uludağ 
Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi 
öğretim üyesi Doç. 
Dr. Türel Ozkul ve 
engellilere yönelik 
hizmet veren sivil 
toplum kuruluşları 
yapılan toplantılar 
sonucunda eğitim
lere Yeni Gün Özel 
Eğitim ve 
Rehabilitasyon 
Merkezi’nde baş
landı. Finansmanı 
Büyükşehir Bele 
diyesi Sosyal 
Hizmetler Dairesi 
Başkanlığına bağlı 
Engelliler Şube 
Müdürlüğü tarafın
dan karşılanan pro
jenin yürütücülüğü 
nü ise Uludağ 
Üniversitesi Veteri 
ner Fakültesi Öğre

GAZETE DAĞITIMI 
YAPABİLECEK 

ELEMAN ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması 

rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Tel: 513 96 83

tim Üyesi Doç. Dr. 
Türel Özkul üstlen
di. Büyükşehir 
Belediyesi Engelli 
ler Şube Müdürlü 
ğü’nde görevli 
Evrim İnsel’in de 
yardımcı araştırıcı 
olarak görev aldığı 
proje kapsamında 
üç ay boyunca her 
Çarşamba Jale 
Ûntürk ve köpeği 
Çıtır ve her 
Perşembe Murat 
Demir ve köpeği 
Coffee dil ve 
konuşma güçlüğü 
olan çocukları, Dil 
ve Konuşma 
Terapisti Esra 
Emine Özkan göze
timinde bir kişilik 
özel sınıflarda 
ziyaret ediyor. 
Köpeklerle yapılan 
bu ziyaretlerin 
çocukların 
gelişimine 
pozitif etkilerini 
ortaya koyabilmek 
için ilk terapi 
uygulamasından 
önce Çocuk 
Gelişim Uzmanları 
Zeynep Çetintaş ve 
Leman Kaya 
tarafından Denver 
ve Portage testleri 
yapıldı. Bunun 
yanında Esra Emine 
Özkan tarafından 
Türkçe Sesletim ve 
Dil Bilgisi Testi 
ile Türkçe Erken 
Dil Gelişim Testi 
uygulandı.
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Bursa'da 2012-2013 
yılı eğitim-öğretim 
yılının açılmasıyla 
birlikte Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
bir dizi tedbiler aldı. 
Okul önlerinde mey
dana gelebilecek 
kapkaç, kavga, hırsı
zlık, trafik kazaları 
gibi asayiş olayları
na müdahale etmek 
için emniyet 440 
polisle tedbir alacak. 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü, İçişleri 
ve Milli Eğitim 
Bakanlıkları arasın
da imzalanan 
"Okullarda Güvenli 
Eğitim Ortamlarının 
Sağlanmasına 
Yönelik, Koruyucu 
ve Önleyici 
Tedbirlerin 
Arttırılmasına İlişkin 
İş Birliği Protokolü" 
gereği Bursa 
Emniyeti okul 
önlerinde güvenliği 
sağlayacak.
Bursa'nın merkez 
ilçeleri Osmangazi, 
Yıldırım ve
Nilüfer'de polisin 
sorumluluk böl
gelerinde ki 
640 okulun güven

m hin yeni araç tniiâe Mili
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
Temmuz ayına ait 
Motorlu Kara 
Taşıtları İstatistikler- 
i'ni yayımladı. 
Temmuz ayında 111 
bin 849 adet taşıtın 
trafiğe kaydı yapılır 
ken 352 bin 496 adet 
taşıtın da devri 
gerçekleştirildi.
2012 Temmuz ayın
da trafiğe kaydı 
yapılan toplam 111 
bin 849 taşıt içinde 
otomobil yüzde 50,6 
pay ve 56 bin 577 
adet ile ilk sırada 
yer alırken, otomo
bili yüzde 21,2 pay 
ve 23 bin 734 adetle 
motosiklet, yüzde 
18,5 pay ve 20 bin 
733 adetle kamyo
net, yüzde 3,5 pay 
ve 3 bin 946 adetle 
traktör takip etti. 
Temmuz ayında 
trafiğe kaydı yapılan 
taşıtların yüzde 6,1 
pay ve 6 bin 859 
adedini ise minibüs, 
otobüs, kamyon ve

liğini sağlayacak 
olan emniyet, 70 
personeli "Okul İrt
ibat Görevlisi" 
olarak görevlendirdi. 
Bu polisler ise 
Çocuk Şube 
Müdürlüğü ve 
Toplum Destekli 
Polislik Şube 
Müdürlüğü person
elinden oluşturuldu. 
Okullarda meydana 
gelen ve kriz olarak 
nitelendirilebilecek 
cinayet, yaralama, 
rehin alma, cinsel 
taciz, tecavüz, İnti
har gibi olaylara 
anında müdahale 
etmek ve soruştur

özel amaçlı taşıtlar 
oluşturdu. Trafiğe 
kaydı yapılan motor
lu taşıt sayısı 
Temmuz ayında bir 
önceki aya göre 
yüzde 40 arttı. Bu 
artış otomobilde 
yüzde 48,2, 
minibüste yüzde 
25,9, otobüste yüzde 
30,4, kamyonette 
yüzde 66,3, kamyon
da yüzde 24,8, 
motosiklette yüzde 
24, özel amaçlı taşıt
larda yüzde 79,2 
olarak gerçekleşti. 
Traktörde ise yüzde 
15,7 azalış oldu. 
Trafiğe kaydı yapılan 

malarını takip 
etmek üzere için 
6 kişilik Krize 
Müdahale Ekibi 
oluşturuldu. 
Okulların giriş ve 
çıkışların güvenli bir 
şekilde yapılabilme
si için, 37 okulda 16 
motorize ekibi, 
Çocuk Şube 
Müdürlüğünde 
görevli 15 yaya per
sonel görevlendiril
di. Okulların giriş ve 
çıkışlarında trafik 
kazalarını önlemek 
ve oluşan trafik 
kazalarına müdahale 
etmek için 
Trafik Denetleme 

motorlu taşıt sayısı 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
10,1 azaldı. Bu aza
lış otomobilde 
yüzde 6,2, kamyo
nette yüzde 20,2, 
kamyonda yüzde 
2,6, motosiklette 
yüzde 12,3, özel 
amaçlı taşıtlarda 
yüzde 41,1, trak
törde yüzde 15,5 
olarak gerçekleşti. 
Minibüste yüzde 
31,7, otobüste yüzde 
24,6 artış oldu. 2012 
Ocak - Temmuz 
döneminde trafikteki 
toplam taşıt sayısı 
577 bin 264 adet

Şube Müdürlüğü'nce 
37 okulda 10 motor
ize trafik ekibi 
görevlendirilirken, 
öğretmen, öğrenci 
ve velilerden oluşan 
Okul Geçit 
Görevlileri de 
ekiplere yardımcı 
olacak.
Bursa dışındaki 14 
ilçede 224 okulun 
güvenliği için 213 
personel "Okul 
İrtibat Görevlisi", 
21 "Krize Müdahale 
Ekibi”
64 motorize asayiş 
ekibi, 25 motorize 
trafik ekip 
görevlendirildi.

ELEMAN
EN AZ LİSE MEZUNU 
35 YAŞINI AŞMAMIŞ 

ERKEK ADAYLAR İÇİN 
ASKERLİK YAPMIŞ 

KURYELER 
A2 EHLİYETLİ 

MOTOKURYELER 
EN AZ ORTAOKUL MEZUNU 

35 YAŞINI AŞMAMIŞ 
ERKEK ADAYLAR İÇİN 

ASKERLİK YAPMIŞ 
SRC 4 BELGELİ VEYA 

BAŞVURU YAPABİLECEK 
SÜRÜCÜLER ARANIYOR

MNG KARGO A.Ş. 
İSTİKLAL CAD. FIRIN SOK. 

NO: 7/1 GEMLİK 
TEL: 512 30 22 / 21

Ti MA ▲ “SUYUNU BOŞA IflM g HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin z--.enmesı ıçm siz de katılın

arttı. Ocak-Temmuz 
döneminde 642 bin 
765 adet taşıtın 
trafiğe kaydı 
yapılırken, 65 bin 
501 adet taşıtın ise 
trafikten kaydı silin
di. Temmuz ayı sonu 
itibariyle trafiğe 
kayıtlı toplam 16 
milyon 666 bin 792 
adet taşıtın yüzde 
50,6'sını otomobil, 
yüzde 16,4'ünü 
kamyonet, yüzde 
15,6'sını motosiklet, 
yüzde 9'unu traktör, 
yüzde 4,5'ini kamy
on, yüzde 2,4'ünü 
minibüs, yüzde 
1,4'ünü otobüs, 
yüzde 0,2'sini ise 
özel amaçlı taşıtlar 
oluşturdu.
Temmuz ayında 352 
bin 496 adet taşıtın 
devri yapıldı.
Temmuz ayında 
devri yapılan toplam 
352 bin 496 taşıt 
içinde otomobil 
yüzde 66,9 pay ve 
235 bin 663 adet ile 
ilk sırada yer aldı

SATILIK
MANASTIR 

TAYTÜYDÜ’DE 
5 KAT İMARLI 

1297 M2 İNŞAATA 
HAZIR ARSA SAHİBİNDEN

SATILIKTIR
Müracaat Tel: 

0 532 283 59 19

Ulaştırma Bakanlığından 
aldığım 16 ZU 680 plakalı 

aracımın K2 Taşıma Belgesi 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

ERDAL KAYALI

SAHİBİNDEN SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyeri i, 

laminant parkeli, 
taksi durağına yakan 

2-*-1 kat sahibinden 
satılık daire

O 538 322 70 73
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En sahilleri hı habere iiia Öğretmene 700 Tl'lİH
Ev sahiplerinin 
peşine düşen Maliye 
Bakanlığı, bütün 
illerde kiracıları 
yakın takibe aldı. 
Maliye Bakanlığı, 
bütçe dengelerinin 
bozulmasının ardın
dan gelirleri artır
mak için harekete 
geçti.
Habere göre; 
belediyeler, elektrik 
dağıtım şirketleri, 
PTT, banka ve tapu
dan alınan bilgiler 
doğrultusunda 
kiracı envanteri 
yeniden çıkarılıyor. 
Elektrik ve su gibi 
aboneliklerde kira 
kontratı istendiğine 
dikkat çeken Maliye 
bürokratları, tüm ev 
sahiplerinin bilgisi 
nin sisteme işlene 
ceğini kaydetti. 
Bilgiler sisteme 
işlendikten sonra 
beyanname verme 
yenler kolay tespit 
edilecek. Mektup 
gönderiminin ardın
dan vergisini öde
memekte ısrar eden
lere ceza kesilecek. 
Gayrimenkul Serma 
ye Iradı (GMSİ) 
beyanname sayısını 
artırmak için 1 mil 
yon 200 bin mükelle 
fe mektup gönderen 
Gelir İdaresi Başkan 
lığı, uygulamasını 
bu yıl da devam 
ettirecek. Vergi 
dairesi başkanlık
ları, mektupların 
gönderim işlemlerini 
henüz sonuçlandır
madı. Konut kirası 
geliri elde eden ev 
sahiplerinin, yıllık 
olarak tespit edilen 
istisna tutarını aşma

lan durumunda ver 
gi dairesinin kapısı 
m çalması gereki 
yor. 2 bin 800 liranın 
üzerinde yıllık kira 
geliri elde edenlerin 
beyanname vermesi 
zorunlu. İstisna 
tutarının düşülmesi 
nin ardından kalan 
miktar için Gelir 
Vergisi dilimine göre 
vergilendirme 
yapılıyor. 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek'in 
özel önem verdiği 
sistem kapsamında 
kira geliri kazan
masına rağmen 
beyannamesini ver
meyenlerden geriye 
dönük beş yıllık 
vergi borcu, faiziyle 
birlikte vergi cezası 
olarak tahsil edile
cek. Şahıs ayrıca 
belirlenen istisna 
tutarından da fay
dalanamayacak. 
Kira beyan
namelerinin artırıl
masına ilişkin çalış
malara değinen üst 
düzey bir Maliye 
yetkilisi, 'önceden 
hazırlanmış kira 
beyannamesi sis- 
temi'nin etkili 
olduğunu belirterek, 
"Ancak çok sayıda 

kiracısı olduğu 
halde gelirin vergisi
ni ödemek iste
meyen ev sahipleri 
var. Belediyelerin 
yanı sıra elektrik 
dağıtım şirketleri ile 
yapılan kira kontrat
larının bilgilerini 
alıyoruz. Tapunun 
yanı sıra PTT ve 
bankadan gelen bil
gilerle de 
karşılaştırıyoruz. 
Kira geliri elde 
edenlerin 
vergilendirilmesinde 
ciddi oranda artış 
bekliyoruz." dedi. 
Önceden hazırlan
mış kira beyanname 
sistemi; kira geliri 
elde eden mükelle
flere ilişkin banka, 
tapu, sigorta şirket
leri gibi üçüncü 
taraflardan elde 
edilen bilgiler kul
lanılarak Gayrimen 
kul Sermaye İradı 
beyannamelerinin 
Gelir İdaresi tarafın
dan otomatik olarak 
doldurulduğu ve 
mükelleflerin onayı
na sunulduğu bir 
sistem. Sistemin 
kapsamının 
genişletilmesine 
yönelik çalışmalar 
devam ediyor.

Kademeli ve zorunlu 
eğitim sistemiyle 
artan seçmeli ders 
sayısı en çok öğret
menleri sevindire
cek. öğrencilerin 
seçtiği dersler için 
ilk etapta okuldaki 
öğretmenler 
görevlendirilecek. 
İhtiyaç olması duru
munda öğretmenler 
başka bir okulda ek 
derse girebilecek. 
Bu sayede haftada 
en fazla 20 saat ek 
ders ücreti alabile
cek olan birçok

HiasilııiııiMıilıısıiıl
Kredi kartı aidatın
dan bıkan tüketici 
ikinci bir aidat şoku 
yaşadı.
Kredi kartlarına 
bağlı çıkartılan 
sanal kartlara da 
aidat kesildiğini 
gören kart sahipleri 
bankaları şikayet 
yağmuruna tuttu. 
Şikayetlere göre 
bankalar kredi kart
larından aidat 
alırken bir de bu 
kartlara bağlı sanal 
kartlardan aidat 
almaya başladı. 
İnternet ve telefon 
alışverişlerinde 
güvenilir olduğu 
için sanal kartları 
seçenler aidat şoku 
yaşadı. Fiziksel 
olarak basılmayan,

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

öğretmen, maaşının kadar ek ders 
yanı sıra 700 TL’ye ücreti alacak.

net ve telefonla 
alışveriş işlemleri 
için yükseltilip 
sonra sıfırlanan 
kredi kartlarına

çıkarttırılan sanal 
kartlardan bankalar 
artık kart aidatı 
almaya başladı. 
Bankalar sanal

bağlı olarak oluştu
rulan sanal kartlar 
da şikayet konusu 
oldu.
Şikayetvar.com’a 
gelen şikayetlere 
göre aidat alın
madığı için bir gün 

kart aidatlarını 
tüketicilerden 
haber vermeden 
almaya başladı 
tüketici ise 
bankanın bu yeni 
uygulamasını hesap 
özetinde yakaladı.

GEREKLİ TELEFONLAR

KAYMAKAMLIK

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

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 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

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

ULAŞIM

HASTANELER

RESMİ DAİRELER

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

DENİZ OTOBÜSÜ

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) $16 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

DAĞITICILAR

Gemlik Knrfez llMUlllMI

TAKSİLER

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Toıpokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 30 88

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

BELEDİYE

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

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 . „______ _
MAR-PET ’î’ ™
Tuncay Otogaz 513 ıs 45
Beyza Petrol S13 01 o 3

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4376 

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 
DABBE;BIR CİN 
VAKASI: 11:30- 

14:00-16:30-20:30...
KARA ŞÖVALYE 
YÜKSELİYOR: 

11:30-14:15-16:30- 
20:30...

REZERVASYON 5133321 
CIUŞAVM TUTKU

SUPERTURK:
13.30-15.30-17.30 

19.30-21.30
SEN KİMSİN: 12.00- 

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

Re?-Tfil-5141^0

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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VOLKANÖZGÜLİLTERTİP 
KOMİTESİNE YENİDEN İTİNDİ

TUFAD Yönetim 
Kurulu Üyesi ve 
halen İl Tertip 
Komitesi üyeliğini 
sürdüren Volkan 
Özgül bir yıl daha 
aynı göreve yeniden 
getirildi.
Yaptığı başarılı 
çalışmalarıyla 
Bursa Spor 
camiasında 
sevilen Volkan 
Özgül, 13 kişiden 
oluşan İl Tertip 
Komitesine 
yeniden atandı. 
Cem Gençoğlu 
başkanlığında 
yeniden 
oluşturulan İl 
Tertip Komitesinde 
Hakem 
Federasyonundan 
3, TUFAD’tan 3, 
GSİM’den 3 ve 
BASKF’den 3 olmak 
üzere toplam 12 üye

ELEMAN
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

KAYNAKTAN VE MEKANİKTEN ANLAYAN
EN AZ 2 YIL TECRÜBELİ 

GEMLİKTE İKAMET EDEN 
BAKIM ELEMANI ARANIYOR.

BAŞVURULAR ŞAHSEN 
İŞ YERİMİZE YAPILACAKTIR.

EFEN DİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek, 

Ûrhangazi-BURSA 
TEL 0-224-586 00 05/06/08/00/10

FAK: 0-224-586 00 07

görev alıyor.
Bir yıl süreyle görev 
yapacak olan İl 
Tertip Komitesine 
yeniden atanan 
Volkan Özgül, 
TUFAD üyesi olarak 
atandı.

Başarılı teknik 
adam Volkan 
özgül, bir yıl 
süreyle diğer 
üyelerle birlikte 
Bursa’da oynana 
cak müsabakaları 
düzenleyecekler.

FOTOFESTTEBUYUK
YARIŞ SONUÇLANDI

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Kent Konseyi ve 
BUFSAD işbirliğiyle 
BTSO ana sponsor
luğunda düzenlenen 
‘2. Uluslararası 
Bursa Fotoğraf 
Festivali’ 
(FotoFest), kap
samında gerçek
leştirilen yarış
malarda dereceye 
giren eserler 
belirlendi. 
FotoFest 
bünyesin de yapılan 
yarışmalarda uzman 
jüri tarafından 
değerlendirilerek, 
dereceye giren 
eserlerin sahipleri 
ve ödülleri belli 
oldu. ‘İnsanlığın 
İzleri’ fotoğraf yarış
masına, 419 
fotoğrafçı 1975 
eserle başvurdu ve 
11 eser dereceye 
girdi, 324 fotoğraf 
sergilenmeye değer 
görüldü. ‘Kentin 
İzleri’ konulu 
fotoğraf yarışması
na ise 562 
fotoğrafçı 2501 
eserle başvurdu, 8 
fotoğraf dereceye 
girdi, 103 eser 
sergilenmeye 
değer görüldü.
Yarışmaların 
sonuçları 
“İnsanlığın İzleri” 
Temalı Uluslararası 
Fotoğraf Yarışması 
UPI Altın Madalya - 
Anjan Kumar 
Kundu - Hindistan 
UPI Gümüş 
Madalya - Melih 
Sular - Türkiye 
UPI Bronz Madalya 
- Fatih Balkan -

Türkiye
Mansiyon 1 - Ayça 
Erşen Danyeli - 
Türkiye
Mansiyon 2 - Denis 
Felix - Fransa 
Mansiyon 3 - 
Metzakis Manolis - 
Yunanistan 
Mansiyon 4 - 
Fyodor Savintsev - 
Rusya 
Mansiyon 5 - 
Ahmet Fatih 
Sönmez - Türkiye 
Mansiyon 6 - Alireza 
Vahid - İran 
Kent Konseyi Özel 
Ödülü - Meral Kuru 
- Türkiye 
Jüri Özel Ödülü - 
Cihan Karaca - 
Türkiye 
“Kentin İzleri” 
Temalı Ulusal 
Fotoğraf Yarışması 
1 ,’lik Ödülü - Ali

Işık - Konya 
2.’lik Ödülü - 
Mahmut Orhan 
Örtücü - İstanbul 
3.’lük Ödülü - 
Sebahattin Özveren 
- İstanbul 
Mansiyon 1 - 
M.Bilgehan Tuzcu - 
İstanbul 
Mansiyon 2 - Arzu 
İbranoğlu - Kocaeli 
Mansiyon 3 - Arzu 
İbranoğlu - Kocaeli 
Kent Konseyi Özel 
Ödülü - Cemal 
Çetinı - İzmir 
Jüri Özel Ödülü - 
Ahmet Fatih 
Sönmez - Van 
Vatandaşlar, 
sergileme alan 
fotoğraflar için 
www.bur- 
saphotofest.org 
adresinden detaylı 
bilgiye ulaşabilir

KflŞCDS TOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.bur-saphotofest.org
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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5.950TL
6.200 TL
7.500TL
3.300 TL
3.300 TL
3.300TL
5.300TL
3.300TL
B.ÖOOTL

B.Sıntf .
S.Sınıf
7.5ıntf
Ö.Sıhtf

anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

www.aykentilkogretim.kl2.tr

sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, kararlı ve tutarlıdır,
kendi kararlarını venr ve uygular, özgüveni tamdır.

4~5 Yaş
Ana Sınıfı

ÖZEL Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim

Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır

Aykent ile hedeflerinızedoğru” I
ve çözer, planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular,

evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır,
süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda

özveri ile çalışır, vefakardır, dostlarını asla unutmaz,

Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, engel 
tanımaz, "BAŞARACAĞIM" der ve baş

Gemlik Orhangazi yolu Z.Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel t O 224 513 50 84 Gemlik

50 Kr
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Önce Dövdüler, 
Sonra Bıçaklayıp 
üzerinden Araçla 

Geçtiler
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir 
oto yıkama işletmecisi, yeni faa 
liyete sokmaya çalıştığı iş yerin 
de hunharca öldürüldü.Syf 3’de

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetiminden Kaymakam Işık’a hoş geldiniz ziyareti

M MM Mllltt lilMilltf
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
üyeleri, ilçemize yeni 
atanan Kaymakam 
Işık’a Hoşgeldiniz 
ziyaretinde bulundu. 
Akıt, ziyarette yap
tığı konuşmada, 
Türkiye’nin her bir 
köşesinden gelen
lerin mozaik oluştur
duğunu belirtti. 2’de

Gemlik’in en eski sinemalarından Balık 
pazarı Atlas Sineması’nın inşaat yapılmak 
üzere yıkımına başlandı. Yıkılan Atlas 
Sineması yerine Demir İnşaat tarafından 5 
katlı dairelerin yapılacağı öğrenildi. 5’de

Güne Bakış Yerleske girisineftk Gençlik pankartı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Atlas Sineması
Çocukluğumuzda unutulmaz film

leri izlediğimiz Atlas Sineması artık 
yok.

Dün, tesadüfen Alemdar Caddesi’n 
den geçerken, yolun trafiğe kapatıl 
dığını görünce, aracımı bir kenara 
park edip, ne olup bittiğine baktım.

1951 yılından beri Gemlik’in sine
ması olan Atlas Sineması’nın 
kalbine yıkım aracının güçlü dar
beleri iniyordu.

Altındaki eski Ferhat Apak’ın Bilar 
do Salonu, üzerindeki yazlık sinema 
salonu, yerle bir olmuştu. Dev. 4’de

2012-2013 eğitim 
öğretim yılının 
başlamasıyla, 
kapılarını öğrenci
lerine açan Uludağ 
Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi 
girişi yanına Ak 
Parti Gemlik 
Gençlik Kolları 
tarafından “Yeni 
Bir Yolda Ak

Gençlik Yanında...” 
yazan bir pankart 
dikkat çekti.
Gemlik Belediyesi 
tarafından asfalt
lanan Yerleşke giri 
şine asılan pankart 
ile Hisar Anadolu 
Lisesi, Anadolu 
Ticaret Lisesi ve 
Kız Meslek Lise 
si’nin de bulun

duğu Yerleşke yo 
lunda siyasi bir 
partinin gençlik 
kollarının pankar 
tının asılması 
dikkat çekti. 
Pankart asılması 
yasak olan bir böl 
gede bu pankartın 
asılmasına sessiz 
kalınması dikkat 
çekiyor.

Dialaroğlu: 
'Bizherzaman 
canlınızı leda 
arta1 
Gaziler Günü, 
Gemlik’te de tören 
le kutlandı. Bursa 
Muharip Gaziler 
Derneği Teşkilat 
Sorumlusu ve 
Kıbrıs Gazisi Çetin 
Dizdaroğlu, dün 
olduğu gibi bugün 
de aziz vatanın 
bölünmez bütün
lüğüne ve ulusal 
değerlere saldıran 
lara karşı her za 
man kanımızı akıt
maya, canımızı 
feda etmeye hazı 
rız.” dedi. 5’de

http://www.aykentilkogretim.kl2.tr
http://www.gem
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetiminden Kaymakam Işık’a hoş geldiniz ziyareti Karsak Deresi ne

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
üyeleri, ilçemize 
yeni atanan 
Kaymakam Işık’a 
Hoşgeldiniz 
ziyaretinde bulundu. 
Akıt, ziyarette yap
tığı konuşmada, 
Türkiye’nin her bir 
köşesinden gelen
lerin mozaik oluştur
duğunu belirterek, 
"Gemlik’te bu 
kesimleri kaynaştır
mak gerekir. Siz ile 
bu farklı kesimleri 
kaynaşmayı temin 
edeceğiz.” dedi. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
Başkan Yardımcısı 
Esat Coşkun, yöne
tim kurulu üyeleri 
Paşa Ağdemir, 
Emrullah Özaydın, 
Ergin Erenoğlu, 
Salih Üngör, 
Nurettin Hocaoğlu, 
Meclis üyeleri Şahin 
Danış ve Fikret 
Bağcağız ile TSO 
Genel Sekreteri 
Agah Arda’nın 
katıldığı, ‘hoşgeldi
niz’ ziyaretinde 
konuşan TSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
"TSO olarak sizlere 
‘hoşgeldiniz’ 
demeye geldik. 
Göreviniz 
Gemlik’imize, şah
sınıza ve ailenize 
hayırlı olsun." dedi. 
Kaymakam Işık, 
göreve başladıktan 
sonra ilçeyi tanımış 
olabileceğini 
belirten Akıt, 
"Gemlik, Türki 
ye’nin mozaiğidir. 
Türkiye’nin her

I köşesinden ilçemize 
gelerek yerleşenler 
olmuştur. Bunları 
kaynaştırmak 
gerekir. Siz ile birlik
te bu kaynaşmayı 
temin edeceğiz. 
Yurdun dört bir 
yanından gelenler 
kendi hemşehri 
derneklerini kurdu
lar. Hepimiz bir yer
lerden geldik. 
Burada yaşıyoruz,

burada besleni 
yoruz. Buranın 
ekonomisini katkı 
sağlamalıyız. Artık 
Gemlikliyim diye
bilmeliyiz. 
Gemlikliler Derneği 
oluşturmalıyız. 
Herkes kendi 
yörelerinin gelenek
lerini buraya getir 
meye çalışırsa, birlik 
sağlanamaz. Bizler, 
Gemlikliyiz, Gemlikli 
olmayı bilmemiz 
lazım. Burada 
yaşadığımıza göre, 
her gurup ayrı 
havaya girerse, bir
lik temin edemeyiz" 
şeklinde konuştu. 
Akıt, ABD’yi örnek 
göstererek, 
dünyanın dört bir 
yanından gelen 
insanların oluştur
duğu bir ülkede 
herkesin Amerikalı 
olduğunu söylemesi 
ülkede birliği 
sağladığını belirtti. 
Akıt, devamla "Bu 
birliği sağlamada 
yöneticilere de 
görev düşüyor. 
Siyasetçiler, yerel 

derneklerin arkasın
da binlerce oy vat, 
diye destek olma
malı. Sizden de 
bunu bekliyoruz" 
dedi.
Akıt, akil adamların 
bunu sağlaması ge 
rektiğini de belirtti.

ALTINA İMZA 
ATARIM 
Kaymakam Cahit 
Işık ise Akıt’ın 
konuşmalarına "Ben 
bu sözlerin altına 
imza atarım" dedi. 
Konuşulanların 
Türkiye içinde 
geçerli olduğunu 
belirterek, "Her gün 
yurdun belirli yer
lerinden üzücü şehit 
haberleri alıyoruz. 
Bağrımıza taş bası 
yoruz. Şehit aileleri 
de acılarına rağmen 
sabrediyorlar. 
Ilgın’daki görevim 
sırasında 3 şehit 
ailesine acılı haberi 
vermek zorunda 
kaldım. Sıkıntılı bir 
dönemden geçiyo 
ruz. Bunları atlata
cağız. Bizlerin 

müşterek değerleri 
nelerse bizi biz 
yapan bu ortak 
değerlere sahip çık
mak zorundayız." 
dedi.
Gemlik’in artıları 
olduğunu belirten 
Kaymakam Işık, 
"Biz, huzur bir kent 
için alt yapıyı oluş
turmak için 
arkadaşlarımızla 
çalışmalar başlattık. 
Farklılıklar için 
uğraşıyoruz.
Gençler için yeni 
projeler hazırlığı n- 
dayız. ilçedeki 
kurumlarımızın 
elimizdeki potan
siyel ile bunları 
hayata geçireceğiz." 
dedi.
TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt 
ise "Bizler, çalışan, 
üreten, milletini ve 
vatanını seven, vergi 
veren insanlarız.
Sizlerden ilçemizin 
huzurunun sağlan
masını beklerken, 
görevinizde 
başarılar diliyoruz." 
dedi.

Yerleşkesi’ni bir
birine bağlayacak 
olan Karsak 
Deresi’nin yaya 
köprüsü için ilk 
adım atıldı.
Karsak Deresi 
üzerinde yapılacak 
olan iki adet çelik 
yaya köprüsünün 
bir süre önce 
yapılan ihalesini 
Yunusoğulları 
Mühendislik İnşaat 
Şirketi tarafından 
kazanılması üzerine 
çalışmalara baş
landı.
Karsak Deresi’nin 
iki tarafına zeminin 
çürük olması 
nedeniyle 8 lik 
kazık çalışmaları 
İstanbul’dan 
sağlanan bir firma 

f.C. GSMÜK

KONTROL: Fen İşleri Bödürlüğtt

-Zm «m Karsak Beresi ÜzerineZ Adet 
AUi: çeSik Yaya Köprüsü Yapım tşl

lÜKLENiCi: M VUNUSÖĞULLARI* gj| mumfndîSUK UnşaaT 
İRİ. X CMMMaİİ

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

kJSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER A1AKS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 F ax 't 513 35 95

firma da köprü 
başına yapılacak iş 
ile ilgili tabela dikti. 
Yüklenici firmanın 
adının belirtildiği 
tabelada yaptıran 
kurumun Gemlik 
Belediyesi olduğu 
belirtilirken, yapıla
cak köprünün 
fotoğrafları da 
tabela da yer aldı. 
Tabelanın üzerinde 
‘Çalışınca oluyor’ 
‘Durmak yok 
hizmete devam’ 
sloganları dikkat 
çekerken, işin adı 
olarak da Karsak 
Deresi üzerine iki 
adet çelik yaya 
köprüsü yapım işi, 
kontrol Fen İşleri 
Müdürlüğü yazısı 
bulunuyor.
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Once Dövdüler, Sonra Bıçaklayıp 
Üzerinden Araçla Geçtiler

Klima Patladı im 
Otomobil Yandı

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir oto 
yıkama işletmecisi, 
yeni faaliyete sok
maya çalıştığı iş 
yerinde hunharca 
öldürüldü.
Mahmudiye 
Mahallesi Kahraman 
Sokak'ta oto yıkama 
olarak faaliyete açıl
maya hazırlanan iş 
yerinde, mekan 
sahibi Ahmet 
Arun'un (35) cesedi 
bulundu. Kafasında 
ve vücudunun 
çeşitli yerlerinde 
ezikler ve bıçak 
yaraları olduğu 
görülen Arun'un 
cesedi, savcının

incelemesinin ardın
dan kesin ölüm 
sebebinin tespiti 
için Bursa Adli Tıp

Kurumu'na 
kaldırıldı. Ahmet 
Arun'un 
öldürüldüğünü öğre

nen yakınları ise 
sinir krizleri geçirdi. 
Gece geç saatlere 
kadar alkol alan 
Arun'un, iş yerinde 
önce dövüldüğü, 
ardından bıçak
landığı ve daha 
sonra da bir 
araçla üzerinden 
geçilerek ezildiği 
öğrenildi.
Suç aleti bıçak 
dükkanda 
bulunurken, polis, 
cinayeti kim ya da 
kimlerin işlediğini 
tespit etmeye 
çalışıyor. Olayla 
alakalı tahkikat çok 
yönlü olarak devam 
ediyor

Helîkomerlı Sala 10 ııerasyonı Z1 Gözaltı

Bursa'da bir 
binanın dışına 
monte edilen klima, 
elektrik kontağı 
nedeniyle patladı. 
Çıkan yangında 
evin hemen yanın
da bulunan 
tamirhaneye 
bırakılan iki otomo
bil yandı. Mahalle 
halkının korku dolu 
anlar yaşadığı 
yangın, itfaiye ekip
leri tarafından kısa 
sürede kontrol altı
na alındı.
Merkez Osmangazi 
İlçesi'ne bağlı 
Yenibağlar 
Mahallesi Karanfil 
Caddesi'nde Sedat 
Taşkın'a ait evin 
duvarına monte 
edilen klima, saat 
02.00 sıralarında 
elektrik kontağı 
nedeniyle patladı.

Mahalle sakinlerinin 
korku ve panik 
içinde uyanmasına 
neden olan patla
manın ardından 
çıkan yangında, 
alevler binanın 
hemen yanında 
bulunan Mustafa 
Düven'e ait kapor
tacı dükkanına 
sıçradı. PVC olan 
kapı ve 
pencerelerin alev 
alması sonucu 
yangın kısa sürede 
büyüdü. Tamir için 
bırakılan biri işyeri 
önünde park 
halinde bulunan 
diğeri ise içeride 
olan iki otomobil 
alev aldı. Her iki 
aracın kullanılamaz 
hale geldiği yangını 
olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri 
söndürdü

Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde, uyuşturu
cu satıcılarına karşı 
şafak baskını düzen
lendi. 200 polisin 
katıldığı ve bir polis 
helikopterinin 
havadan destek 
verdiği operasyonda 
21 kişi gözaltına 
alındı. Çok sayıda 
kesici ve delici 
aletin yakalandığı 
operasyonda 2 kilo
gram esrar ele

Toruniiiıa Giimel İslenen Yaslı Kailin Gasp Edilıli
Bursa'nın Yıldırım 
ilçesinde torununa 
gitmek isteyen yaşlı 
kadının iki altını, bir 
kadın tarafından 
gasp edildi.
80 yaşındaki P. 
Bozkuş isimli kadın, 
torununa gitmek için

'Till Mnfenlilıliinliiııı'Biıen Sanığa 'TiMaııM
Bursa'nın Osman 
gazi ilçesinde 3 ay 
önce aynı gazinoda 
çalıştığı kasiyeri 
bıçaklayarak 
öldürdüğü iddiasıyla 
tutuklu yargılanan 
sanıkta 'tik' rahatsı
zlığının olup 
olmadığı tespit 
edilecek.

geçirildi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Organize 
Suçlarla Mücadele, 
Özel Harekat, 
çevik kuvvet ile 
İnegöl İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
sabaha karşı 
04.00'te genellikle 
Romanların otur
duğu Sinanbey 
Mahallesi Mesudiye 
Sokak ve Yenice 
Mahallesi Refah 

evinden çıktı. Araba 
yatağı Mahallesi 
Özyürek Caddesi'n 
de yürüyen yaşlı 
kadının arkasından 
gelen kimliği henüz 
belirlenemeyen bir 
kadın, "Bağırma, 
seni keserim" dedi.

İddiaya göre 41 ayrı 
suçtan sabıkası 
bulunan Harun 
Çiçek, İnönü Cadde 
si üzerinde faaliyet 
gösteren Şanzelize 
Gazino su'na güven- 
likçi olarak işe 
başladı. İddiaya 
göre, mesainin üçün 
cü gününde işyeri 

Sokak'a eş zamanlı 
operasyon düzen
lendi. 200 polisin 
katıldığı operasyona 
bir polis helikopteri 
havadan aydınlatma 
yaparak destek 
verdi.
Toplam 27 eve 
yapılan baskında 21 
kişi gözaltına alındı. 
Operasyonda 
piyasaya sürülmeye 
hazır 2 kilogram 
esrar ile çok sayıda

Başörtüsüyle yaşlı 
kadının ağzını 
bağlayan kadın, P. 
Bozkuş'un iki adet 
yarım altınını alıp 
kaçtı.
Olaya tanık olan 
çevre sakinleri duru 
mu polise bildirdi.

çalışanlarıyla birlikte 
alkol alan Çiçek, 
'tik'i sebebiyle el kol 
hareketleri yaptı. 
Kasiyer olarak 
çalışan Ahmet Bayık 
(50) 'Ne hareket 
yapıyorsun?' diy
erek Çiçek'le tartış
maya başladı. Çıkan 
tartışma kısa sürede 

delici ve kesici alet 
ele geçirildi.
Gözaltına ahnan 
şüpheliler, Devlet 
Hastanesi'nde 
sağlık kontrolünden 
geçirilerek, 
Alanyurt 
Karakolu'na 
götürüldü. 
Şüphelilerin 
ifadelerinin alın
masının ardından 
adliyeye sevk edile
cekleri bildirildi

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, zanlı 
kadının yakalanması 
için soruşturma 
başlattı. Yavuz Selim 
Polis Merkezi 
Amirliği'ne giden 
yaşlı kadın, gaspçı
dan şikayetçi oldu.

kavgaya dönünce 
mesai arkadaşları 
birbirlerine bıçakla 
saldırdı. Harun 
Çiçek, Bayık'ı sol 
bacağından iki bıçak 
darbesiyle yaraladı. 
Damara denk gelme
si sebebiyle Bayık 
kan kay bı sebebiyle 
hayatını kaybetti.

Köpeğe Çarpmamak 
İçin Direksiyon» 

Kırınca Kaza Yaptı

Bursa'da meydana 
gelen trafik kaza
sında bir kişi yara
landı. Yaralanan 
otomobil sürücüsü, 
"Önüme çıkan 
köpeğe çarpmamak 
için direksiyonu 
çevirdim." dedi.
Nilüfer ilçesi 
Minareliçavuş 
Organize Bölgesi 
Mahallesi Atatürk 
Bulvan'nda mey
dana gelen kazada, 
16 FCB 84 plakalı 
otomobiliyle seyir 
halinde olan Arda 
Ö. (19), önüne 
çıkan köpeğe çarp
mamak için direk
siyonu aniden 
çevirdi. Bu esnada 

Gemlik Körfez «m«ııfflMwiKiJ!oı

direksiyon hakimi 
yetini kaybeden 
sürücünün kullan 
dığı otomobil, orta 
refüje çarptı. Kaza 
da sürücü Arda Ö. 
yaralanarak hastan
eye kaldırıldı. Yaralı 
sürücünün sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Öte yandan 
İhsaniye Mahallesi 
Tuna Caddesi'nde 
meydana gelen 
kazada iki otomobil 
çarpıştı. Kazada 
yaralanan Kenan M. 
ile Semra G. yarala
narak hastaneye 
kaldırıldı. Kazayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı
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GİİI6 Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Atlas Sineması...
Atlas Sineması ile ilgili o kadar çok 

anılarımız var ki.
Eski Gemliklilerin de vardır mutlaka..
Siyah beyaz filmlerin revançta olduğu 

o günlerde, Belgin Doruk’un, Ayhan 
Işık’ın, Orhan Gürşiray’ın, Ahmet Tarık 
Tekçe’nin, Nebahat Çehre’nin, Göksel 
Arsoy’un ve Zeki M üren’in en güzel 
filmlerini o sinemada seyrettik.

Pazar günleri 4 film “tekmilibirden” 
oynardı.

Sinemaya ücretsiz girebilmek için 
arkadaşlarımızla ‘tabela’ taşıdık.

Tabela, film afişlerinin asıldığı kont 
raplaktan yapılmış büyük bir lehvaydı.

İki kişi omuzuna dayadığı tabelayı so 
kaklarda dolaştırırken, bir kişi de elinde 
boru megafonla "Alo Alo... Bugün saat 
IO.00 da Atlas Sinaması’nda 4 film tek
mili birden" diye bağırarak, oynayan 
filmlerin adlarını ve başrol oyuncularını 
avazımız çıktığı kadar bağırarak, çevre- 
dekilere duyurmaya çalışırdık.

Atlas Sineması diğer sinemalar gibi 
değildi.

Rahmetli Hüseyin Avcı, burayı 1949 
yılında yalnız sinema için yaptırmıştı.

Çok büyük sütunsuz bir salonu vardı.
Tavanı çok yüksek olan bu salonun 

üst katı balkondu.
Sağ ve sol yanlarında 4’er kişilik loja 

lan vardı.
Makine dairesi ise balkonun arkasın- 

daydı.
Yazlık sinema Haziran ayından sonra 

havaların ısınmasıyla açılırdı.
Filmlerin değiştiği günlerde full çe 

kerdi salonlar..
Gemlik’in tek eğlencesi sinemaydı.
Beyaz perde üzerinde fakir oğlanın 

zengin fabrikatör kızına aşık olmasının 
aşk öykülerini, Hint filminin klasiği Ava 
re’yi Atlas Sineması’nda izledik.

Haftanın belli günleri kadın matineleri 
en renkli olanlarıydı.

Çoluk çocuk sinemaya dolar, gürültü 
patırdı arasında, çocuk ağlamaları, 
çekirdek yiyenleri çıkardığı sesler ara 
sında izlenirdi filmler...

Aralarda ise, büfeye gidip, Uludağ 
Gazozu veya Tintin Hasan’ın(Akın) Sahil 
Gazozu’nun içine sarı leblebi doldurup 
içmeye bayılırdık.

Atlas Sinaması’nın değişmeyen maki 
nistleri ve çalışanları ise hiç unutulmaz 
kişilerdi. Onlar, Gemlik’i tanırdı.

Hüseyin Avcı’nın ölümünden sonra 
oğlu ve damadı Nafiz Aldoğan tarafından 
işletilen Atlas Sineması’nın uzun yıllar 
Müdürlüğünü yapan Şevket Şenöz'ü ve 
teknik ekibi Esat Değer ile Yavuz Yala 
zan, Necdet Bulut, sinemayı bugünlere 
getirenler oldular.

Onların günümüzdeki temsilcisi Nec 
det Bulut hala Gemliklilere sinema sev 
gisini aşılamak için mücadele ediyor.

Mal sahipleri sinemayı bir müteahhi 
de verdiler konut yapımı için yıkım 
başladı.

Bu onların tercihi.
Bence, 60 yıllık bir kültürevi Belediye 

tarafından kamulaştırılıp, Kültür Merkezi 
yapılmalıydı.

Elveda güzel anılar, elveda Atlas 
Sineması...

Gazetemiz 
Başyazarı ve sahibi 
Kadri Güler, 
geçtiğimiz Pazartesi 
günü ilçemizde 
yayınlanan bir yerel 
gazetenin köşe 
yazarı tarafından 
çirkin bir saldırıya 
uğradı.
AKP Belediye Meclis 
üyesi Turan Alkış ile 
yapılan ve gazete 
mizde 2 gün yayın
lanan röportajdan 
sonra, köşe yazarı 
Özcan Vural’ın, 
kaleme aldığı 
“Kardeş şehirmiş” 
adlı yazıda, Alkış ve 
Güler hakkında 
çirkin ve saldırgan 
uslup ile gerçek dışı 
iddialar ortaya 
atılmış, eski bir istih 
baratçı olduğunu 
beliten yazar tarafın
dan şahsımıza 
tehditler savrul 
muştu.
Ak Parti Belediye 
Meclis üyesi Turan 
Alkış, dün bu yazıya 
yanıt verdi, 
ilgili gazetede de 
yayınlanan yazıya 
cevap hakkı doğdu 
ğu ve gazetemizi 
ilgilendirdiği için 
Turan Alkış’ın da 
isteği üzerine biz de 
okurlarımızla pay
laşıyoruz.

TURAN 
ALKIŞ’IN 
CEVABI 
“Sayın Vural, benim 
yorumlarımdan 
rahatsız oldunuz ve 
topa girdiniz. 
O zaman dinleyin, 
size cevap vermek 
maksadı ile değil 
Turan Alkış’ı, anla
manız, tanımanız ve

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR
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Beko Casio marka 398 SR - 41204420 marka model 
yazar kasa ruhsatımı kaybettim. Hükümsüzdür. ÇETİN BAKIRKIYIP

algılayabilmeniz için 
yazıyorum.
Her şey bir kenara 
bana ne kadar 
hakaret ederseniz 
edin, beni ne kadar 
horlarsanız horlayın 
ben sizi incitmem. 
Çünkü bulunduğu 
nuz yaş itibari ile 
sizin her davranı 
şınız ve sataşma 
larınız hoş görüyle 
karşılanabilirsiniz. 
Sizin bana göre 
düzeysiz ve anlam
sız yazılarınız ana
log dünyanızın 
basma kalıp düşün 
çeleridir, analog 
algılıyacılarısınız, 
dijital dünyaya ayak 
uydurmanız zor. 
Siz hangi cüretle 
benim adımı kulla
narak "gazete 
sütunlarında 
görülmeye merak
lıysan" diye ifade 
kullanabilirsiniz. 
Ben denizin tüm 
mücadelesi T.C. 
devletinde 
Akparti’nin ilelebet 
iktidarda kalma 
uğraşıdır.
Hiçbir zaman kendi 
ismime yatırım 
yapma ihtiyacı duy
madım, sadece bağlı 

olduğum siyasi par
tinin varlığına layık 
olmaya çalışıyorum. 
Haysiyetsiz destekçi 
lere itibar edece 
ğime, haysiyetli eleş 
tirilere katlanırım. 
Benim Akparti ile 
olan siyasi iş bir
liğimde partimi güç 
durumda bırakacak 
hile ve ahlaksızlık 
yoktur.
Ben bu düşünceler 
ve duygular içeri 
sinde Gemlik Bele 
diyesi meclis üye 
liğimi yapıyorum. 
Siz sıkılmadan 
benim ismimi nasıl 
olurda çapsız 
yazınızda kulla 
nabilirsiniz.
Ben Ak parti çatısı 
altında elimden 
geldiği kadar, tüm 
gayretimle "hiç” 
olmaya çalışıyorum. 
Hayatımı kendi üşlu 
burna göre yaşama 
ya dikkat ediyorum. 
Siz bu duyguları 
nasıl "saflık" ile 
ilişkilendiriyor- 
sunuz.
Ben gökkuşağına 
benzemem, rengim 
bellidir.
Gemlik’in taşını, 
toprağını, insanını 

seviyorum. 
Gemlik’in sorun
larını çözmek çe 
kilen sıkıntıları sona 
erdirmek, kirlenen 
siyasal sistemin, 
önündeki engelleri 
kaldırmak, kamusal 
yaşamın her alanın
da şeffaflık ve hesap 
verme anlayışı ile 
hareket ediyorum. 
Siz bana "hodri 
meydan" diyorsu 
nuz.
Hiç mi Allah’tan 
korkmuyorsunuz, 
beni hiç mi tanıma 
diniz.
Sayın Vural, merak 
ediyorsan söyleye 
yim, ben korku 
sınırını aşmış 
biriyim.
Veteriner hekim 
olduğunuzu beyan 
ediyorsunuz "iyi 
kaşırım” diyor
sunuz.
Size haddim 
olmayarak şUnu 
hatırlata yırü, sizin 
zamanınız da veter
iner hekimler 
"kıyakçıhk” 
yaparlardı bu sizde 
bağımlılık yâprnış. 
Son olarak, yazarlık 
yaptığınız müddetçe 
ilkeli davrâhlh, adil 
olun tanımadığınız 
insanları hele Turan 
Alkış’ı sayfanıza 
taşıyorsanız, uzak 
durun.
Yukarıda belirtti 
ğim gibi bunlar 
size cevap 
değildir, kendinizi 
size tanıttım. 
Köşenize renkli 
resmimi yayınlaya
cağınıza bu yazıyı 
yayınlayın.
Gemlik halkı ne 
kadar samimi oldu

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gaziler Günü kutlamasında anlamlı açıklama

Dizılafoilu; liz henamao canımızı lela etmece hanrıf

19 Eylül Şehitler ve 
Gaziler Günü, 
Gemlik’te de törenle 
kutlandı.
Artan terör eylemle 
rine bir cevap 
niteliği taşıyan 
törenlere protokol 
üyelerinin yanı sıra 
siyasi partiler de tek 
vücut olarak 
katıldılar.
Gemlik Atatürk 
Anıtı’nda toplanan 
Şehitler ve Gaziler 
Gününde, terör ve 
teröristler lanetlenip 
kınandı.
Saygı Duruşu ve 
İstiklal Marşımızın 
okunmasıyla 

başlayan törenlerde 
Kaymakam Cahit 
Işık, Garnizon 
Komutanı Kurmay 
Albay Ersan Kazaz, 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz ve 
Muharip Gaziler Der 
neği Başkanı Kadir 
Tan çelenkleri 
sundu.
Ayşe ve Ziver 
Karataş Okulu’nun 
görevlendirildiği 
törende, günün an 
lam ve önemine yö 
nelik vecizeler ve 
şiirler güne renk 
kattı.
Bursa Muharip 
Gaziler Derneği

Teşkilat Sorumlusu 
ve Kıbrıs Gazisi 
Çetin Dizdaroğlu’da 
yaptığı konuşmada 
terör olaylarını lanet
leyip, kınadıktan son 
ra 19 Eylül’ün anlam 
ve önemini anlattı. 
Sakarya Meydan 
Muharebesinin, 
Kurtuluş Savaşı’nın 
seyrini değiştirerek 
bugünün hür ve 
bağımsız Türk 
Devletinin yolunu 
açtığını vurgulayan 
Çetin Dizdaroğlu, 
“Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin 19 
Eylül 1921 tarihinde 
Sakarya Meydan

Muharebesinde düş
manı bozguna 
uğratan kahraman 
ordumuzun muzaffer 
başkomutanı 
Mustafa Kemal 
Atatürk’e mareşal 
rütbesi ve gazi 
unvanını verdi.” 
dedi.
Dizdaroğlu, 19 Ey 
lül’ün ayrıca dünya 
barışı ve insanlık 
uğrunda Kore’de 
savaşan Türk’ün 
gücünü dünyaya bir 
kez daha ilan eden 
Kore gazilerinin 
şeref günü olduğu 
nu, Kıbrıslı soydaşla 
rımızı katliamlardan 

kurtaran ve ada da 
Enosis hayallerini 
Akdeniz’in karanlık 
sularına gömen 
Kıbrıs Gazilerinin 
şeref Günü 
olduğunu vurguladı. 
Dizdaroğlu konuş
masını şöyle 
sürdürdü: ”19 Eylül, 
Türkiye Cumhuriyeti’ 
nin rejimi, üniter 
yapısı ve toprak 
bütünlüğü uğrunda 
vatan hainlerine 
karşı kahramanca 
mücadele eden şehit 
ve gazilerimizin 
şeref günüdür. 
Biz, gaziler dün 
olduğu gibi bugünde 

aziz vatanın bölün
mez bütünlüğüne ve 
ulusal değerlere 
saldıranlara karşı 
her zaman kanımızı 
akıtmaya, canımızı 
feda etmeye hazınz. 
Türk halkının azim 
ve kararı, her türlü 
zorluğu yenmeye ve 
Türkiye Cumhuriye 
tini sonsuza dek 
yaşatmaya mukte
dirdir” dedi.
Törenlerin 
ardından protokol 
üyeleri ve siyasi 
parti temsilcileri 
Muharip Gazileri 
tebrik ederek, gün
lerini kutladılar.

Atlas Sineması yıkılıyor
1949 yılında inşaatına başlanan 1951 yılından beri Gemlik’in kültürüne hizmet veren Atlas Sineması artık yok.

Gemlik’in en eski 
sinemalarından 
Bahkpazarı Atlas 
Sineması’nın inşaat 
yapılmak üzere 
yıkımına başlandı. 
Hüseyin Avcı varis
lerine ait olan 1949 

yılında inşaatına 
başlanan 1951 yılın
da Hüseyin Avcı 
tarafından işletil 
meye başlatılan 
Atlas Sineması, o 
günden beri ilçemize 
sinema olarak

hizmet veriyordu. 
Uzun yıllar 
Gemliklilerin tek 
eğlence merkezi 
olan Atlas 
Sineması’ndari önce 
rakipleri Balıkpaza 
rı’nda Ali Kadri

Gürçay’a ait İnci 
Sineması ve 1970’li 
yıllarda Ali Şirin 
tarafından yaptırılan 
Şirin Sineması’nın 
yıkılmasına karşın, 
bugüne kadar ayakta 
kalmayı başarmıştı.

Gemlik sinema 
kültürüne damgasını 
vuran Atlas 
Sineması için Demir 
İnşaat ile sinemanın 
bulunduğu yere 
konut yapımı için 
anlaşıldı.

Dün, konut yapımı 
için Atlas 
Sineması’nın yıkımı
na başlandı.
Yıkılan Atlas 
Sineması yerine 5 
katlı dairelerin 
yapılacağı öğrenildi.
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Mobilyacıların bu 
yaz yıl umduğunu 
bulamadığını ifade 
eden Mobilyacılar 
Odası Başkanı 
Özcan Ayhan, 10-14 
Ekim 2012 tarihleri 
arasında yapılacak 
olan MODEF EXPO 
Fuarı'nı ümitle bek
lediklerini belirtti. 
Mobilyacıların 2012 
yılında yüksek bek
lentilerle sezona 
başladığını ifade 
eden Başkan Özcan 
Ayhan,"2010 ve 
2011 yıllarında 
İnegöl'de mobilya 
sektöründe işlerin 
yoğun seyretmesi 
2012 yılında beklen
tilerimizi yükseltti. 
Fakat beklediğimiz 
gibi sezona bir giriş 
yapamadık. Nisan 
ayındaki MODEF, 
İstanbul'daki fuar 
gibi sönük geçti. 
Tüketicinin bu sene 
mobilyaya ağırlık 
vermemesi bizim bu 
konudaki beklenti
lerimizi karşılamadı. 
Fakat önümüzde 10- 
14 Ekim 2012 tarih
leri arasında MODEF 
EXPO Fuarı var. 
Mobilyacılarımız 
yeni ürünleriyle, 
yeni tasarımlarıyla 
hem yurtdışına, hem

İnternet şirketleri, 1 
Ekim'den itibaren 
aboneliğini 
değiştirecek vatan
daşları aramak 
zorunda.
Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu 
(BTK) Başkanı Dr. 
Tayfun Acarer, 
"Düzenlemede, 
tüketici mağduriyet
lerinin önlenmesi 
amacıyla alıcı 
İSS'ye, geçiş yap
mak için kendisine 
başvuran aboneyi, 
teyit amaçlı arama 
şartı getirildi" dedi. 
Acarer, uygulamayla 
tüketici şikayet
lerinin azaltılmasını 
ve mağduriyetlerin 
ortadan kaldırıl
masının amaç
landığını söyledi. 
Uygulama, 1 
Ekim'de başlayacak

yurtiçine hitap ede
cek şekilde yeni 
ürünler hazırlamak
ta. Dilerim bu fuar 
iyi geçer. Kışın 
mobilyacımız rahat 
nefes alır. Çünkü 
yazın istediği 
bağlantıları yapa
mayan esnafımız, 
kışın sıkıntı çek
memesi için EXPO 
Fuarı'nın iyi 
geçmesini bekliyor. 
Dileklerimiz ve çalış
malarımız o yönde. 
Çünkü, yurtdışı 
müşterileri genelde 
kısın alışveriş yapıy
or. Sezon onlarda 
yurtiçinin aksine 
kışın başlıyor. Bizde 
şubat ayında başlar. 
Yurtdışında ise, 
ekim-kasım ayı gibi 
başlar. Türkiye'nin 
bazı' bölgelerinde

1 Ekim 2012 tari
hinde başlayacak 
olan yeni uygula
maya göre, bil
gilendirme süreci şu 
şekilde olacak: 
DSL abonesi 
geçmek istediği 
ISS'nin (alıcı İSS) 
ilgili bayi/birimine 
başvuracak. 
Alıcı İSS, (geçiş 
başvurusunu alan 
birim ya da bayiden 
farklı olarak) mer 

sezon anlayışı 
değişti. Bazı böl
gelerimizde ev 
yenilemeler, düğün
ler kışa doğru sarktı. 
Bu İnegöl'de de 
böyle. Yazın 
ramazan ayının tam 
sıcaklara denk 
gelmesi yüzünden 
düğünler eylül ayın
da hızlanmaya 
başladı. Bu yurt 
genelinde de böyle. 
Yurt içinde ve yurt- 
dışında artık beklen
tilerimiz yüksek" 
dedi.
Yatırımların fuarlara 
göre yapılmaması 
gerektiğini ifade 
eden özcan Ayhan, 
"Fuarları değer
lendirirken 'Bu fuar 
iyi geçti, büyük 
atılımlar yapalım* 
demeyelim. Ya da 

kezi şekilde veya 
müşteri hizmetleri 
vasıtasıyla şirket 
unvanını belirtmek 
suretiyle aboneyi 
teyit amaçlı araya
cak. Yapılan teyit 
aramaları, tüketici 
mağduriyetlerinin 
önlenmesi amacıyla 
alıcı İSS tarafından 
kayıt altına alınacak 
ve en az 1 yıl 
süreyle muhafaza 
edilecek.

'bu fuar kötü geçti 
küçülelim' demeye
lim. Hayat devam 
ettiği sürece 
mobilya üretimi 
devam edecektir. 
Biz de İnegöl'de 
mobilya üretmeye 
devam edeceğiz. 
Bazen inişler, bazen 
çıkışlar olacak.
Hiçbir zaman karam
sar olmayalım. Daha 
iyisini, daha güzeli
ni, daha ekonomik 
şekilde satmanın 
yolunu arayalım" 
şeklinde konuştu. 
Bu sene bekledikleri 
seviyede iş 
olmadığını belirten 
Ayhan, "Ama tama
men de iş olmadı 
denilemez. Geçen 
seneye göre düşük. 
Çünkü geçen sene 
sanayide daha fazla 
hareket vardı. Daha 
fazla eleman aranıy
ordu. Ama bu 
Türkiye genelinde 
sadece mobilyada 
olan bir sıkıntı değil
di. Beyaz eşyada da, 
giyimde de bu sene 
aynı. Büyük giyim 
firmaları ürünlerinde 
yüzde 50-60 oranın
da indirim yapıyor. 
Bu işlerin iyi olduğu 
anlamına gelmez" 
diye konuştu

Yapılan teyit ara
ması kapsamında 
alıcı İSS bizzat abo
nenin kendisiyle 
irtibat kuracak.

Yapılacak görüşme 
de, aboneye İSS 
değişikliği sonrası 
yeni tarifesi, 
varsa taahhüt süresi 
ve detayına ilişkin 
bilgi verilecek ve 
eski işletmecisine 
karşı taahhüt, 
fatura borcu gibi 
mali yükümlülük
lerinin olabileceği 
hatırlatılacak.
Görüşme sonunda 
açık, net ve anlaşılır 
şekilde İSS değişik
liği talebi için 
aboneden onay alı
nacak. Abonenin 
onayının alınması 
sonrasında geçiş 
işlemleri 
başlatılacak

Üniversiteler 
çoğaldı 

akademisyenler 
karaborsada

Sayıları her geçen 
gün artan üniver
siteler, önemli bir 
eksikliği de 
beraberinde getirdi. 
YÖK verilerine göre 
170 üniversitenin, 
acil 30 bin akade 
misyene ihtiyacı 
var.
Yükseköğrenime 
sınavsız geçiş için 
okul sayısını artır
mayı hedefleyen 
Türkiye'de son 6 
yılda 85 üniversite 
kuruldu.
Yükseköğretim 
Kurulu verilerine 
göre 68'i vakıf, 
102'si devlet üniver 
sitesi olmak üzere 
170 kurumun, acil 
olarak 30 bin 
akademisyene 
ihtiyacı var. OECD 
ortalamasını 
yakalamak içinse 
110 bin eleman 
gerekli. Akademis 
yen eksikliği had 
safhada iken öğre
tim üyesi yetiştirme 
sistemindeki 
aksaklıklar, sıkın
tının katlanmasına

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

sebep oluyor.
Doktora program
larındaki ideolojik 
ve keyfî uygula
malar, akademis 
yen yetişmesinin 
önündeki en önemli 
engel olarak dikkat 
çekiyor. 4 yıl olan 
doktora program
larının süresi, 
danışman hocaların 
da etkisiyle 7-8 yıla 
çıkıyor. Bazı 
hocaların, öğren
ciyle şahsi anlaş
mazlığa düşmesi 
yüzünden doktora 
eğitim süresi 10 
yıla kadar uzaya
biliyor.
İstanbul'da 
yaşanan bir olay, 
sıkıntının boyut
larını gözler önüne 
seriyor. Devlete 
bağlı vakıf tarafın
dan kurulan bir 
üniversite, dekan 
olarak görevlendi
receği profesör 
bulamadığı için ikti
sadi ve idari bilim
ler fakültesi açma 
başvurusunda 
bulunamadı.
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Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada 
gemi adamları 
yetiştirme kursunun 
açılacağı bildirildi. 
Yapılan açıklamada, 
"Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi vizyonu ve 
misyonu gereğince 
vatandaşlarımızın, 
meslek edinmesi ve 
bilgi becerilerinin 
geliştirilmesine 
yönelik çalışmaları 
sürekli devam 
etmektedir. Bu 
bağlamda Bir Liman 
kenti olan Gemlik'in 
denizci kimliğinde 
eksik olan Gemi 
adamı yetiştirme 
kurslarını başlatmış 
bulunmaktayız.
Geçen sene 
başladığımız ve ilk 
kez bir halk eğitim 
merkezi tarafından 
verilen Amatör 
Denizci Belgesi 
Sınavına Hazırlık

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Yönetimi göreve 
yeni başlayan 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık’a hoş 
geldin ve hayırlı 
olsun ziyaretinde 
bulundu.
Tanışma ile 
başlayan ziyarette, 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık Gemlik’i 
çok beğendiğini 
belirtirken 
"Gemlik’in sorunları 
ile alakalı ortak akıl
la hareket edilmeli, 
biz bayrağı devral 
dik. Görevimizi 
layı kıy la yerine 
getireceğiz. Kısa 
zamanda Gemlik’in

Kursuna olan yoğun 
ilgi ve halkımızdan 
gelen gemi adamı 
yetiştirme kursu 
talebinden dolayı 
sene başından beri 
yapmış olduğumuz 
altyapı çalış
malarımızı bitirdik. 
Kurumumuza mod
ern bir Gemi 
adamları atöylesi 
kurduk. Ulusal 
mevzuatın istediği 
bütün gereklilikleri 
yerine getirdik. 
Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığının deneti
mini geçerek daha 
önceleri özel 
kursların verdiği bu 
hizmeti verebilen ilk 
halk eğitim 
merkezi olma özel
liğimiz ile yine bir 
ilke imza atmış 
bulunuyoruz. 
Ulusal ve Uluslara 
rası standartlara 
uygun olarak, deniz
cilik sektöründe 

çoğu yeriniz gezdik. 
Ciddi anlamda 
potansiyeli olan bir 
ilçeye sahibiz.
Doğanın nimetleri 
nin de bolca bulun
duğuna şahit olduk. 
Aynı zamanda 
ilçemizin ciddi bir 
genç nüfus potan
siyeli var. Gençleri 
mize sahip çıkarak 
onlan iyi yönlere 
sevk etmek de 
görevlerimizden 
olmalı. Muhakkak ki 
her ilçe gibi bizim 
ilçemizin de eksik
leri bulunuyor. 
Eksikliklerin gider
ilmesi konusunda el 
birliği ile çalışa
cağız’’ dedi 

görev yapacak gemi 
adamı yetiştire
bilmek ve gemi 
adamı 
adaylarının sektörün 
ihtiyaçlarına cevap 
verecek düzeyde 
kalite standartlarına 
uygun eğitimleri ala
caklardır.
Bu kursları başarı 
ile bitiren kursiyer
lerimiz Türk ve 
Yabancı bayraklı 
her türlü gemide 
çalışabilir ve dünya 
denizlerine açılabile
ceklerdir." denildi.
Ayrıca serbest 
bölgede bulunan 
limanların ilgili 
bölümlerinde de 
çalışma imkanları 
olacağı ve böylece 
bölgemizdeki işsiz 
gençlerimize istih
dam konusunda 
büyük destek olacak 
ve sektörün ihtiyaç 
duyduğu vasıflı ele- 
mansorununa da 
katkı sağlayacağı

MHP Gaziler 
Gününü Unutmadı 
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığı Gaziler 
günü nedeniyle 
Gemlik Muharip 
Gaziler Derneğini 
ziyaret etti. 
Ziyarette söz alan 
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, gazilerimizin 
bu gün değil her 
gün hatırlanması 
gerektiğinin altını 
çizerek; "Bizler bili
nen ilk komutanımız 
Mete Han’dan bu 
yana gelmiş tüm 
gazilerimize 
Allah’tan rahmet 

belirtilen açıklama
da, “Kurumumuzda 
Gemici Yetiştirme 
Kursu (240 saat) ile 
STCW Temel 5 
sertifika Kursu (90 
saat) Eğitimleri 
verilecektir. 
Kurslarımıza 
kayıtlar başlamıştır. 
Kurslarımıza katılma 
şartları
1-ilköğretim Mezunu 
olmak
2-18 yaşında olmak 
3- Gemi adamı olur 
sağlık raporunu 
almak
4-Adli sicil durumu

nun mevzuata 
uygun olması
5- Aşçı, Kamarot 
yeterlilikleri için 
bonservis belgesi. 
6-Yağcı ve elektrik 
zabiti yeterlilikleri 
içinse meslek lise 
leri veya üniver
sitelerin ilgili 
bölümlerinden 
mezun olmak" 
denildi.

diliyoruz. Türk mil
leti tarihi boyunca 
büyük felaketler 
atlattı. Son 30 yıldır 
ise bir isyan ve 
ihanet hareketi ile 
karşı karşıya.
Nerede ise akıl tutul
ması yaşar haldeyiz. 
Sınırlarımız delik-de 
şik. AB uyum süreci 
adı altında güvenlik 
güçlerimiz pasif ize 
edildi. Komutanları 
mız operasyon için 
bile validen emir 
almak durumuna 
geldi ki, bunun eğiti
mini yıllarca almış 
yaşamı bunun üzer
ine kurulu insanlara 
yapılmış büyük ayıp
tır. "dedi.

COCUKLARfl HflYUAH 
SEVGİSİ AŞILANIJI

I I....... MIIH..... .

Tübitak Bilim ve 
Toplum Projeleri 
Destekleme 
Programı kap
samında 
Büyükşehir 
Belediyesi Çocuk 
Merkezi’nde eğitim 
gören 121 çocuğa 
hayvan sevgisi ve 
hayvanları koruma 
bilinci konusunda 
eğitim verildi. 
Proje sorumlu
luğunu Doç.Dr. 
Ebru Yalçın’ın 
üstlendiği Tübitak 
Bilim ve Toplum 
Projeleri 
Destekleme 
Programı Uludağ 
Üniversitesi 
Veteriner 
Fakültesi’nde 
gerçekleştirildi. 
“Hayvan 
Dostlarımızla Daha 
Güzel Bir Yaşama 
Merhaba” isimli 
projeye Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Çocuk 
Merkezi’ne kayıtlı 
7-10 yaş arasın
daki 121 çocuk 
katıldı. Çocuklarda 
hayvan sevgisi 

HH 
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması 
rica olunur. 

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Tel: 513 96 83

ve koruma bilincini 
oluşturmak, empati 
yeteneklerini 
geliştirmek ve hay
vanları tanırken 
tüm doğa ile uyum 
içinde yaşayabilme 
sanatının temel
lerinin anlatıldığı 
çocuklar, 15’erli 
gruplar halinde 
eğitime alındı. 
Proje kapsamında 
çocuklara hayvan
lar hakkında mini 
test yapıldı, hay
vanlar hakkında 
doğru bilgiler ve 
doğru iletişim için 
ipuçları verildi. 
Hayvan 
Hastanesi’ni de 
gezen çocuklar, 
‘Hayalinizdeki 
hayvan dünyası’ 
temalı resim etkin
liğine katıldı. 
Hayvanlarla oyun 
oynama fırsatı 
yakalayan çocuklar, 
kendi objekti
flerinden fotoğraflar 
çektiler, doğa oyun
ları ve drama 
çalışmaları ile 
eğlenerek 
öğrendiler.
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ÖânHici Servisle
Gemlik Körfez
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liMMa
Bursa'da 870 okulda 
yaklaşık 530 bin 
öğrenci ve 23 bin 
öğretmenin ders 
başı yapmasının 
ardından, 
Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Daire Başkanhğı'na 
bağlı ekipler de 
özellikle öğrenci 
servislerine yönelik 
denetimlere ağırlık 
verdi.
Öğrencilerin 
güvenli bir şekilde 
taşınması amacıyla 
servis araçlarını 
mercek altına alan 
ekipler, Okul Servis 
Aracı Bakım ve 
Onarım Takip 
Formu, Okul Servis 
Aracı Özel İzin 
Belgesi, şoförün,

rehber
personelin ve öğren
cilerin emniyet 
kemerleri, fazla 
yolcu alıp almadık
ları başta olmak 
üzere Trafik Kanunu, 
Karayolları Trafik

Yönetmeliği ve Okul 
Servis Araçları 
Trafik 
Yönetmeliği'nde 
belirtilen hususlara 
uyulup uyulmadığını 
inceledi. Eksiklikleri 
bulunan servis

şoförleri ilk etapta 
uyarılırken, eksik
lerin giderilmesi için 
süre verildi.
Denetimlerin periyo
dik olarak yıl boyun
ca devam edeceği 
kaydedildi

ELEMAN
EN AZ LİSE MEZUNU 
35 YAŞINI AŞMAMIŞ 

ERKEK ADAYLAR İÇİN 
ASKERLİK YAPMIŞ 

KURYELER 
A2 EHLİYETLİ 

MOTOKURYELER 
EN AZ ORTAOKUL MEZUNU 

35 YAŞINI AŞMAMIŞ 
ERKEK ADAYLAR İÇİN 

ASKERLİK YAPMIŞ 
SRC 4 BELGELİ VEYA 

BAŞVURU YAPABİLECEK 
SÜRÜCÜLER ARANIYOR

MNG KARGO A.Ş. 
İSTİKLAL CAD. FIRIN SOK.

NO: 7/1 GEMLİK 
TEL: 512 30 22 / 21

5. Yöneti m Zi nıesi BursaJ a Vanı lacak
İnsan yönetimi 
alanında organiza
syonlar gerçek
leştiren Türkiye 
İnsan Yönetimi 
Derneği (PERYÖN) 
Güney Marmara 
Şubesi, "5. Yönetim 
Zirvesinde iş 
adamlarını ve üst 
düzey yöneticileri, 
Bursa'da ağırlamaya 
hazırlanıyor.
Yönetim zirvesi, 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) işbirliğiyle 
ve "Yönetmek

Sanattır - 
Yaptıklarımız ve 
Yapamadıklarımız" 
ana temasıyla 9 
Kasım'da düzen
lenecek.
PERYÖN Güney 
Marmara Şubesi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ogün 
Yıldız, düzenledikleri 
organizasyonlarda 
profesyonel ekip
lerin çalıştığını, 
aylarca emek harca
narak oluşturulan 
Yönetim Zirvesi ve 
İnsan Kaynakları

Kongresi'nin 
Bursa'nın marka 
değerine değer kat
tığını belirtti. 
Konuşmacıların 
verdiği bilgilerle fir
maların, insan yöne
timi konularında 
rotalarını belirler 
hale geldiğini ifade 
eden Yıldız, 
Bursa'da düzen
lenecek yönetim 
zirvesinde başarı 
öykülerinin pay
laşım platformu ola
cağını vurguladı. 
Zirveye davetli

konuşmacılar 
arasında, Turkcell 
CEO'su Süreyya 
Ciliv, Boyner 
Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Cem 
Boyner, Garanti 
Bankası Eski Genel 
Müdürü Akın Öngör, 
Koç Holding 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Ali Koç, 
Doğuş Otomotiv ve 
Doğuş Oto 
Pazarlama Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Açlan Acar gibi 
isimler yer alıyor.

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

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

SATILIK VİLLA
MANASTIR HAS 
VİLLALARINDA 

140 M2 DENİZ MANZARALI, 
MÜSTAKİL, BAHÇELİ, 

KULLANIMA HAZIR, UYGUN 
FİYATLA SAHİBİNDEN 

SATILIK VİLLA 189.000 TL

Müracaat Tel: 
0542 312 7472

K fiŞ€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

SATIUK
MANASTIR 

TAYTÜYDÜ’DE 
5 KAT İMARLI 

1297 M2 İNŞAATA 
HAZIR ARSA SAHİBİNDEN

SATILIKTIR

Müracaat Tel: 
0 532 283 59 19

Ulaştırma Bakanlığından 
aldığım 16 ZV 680 plakalı 

aracımın K2* Taşıma Belgesi 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

ERDAL KAYALI
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Hurda araca 5 hin lira WlWlllllMWlllll
Hurda araçta yaş 
sınırı 1985'ten 
1990'a çekiliyor. 
Trafikten çekilecek 
200 bin aracın 
vergileri silinip 
4-5 bin lira ödeme 
yapılacak 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığı, seyir 
güvenliği için 200 
bin 'yaşlı' aracı 
trafikten çekmeye 
hazırlanıyor. 1990 
modele kadar olan 
kamyon, tanker, 
minibüs, otobüs; 
hurda teşvikiyle 
trafikten çekilecek. 
Ulaştırma Bakanlığı 
kaynakları, daha 
önce yaş sınırının 
1985 ve öncesi 
olduğunu belirterek, 
"Yaş sınırı 1990'a 
alınacak. Tescilde, 
bu kapsama giren 
yaklaşık 200 bin 
aracın bulunduğunu 
görülüyor. Söz 
konusu araçları, 
kısa bir süre içinde 
belli bir bedel 
karşılığında ala
cağız. Hurdaya 
ayıracağız" dedi.

"flitin 2400 dolara yükselecek"
Bank Of America, 
FED ve Avrupa 
Merkez Bankası'n 
dan gelen hamleler 
le son iki buçuk 
aylık süreçte ciddi 
ralli yapan altında 
yükselişin devam 
edeceğini öngördü. 
Bank Of America 
analizinde, altının

5 BİN TL'YE YAKIN 
ÖDEME YAPILDI 
Habere göre, kay
naklar, hurdaya 
ayrılacak araçlara 
ödenecek tutarlara 
ilişkin soruya, "Bu 
tutar, arabaya göre 
değişiyor. 5 bin TL 
alan da var, 4 bin TL 
ödediğimiz araçlar 
da var" karşılığını 
verdi. Uygulama 
kapsamına giren 
araçların Motorlu 
Taşıtlar Vergisi 
(MTV) dahil tüm 
vergi aslı, gecikme 
zammı, faizi, vergi 

onsunun 2014 
sonuna 2400 dolar 
seviyesine yükse
lebileceği öngörüsü 
yer aldı. Banka, 
altın için gelecek 9 
aylık 2000 dolar he 
defini korurken 24 
aylık hedef fiyatını 
2400 dolara çıkar 
dığını duyurdu.

cezaları, tescil 
plakasına kesilen 
idari para cezalar 
silinecek.

76 BİN ARAÇ 
TRAFİKTEN 
ÇEKİLDİ 
Bakanlık kaynakları
na göre süregelen 
'hurda* araç uygula
ması çerçevesinde 
bugüne değin 1985 
yılına kadar olan 
araçlar hurdaya 
ayrıldı ve trafikten 
çekilen 76 bin araca 
350 milyon TL'iik 
ödeme yapıldı.

FED'in mortgage 
atımlarının 2014 
sonuna kadar süre
ceği ve Aralık ayın
da sona erecek 
twist operasyonu 
nun ardından Hazi 
ne tahvil atımlarına 
gidecek olmasının 
altını destekleyeceği 
kaydedildi.

Kaçak ve kayıt dışı 
akaryakıtla müca 
dele için geniş çap 
lı, yeni bir izleme 
ağı kurulacak. 
EPDK Başkanı 
Hasan Köktaş, 
Türkiye'de tüketilen 
tüm akaryakıtı, 
üretildiği veya 
Türkiye'ye ithal 
edildiği andan 
itibaren online takip 
edeceklerini açık
ladı. Akaryakıt, 
yurda getirildiği 
gemilerden indiği 
andan rafineri- 
dağıtım şirketi ve 
bayiye kadar anlık 
bilgilerle kontrol 
altında tutulacak. 
Kayıt dışı ve kaçak 
akaryakıtla 
mücadele için yeni 
bir izleme sistemi 
oluşturuluyor. Enerji 
Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) 
Başkanı Hasan 
Köktaş, Türkiye'nin 
akaryakıt kaçakçılığı 
sorununu çözmek 
için Türkiye'de 
tüketilen tüm 
akaryakıtın üretildiği 
veya Türkiye'ye 
ithal edildiği andan 
itibaren online takip 
edileceğini söyledi. 
Bunun için 
akaryakıtın ithal 
edildiği gemilerden 
bayiye kadar olan 
tüm hareketler, 
rafineri-dağıtım şir
ketleri de dahil 
olmak üzere kurula
cak otomasyon sis
temi ile anlık takibe 
alınacak.
Basın mensuplarıyla 
Karadeniz'deki HES 
projelerini inceleyen

Başkan Köktaş, 
burada gazetecilere 
önemli açıklamalar
da bulundu.
Akaryakıt 
kaçakçılığı ile ilgili 
faz 1 ve faz 2 olarak 
ifade edilebilecek iki 
aşamalı bir çalışma 
yaptıklarını belirten 
Köktaş, ilk fazda 
uydu sistemi içeren 
GPS ile bayilerden 
anlık satış veri
lerinin alındığını 
söyledi. İkinci faz 
olarak akaryakıt 
depoları ve antrepo
ların da takip kap
samına alınacağını 
vurgulayan Köktaş, 
alacakları tedbirleri 
şöyle açıkladı: 
"Gemilerden 
akaryakıtın 
boşaltıldığı andan 
itibaren otomatik bir 
sayaç sistemiyle 
dolaşımdaki 
akaryakıtı takip 
etmeyi içeren sis
tem üzerine çalışı 
yoruz. Bununla ilgili 
TÜBİTAK'la tasarımı 
yaptık, sunumlarını 
aldık. Protokol 
taslaklarını oluştur
duk. Kaçakçılıkla 
mücadele kurulu 
üyelerine sunum 
yapacağız. Biz 
orada o sunumu 

yaptıktan sonra 
TÜBİTAK'la 
yapacağımız pro
tokol çerçevesinde 
hızlı bir şekilde sis
temi devreye ala
cağız." 
Türkiye'deki su kay
naklarının yüzde 
8'ine sahip olan ve 
toplam 6 bin 700 
megavat büyük
lüğünde 375 pro
jenin yer aldığı 
Doğu Karadeniz'de 
240 projenin lisans 
aldığı bilgisini veren 
Köktaş şunları kay
detti: "Bu 5 bin 
megavat ve 7-8 mil
yar TL'iik bir yatırım 
anlamına geliyor. 
Henüz lisans 
almamış 135 proje 
var, büyüklüğü 
1.700 megavat 
yapıyor. Toplamı 
11-12 milyar TL'iik 
yatırım büyüklüğün
den bahsediyoruz." 
Doğu Karadeniz'de 
son 3 yılda 
1,6 milyar kilovat 
elektrik üreten 
santralin devreye 
alındığına değinen 
Köktaş, "Son 3 yılda 
Karadeniz'de
Keban Barajı büyük
lüğünden daha 
büyük baraj 
yapıldı.”

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

itfaiye 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 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER

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

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sag.Ocağı 513 10 68
Togıokay Tomografi 513 65 29
Uztnanlar Tıp Mrk. 514 so 88

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Akean Patrol si3 1O 79
MAR-PET si 3 30 33
Tuncay Oto gaz 513 15 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik KSrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4377 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

■mim
VENÜS SİNEMASI 

DABBE;BIR CİN 
VAKASI: 11:30- 

14:00-16:30-20:30... 
KARA ŞÖVALYE
YÜKSELİYOR: 

11:30-14:15-16:30- 
20:30...

REZERVASYON 513 33 21 
CIUŞAVM TUTKU 

SUPERTURK:
13.30-15.30-17.30 

19.30-21.30
SEN KİMSİN: 12.00 - 

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

.. RerlPİ- 5141500
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U-14 yaş ligi birinci 
grubun önemli 
maçında Gemlik 
Belediyespor lider 
İznikspor’u adeta 
bozguna uğrattı. 
Maç hafta arası 
olmasına rağmen 
tribünler tamamen 
doluydu. 
Maç öncesi gol 
averajıyla İznikspor 
lider olarak sahaya 
çıktı fakat her 
hattıyla kusursuz 
oynayan Gemlik 
Belediye spor rakibi
ni adeta sahadan 
silerek maç sonun
da 5-0’lık skoru 
yakaladı. Onur 
Başaran’ın sağdan 
alıp ceza sahasına 
girdikten sonra 
kalecinin soldan 
plaseyle topu 
filelere gön
derdiğinde dakikalar

15’i gösteriyordu. 
Golden 5 dakika 
sonra Muratcan 
İznikspor’un sağ 
tarafını adeta felç 
etti. Aynı oyuncu 
ceza sahasına 
girdiğinde sağda 
müsait olan Fatih’e 
mükemmel bir pas 
çıkardı ve Fatih’in 
topa dokunmasıyla 
skor 2-0 oldu.
İlk yarının sonlarına 
doğru Adem nefis 
bir presle topu 
rakipten kaparak 
Muratcan’ın önüne 
gönderdi.
Muratcan’da kaleci
den topu frikiklere 
gönderdi ve ilk yarı 
3-0 bitti.
İkinci yarıda 3-0’ın 
verdiği rahatlıkla 
Belediyespor çok 
daha güzel futbol 
oynamaya başladı.

Muratcan İkilisi bir
birinden güzel iki 
uzun mesafeli gol 
atarak herkesi

bıraktı. 
Belediyespor’un 
tüm oyuncuları 
sahada kusursuz bir

Goller Fatih (2), 
Muratcan (2), Onur 
Başaran (1)’dan 
geldi.

sonra takımımız 4 
maçta 4 galibiyetle 
liderliği ele geçirmiş 
oldu.

ELEMAN
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

KAYNAKTAN VE MEKANİKTEN ANLAYAN
EN AZ 2 YIL TECRÜBELİ 

GEMLİKTE İKAMET EDEN 
BAKIM ELEMANI ARANIYOR.

BAŞVURULAR ŞAHSEN 
İŞ YERİMİZE YAPILACAKTIR.

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek, 

Orhangazi-RIIRSA 
TEL: 0-224-586 00 05/06/08/00/10

FAX: 0-224-586 00 07

CIİ ■ İMİ ■!!
Çin yakın tarihinin 
40 yılı, Çin 
fotoğrafının ustası 
Li Zhensheng’nin, 
belgesel niteliğinde
ki fotoğraflarıyla 
Bursa Fotofest 
2012’de gün ışığına 
çıktı.
Ortadoğu ve Doğu 
Avrupa’nın en 
büyük fotoğraf festi
vali olan Bursa 
Fotofest 2012; bu 
yıl “İnsanlığın İzleri” 
konu başlığı ile 
gerçekleştiriliyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Kent Konseyi ve 
Bursa Fotoğraf 
Sanatı Derneği 
(BUFSAD) işbir- 
liğiyle, Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın (BTSO) 
ana sponsorluğun
da düzenlenen festi
valde gerçekleştir
ilen söyleşide Li 
Zhensheng 
kareleriyle Çin yakın 
tarihi canlandı.
Atatürk Kongre

Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) 
Orhangazi 
Salonu’un da 
düzenlenen progra
ma fotoğraf tutkun
ları yoğun ilgi 
gösterdi.
Usta sanatçı Li 
Zhensheng’nin 
çalışması Çin yakın 
tarihinin, Çin halkı 
üzerindeki sosyolo
jik, psikolojik ve 
siyasi etkilerinin 
yanı sıra Çin aile 
yaşantısına, siyasi 
gösterilerin aurası- 
na, köylü ve yoksul 
halkın gündelik 
yaşamına değiniyor. 
Zhensheng,“Yeni 

burjuva”, “fırsatçı” 
ve hatta ajan olarak 
suçlanmasına rağ
men, büyük bir risk 
alarak negatifleri 
yetkililere yok 
edilmeleri için 
teslim etmek 
yerine, bir odalı 
evinde döşeme tah
talarında kestiği bir 
deliğin içinde sak
ladığını söyledi. 
Ayrıca Söyleşide 
serginin 
küratörlüğünü 
üstlenen Contact 
Press Images direk
törü Robert 
Pledge de çalışma 
hakkında bilgiler 
verdi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


1»
ÖZEL Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 

anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

‘Aykent ile hedeflerinize doğrur 2002

Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır 
ve çözer, planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, 

evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç odaklıdır, paylaşımadır. Her zaman ve her konuda 

özveri ile çalışır, vefakardır, dostlannı asla unutmaz, 
sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, 

kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır. 
Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, engel 

tanımaz, "BAŞARACAĞIM" der ve başanr.

1 T' M
Tır

GEMLİK’İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ
21 Eylül 2012 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

4—5 Yaş 
Ana Sınıfı
*1 .Sınıf 
2.Sınıf 
S.Sıntf 
4-.Sınıf
5.Sınıf ».
©.Sınıf
’/.Sınıf
6.Sınıf

5.950 TL
6.200 TL

6.600TL
6.600 TL
6.600 TL
6.600TL
6.600 TL
6.600TL
6.600TL

ÜCRETE EĞİTİMÖĞRETİM, YEMEK, SERVİS ve KDV DAHİLDİR

Gemlik Orhangazi yolu Z.Km.
Umur bey Paşabahçeler Mevkii

Tel: O 224 515 50 84 Gemlik
www.aykentilkogretim.kiz.tr

’İhbar' Meselesi 
Ölüm Getirdi

Bursa'da 1,5 yıl önce gasp 
suçundan tutuklandıktan sonra 
tahliye edilen sabıkalı genç, 
kendisini ihbar ettiğini ileri 
sürdüğü kişinin oğlu tarafından 
silahla vuruldu. Sayfa 3’de

CHP’liler zeytin üreticisi köyleri gezerek, kredi borçlarının 
ertelenmesi için bilgilendirme toplantıları yapıyor.

Sertaslan, “Üreticiler krem 
erteleme hakkını kullansın”
CHP’li yöneticiler Karaca 
ali ve Küçük Kum la’da 
yaptığı toplantılarda 
zeytin üreticisinin Tarım 
Kredi Kooperatif leri ve 
Ziraat Bankası’na olan 
borçlarının ertelenmesi 
için çıkan kararnameden 
yararlanılması için üreti
cileri bilgilendiriyor.
Haberi sayfa 5’de

Sosyal Yaşam Merkezi’nde yapılacak olan yeni 
hizmet binasının teklifleri Pazartesi günü açılacak 

TSO’da karar Pazartesi 
giinii verilecek

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası yeni 
hizmet binasının yapım ihalesi için 
Odadan şartname alan yapımcı firmaların 
teklifleri Pazartesi günü açılacak. Syf 2’de

Milliyetçi Hareket Partisi yönetimi Esnaf Sanatkarlar Odası ile Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’ni ziyaret etti. 
Ziyarette konuşan İbrahim Talan, esnafın yolunun sonu olmadığını, büyük sermayenin esnafı ezdiğini söyledi.

M, Will !■ ■Millî
Hangisini yazsam...

Hergün yazmak, bunca konu içinde 
zaman zaman konu bulamamak!...

Hangisini yazayım diye düşünmek ve 
başlayamamak' yazmaya...

Örneğin okulların açılmasından son 
ra, 4+4+4 sistemi sonucu dağılan ilköğ 
retim okulları nedeniyle çocuklarına 
servis aracı bulamayan velilerin 
isyanını mı yazsam?

Yoksa, eski Papazın Evi’nin Kent Mü 
zesi yapılmayıp, önce Müftülüğe veril 
mesi için çalışılırken, bu olmayınca 
birden sürpriz bir şekilde Kız İmam 
Hatip Okulu yapılmasını mı? Dev.4’de

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığı, Ahilik 
Haftası kapsamın
da, Gemlik Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası 
ve Gemlik Esnaf 
Kefalet Kredi

Kooperatifi yöne
timlerini ziyaret etti. 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu ise; ahlaki ve 
manevi değerlerin 
korunmasının öne
mini arz belirterek,

Gemlik Belediye 
yönetiminin de 
çoğu esnafı mağdur 
bıraktığını sözlerine 
ekleyen Durdu; 
“Başkanvekilinin 
konumu gayri 
meşrudur. Meşru,

helal demektir, 
gayrimeşru ise 
haramdır.
Başkanvekilinin o 
makamda duruşu 
da bizler için 
haramın gösterge
sidir” dedi. 7’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.aykentilkogretim.kiz.tr
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Sosyal Yaşam Merkezinde yapılacak olan yeni hizmet binasının teklifleri Pazartesi günü açılacak

Ma imi laaıi i m'M
Gemlik CHP Gençlik Kolları yönetimi, AKP’li 

gençlere astıkları pankart üzerine seslendiler: 

W IMiıları gençlere 
desiek olamaz"

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
yeni hizmet 
binasının yapım 
ihalesi için Odadan 
şartname alan 
yapımcı 
firmaların teklifleri 
Pazartesi günü 
açılacak.
Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu ve inşaat 
komisyonu 
üyelerinin huzurda 
yapılacak olan 
ihalede teklifler 
kapalı zarf ile yöne
time teslim edilecek. 
GTSO Genel 
Sekreterliğinden 
alının bilgilere göre, 
ihaleye katılmak için 
bugüne kadar 
Bursa dan 
5 firmanın, 
Gemlik’ten ise 
Müteahitler 
Derneği’nin ihale

Eslıi Halk Eiiiim Binası onanlıınr

İlçemizin tarihi 
binalarından 
olan eski Ortaokul 
ve Halk Eğitim 
Merkezi binasında 
onarım çalışmaları 
başladı.

dosyası aldığı belir
tildi.
İhaleye katılacak fir
maların hazırladık
ları dosyalar, 
Pazartesi günü saat 
13.oo’e kadar 
GTSO’ya teslim

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
devredilen 
tarihi bina, rölyef 
çalışmalarının 
ardından oranılması 
için düğmeye 

etmiş olacaklar. 
İhaleye katılanların 
teklifleri saat 13.oo 
de açılacak.
Kararın dosyaların 
açılmasından sonra 
yönetim kurulu 
tarafından 

basıldı.
Onarım ihalesi 
yapılan binada, iki 
gündür, dış cephe 
de iskele kuruluyor. 
İç ve dış projesine 
uygun olarak 

değerlendirileceği 
ve en düşük 
teklifi veren iki 
firmanın 
yeniden davet 
edilerek fiyat kır
ması isteneceği 
sanılıyor.

onarılarak eski 
orjinal haline 
getirilecek olan 
binanın daha sonra 
ne amaçla 
kullanılacağı 
bilinmiyor.

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gençlik 
Kolları, yaptıkları 
yazılı açıklamada 
AKP’li gençlerin 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi 
girişine astıkları 
pankart üzerine 
AKP’nin gençlere 
destek olamaya
cağını açıkladılar. 
CHP Gençlik 
Kolları’nın açıkla
ması şöyle: 
“Geçtiğimiz gün
lerde Uludağ 
Üniversitesi, Gemlik 
Yerleşkesi önüne 
AKP Gençlik 
Kollan’na ait bir 
pankart asıldığı 
haberini aldık.
Cüret sınırlarını zor
layan bu pankartta 
yazan mesaj ise 
oldukça manidardı. 
Üniversite öğrenci
lerinin yanında 
olduklarını söylü 
yorlardı.
Öncelikle şunu 
söylemeliyiz ki, 
üniversite öğrenci
lerine destek olma 
iddiasında bulu
nacak son teşkilat 
AKP Gençlik 
Kollarıdır. 
Tabi iktidar partisi 
içinde siyaset 
yapan genç kardeş
lerimizi suçlamıyo 
ruz, ama kendileri 
ne yanlış partide 
olduklarını hatırla 
tarak birkaç şey 
söylemek istiyoruz. 
Üniversite öğrenci
lerine destek olmak 
iddiası, AKP 
Gençlik Kollarına 
birkaç beden bol 
gelir.
Gençleri, cemaat 
yurtlarına kapatıp 
akademik eğitim 
hayatını siyasal 
İslam eğitimine 
çeviren, yüce dini
miz üzerinden 
kendine rant elde 
etme ahlaksızlığına 
devam eden AKP, 
gençlere destek 
olamaz!
Birinci öğretimler 
için harçları 
kaldırırken, ikinci 
öğretim ve açık 
öğretimde eğitim 
görenlere ikinci 
sınıf öğrenci

CUMHURİYET HALK 
PARTİSİ

GEMLİK
GENÇLİK KOLU 

muamelesi yapan 
iktidar, gençlere 
destek olamaz! 
Beş yıl içinde 
defalarca liselere 
giriş sistemini 
değiştiren kararsız 
bir iktidar gençlere 
destek olamaz! 
İnternet erişimini, 
gençlerin yoğun 
olarak kullandığı 
sosyal medyayı 
yasaklama girişi
minde bulunan ikti
dar gençlere destek 
olamaz!
20 yaşında şehit 
olan 
Mehmetçiklerimiz 
varken, kendi 
askerine sahip çıka
mayan bir iktidar 
gençlere destek 
olamaz!
Parasız eğitim için 
pankart açan genç
leri aylarca 
hapislerde çürüme 
ye terk eden bir ikti
dar, gençlere 
destek olamaz! 
Üniversitelere giriş 
sınavlarında soru
ları yandaşlarına 
dağıtıp kopya skan- 
dallarına karışmış 
bir iktidar gençlere 
destek olamaz! 
Polislik sınavların
da, tıpta uzmanlık 
sınavlarında, 
KPSS’de sorulan 
önceden yandaş 
larına dağıtıp kopya 
çektiren bir iktidar 
gençlere destek 
olamaz!
Yaklaşık 500 üniver
site öğrencisi tutuk- 
luyken, AKP 
Gençlik Kollan 
gençlere destek 
O-L-A-M-A-Z! 
CHP Gençlik Kolları 
olarak öğrenci, işçi, 
tüm gençlerimizin 
haklarını savun
maya, iktidarın 
baskısına boyun 
eğmeden inandığı 
mız yolda yürümeye 
kararlılıkla devam 
edeceğiz.”
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Ihhar’ Meselesinden Ölüm 111
Bursa'da 1,5 yıl 
önce gasp suçun
dan tutuklandıktan 
sonra tahliye edilen 
sabıkalı genç, ken
disini ihbar ettiğini 
ileri sürdüğü kişinin 
oğlu tarafından 
silahla vuruldu. 
Polis tarafından 
gözaltına alınan 
zanlı, "Babamı 
öldüreceğini söyle 
yince tartıştık." dedi. 
Yıldırım ilçesi Mimar 
Sinan Mahallesi 
Mimar Sinan Spor 
Salonu önünde mey
dana gelen olayda; 
1,5 yıl önce gasp 
suçundan tutuk
lanan ve poliste 5 
ayrı suçtan kaydı 
bulunduğu öğre
nilen Murat Işıklı 
oğlu (31), kendisini 
ihbar ettiğini düşün 
düğü kişinin oğlu 
Soner A. (21) ile 
konuşmaya başladı. 
İddiaya göre

Jlni fren ııapan araca iamyonei camlı
Bursa’nın Orhangazi 
ilçesinde, ani fren 
yapan araca kamyo
net çarparken, iki 
kişi yaralandı 
Kaza Yalova-Bursa 
kara yolu 
Orhangazi girişinde 
meydana geldi.
Yalova 
istikametinden 
Bursa istikametine 
giden Zahir Aslan 
(42) idaresindeki 
04 AZ 028 plakalı 
hafif ticari araç,

Boykoop'a Haciz Şoku
Bursa Şehirlerarası 
Otobüs 
Terminali'nde 
faaliyet gösteren 
Bursa Otobüsçüleri 
Temin ve Tevzi 
Kooperatifi (Boy- 
Koop) haciz 
şokuyla sarsıldı. 
BURULAŞ'a olan 
kira borcunu 
ödeyemeyen 
Boy-Koop'un 32 
yazâhanesindeki

Işıklıoğlu, "Ben 
hapishanede senin 
baban yüzünden 
yattım." dedi.
Bu tartışmanın ardın 
dan olay yerinden 
ayrılan Soner A. bir 
süre sonra bir grup 
arkadaşıyla Murat 
Işıkhoğlu'nun yanına 
geldi. Taraflar 
arasında çıkan 
tartışma kısa sürede 
kavgaya dönüştü. 
Işıkhoğlu'nun kaç
maya başlaması 

mallara polis 
nezdinde el konul
du. Edinilen bilgiye 
göre, şehirlerarası 
otobüs terminalinde 
faaliyet gösteren 
Boy-Koop, Bursa 
Ulaşım Toplu 
Taşıma İşletmeciliği 
Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.'a (BURULAŞ) 
olan borcunu 
ödeyemediği iddi
asıyla icralık oldu. 

üzerine Soner A. 
cebinden çıkardığı 
tabancayla 3 el ateş 
etti. Kurşunlardan 
biri Murat ışıklıoğlu'- 
nun başına isabet 
etti. Ağır yaralanan 
Işıklıoğlu yere 
yığıldı. Zanlı Soner 
A. ise bir otomobile 
binerek kaçtı. Olay 
yerine gelen 112 Acil 
Servis ambulansı ile 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne

Davacı, terminaldeki 
32 yazanenin bor
cundan dolayı davalı 
Boy-Koop'a haciz 
kararı aldı. Öğle 
saatlerinde termi- 
nala gelen davacı 
avukatı, haciz 
memurlarıyla 
birlikte işleme 
başladı.
Mal sayımının ardın
dan el koyulan 
eşyalar, polis 

kaldırılan Işıklıoğlu, 
yapılan müda-, 
halelere rağmen 
hayatını kaybetti. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri kaçan zan
lıyı yakaladı. Polise 
verdiği ilk 
ifadesinde zanlının, 
"Kendisini babamın 
ihbar ettiğini ve 
babamı öldüreceğini 
söyledi. Ağır hakaret 
ve küfretti. Bundan 
dolayı aramızda 
tartışma çıktı." 
dediği öğrenildi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Olay Yeri 
İnceleme Şube 
Müdürlüğü ekip
lerinin olay yerinde 
yaptığı incelemede 9 
milimetre çapında 3 
adet boş kovan ele 
geçirildi.
Cumhuriyet savcılığı 
olayla ilgili soruştur
ma başlattı

Orhangazi girişine 
yaklaştığında ana 
yolda aniden fren 
yaptı. Bu esnada 
Fikret Öndaş (46) 
idaresindeki 
34 EJU 85 plakalı 
kamyonet ani fren 
yapan araca 
arkadan çarptı. 
Çarpmanın şiddeti 
ile her iki araç 
sürücüsü de hafif 
yaralanarak Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı.

nezdinde zemin 
kata taşındı. 
Boy-koop Genel 
Müdürü Bülent 
Yörü, bir yıllık 
kiranın ödendiğini 
belirterek, "Sözleş 
menin 4'üncü mad
desi gereği bize 
açılan davalar iptal 
edilecekti. Ancak 
avukat davaları iptal 
etmeyince icra 
geldi" dedi.

Motoru Çalınan 
Şahıs Polislerden 
Once Özür Diledi, 

Sonra Teşekkür Etti

Bursa'da evinin 
önüne bıraktığı 
motosikleti çalınan 
vatandaş, polislerin 
iki saat gibi kısa 
sürede bulup 
getirmesine şaşırdı. 
Motosikletinin bulu
nacağına inan
madığı için 
arkadaşlarının 
zoruyla polisi 
aradığını ve pek de 
Umutlu olmadığını 
ifade eden vatan
daş, haklarında 
hüsn-ü zan ettiği 
polislerden önce 
özür diledi, sonra 
da teşekkür etti. 
Bursa’nın 
Osmangazi ilçesi 
Demirtaşpaşa 
Mahallesi'nde İrfan 
Abi isimli vatan
daşın evin önüne 
bıraktığı 16 LN 582 
plakalı motosikleti 
kimliği belirsiz kişil
erce çalındı. 
Motosikletin artık 
bulunamayacağını 
düşünen ve bu yüz
den polise haber 
vermeye gerek 
görmeyen İrfan Abi, 
arkadaşlarının ısrarı 
üzerine polisten 
yardım istedi. Polisi 
aramasının 
üzerinden iki saat 
geçmeden motosik
leti, Ankarayoiu 
Yolu Eski Hal 
Kavşağı'nda park 
halindeki iki kam 
yon arasında 
bulundu. Polisin, 
'Motosikletin bulun
du' demesiyle 
büyük şaşkınlık 
yaşayan mağdur 
vatandaş, bir süre 
ne diyeceğini 
bilemedi.
Abi, daha sonra 
polis ekiplerine, 
"Öncelikle ben siz

den özür dilemek 
istiyorum. 
Önyargılarım vardı, 
umudum bitikti, 
kesinlikle ben böyle 
bir şey olacağını 
sanmıyordum. 
Büyük bir şaşkınlık 
içindeyim. 'Bu 
ülkede ne bulun
muş ki bu bulunsun 
diyordum*. Yani 
şaşırdım ve çok 
özür diliyorum hep
inizden ve teşekkür 
ediyorum." dedi. 
Çok mutlu 
olduğunu belirten 
Abi, şöyle konuştu: 
"Ben sabah çocuğu 
okula götürdüm, 
saat 07.30'da. 
Dönünce motoru 
evin önüne bırak
tım. Saat 10.30'da 
dışarı çıktığımda 
motor yoktu. Her 
zaman aynı yerde 
zincirliyordum, 
duruyordu. Bu 
saatten sonra bir 
şey olmaz dedim. 
Ancak yanılmışım. 
Polislerin hızı 
beni şaşırttı.
Ben inançsızdım 
motorun bulu
nacağından. 
Arkadaşlar 'ara, 
haber ver 115'e' 
dediler. Ben de; 
'versen ne olacak 
ki, ne bulundu ki 
bu ülkede benim 
motorum bulunsun' 
dedim. Böyle bir 
inançsızlık vardı. 
Ancak çok hızlı 
hareket edildi, ben 
de çok şaşırdım ve 
içimden geldiği gibi 
kendilerine teşek 
kür ettim." 
Öte yandan polis 
ekipleri hırsız veya 
hırsızları yakalamak 
için çalışma 
başlattı.
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Güne Batış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hangisini yazsam..
Yağan sağanak yağmurlar 

nedeniyle yine ürün alamayacak 
olan zeytin üreticisinin sorunların
dan mı söz etsem?

Veya, CHP’lilerin köyleri dolaşıp, 
üreticilerin kredi borçlarını erteleme 
leri için dilekçe örnekleri dağıtma 
sından mı dem vursam?

Dere kenarlarına yapılan duvar 
taşların nereden geldiğini mi 
yazsam?

Heyacanla beklenen yeni Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın yapım işini 
Gemlikler mi, yoksa BursalIlar mı 
alacağından söz etsem?

İhale dosyalarını kimler mi almış, 
onu mu sıralasam...

Ama, AVM’yi yapan, Atatepe’yi 
yapan, Bursa Timsah Arena*yı ya 
pan firmanın sahiplerinin dosya al 
dığını mı belirtsem?

Bu ihalenin çetin çekişmelere 
neden olacağını mı?...

Dörtyol Kavşağı*ha yapılmakta 
olan Yaya Üst Geçidi’nin neden bir 
süredir durduğunu mu gıdıklasam...

Balıkçı Barınağı konusunda açı 
lan davanın beraatla sonuçlanma 
sından sonra hala ne yapıldığını bil 
mediğimiz Yerleşke önüne, neden 
Balıkçı Barınağı yapılmadığını mı 
yazsam?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış 
ma Vakfının neden Tapu ve Kadast 
ro Müdürlüğü’nün katına indiğini mi 
sorgulasam?

Oooffff... yazacak konu bulamıyo
rum...

Ne yazsam, ne yazsam...
Dün, yine PKK’nın bir karakol 

komutanını öldürdüğünden mi söz 
etsem?

Esat ordusu ile Özgür Suriye 
Ordusu’nun sınırımıza kadar 
dayanan savaşından mı bahset- 
sem?

Başbakanın ABD gezisine bizi de 
davet etmesinin hayalini mi?

Fenerbahçe’nin dün gece UEFA 
Avrupa Liginde Fransız Marsilya ta 
kımıyla yaptığı maçı mı eleştirsem?

Tunceli’nin Ovacık İlçe Savcısı* 
nın nasıl hain pusuya kurban gitti 
ğine üzüldüğümü mü yazsam?

Anlaşılan ben bugün konu bula
madığım için hiçbir şey yazamaya
cağım.

Değerli okurlarım görüyorsunuz 
yazacak konu yok.

O nedenle yazı yazmamaya karar 
verdim bugün.

Dinleneceğim...
Dinlendikten sonra konu bulmak 

daha kolay.

Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şubesi yöneticileri, 
ilçemize yeni atanan 
Kaymakam Cahit 
Işık’ı makamında 
ziyaret ederek 
“Hoşgeldiniz” dedi 
ler.
Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şube Başkanı Kemal 
Durmaz, Şube 
Sekreteri Halit Dinç, 
Mali Sekreter 
Mehmet Duru, önce
ki gün Kaymakam 
Işık’ı makamında 
ziyaret ederek “hoş 
geldiniz” dediler ve 
sendikal çalışmalar 
hakkında 
Kaymakam Işık’a 
bilgi verdiler.

Bursa’nın ve 
Gemlik’in en büyük 
sivil toplum kuru
luşu olduklarını 
söyleyen Türk Metal 
Şubesi Gemlik Şube 
Başkanı Kemal 
Durmaz, Gemlik’te 5 
bin 300 üyeleri 
bulunduğunu,

Bursa’da Türk 
Metal’e bağlı 6 şube 
bulunduğunu, 
Bursa’nın en büyük 
sendikası olduk
larını söyledi. 
Gemlik’te örgütlü 
oldukları sanayi 
kuruluşları hakkında 
da Kaymakam Cahit

Işık’a bilgiler veren 
Durmaz, bir fabrika
da toplu sözleşme 
görüşmelerinde 
anlaşma sağlana
madığı için grevde 
olduklarını söyledi. 
Durmaz, Kaymakam 
Işık’a çalışmalarında 
başarılar diledi.

Eski AKP’li Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut tarafından 
Halitpaşa Mahallesi 
Atatürk İlkokulu 
karşısında orjinaline 
uygun olarak yapa 
tınlan Kent Müzesi 
olarak kullanılacak 
bina, belediye yöne
timi tarafından 
meclis kararı 
olmadan Kız İmam 
Hatip Orta Okulu’na 
tahsis edildi. 
Pazartesi günü yeni 
eğitim öğretim dö 
neminin başlamasıy
la öğrencilerin Kent 
Müzesi binasında 
eğitime başlamaları 
dikkat çekti. 
CHP’liler konunun 
meclise gelmesi ve 
karar alınması gerek 
tiğini belirterek, 
inceleme başlattılar.

KAYIP

Ekim ayı belediye 
meclis toplantısında 
konuyu ele alacak
larını söyleyen CHP 
grubu, “Belediye 
Başkanvekilliği göre 
vini nasıl hukuksuz 
olarak işgal ettiler 
se, göreve geldik

lerinden sonra uygu 
ladıkları keyfi ve hu 
kuksuz davranışları 
sürdürüyorlar. 
Konunun üzerin de 
yiz. Meclisi yok 
saymalarına izin 
vermeyeceğiz.” 
dediler.

CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
“Mehmet Turgut dö 
neminde bu binanın 
kent müzesi yapılma 
sı için onarım kararı 
alındı. Bina bu amaç 
la onarıldı. Maalesef 
2 yıldır boş tutulu 
yor. Mehmet Turgut* 
un başlattığı Kent 
Müzesi çalışmaları 
tamamlanmadan se 
çimler yapıldı. Bele 
diye Başkanvekili 
emrivakiler ve eski 
kararlarla meclisi 
yok sayamaz. 
Konuyu inceliyoruz. 
Bu konuda İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğüne 
6 soru içeren bir di 
lekçe verdik.
Bunu cevabı aldık
tan sonra konuyu 
kamuoyuna taşıya
cağız.” dedi.

11160400EX062213 TESCİL NUMARAL116.09.2011 TARİHLİ 
İHRACAT BEYANNAMEMİZ KAYIPTIR. HÜKÜMSÜZDÜR. 

YDS TURİZM VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur.

MUSTAFA GÜN
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CHP’liler zeytin üreticisi köyleri gezerek, kredi borçlarının 
ertelenmesi için bilgilendirme toplantıları yapıyor.

Seriaslan, "Üreticiler kredi 
erteleme Hakkını kullansın '

Mustafa Emre ÖZGEN
me.ozgn@windowslive.com

Düşüngü

CHP’li yöneticiler Karacaali ve Küçük Kumla’da yaptığı toplantılarda 
zeytin üreticisinin Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası’na olan 
borçlarının ertelenmesi için çıkan kararnameden yararlanılması için üreti
cileri bilgilendiriyor. CHP’liler zeytin üreticisinin 28 Eylül 2012 tarihine 
kadar İlçe Tarım Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiğini hatırlattı.
CHP Gemlik İlçe 
Yönetimi, zeytin 
üreticisinin kredi 
borçlarının ertelen
mesi için köylerde 
çalışma başlattı 
CHP İlçe Yönetimi, 
önceki akşam 
Karacaali ve Küçük 
Kumla’da yaptığı 
toplantılarda, Tarım 
Kredi 
Kooperatiflerine ve 
Ziraat Bankası’na 
borçları olan çiftçi
lerin, bu borçlarını 
1 yıl erteletme hak
ları olduğunu, 
erteleme hakkının 
henüz vadesi 
gelmemiş ancak, 27 
Temmuz 2013 tari
hine kadar olan 
borçları da kap
sadığını, bu haktan 
yararlanmak için 
İlçe Tarım Müdürlü 
ğüne başvurmak, 
zarar tespiti yaptır
mak gerektiğini 
hatırlattılar.
Kredi borçlarının 
ertelenmesinden 28 
Eylül 2012 tarihinin 
son gün olduğunu 
hatırlatıldı.
CHP’liler kredi 
borcu erteleme 
başvuru dilekçeleri
ni köylülere dağıt
tılar.

AKP KÖYLÜYÜ 
KADERİNE 
TERK ETTİ 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
K. Kumla ve 
Karacaali’de yaptığı

konuşmalarda şun
ları söyledi:
“Bu erteleme hakkın 
dan İznik, Mudanya, 
Orhangazi ve 
Bursa’nın diğer 
ilçeleri yararlandı. 
Gemlik’te ise kimse 
nin yeni çıkan bu 
kararnameden 
haberi yok. Bu yıl 
zeytinin az oluşu 
geçtiğimiz Nisan, 
Mayıs ayında yağan 
aşırı yağışlarla 
nedeniyle çiçekler 
zeytine dönüşeme
di, bu bir afettir.
2013 yılında ödeme 
niz gereken borçları 
2014 yılına ertele
mek için, borçlarını 
zı ödemekte zorlan
mamak için bu 
başvuruları acilen 
yapmalısınız, İlçe 
Tarım Müdürlüğü de 
bu konuda köylüye 
destek olmalı, 
gereken tespitleri 
yapmalı.
AKP Gemlik’te 
çiftçiyi kaderine terk 
etmiş durumda,

yüzlerce çiftçi bu 
haktan faydalanma 
sı gerektiği halde 
harekete geçilmiyor, 
hasar tespit korniş 
yonları biran önce 
kurulmalı ve çalış
malara başlamalı.
Yaptığımız bu 
toplantılar diğer 
köylerimizde de 
devam edecek” 
dedi.
Toplantılar, üretcinin 
devlete olan 
borçlarının 
2012/3570 sayılı 
kararname kap

samında ertelen
mesi için hazırlanan 
dilekçelerin dağıtıl
masıyla son buldu. 
Erteleme hakkından 
yararlanabilmek için 
28 Eylül 2012 tari
hine kadar İlçe 
Tarım Müdürlüğü’n 
den hasar tespiti 
istemek ve ayrıca 
Tarım Kredi Koo 
peratifi’ne veya Zira 
at Bankası Gemlik 
Şubesi’ne dilekçe 
vererek erteleme 
talep etmek gereki 
yor.

IIIIU 
um

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ ■ ı »A AA AA 
İstiklal Caddesi Bora Sokak TP ■ JI < Uh X.1 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK IUI ı VIU UV VV

AVM Çılgınlığı
Alışveriş merkezleri bundan on, on beş 

yıl önce şimdikinden daha değerli yerler
di. Hoşça vakit geçirmek ve gezmek için 
tercih edilirdi.
İstanbul’daki birkaç büyük alışveriş 

merkezi (AVM) tüm Türkiye’de emsal 
teşkil etmeye başladığında ise, yavaş 
yavaş 2000’li yıllara giriyorduk.

90’ların sona ermesiyle kendi içine 
kapanık halini yavaş yavaş aşmaya baş 
layan Gemlik, geç kalmış bir tekelleşme 
sürecinin içine de hızla girmiş bulunu 
yordu.

Bu tekelleşme hem tarımda, hem sana 
yide hem de günlük hayatta kendini gös 
termekte geri kalmadı.

İlçemizde geçtiğimiz aylarda açılan bü 
yük bir pizza üreticisinin şubesi, oldukça 
ilgi görüyor örneğin.
İthal menşeli bu firma, görüyorum ki, 

cayır cayır iş yapıyor.
Sadece bu değil tabi ki. İlçemizde 

çalışan bir çok süper market şubesi, her 
mahallede bir şube açmak hedefine odak 
lanmış bir şekilde, Manastır Cumhuriyet 
Mahallesi’nde olduğu gibi yan yana 
açılıyor artık.

Şöyle bir an düşündüğümüzde, ilçe 
mizde birden fazla şubesi olan yaklaşık 
on farklı süper market var.
Bir kısmı ithal...
Bir kısmı yerli sermaye gibi görünüyor.
Ama atlamamak gerekir ki, Gemlik ser

mayesine sahip değiller!
Bakkal ve diğer küçük esnafa nispeten 

daha ucuz şekilde ürünlerini arz eden bu 
firmalar, Gemlik’ten bir kilo zeytin bile 
almıyorlar.

Dışarıdan gelip, dışarıdan getirdikleri 
malzemeyi, Gemlikli gençleri kasiyer, 
reyon görevlisi vb. görevlerde asgari 
ücretle çalıştırarak ilçe halkına satıyorlar.

Özetle, Gemlik’in parası, Gemlik’in ser
mayesi Gemlik’te kalmıyor.

Araştırdığım kadarıyla, her ay 3 ilâ 5 
milyon (eski parayla trilyon) Türk Lirası 
kadar ciro yapıyor bu firmalar. Özetle 
Gemliklinin parası ilçeye hiçbir faydası 
olmayan bu marketlere gidiyor.

O da yetmiyor gibi bir de ilçenin en 
yoğun yerine (hatta cami için en uygun 
bölgeye) bir de alışveriş merkezi diki 
yoruz.

Yine yabancı yiyecek firmalarını İlçe ve 
ülke ekonomisine çok büyük faydaları 
var gibi başımızın üzerine çıkarıyoruz.
Belirttiğim miktarda paranın her ay 

Gemlikli esnaf arasında dönüştüğünü ve 
bunun ilçemizin ekonomik hayatına ne 
kadar katkı sağlayacağını düşünebiliyor 
musunuz?

Biz, süpermarketlerden ve yabancı yiye
cek firmalarından alışveriş yapmaya de 
vam ettikçe, kendi esnafımıza (tabiri caiz 
ise kendi bacağımıza) kurşun sıkmaya 
devam edeceğiz.

Hoş bir cümle dönüyordu geçtiğimiz 
günlerde;
Alışverişini süper marketten yaparsın, 

ama cenazene mahalle bakkalı gelir...
Yanılıyor muyuz?

mailto:me.ozgn@windowslive.com
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin tarihi 
mirası günyüzüne 
çıkaran çalışmaları 
kapsamında restore 
edilen Cık Cık 
Hamamı’nda çalış
malar son aşamaya 
geldi.
‘Yaşayan Müze Kent 
Bursa’ hedefiyle 
kentin dört bir 
köşesinde tarihi 
mirası canlandıran 
Büyükşehir 
Belediyesi, 
Bursa’nın Çekirge 
semtindeki Cık Cık 
Hamamı’nda da 
restorasyon 
çalışmalarında gün 
sayıyor.
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Cık 
Cık Hamamı’nda 
yaptığı incelemel
erde, tarihi değer
lerin birer birer 
günyüzüne 
çıkarıldığını söyledi. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
kentin kültürel 
mirasına sahip çık
tığını söyleyen 
Başkan Altepe, 
“Bursa’nın köşe 
taşlarını, kent ziynet

Eıı hanımları sigortalı olacak!
Anayasa Uzlaşma 
Komisyonu'nda ‘ev 
kadınına sendika 
hakkı* önerisi kabul 
gördü. Üst 
komisyonda da 
kabul edilirse, ev 
hanımları da sigor
talı olacak ve Ev- 
Sen sendikası kuru
lacak.
Anayasa Uzlaşma 
Komisyonu'ndaki 
temel hak ve özgür
lüklerle ilgili 
görüşmelerde ev 
hanımlarına da 
sendika hakkı gün
deme geldi. Yazım 
komisyonunun 
kabul ettiği öneri, 
üst komisyonda da 
kabul edilirse ev 
hanımları sigortalı 
olacak ve Ev-Sen 
sendikası kurulacak. 
Kapsama temizlik 
işlerinde çalışanlar 
da dahil olacak.
Anayasa Uzlaşma 
Komisyonu, Temel 
Hak ve Özgürlükler 
bölümünün

lerini öne çıkarıy
oruz. Osmanh kül- 
liyelerini teker teker 
restore edip, bakım
larını yapıyoruz. 2 
yıldır uzun uğraşlar
dan sonra külliyeleri 
Büyükşehir 
Belediyesi uhdesine 
aldık. Bu külliyelerin 
eksiklerini gideren 
faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz” dedi. 
Başkan Altepe, Cık 
Cık Hamamı’nın tari
hiyle ilgili bilgiler de 
vererek, hamamın 
Bursa’nın fethinden 
30 yıl sonra 1366 
yılında inşa edildiği
ni ve bölgedeki 
medrese öğrencileri 
ye çevredeki bekar
lar tarafından kul
lanıldığını hatırlattı. 
Başkan Altepe, uzun 
yıllar deformasyona 

ekonomik ve sosyal 
haklar başlığı altın
daki 36. maddesi 
olan 'sendika 
hakkı'm yazarken 
BDP'nin önerisi olan 
'ev kadınına sendi
ka' hakkını görüştü.

Maddenin birinci 
fıkrası "Çalışan işv
erenden izin almak
sızın sendika kurma, 
üye olma, üyelikten 
çekilme hakkına 
sahiptir. Kimse 
sendikadan ayrıl
maya üye olmaya 
zorlanamaz" şek
linde düzenlendi. 

uğrayan Cık Cık 
Hamamı’nın komple 
ele alındığını ifade 
ederek, “Hamamın 
rekonstrüksiyon 
çalışmaları yapılıyor. 
Orijinaline yakın 
olarak dizayn edilen 
hamamın çevre 
düzenlemesinin de 
tamamlanmasıyla 
çalışmalarımız sona 
erecek. Son hazırlık
larımızı yapıyoruz. 
Gerek iç, gerekse 
dış mekan düzen
lemesiyle kısa 
zamanda Cık Cık 
Hamamı’m hizmete 
açacağız” diye 
konuştu.
‘Gir-Çık’ Hamamı 
HÜdavendiaar 
Külliyesi’nin bir 
parçası olan Cık Cık 
Hamamı, OsmanlI 
Sultanı 1. Murat

Öneri üzerine 
'hizmet mekanı ev 
olan bütün işler, 
temizlik, bakım ve 
diğer hizmetler ev 
işçiliği kapsamın
dadır ve sendika 
kurma hakkından 
yararlanır' hükmü 
eklendi.
Patronun eşi olması 
sorun olabilir 
Star gazetesinden 
Nevin Bilğin'in 
haberine göre; 
komisyonda öneriye 
itiraz gelmezken, üst 
komisyonda tekrar 
ele alınarak yazıl
ması kararlaştırıldı.

Hüdavendigar 
tarafından 1366 
yılında yaptırılan 1. 
Murat Camii’nin, 
medrese olarak kul
lanılan üst katında 
eğitim gören tale
belerin kullanması 
amacıyla yaptırılır. 
Üretsiz olması 
nedeniyle ‘Gir-Çık 
Hamamı’ olarak 
adlandırılan tarihi 
yapının adı 
günümüze ‘Cık 
Cık Hamamı’ olarak 
taşınmıştır. Caminin 
üst katı 1914 
yılına kadar 
medrese olarak kul
lanılırken, caminin 
hemen yanında 
bulunan ve önceleri 
öğrencilere, daha 
sonraları ise bekar
lara hizmet veren 
hamam, zaman 
içinde deprem ve 
yangınlarda kısmen 
yıkılır. Geçmişte 
hamam ve tuvalet 
olarak kullanılan 
yapıda yine hamam, 
tuvaletler ve abdest 
alma üniteleri yer 
alacak. Restorasyon 
çalışmaları kısa 
sürede tamam
lanacak.

Komisyon üyeleri ev 
kadınlarının sigortalı 
olmasına karşı çık
mazken, sendikalı 
olması halinde 
patronun eşi 
olmasından dolayı 
yaşanabilecek 
sorunlara karşı 
konuyu tekrar 
görüştükten sonra 
maddeye yazmayı 
uygun buldu. 
Maddeye sendika 
yöneticiliğinde 'eşit 
temsil' fıkrası 
eklenerek kadınların 
da sendikalarda 
yönetici olmasının 
yolu açıldı.
Yazılan fıkraya 
göre "Sendikaların 
ve üst kuruluşların 
kuruluş ve yönetim 
ve işleyişleri kadın 
erkek arasında eşit 
temsil, katılım 
ilkelerine uygun 
olarak demokratik 
esaslara aykırı 
olamaz" şeklinde 
düzenlendi.

ÖHİVERSİTRİ GENÇLER
BURSA’NIN GÖNÜLLÜ 

ELCİLERİ OLUYOR

Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Bursa’nın 
köklü tarihi ve 
kültürel mirasının 
ayağa kaldırılması 
hedefiyle atılan 
adımlar, kentteki 
sivil toplum kuru
luşlarına da örnek 
oluyor.
Bursa’nın her 
köşesindeki tarihi 
değerlerin kente 
yeni gelen üniver
site öğrencilerine 
tanıtılması hede
fiyle ‘Kültürünü 
Koru, Mirasını 
Koru’ temasıyla 
gerçekleştirilen 
proje; Bursa’ya 
gönül veren vatan
daşlardan oluşan 
Yeşil Bursam 
Derneği tarafından 
Büyükşehir 
Belediyesi ana 
sponsorluğunda, 
Bursa Valiliği, İl 
Genel Meclisi, 
Uludağ Üniversitesi 

KRŞ€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

ile Osmangazi, 
Yıldırım, İnegöl, 
Keleş, Yenişehir, 
İznik ve Mustafa 
Kemalpaşa 
belediyelerinin 
katkılarıyla hayata 
geçiriliyor. Yaklaşık 
6 aylık bir süreci 
kapsayan projenin 
tanıtım toplantısı, 
Merinos Gölpark 
Sosyal 
Tesisleri’nde 
gerçekleştirildi. 
Projeye destek 
veren kurumların 
temsilcileriyle, 
gönüllü öğrenci
lerin katıldığı 
toplantıda Yeşil 
Bursam Derneği 
Başkanı Muharrem 
Karabulut, mimarı 
oldukları proje 
hakkında bilgiler 
vererek, projenin 
Avrupa Birliği 
Bakanlığı Ulusal 
Ajans tarafından 
onaylanıp uygu
landığını söyledi.
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Milliyetçi Hareket Partisi yönetimi Esnaf Sanatkarlar Odası ile Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’ni ziyaret etti. 
Ziyarette konuşan İbrahim Talan, esnafın yolunun sonu olmadığını, büyük sermayenin esnafı ezdiğini söyledi. 

mııılıı, "Baskanveki li nin imi a miiwui’

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığı, Ahilik 
Haftası kapsamında, 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası ve 
Gemlik Esnaf Kefalet 
Kredi Kooperatifi 
yönetimlerini 
ziyaret etti.
Ziyaretler kapsamın
da MHP’lilerin ilk 
durağı Gemlik Esnaf 
ve Sanatkârlar 
Odası oldu.

Ziyaretten mutluluk 
duyduğunu belirten 
Oda Başkanı İbrahim 
Talan, bir çok mesle 
ğin günümüzde kay
bolduğunu ve büyük 
sermayenin kuru
luşları ile esnafın 
baş edemediğini 
söyledi.
Manevi değerlerin de 
kaybolduğunun 
belirten Talan, Esnaf 
için yolun sonunun 
aydınlık olmadığını 
sözlerine ekledi.

Talan, konuşmasına 
şöyle devam etti: 
"Gemlik’te çok sayı
da eksik var.
Bizler geçmiş dö 
nemde ‘Kapalı Pazar 
Yeri’ yapımına talip 
olduk. Bu Pazar yeri 
sayesinde çok sayı
da esnaf çocuğuna 
da burs verecek, 
Gemlik esnafını da 
canlandıracaktık.
Pazaryerinde önceli 
ği Gemlik’te yaşayan 
lara verecektik.
Talebimizi kabul 
etmiş olsalardı, bu 
gün Kapalı Pazaryeri 
faaliyete geçmiş ola
caktı.” dedi.
Gemlik’te düzgün bir 
sanayi sitesi ve 
mezbaha olmadığını 
da belirten Talan, 
son dönemde istim
lâk edilen dükkânlar
dan dolayı da çok 
sayıda esnafın işsiz 
kaldığını da belirtti.

DURDU 
BAŞKANVEKİLİNİN 
SÖZÜNE 
GÜVENİLMEZ 
Ziyarette söz alan 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, yaklaşan 
MHP kurultayından 
söz ederek, MHP’nin 
daha güçlü ve daha 
dinamik bir yapıyla 
yoluna devam ede
ceğini belirtti.
Durdu, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Bizler yerel seçim
lerde Gemlik olarak 
iddialıyız.
Halka karşı sorum
suzca davranan bir 
Belediye yönetimi 
var. Çarşı Camii ve 
Umurbey Camii 
minarelerinin yıkımı 
ile alakalı meclisten 
izin isterken, 
Belediye Binasının 
yıkımı ile alakalı 
meclisten neden izin 
istemiyor?

Gemlik halkı bunun 
hesabını soracaktır. 
Gayrimeşru Belediye 
yönetimini yerel se 
çimlerde yıkacağız. 
Terme suyu ile ilgili 
olarak ise, "Havuz 
yapmak için Bele 
diye Meclisi’nden 
yetki istediler, biz 
MHP olarak havuz 
yerine Termal Tesis 
önerisinde bulun
duk. Kurulan 
komisyon bunu 
inceleyecek.
Refik Yılmaz Başkan 
vekili olduğundan 
bu yana vermiş 
olduğu birçok sözü 
tutmadı. Buna 
defalarca şahit 
olduk. Yılmaz ne 
yazık ki, sözüne 
güvenilmez biridir. 
Gemlik gençleri işsiz 
geziyor, bunlar 
sahiplenilmeli.
Ticaret Odası yapımı 
var burayı Gemlik’ 
ten bir müteahhitin 

yapması bizce de en 
uygunu olacaktır.” 
şeklinde konuştu. 
DURUMDAN 
HEPİMİZ 
SORUMLUYUZ 
MHP’lilerin ziyaret
lerinin ikinci durağı 
ise Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi 
oldu. Kooperatif 
Başkanı Mevlüt Avcı 
ve yönetimi tarafın
dan karşılanırken, 
ahilik ve ahilik teşki
latının Selçuklu 
döneminden bu 
güne izlediği yol 
anlatıldı. Özde esnaf 
dayanışmasına 
önem veren yapının 
bu gün çoğu değer 
gibi kayboldu ğunun 
belirtildiği sohbette, 
Gemlik ile ilgili 
öncelikli konular da 
masaya yatırıldı. 
Mevlüt Avcı, Gemlik’ 
te esnafın mağdur 
edildiğini ve kimse 

nin sesi çıkmadığını 
belirtirken, bu 
durumdan herkesin 
sorumlu olduğunu 
söyledi.
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu ise; ahlaki ve 
manevi değerlerin 
korunmasının önemi 
ni arz belirterek, tü 
keten bir toplum 
olduğumuzu, üreten 
bir toplum olmamız 
gerektiğini hatırlattı. 
Gemlik Belediye 
yönetiminin de çoğu 
esnafı mağdur bırak
tığını sözlerine 
ekleyen Durdu;
"Başkanvekilinin 
konumu gayri 
meşrudur. Meşru, 
helal demektir, 
gayrimeşru ise 
haramdır.
Başkanvekilinin o 
makamda duruşu da 
bizler için haramın 
göstergesidir” 
dedi.

CHP’liler gazilerin gününü ziyaretle kutladı
CHP Gemlik İlçe 
Örgütü, Atatürk Anıtı 
önündeki Gaziler 
Günü programına 
katılarak, Gazilerin 
bu mutlu gününde 
onların yanında 
olduğunu gösterdi. 
Anıt önündeki tören
den sonra CHP 
Yöneticileri, Muharip 
Gaziler Derneğini 
ziyaret ederek gün
lerini kutladı. 
Ziyaretten mutlu 
olan Gaziler ile 
samimi bir ortamda 
ülke sorunları 
konuşuldu.
Muharip Gaziler 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı Çetin

Dizdaroğlu, "Ğazi 
olabilmek için 
yabancı bir bayrağa, 
devlete karşı savaş

mak esastır. 
Bugünlerde gelen 
şehit ve gazi 
haberlerine çok

üzülüyoruz.
Oradaki askerlerimiz 
düşmanını bilmeden 
savaşıyor.

Karşılarında bir dev 
let, bir bayrak yok. 
Bu nedenle kahra
man askerlerimizin 
durumu daha zor, bu 
gencecik evlatları 
mız için üzüntü duyu 
yoruz’’ dedi. 
Daha sonra gazile 
rimiz kalpaklarını 
takarak hep birlikte 
fotoğraf çekildi. 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, kalpağın 
Kurtuluş Savaşı’nın 
ve Cumhuriyetin bir 
simgesi olduğunu ve 
bize Mustafa Kemal 
Atatürk’ü hatırlattığı 
nı söyledi.
Mehmet Sertaslan,

"Ulu önderimizin 
“Savaş Kaçınılmaz 
değilse bir cinayet
tir” savaşların 
olmasını istemi 
yoruz, ancak ne 
yazık ki bütün 
dünyada savaşlar 
devam ediyor.
Böyle olunca da 
Şehitlik ve Gaziliğin 
kaçınılmazdır.” 
dedi.
Sertaslan konuş
masında, Türkiye’de 
devam eden terör 
olaylarında 
düşmanı görmeden, 
bilmeden şehit ve 
gazi olduklarını 
bunun çok acı 
olduğunu söyledi.
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2. Uluslararası 
Bursa Fotoğraf 
Festivali kapsamın
da, "100. yılında 
Balkan Göçü" ser
gisi açıldı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Kent Konseyi ve 
Bursa Fotoğraf 
Sanatı Derneği 
(BUFSAD) iş birliği, 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) ana spon
sorluğunda düzenle
nen 2. Uluslararası 
Bursa Fotoğraf 
Festivali (FotoFest), 
özel sergilere ev 
sahipliği yapmaya 
devam ediyor. 
Türkiye'de bir ilk 
olduğu bildirilen 
"100. Yılında Balkan 
Göçü" 
(Centennial of 
Balkan Immigration) 
sergisi ile Selanik'te 
bir asır önce 
yaşanan göçün izleri 
bugüne taşınıyor. 
Serginin açılışı,

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe ile 
Bursa Kent 
Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih Pala 
tarafından Tayyare 
Kültür Merkezi'nde 
yapıldı. Selanik 
Balkan Savaşları 
Müzesi'nin 
desteğiyle düzenle

nen sergide, 
müzenin arşivinden 
seçilen 41 fotoğraf 
sergileniyor. 
Altepe, açılışın 
ardından sergiyi 
gezdi. Festival 
Yürütme Kurulu 
üyelerinden Ceyhun 
İrgil ile Utku 
Kaynar'dan 
fotoğraflarla ilgili

bilgiler alan Altepe, 
daha sonra 
FotoFest'in Bursa'da 
gerçekleştirilmesi ve 
geleneksel hale 
getirilmesi noktasın
da yoğun emek sarf 
eden Bursa Kent 
Konseyi üyelerine 
çalışmalarından 
dolayı başarı diledi. 
O günkü savaşın 
koşullarına ışık 
tutarken gündelik 
yaşamdan da kesit
lerin sunulduğu 
sergideki 
fotoğraflar, 
müzenin arşivinde 
bulunan binlerce 
fotoğraf arasından 
seçilerek, 
Yunanistan'da 
basıldı ve 
Türkiye'ye gönderil
di. 1912-1918 yılları 
arasındaki altı yıllık 
döneme ait olan 
fotoğrafların cam 
negatif olmaları da 
sergiye ayrı bir 
anlam ve değer 
katıyor.

ELEMAN
EN AZ LİSE MEZUNU 
35 YAŞINI AŞMAMIŞ 

ERKEK ADAYLAR İÇİN 
ASKERLİK YAPMIŞ 

KURYELER 
A2 EHLİYETLİ 

MOTOKURYELER 
EN AZ ORTAOKUL MEZUNU 

35 YAŞINI AŞMAMIŞ 
ERKEK ADAYLAR İÇİN 

ASKERLİK YAPMIŞ 
SRC 4 BELGELİ VEYA 

BAŞVURU YAPABİLECEK 
SÜRÜCÜLER ARANIYOR

MNG KARGO A.Ş. 
İSTİKLAL CAD. FIRIN SOK. 

NO: 7/1 GEMLİK 
TEL: 512 30 22/21

TFM A A “SUYUNU BO?A 1 EmH |j HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama”
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın |

tMııılısııhtltiıfcılılıliiMtılmiIİi
TÜGEV Geriatri 
Sağlık Yatırımları 
AŞ, FinlandiyalI 
yatırımcılarla 
birlikte 65 yaş 
üstüne hitap edecek 
şekilde 2. Bahar 
Yaşam Kenti kurmak 
için Bursa 
Valiliği'nden bin 200

dönümlük arazi 
istedi.
TÜGEV Geriatri 
Sağlık Yatırımları AŞ 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender 
Gelen, FinlandiyalI 
yatırımcılarla birlikte 
Vali Şahabettin 
Harput'u makamında

SATILIK VİLLA
MANASTIR HAS 
VİLLALARINDA 

140 M2 DENİZ MANZARALI, 
MÜSTAKİL, BAHÇELİ, 

KULLANIMA HAZIR, UYGUN 
FİYATLA SAHİBİNDEN 

SATILIK VİLLA 189.000 TL

Müracaat Tel: 
0542 312 74 72

ziyaret etti. 
Heykel Valilik 
makamında gerçek
leşen ziyarette 
Finans Direktörü 
Serkan Kaptan da 
hazır bulundu. 
TÜGEV Geriatri 
Sağlık Yatırımları AŞ 
Yönetim Kurulu

Başkanı Ender 
Gelen, FinlandiyalI 
yatırımcılarla 
birlikte Bursa'da 65 
yaş üstüne hitap 
edecek şekilde "2. 
Bahar Yaşam Kenti' 
kurulması amacıyla 
Valilikten destek 
istedi.

KAŞCDt BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

SftTIUK
MANASTIR 

TAYTÜYDÜ’DE 
5 KAT İMARLI 

1297 M2 İNŞAATA 
HAZIR ARSA SAHİBİNDEN

SATILIKTIR
Müracaat Tel: 

0 532 283 59 19

SAHİBİNDEN SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezî kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyerli, 

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

satılık daire

0 538 322 70 73
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Başbakan Erdo 
ğan'dan aylardır 
randevu bekleyen 
işçi ve işverenler 
nihayet randevu 
almayı başardı. 
Erdoğan,saat 
11.30'da Resmi 
Konut'ta işçi ceph
esinden Türk-İş ve 
Hak-İş; işveren 
cephesinde ise TİSK 
ve TOBB Başkan 
larını kabul edecek. 
DİSK ise bu görüş 
mede yer almaya
cak. Başbakan Erdo 
ğan'dan aylardır 
randevu bekleyen 
işçi ve işverenler 
nihayet randevu 
almayı başardı. 
Erdoğan, saat 
11.30'da Resmi 
Konut'ta işçi cep 
hesinden Türk-İş ve 
Hak-İş; işveren cep 
hesinde ise TİSK ve 
TOBB Başkanlarını 
kabul edecek. Çalış
ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik'in de 
katılacağı toplantıda 
DİSK yer almaya
cak. 9 aydif zam 
bekleyen ancak 
toplu sözleşme 
yetkisi alamadığı 
için toplu sözleşme 
masasına otura- 
mayan sendikalar, 
çözüm için Başba 
kan Erdoğan'dan 
yardım istemişlerdi. 
Toplu İş İlişkileri 
Yasası'nın Meclis 
kapanmadan önce 
çıkmaması, 550 bin 
işçinin 2012 yılı 
zamlarını alama
masına neden olur 
ken, yıl sonuna 
kadar toplu sözleş 
me süresi dolacak 
işçi sayısı 600 bine

ulaşacaktı. Ancak 
Erdoğan, işçi ve iş 
verenleri 'aranızda 
anlaşmadan bana 
gelmeyin* dediği 
için bu randevuyu 
uzun süredir bek
letiyordu.
Başta otomotiv, 
beyaz eşya, demir 
çelik sektörlerinde 
olmak üzere yüz 
binlerce işçi zam 
umuduyla bekliyor. 
2012 yılı sonuna 
kadar kamu ve özel 
sektörde toplam 600 
bin işçinin toplu 
sözleşme imzala
ması gerekiyor.
Ancak Toplu İş İlişk
ileri Kanun Tasarısı, 
genel kurul gün
demine gelmeden 
Meclis kapanınca iş 
hayatında tam bir 
kaos ortaya çıktı. 
2009 yılından beri 
gerçek sendikalı işçi 
istatistikleri yayın
lanmadığından 
sözleşme süresi 
dolan sendikalar 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığından toplu 
sözleşme yetkisi 
alamıyor.
Dolayısıyla da işv
erenlerle yeniden 
masaya oturamıyor.

İstatistiklerin yayın
lanmaması bu yıl 
kamuda 200 bin, 
özel sektörde 400 
bin olmak üzere 
yaklaşık 600 bin 
işçinin zam alama
ması anlamına 
geliyor.

3 MİLYON DEĞİL 
900 BİN SENDİKALI 
Sendikaların toplu 
sözleşme imzalaya
bilmesi için yeni 
istatistiklerin yayın
lanması gerekiyor. 
Bakanlık, gerçek 
istatistikleri açık
larsa Türkiye’de 
sendikalı işçi 
sayısının 
3 milyon 230 bin 
değil; 930 bin 
olduğu ortaya 
çıkacak.
Sendikaların 
toplu sözleşme 
yetkisini kaybet
memeleri içinse, 
işkolu barajını 
yüzde 10’dan yüzde 
1’e inmesi gereki 
yor. Bu oranın 
indirilmesini 
öngören Toplu İş 
İlişkileri Kanun 
Tasarısı, TBMM 
Genel Kurul gün
demine gelmeden 
Meclis kapandı.

Yeni anayasaya 
göre, vatandaş, 
kamu görevlilerinin 
yaptığı işlem sonu
cu zarara uğrarsa 
dava açacak. 
Tazminatı devlet 
ödeyecek sonra bu 
para memurun 
maaşından kesile
cek.
TBMM Anayasa 
Uzlaşma 
Komisyonu 
bünyesinde oluştu
rulan yazım komisy
onları, dün ’’temel 
hak ve hürriyetlerin 
korunması”, ’’toplu 
sözleşme ve grev 
hakkı” ile ’’çalışma, 
sosyal güvenlik ve 
adil ücret hakkı” 
başlıklı maddelerin 
müzakeresine 
devam etti.
1 Nolu Yazım 
Komisyonu, 
Anayasa ile tanın
mış hak ve hürriyet
lerin ihlal edile
meyeceğini 
düzenleyen 
maddede kamu 
görevlileriyle ilgili 
önemli bir düzen
leme yaptı. Mevcut 
Anayasa’da 
“Kişinin, resmi 
görevliler tarafından 
vâki haksız işlemler 
sonucu uğradığı 
zarar da,kanuna 
göre, Devletçe 
tazmin edilir.
Devletin sorumlu

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

olan ilgili görevliye 
rücu hakkı saklıdır” 
ifadesini yetersiz 
bulan Komisyon, 
rücu sisteminin 
(tazminatın memur
dan tahsil edilmesi) 
işlemediği gerekçe
siyle değişiklik 
yaptı.
Tahsil zorunlu 
Memurların ardı 
ardına davalarla 
karşılaşması ihtima
lini gözönüne alan 
Komisyon, 
davaların doğrudan 
kamu görevlisi yer
ine devlete karşı 
açılması uygula
masının sürmesi 
kararını verdi.
Mağdur olduğunu 
öne süren vatan
daşın açtığı davada, 
mahkemenin tazmi
nata hükmetmesi 
halinde tazminatın 
devletçe ödenmesi 

hükmü korundu. 
Ancak tazminatın 
sorumlu kamu 
görevlisinden tahsil 
edilmesi isteğe 
bağlı olmaktan 
çıkarılıp zorunlu 
hale getirildi. 
Maddeye, 
“Tazminatı devlet 
öder ve sorumlu 
kamu görevlilerine 
derhal rücu eder” 
hükmünü konuldu. 
Sorumlu 
memurdan tazmi
natın tahsil edilip 
edilmediği 
konusunda ise 
Sayıştay’ın denetim 
yapması görüşü 
benimsendi. 
Sayıştay denetimi 
için Sayıştay Kanu 
nu veya Anaya 
sa’nın Sayıştay’ı 
düzenleyen madde
sine ekleme yapıl
ması kararı alındı.

G 
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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.Savct Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

ULAŞIM
Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzar Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER

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

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

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

OTORUS

K 
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E 
H 
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R 
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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 , io
MAR-PET si3 3O 33
Tuncay Otogaz 513 1« 45
Beyza Petrol 513 01 03

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

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4378 

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)

IIHİISİHMİİ
VENÜS SİNEMASI 

DABBE;BIR CİN 
VAKASI: 11:30- 

14:00-16:30-20:30... 
KARA ŞÖVALYE
YÜKSELİYOR: 

11:30-14:15-16:30- 
20:30...

REZERVASYON 513 33 21 
CIUŞAVM TUTKU 

SUPERTURK: 
13.30-15.30-17.30 

19.30-21.30
SEN KİMSİN: 12.00- 

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

Rez. Tel: 51415 00

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Karateciler Buısa'Ja Buluşacak
Bu yıl 7'ncisi düzen
lenen İller arası 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı 
Karate Yaz 
Şampiyonası 23 
Eylül 2012 Pazar 
günü Belediyespor 
Salonu'nda 12 ilden 
800 sporcunun 
katılımı ile gerçek
leşecek.
Şampiyonanın açılış 
seremonisi ise saat 
15.00'de yapılacak. 
Yine Bursa 
Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü tarafından 
organize edilen 
Başkanlık Kupası 
Bayan Basketbol 
Hazırlık Turnuvası 
21 - 22 Eylül arihleri 
arasında yapılacak. 
Büyükşehir 
Belediye Spor 
Salonu'nda yapıla
cak turnuvaya

ve maç programı 
şöyle:
21.09.2012 -12.00 
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor - 
Çanakkale Biga 
Spor

Bursa Büyükşehir 
Belediyespor- 
Yalova VİP 
21.09.2012-20.00 
Kemalpaşa Çeltikçi 
- Çanakkale Biga 
Spor

Bursa Büyükşehir 
Belediyespor - 
Kemalpaşa Çeltikçi 
22.09.2012-15.00 
Yalova VİP - 
Çanakkale Biga 
Spor

KPSS hafta sonu 
yapılacak

Ortaöğretim ve ön 
lisans düzeyinde 
yapılan Kamu 
Personel Seçme 
Sınavı (KPSS), 
hafta sonu gerçek
leştirilecek 
Ölçme Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezi'nce 
(ÖSYM), 159 il ve 
ilçe merkezinde ve 
Lefkoşa'da, 22 
Eylül Cumartesi 
günü ön lisans ve 
23 Eylül Pazar günü 
ortaöğretim 
düzeyinde olmak 
üzere iki oturumda 
yapılacak. 
Sınavlar saat 
09.30'da başlaya
cak. Adaylara Genel 
Yetenek ve Genel 
Kültür testlerinden 
toplam 120 soru 
için 120 dakika süre 
verilecek. 
Beklenenin

üzerinde başvuru 
yapılması nedeniyle 
iki ayrı günde yapıl
masına karar ver
ilen sınava, ön 
lisans düzeyinde 
743 bin 570, 
ortaöğretim 
düzeyinde ise 2 
milyon 45 bin 962 
aday olmak üzere 
toplam 2 milyon 
789 bin 532 aday 
girecek.
Adaylar, sınava 
giriş belgelerini, TC 
kimlik numarası ve 
şifreleriyle 
ÖSYM'nin 
"http://ais.osym.go 
v.tr" internet 
adresinden 
edinebilecek.
Belgenin üzerinde 
adayın sınava gire
ceği merkez, bina, 
salon bilgileriyle 
adayın fotoğrafı yer 
alacak.

ELEMAN
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

KAYNAKTAN VE MEKANİKTEN ANLAYAN 
EN AZ 2 YIL TECRÜBELİ 

GEMLİKTE İKAMET EDEN 
BAKIM ELEMANI ARANIYOR.

BAŞVURULAR ŞAHSEN 
İŞ YERİMİZE YAPILACAKTIR.

EFENDİOGLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek, 

Orhangazi-BURSA 
TEL: 0-224-586 00 05/06/08/00/10 

FAX: 0-224-586 00 07

Burger Kintfie ılcğum günü

Gemlik AVM’de 
geçtiğimiz yıl 
hizmete açılan 
Burger King’te bun
dan sonra doğum 
günleri düzen
leneceği açıklandı. 
AVM de bulunan 
Wenice Çocuk 
Giyim İşletmecisi 
Tarık Altıntaş, oğlu 
Çan’ın doğum 
gününü geçtiğimiiz 
günlerde Burger 
King te kutlayarak 
bir ilki başlattı. 
Altıntaş, çocuk

larının doğum 
günün yaklaşması 
üzerine nerede kut
lama yapayım diye 
düşünürken, Burger 
King yöneticileriyle 
yaptığı görüşmeden 
sonra oğlu Çan’ın 
doğum gününü 
yakın dostlarıyla 
kutladılar.

PASTA
BURGER 
KİNGDEN 
ÜCRETSİZ 
Doğum günlerine

kapılarını açan 
Gemlik Burger 
King isteklilerin bir 
hafta önceden ran
devu almaları 
halinde doğum 
günlerini kutlaya- 
bileceklerini 
söylediler.
Burger King’te, 
doğum günü kut
layanlardan pasta 
ücreti almayacak. 
Palyanço istenmesi 
durumunda palyan 
ço için ücret 
istenecek.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://ais.osym.go
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


ÖZEL

2002 Aykent ile hedeflerimze^aoğru"c
Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır 

ve çözer, planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, 
evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç odaklıdır, paylaşımadır. Her zaman ve her konuda 

özveri ile çalışır, vefakardır, dostlarını asla unutmaz, 
sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, karadı ve tutarlıdır, 

kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır. 
Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, engel 

tanımaz, "BAŞARACAĞIM" der ve başarır.

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz
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Gemlik Orhangazi yolu z.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: o 224 513 SO 84 Gemlik 
www.aykentilkogretim.klZ.tr
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Polislen kaçarken altın 
Holü poşeti yola saçtılar 
Bursa'da girdikleri evden ziynet 
eşyası çalan hırsızlar suçüstü 
yakalandı. Polisten kaçarken 
içinde altın ve değerli eşya bulu
nan poşetleri yola saçan zanlılar, 
mahkemece serbest bırakıldı. 3’de

Veliler eski okullarını istiyor
Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu’nun 
4+4+4 sistemi nede 
niyle ilkokul olarak 
ayrılması üzerine, 
çocukları Şehit Etem 
Yaşar Ortaokuluna 
gönderilen veliler, dün 
adeta isyan ettiler. 
Ayşe Ziver Karataş 
llkokulu’nda boş 
sınıfların bulunmasına 
karşın, çocuklarının 
Şehit Etem Ortaoku 
lu’na öğrenim görmeye 
zorlandığını söyleyen 
veliler, gazetemize 
şunları söylediler: 
“Yeni eğitim sistemi ile

bir tek bizim çocuk
larımızın öğrenim gör 
düğü okulda ilkokul 
orta okul ayrımı yapıl 
dı. Çocuklarımız okul 
ların açıldığı ilk hafta 
evlerine öğle yemeği 
ne gelemediği gibi, bu 
okuldaki diğer öğren

ciler tarafından aşağı
landılar ve horlandılar. 
Burada bulundukları 
sürece bu ayrımcılığın 
devam edeceğinden 
korkuyoruz. Çocuk
larımız ortaokulu 
bitiresiye kadar Ayşe 
Ziver Karataş llkoku

lu’nda öğrenim 
görmesini istiyoruz.” 
Toplu olarak Hükümet 
Konağı’na giden veli 
ler, Kaymakam Işık ile 
görüşmek istediler. 
Ancak Kaymakam ile 
görüşemeyince bu kez 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile görüşerek 
çocuklarının Ayşe 
Ziver Karataş llkoku
lu’nda eğitimlerini 
sürdürmesini istediler. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ercümen tep
kili velileri yatıştırmaya 
çalıştı.

Balyoz davasınıla 
üalyoz gibi kararlar çıktı

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi ‘Bal yoz’ 
darbe planı davasının kararını açıkladı. Mah 
keme heyeti, eski 1. Ordu Komutanı Emekli 
Orgeneral Çetin Doğan, Emekli Orgeneral 
Halil İbrahim Fırtına, Emekli Oramiral Özden 
Örnek’e ‘Darbeye eksik teşebbüsten’ 20 yıl 
hapis cezası verdiler. Haberi sayfa 4’de

Gine Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Balyoz’da son karar...
Dün, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde 

görülmekte olan Türkiye’nin yakından 
İzlediği BALYOZ davasının karar günüydü.

Mahkeme karan bir gün ertelemiş, dün ise 
öğleden sonra açıklamıştı.

Balyoz davasının özü; AKP iktidara geldik
ten sonra, 1. Ordu Kumandanı Orgeneral 
Çetin Doğan’ın düzenlediği seminerler de, 
mevcut hükümeti görevinden uzaklaştırmak 
için bir eylem planı görüşülmüştü.

Bu seminerden tam 6 yıl sonra bazı CD’ ler 
meçhul ellerce basına sızdınlmıştı.

Böylece ordunun bir bölümünün tasfiyesi 
içini düğmeye basıldı. Devamı sayfa 4’de

MIİIIIMIIIIIMIİİIIIIIİIİİIİIMHI
Gemlik Adliye 
Personeli, 
Tunceli'nin Ovacık 
ilçesi Baş 
savcısının öldürül 
meşine tepki 
gösterdi. 
Cumhuriyet Başsav 
cısı Zekeriya 
Bayazıt'ın yanı sıra 
Adliye’de görev 
yapan savcı ve 
hakimler ile bütün 
adliye personelinin 
yanı sıra avukat
ların da tam kadro 
katıldığı basın açık
laması, Gemlik 
Adliye binası 
önünde yapıldı. 
Başsavcı Zekeriya 
Bayazıt konuş
masında şunları

söyledi: "19 Eylül 
günü Ovacık Cum 
huriyet 
Başsavcımız Murat 
Uzun'un terör 
örgütü PKK tarafın
dan evine girerken 
saldırıya uğraması 
ve bu saldırı sonu
cu şehit olmasın
dan dolayı acımız

tarif edilemeyecek 
kadar büyüktür. 
Elinde kalemi, göğ 
sünde vicdanından 
başka Türk milleti 
adına Türkiye'nin 
her yerinde din, dil, 
ırk ayrımı yap
madan hizmet ver
meye çalışan 
meslektaşımıza

yapılan bu saldırıyı 
Gemlik'te adalet 
hizmetlerini gerçek
leştirmeye çalışan
lar adına nefretle 
kınıyor, şehidimize 
Allah'tan rahmet, 
kederli ailesine ve 
yargı camiamıza 
sabır ve başsağlığı 
diliyorum"

http://www.aykentilkogretim.klZ.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bu yıl da yoksulları unutmadı

Bin ton kömür dağılılacak MMMl

Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
geleneksel hale 
getirdiği muhtaç 
vatandaşlara katı 
yakıt dağıtma çalış
malarına başladı. 
Bu yıl her aileye 
birer ton 
dağıtılacak olan 
kömürlerin bir 
bölümü ilçemize 
geldi.
Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma 
Vakfı’ndan öğre
nildiğine göre, bu yıl

Balıkhanenin buzu Gemlik'ten
Gemlik Bağ-Kur 
Sanayi Sitesi’nde 
imal edilen buzlar, 
Bursa Balıkhali 
esnafı ve balıkçıların 
buz ihtiyacını 
karşılıyor.
Denize çıkan balıkçı 
teknelerinde 
yakalanan balıklar 
limanlara çıkmadan 
önce kasaların üzeri 
Gemlik’te yapılan 
buzlar ile kapatılıyor. 
Yakalanmalarından 
tüketiciye ulaşın
caya kadar geçen 
zamanda bozulma
ması için buzlarla 
kaplanan balıklar, 
satışa hazır hale 
getiriliyor.
Gemlik Bağkur 
Sanayi Sitesi’nde 
bulunan Hasel Su 
Üürünleri Şirketi 
tarafından 20 şer 
kiloluk poşetlerde 
imal edilen buzlar, 
ihtiyaç sahiplerine

bin aileye birer ton 
kömür dağıtılacağı 
ilk olarak 100 tonluk 
birinci parti 
kömürün ilçemize

geldiği belirtildi. 
Sosyal Yaşam 
Merkezi karşısındaki 
boş arsada 
depolanan kömürler

satılırken, imalatha
nenin buzhane 
bölümünde günde 2 
bin kasa balık şok- 
landığı bildirildi. 
İmalathanede 50 bin 

kasa balık şokla 
nabileceğini belirten 
ilgililer, şoklanmış 
balıkların 6 ay sak
layabileceklerini 
ancak balık

görevlilerin 
gözetiminde ilgili 
muhtaç ailelere 
dağıtılıyor.
Dağıtım işini 
yüklenen firma 
kömürleri yoksul 
ailelerin evlerine 
kadar teslim ediyor.

DEVAMI 
GELECEK 
İlgililer, periyodik 
olarak kömürlerin 
kış bastırmadan 
getirilerek, belir
lenen muhtaç 
ailelere dağıtıla
cağını söylediler.

azaldıkça piyasanın 
ihtiyacı nedeniyle en 
fazla 3 ay süre ile 
depolarda şoklu 
balıkların kala
bildiğini söylediler.

Balık yasaklarının 
31 Ağustos 2012 
tarihinde sona 
ermesinden sonra, 
denize açılması 
beklenen ancak 25 
metre derinlikte 
avlanma kararı 
gereği bir gün 
boykot yapan 
balıkçılar, boykot
tan vazgeçince 
denizden kasalar 
dolusu balıkla dön
meye başladılar. 
Balıkçıların son 
günlerde hamsi ve 
palamut akınları 
nedeniyle yüzleri 
gülerken, tüketiciler 
ise balığa doymaya 
başladılar.
İlçemize bol miktar

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

da gelen palamut 
balığı tezgahları 
süslerken, ilçenin 
dört bir köşesinde 
satılan palamut 
balıklarının 
küçük boylarının 
tanesi 5 liradan, 
büyük boylar ile 
7,5-10 liradan alıcı 
buluyor. 
Seyyar balık 
satıcıları halkın bil
hassa palamut 
balığına büyük ilgi 
gösterdiğini 
belirterek, “İnşallah, 
önümüzdeki gün
lerde de bol 
çinekop yakalanır. 
Hem halk hem 
bizler bundan yarar
lanırız” dediler.
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MiaMlHİllllllIltflIliiallI İhsanca
Bursa'd a girdikleri 
evden ziynet eşyası 
çalan hırsızlar 
suçüstü yakalandı. 
Polisten kaçarken 
içinde altın ve 
değerli eşya bulu
nan poşetleri yola 
saçan zanlılar, 
mahkemece serbest 
bırakıldı.
Merkez Yıldırım ilçe
si Esenevler 
Mahallesi'nde bir 
eve giren hırsızlık 
zanlıları, polisin 
kendilerini 
gördüğünü fark 
edince 16 EU 106 
plakalı otomobille 
kaçmaya başladı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, yaşanan 
kovalamanın ardın
dan zanlılardan T.K. 
ile M.S.'yi yakaladı. 
Zanlıların aracında

Bursa'da girdiği 
evin komodininde 
bulunan 10 TL 
değerinde ziynet 
eşyalarını çalan 
hırsız kayıplara 
karıştı.
Olay, merkez Nilüfer 
ilçesi Konak

--------------------------------------- V-----------M--- İl----------------------------

lllllllİillltfMîilIlSlllllIlMlMlilllll
Bursa'da "gasp ve 
yaralama" suçundan 
8 ay cezaevinde 
yatan şahıs, kendisi
ni ihbar ettiğini 
düşündüğü kişinin 
oğluyla arasında 
çıkan kavgada hay
atını kaybetti. Olayın 
ardından gözaltına 
alınan ve adliyeye 
sevk edilen zanlı 
tutuklandı.
Bursa'da 1.5 yıl 
önce "gasp ve 
yaralama" suçundan 
tutuklanan Murat 
Işıkhoğlu (31), ken
disini ihbar ettiğini 
düşündüğü şahsın 
oğlu S.A.'yla (21) 
gece saatlerinde 
merkez Yıldırım ilçe
si Mimar Sinan

yapılan aramada 
bayan kol saati, 
kolye, bileklik ele 
geçirildi.
Polis kovalama 
esnasında bir 
poşetin araçtan 
atıldığını fark etti. 
Zanlıları yakaladık
tan sonra hırsızların

Mahallesi'nde mey
dana geldi. Müşteki 
Z.Ş. biriktirdiği 
ziynet eşyalarını 
yatak odasındaki 
komodine sakladı. 
Müştekinin evde 
olmadığını fırsat 
bilen kimliği belirsiz

Mahallesi Mimar 
Sinan Spor Salonu 
önünde buluştu. 
İddiaya göre ceza
evinde yattığı 8 ayın 
hesabını sorduğu 
S.A.'ya, "Beni baban 
yakalattı" diyen 
Işıkhoğlu, cebinde 
getirdiği orağı çek
erek şahsı ölümle 
tehdit etti. Bunun 

kaçış güzergahını 
kontrol eden polis, 
poşet içinde çocuk 
bilekliği, tespih, 
yüzük ve bilezik ele 
geçirdi.
Emniyete getirilen 
T.K., daha önce 
girdikleri bir evden 
dizüstü bilgisayar 

bir kişi evin 
penceresinden 
girerek komodinde 
bulunan ziynet 
eşyalarını alarak 
kayıplara karıştı. 
Eve geldiğinde 
yatak odasını 
dağınık halde bulan 

üzerine S.A. 
cebindeki silahı çek
erek Işıkhoğlu'na 
doğrulttu. Silahı 
gören Işıkhoğlu ve 
arkadaşları kaçmaya 
başladı. S.A., 3 el 
ateş ederek Işıkhoğ 
lu’nu sırtından yara 
ladı. Yere yığılan 
Işıkhoğlu ağır yarala 
nırken, S.A. ise özel 

çaldıklarını ve bunu 
bir iş yerinde sak
ladıklarını itiraf etti. 
Yakalanan şüphelil
er "evden hırsızlık 
ve hırsızlığa teşeb
büs" suçlarından 
mahkemeye sevk 
edildi. Ancak zan
lıların ikisi de 
serbest bırakıldı. 
Diğer yandan Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube 
Müdürlüğünün 
"evden hırsızlık” 
suçlarıyla ilgili 
yürüttüğü çalışmada 
2 kişi yakalandı. 
Zanlıların çaldığı tek 
taş yüzük ve kapı 
anahtarı müştekiye 
teslim edildi. 
Mahkemeye 
çıkarılan şüpheliler
den Ü.B. serbest 
bırakılırken, eşi G.B. 
denetimli serbestlik 
cezası aldı

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

Z.Ş. komodindeki 
ziynet eşyalarının 
çalındığını görünce 
polisi aradı.
Evde parmak izi 
çalışması yapan 
güvenlik görevlileri 
hırsızın yakalanması 
için çalışma başlattı.

Karşılıksız çekte artış yüzde 117
Bir kadın avukatın, hakkında haciz işle

mi yapılan bir borçlu tarafından taban
cayla vurulmasının ardından “Toplumsal 
iflas” başlığı altında kaleme aldığımız 
yazı üzerine, Milli Savunma ve Milli 
Eğitim eski bakanlarından CHP Bursa 
Milletvekili Turhan Tayan aradı. Hem son 
yıllarda açılan icra dosyaları, hem 
karşılıksız çeklerle bazı veriler iletti.

Veriler, TBMM’de Tayan’ın soru 
önergelerine verilen yanıtlardan çıkmış..

Çek Yasası’ndaki değişiklikten sonra 
karşılıksız çeklerde artış olup olmadığını 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati 
Yazıcı’ya sormuş.

Artış oranı, “Karşılıksız çekte hapis ce 
zası kalkınca olacağı buydu” dedirtiyor. 
Oran yüzde 117.. Mahkemeler tarafından 
yasaklama kararı alınan çek sayısındaki 
artışın da ciddiyetine dikkat çekiyor 
Tayan..
“Ekonomik suça ekonomik ceza anlayışı 

ile Çek Yasası’nda bu yıl yapılan değişik
lik ile karşılıksız çek suçü işleyenler 
tahliye edilmiştir ancak piyasada çekle 
alışveriş artarken, çeklerin karşılıksız çık
ması ticareti olumsuz etkilemektedir. 
Çekin borçlusu ile alacaklısı dışında çek 
karnesi veren bankaların tamamen devre 
dışı kalması, çek ile ilgili sorunların 
çözümü ve ticaretin güvenli gelişimine 
engel olmaktadır. Çek konusu tüm 
taraflara sorumluluk getirecek şekilde ele 
alınmalıdır.”

bir otomobile bine 
rek olay yerinden 
ayrıldı. Ambulansla 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Işıkhoğlu 
yapılan tüm müda
halelere rağmen kur- 
tarılamazken, görgü 
tanıklarının 
ifadelerinden yola 
çıkan polis ekipleri 
S.A.'yı gözaltına 
aldı. İfadesinde, "1.5 
yıl önceki küfür
leşme meselesi 
yüzünden aramızda 
kavga çıktı" diyen 
zanh adliyeye sevk 
edildi. Şahıs, 
çıkarıldığı mahkeme 
tarafından tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesl.com

Ticaret yapanlar korku içinde
Bursa Kapahçarşı’da, sanayi sitelerinde 

esnaf ve kobi ölçeğinde olan 
arkadaşlarımız var. Zaman zaman uğrayıp 
bir çay içimi sürede nabızlarını yokluy- 
oruz. Ticarette var olan risk oranının, Çek 
Yasası’ndaki değişiklikle ikiye kat
landığını söylüyorlar. “Sağlamlığından 
endişe ettiğin müşteriden çek alma” di 
yorsun, yanıtları hazır:
“Sen almazsa öbürü alıyor. Rekabet var! 

Çarkı döndürmek için artan riski de göze 
alıp mal vermek zorundasın. Mümkün 
olduğunca ince eleyip sık dokusak da 
dönenler oluyor.”

17 milyon hanede
12 milyon borçlu
Yine Tayan’ın soru önergesine Adalet 

Bakanı Sadullah Ergin’in verdiği yanıt 
gösteriyor ki, ülke insanı gırtlağına kadar 
borç içinde..
Adalet Bakanlığı verilerine göre 2007’de 

11, 2008’de 13 ve 2009’da ise 17 milyon 
olan icra takip dosyalarına son iki yılda 
yaklaşık 12 milyon dosya daha eklenmiş..

Türkiye’de var olan 17 milyon haneden 
12 milyon hanenin borçlu ve icralık 
olduğunu vurguluyor Turhan Tayan ve 
şöyle diyor:
“Son yıllarda uygulanan yanlış 

ekonomik politikalar gelir dağılımında 
büyük adaletsizlik yaratmış, vatandaş 
aşırı ölçüde borçlanmış ve borçlarını 
ödeyemez hale getirilmiştir. Bu AKP ikti
darının yarattığı bir tablodur. Yazılı soru 
önergemizi yanıtlayan Adalet Bakanı 
Ergin, bu rakamların sosyoekonomik 
yorumunu yapmaktan kaçınmıştır.”

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesl.com
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Güne Bakış i» Mi it Ş Maı cıiiı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Balyozda son karar...
Özel Mahkemeler kurularak başla 

tılan Balyoz davası büyük sansasyonla 
başladı.

Hükümeti destekleyen yandaş basın, 
günlerce savcılığın bile incelemediği 
CD’leri manşetlere taşıdılar.

Suç delili olarak en büyük delil bulu
nan seminer CD’leri ve eski Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden 
Örnek’in günlükleri ve Deniz 
Kuvvetlerinde bulunan bazı belgelerdi.

Bu dava sırasında generaller muaz- 
zaftılar.

Zamanla davadaki sanık sayısı 365 
kişe yükseldi. 250’si tutuklu olarak 
yargılandılar.

100’ün üzerinde duruşmanın ya 
pıldığı Balyoz davasında hukuk ihlalleri 
yaşandı.

Savunma hakkı engellendi, tanık din
leme, delillerin ve bilirkişiye itirazlar 
mahkemece dikkate alınmadı.

365 sanıklı bir dava 3 kişilik 
mahkeme tarafından karara bağlandı.

Tartışmalı bir hukuk davası karara 
bağlandı.

Bu davalar başlamadan önce 
Türkiye’de birçok şey değişiyordu.

Hukuk sistemi AKP hükümetinin 
istemine göre, uluslararası normlara 
göre değil. Bir iktidarın isteğine göre 
değiştirildi.

Önce Yüksek Hakimler Kurulu, sonra 
Anayasa Mahkemesi ve ardından 
Yargıtay ve Danıştay yasalar değiştin 
lerek siyasallaştırıldı.

Yargı adeta AKP’nin denetimine girdi.
Türkiye’nin tüm ulusalcı (milletçi) 

kurumlarının tasfiyesi işlemi başla 
tılmıştı.

Ordunun üst düzey komutanlarının 
neredeyse tamamı 28 Şubat e muhtırası 
veya diğer konular bahane edilerek 
değişik adlarda anılan davalar açılarak 
tutuklandılar. AKP iktidarında Erdoğan 
ile birlikte çalışan Genel Kurmay 
Başkanı bile savcılarca çete ve terör 
örgütü kurmakla suçlanarak tutuklatıldı.

Her birinin yaşı 60’ın üzerinde olan 
bu yüksek rütbeli komutanlar zindanlar
da çürütülerek, bir döneme son verili 
yor.

Bunu da yargı eliyle yapıyorlar.
27 Mayıs’ın, 12 Mart’ın ve 12 Eylül’ 

ün yargısı gibi şimdi de Tayyip 
Erdoğan’ın yargı ile karşı karşıyayız.

Kamu, bu kararı çok konuşacak.
Kamu vicdanının kabul etmediği 

hukuki kararları geçerliliğini sürdüre
mez.

İstanbul 10. Ağır 
ceza mahkemesi 
‘Balyoz’ darbe planı 
davasının kararını 
açıkladı.
Mahkeme heyeti, 
eski 1. Ordu 
Komutanı Emekli 
Orgeneral Çetin 
Doğan, Emekli 
Orgeneral Halil 
İbrahim Fırtına, 
Emekli Oramiral 
Özden örnek’e 
‘Darbeye eksik 
teşebbüsten’ 20 yıl 
hapis cezası 
verdiler.
Mahkeme, bu üç 
sanığa önce ağır
laştırılmış müebbet 
hapis cezası verdi. 
‘EKsik teşebbüsten’ 
dolayı ise bu cezayı 
20 yıla indirirken, 
kararın 
gerekçesinde 
‘Türkiye 
Cumhuriyeti icra 
vekili heyetini 
cebren ıskat ve veya 
vazife görmekten 
cebren men etmeye 
teşebbüs olarak 
açıkladı.
10. Ağır Ceza 
Mahkemesi, karar 
Mahkemesinde 
ayrıca 250 tutuklu 
sanığın tutukluluk 
hallerinin devamına, 
ceza alan 80 tutuklu 
sanık içinde yakala
ma emri çıkardı, 
öte yandan, 34 
tutuksuz sanık berat 
etti.

18 YIL CEZA 
ALANLAR 
Savunma avukat
larının katılmadığı 
davada, mahkeme 
ayrıca Emekli 
Orgeneral Engin 
Saygun, Orgeneral 
Bilgin Balanlı, 
Emekli Korgeneral 
MHP Milletvekili 
Engin Alan, eski 
MGK Genel sekreteri 
Şükrü Sarıışık, 
Deniz Kuvvetleri 
Kurmay başkanı 
Deniz Kora, Emekli 
Koramiral Kadir 
sağdıç, Koramiral 
Abdullah Can 
Erenoğlu, Tuğamiral

KIYIP Gemlik Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım (E) sınıfı 
sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

ABUBEKİR ÜLKER

Fatih Ilgar, Emekli dedildi. Avukatların gerekçeyi gördükten
Albay Cemal 
Temizöz, Emekli 
Tuggenerel Süha 
Tanyeli, Emekli 
Korgeneral Nejat 
Berk, Mustafa 
Korkut, Metin Yavuz 
Yalçın, Engin 
Baykal, Koramiral 
Mehmet 
Otuzbiroğlu, ALİ 
Semih Çetin, Ergun 
Balaban, Emekli 
Koramiral Ahmet 
Feyyaz Öğütçü ve 
Korgeneral Yurdaer 
Olcan’a 18 yıl hapis 
cezası verdi.

DURSUN ÇlÇEK’E 
16 YIL
Islak imza bel
gesinin sahibi 
Emekli Albay 
Dursun Çiçek ile 
hipnozla ifade 
davasında 
yargılanan Emekli 
Hakim Albay Zeki 
Üçok ve Faruk 
Ağayarman hakkın
da ise mahkeme 16 
yıl hapis cezası 
verdi.
Emekli Tuğgenerel 
Levent Ersöz’ün 
dosyası ise 
mahkemede ifade 
vermediği için 
ayrıldı. Ersöz, hayati 
tehlikesi bulunduğu 
için İstanbul Üniver
sitesi Tıp 
Fakültesi’nde tedavi 
altında tutuluyor. 
Eski Birinci Ordu 
Komutanı Orgeneral 
Çetin Doğan’ın 
avukatı Celal Ülgen, 
karar sonrası şu 
açıklamayı yaptı: 
“Bu karar, hukuki 
düzlemde verilmiş 
bir karar değildir. 
Kabul etmiyorum. 
Savunmalar red- 

dıjıtal verilerle olan 
isteği reddedildi. Bu 
tür bir karar verile
ceğinin ishası daha 
önceden yapıldı. 
Biz, bu kararın bu 
şekilde verileceğini 
çok önceden biliyor
duk. Ortada bağım
sız bir mahkeme ve 
yargı yoktu. Bu 
günü, Türk Yargı ta 
rihinde karar bir 
gün, kara bir leke 
olarak görüyorum. 
Nasıl bu işin içinden 
kalkılacağını 
bilemiyorum.
Burada yaşadığımız 
şeylerin aynısı 
Yargıtay’da da ola
caktır. Hakim ve 
savcılar bağımsız 
değil, atamalar 
siyasi iktidarın 
elindedir” 
250 si tutuklu 365 
sanığın yargılandığı 
balyoz davasında 
kararın açıklan
masından sonra, 
sanık yakınları 
mahkeme heyetine 
tepki gösterdi. 
Kararın açıklan
masından sonra 
bazı sanık yakın
larının mahkeme 
salonunda baygınlık 
geçirdiği görüldü. 
Bunun üzerine 
ambulanslar 
çağırıldı. Gözyaşları 
na boğulan sanık 
yakınları teskin 
edilmeye çalışıldı. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ise, 
gazetecilerin sorusu 
üzerine “Gerekçe ile 
ilgili hiçbir bilgim 
yok. Gerekçeyi ' 
bilmeden bu konu 
ile ilgili açıklama 
yapmam doğru 
olmaz. Kaldı ki,

sonra şu andaki 
kararla mahkeme 
kararından sonra bir 
de malum Yargıtay 
süreci var. Bunu da 
görmek durumun
dayız. Bizim bütün 
temennimiz, 
buradan haklı bir 
kararın çıkmasıdır. 
Bunun bekleriz.
Ama şu anda nok
tanın konduğu bir 
durum değildir. 
Çünkü devam eden 
bir süreç var. O 
devam eden 
süreçten sonra 
ortaya ne çıkar onu 
bilmem, gerekçeyi 
gördükten sonra 
yorum yapma 
imkanına kavuşa
bilirim.” dedi.
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Gülser 
Tekin ise gazete
cilere yaptığı açıkla
mada, “Burada adil 
bir şey çıkmaya
cağını biliyorduk. 
Ama bu kadar yük
sek düzeyde bir 
kararın çıkacağını 
tahmin etmiyorduk. 
Gerçekten şok 
oldum ben. Böylesi 
bir hukuk siste
minden utandığımı 
söylemek istiyorum. 
Mutlaka suç 
unsurları vardır. 
Ama, böylesi iç 
barışın zedelendiği, 
terörün hortladığı 
bir ortamda iç barışı 
zedeleyecek diye 
düşünüyorum. 
Umarım ki, önümüz 
deki dönemde daha 
sağ duyulu bir 
karara varılır. Adil 
bir yargılama sis
teminin olmadığı 
düşüncesi içinde 
yiz” dedi

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Avrupa Birliği Leonardo da Vinci projesi kapsamında yurt dışına öğrenci götürmüşlerdi

Litvanya ve Polonya gezileri anlatını

Avrupa Birliği 
Leonardo da Vinci 
projesi için Alman 
ya, Litvanya ve 
Polonya'ya giden 
ekipler, bu 
ülkelerde yaşadık
larını protokol 
mensuplarına 
anlattı.
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Konferans 
Salonu’ndaki toplan 
tıya, Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık, Emniyet

Müdürü Kenan 
Kerdiğe, 
Müftü Muammer 
Turan, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak ve 
davetliler katıldı. 
Kaymakam Işık, Halk 
Eğitim Merkezi'nin 
faaliyetlerini 
incelediğini, 
başarılarından mut
luluk duyduğunu 
söyleyerek, bu 
başarıların devamı 
için üzerlerine düşen

görevi severek luğunu üstlenen
yapacağını ifade etti. Uludağ Üniversitesi 
Proje sorumlu- Teknik Bilimler MYO

Bilgisayar Program 
cılığı Bölümü 
Başkanı öğretim 
görevlisi Ebru 
Yeniman, Litvanya 
ziyaretlerini anlattı. 
Yeniman, kültürel 
farklılıklar olsa da, 
modern dünya ve 
iletişimin geldiği 
noktanın aradaki 
farklılıkları azalttığını 
kaydetti.
Litvanya'ya giden 
öğrenciler orada 
yaşadıkları ve yap

tıkları çalışmaları 
sinevizyon görüntü
leri eşliğinde sesli 
olarak davetlilere 
anlattı.
Bilişim sektöründe 
eğitim alan öğrenci 
lerden oluşan 
ekipler için faydalı 
geçtiği düşünülen 
projede ziyaret 
edilen ülkelerde 
Gemlik'in ve 
Türkiye'nin tanıtıl 
dığı vurgulandı.

Cezaevinde Tiyatro Senliği
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tiyatro 
ekibi, Gemlik Yarı 
Açık Cezaevi'nde 
sahne aldı.
“Adını Temaşa 
Koyduk” adlı oyu
nun sahnelendiği 
gecede hükümlüler 
büyük coşku 
yaşarken, geceye 
Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt, İlçe Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürü Rüveyde 
Kılıçlar, Gemlik 
Lisesi Müdürü 
ErtuğrulKılıçlar ile 
çok sayıda davetli 
katıldı.
Cezaevi Müdürü 
OrhanGökçek'in ev 
sahipliğinde açılış 
konuşması ile 
başlayan programda 
söz alan 
Cumhuriyet

Bayazıt, açık ceza 
evlerinin zamanla

birer meslek sahibi 
oluyor ve buradan

Başsavcı Bayazıt, 
son dönem kursu

birer eğitim merkezi 
haline geldiğini 
söyledi.
Bayazıt, "Burada 
halen 450 hükümlü 
bulunuyor.
Bu hükümlüler, Halk
Eğitim Merkezi 
tarafından düzenle
nen mesleki

Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu 
Deniz Liman İşletme Bölümünden aldığım öğrenci kimlik 

kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. MUSTAFA ERDEM

aldıkları sertifikalar 
ile de ceza 
sürelerinin bitiminin 
ardından iş hayatına 
atılıyorlar.
Bu arkadaşlarımız 
kazandıkları meslek 
sayesinde de kendi
lerinin ve ailelerinin 
geçimlerini sağlıyor-

tamamlayan 60 
hükümlü ve 30 
personele serti
fikalarını dağıttı. 
Daha sonra 
oynanan Adını 
Temaşa Koyduk
adlı oyunda 
mahkumlar neşeli 
anlar yaşadı.

Bursa'da sağlık tu 
rizmini canlandır
mak için çalışmalar 
hızlandı.
Bursa Sağlık Turiz 
mi Derneği'nin Hil 
ton'da düzenlediği 
toplantıya Vali 
Şahabettin Harput, 
Bursa'nın önde 
gelen otel yönetici
leri ve sağlık kuru
luşlarının yönetici
leri katıldı.
BUSAT Yönetim 
Kurulu Baş kanı 
Mustafa Esgin, bir 
sene önce kurulan 
derneğin önemli 
işler yaptığını, Bur 
sa'nın bu sektörde 
Türkiye'de öncü bir 
şehir olacağını 
belirtti. Esgin, 
Bursa'nın sağlık 
turizmi acentelerine 
ihtiyacı oluğunu ve 
Yenişehir Havaala 
m'na ulaşımın 
kolaylaştırılması 
gerektiğini söyledi. 
İstanbul ve Anka 
ra'nın bu sürece 
dahil olmaları 
gerektiğini ifade 
eden Esgin, tanıtım
da sağlık fuarlarının

çok önemli rolü 
olduğunu, önceden 
fuarlarda tanıtım 
yapmak için İngiliz 
ce broşür bulama 
dıklarını, artık bir 
çok dilde broşür 
temin ettiklerini 
anlattı. Vali Şahabet 
tin Harput'sa BU 
SAT'ın kısa sürede 
yaptığı çalışmaları 
takdirle takip ettiği
ni ve elinden gelen 
desteği vermekten 
zevk duyduğunu 
söyleyerek, Bursa 
gibi dünyada başka 
yer de olmayan 
zenginliklerle 
bezenmiş bir şehrin 
maalesef turizm 
pastasından hak 
ettiği payı ala
madığına dikkat 
çekti.
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Bursa Hali Avrupa'yı İmrendirdi
Dünya Haller Birliği 
(WUWM) tarafından 
Polonya’da 
gerçekleştirilen 
konferansı, 13 farklı 
ülkeden 125 
delegeyi Poznan'da 
bir araya getirdi. 
Poznan'da 
Novotel Poznan 
Centrum'da, 12-15 
Eylül tarihleri 
arasında düzenlenen 
Dünya Haller Birliği 
konferansına 
Bursa'yı temsilen 
Büyükşehir 
Belediyesi Kaynak 
Geliştirme ve 
İştirakler Dairesi 
Başkanı Gülsüm 
Anafarta ile Kent 
Hali yetkilileri 
katıldı. WUWM 
Başkanı Torben 
Flinch ile 
Poznan'daki 
Wielkopolska Bahçe 
İşleri Toptan Hali 
Başkanı Grzegor 
Hempovvicz'in 
ev sahipliğini 
üstlendiği konfe

ransta 'Pazar 
Dizaynındaki 
Zorluklara Çözüm 
Bulmak', 'Halin 
Şehir Merkezinden 
Uzağa Taşınmasının 
Zorlukları', 'Gıda 
Güvenliği ve 
Hal Sertifikası' ile 
'İşletmeci ve 
Müşteriler İçin 
Pazar Desteği' 
başlıklı sunumlarla 
dünyanın farklı 
ülkelerindeki 
hallerin durumları ve 
uygulamalar değer

lendirildi.
Poznan Hali'ne 
teknik gezinin 
düzenlendiği pro
gramda, halin işley
işi de mercek altına 
alındı.
Sebze ve meyvenin 
yanı sıra taze çiçek, 
yapma çiçek, deko
ratif ürünler, gıda, 
işlenmiş balık ve 
üreticilere ayrılan 
bölümlerin bulun
duğu Poznan 
Hali'nde yapılan 
teknik incelemede, 

yakın zamanda 
et ve peynirle 
ilgili bölümlerin 
oluşturulması çalış
malarının devam 
ettiği de belirtildi. 
Üç gün süren kon
feransta ayrıca, 
WUWM bölgesel 
çalışma grubu 
toplantıları ile 
WUWM üyeler 
toplantısı da 
yapıldı.
Konferansa katılan 
ülkelerin tem 
silcilerine, Bursa'yı 
tanıtan kitaplar ve 
Büyükşehir 
Belediyesi Kent 
Hali'nin broşürleri 
de dağıtıldı.
Konferansta 
ayrıca İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi Hal 
Müdürlüğü 
temsilcileriyle 
Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı 
Genel Müdürlüğü 
temsilcileri de hazır 
bulundu.

ELEMAN
EN AZ LİSE MEZUNU 
35 YAŞINI AŞMAMIŞ 

ERKEK ADAYLAR İÇİN 
ASKERLİK YAPMIŞ 

KURYELER 
A2 EHLİYETLİ 

MOTOKURYELER 
EN AZ ORTAOKUL MEZUNU 

35 YAŞINI AŞMAMIŞ 
ERKEK ADAYLAR İÇİN 

ASKERLİK YAPMIŞ 
SRC 4 BELGELİ VEYA 

BAŞVURU YAPABİLECEK 
SÜRÜCÜLER ARANIYOR

MNG KARGO A.Ş. 
İSTİKLAL CAD. FIRIN SOK.

NO: 7/1 GEMLİK 
TEL: 512 30 22/21

Tema ▲ «suyunu boş* KIWA d) HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

■ 
■Ol

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ ■ ı FJAAAAA 
İstiklal Caddesi Bora Sokak TPI1 J|1 < II h a.I 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK 1 VI ı UIU UU UU

SATIIIK VİUfl
MANASTIR HAS 
VİLLALARINDA 

140 M2 DENİZ MANZARALI, 
MÜSTAKİL, BAHÇELİ, 

KULLANIMA HAZIR, UYGUN 
FİYATLA SAHİBİNDEN 

SATILIK VİLLA 189.000 TL

Müracaat Tel: 
0542 312 74 72

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

SflTlUK
MANASTIR 

TAYTÜYDÜ’DE 
5 KAT İMARLI 

1297 M2 İNŞAATA 
HAZIR ARSA SAHİBİNDEN

SATILIKTIR

Müracaat Tel: 
0 532 283 59 19

SAHİBİNDEN SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezî kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyerli, 

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

satılık daire

0 538 322 70 73
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510 Mn isçiye müjde tarsılılsız cette hiıift ıms
Meclis'te bekleyen 
Toplu iş Yasası 
nedeniyle tıkanan 
zam pazarlığında 
Başbakan devreye 
girdi. Yasa 'acil* 
görüşülecek, zamlı 
maaş Ekim'de. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
"Toplu İş İlişkileri 
Yasası" çıkmadığı 
için mağdur olan 
500 bin işçiyi sevin
direcek talimatı 
verdi.
Haberine göre Çalış
ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
1 Şubat 2012'den bu 
yana hiçbir 
sendikaya yetki 
tespiti vermediğin
den binlerce işçi 
toplu sözleşme 
imzalayamadı ve 
ücret zammını ala
madı. Başbakan 
Erdoğan'ın da devr
eye girmesiyle yasa 
Meclis açılır açılmaz 
ilk sırada görüşüle
cek. Böylece ilk 
etapta bin 650 iş 
yerinde 350 bin işçi 
için toplu iş 
sözleşmesi imza
lanacak. Başbakan 
Erdoğan, 9 aydır 
sözleşme masasına 
oturamayan işçi ve 
işveren temsilcileri
ni dün Resmi 
Konutu'nda kabul 
etti. Toplantıya 
TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıkhoğlu, Türk- 
İş Genel Başkanı 
Mustafa Kumlu, 
Hak-İş Genel 
Başkanı Mahmut 
Arslan, TİSK 
Başkanı Tuğrul 
Kudatgobilik ile 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı

Faruk Çelik katıldı. 
Yaklaşık bir saat 
süren görüşmede, 
yasa tasarısının 
Meclis'in ilk görüşe
ceği konular arasına 
alınması konusunda 
uzlaşma sağlandı.

ANA BARAJ 3 
OLACAK 
Toplantıdan sonra 
açıklama yapan 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, 
"Mutabakata 
vardığımız konu 
geçişli bir sistem. 
Ana baraj yüzde 3 
olacak, ilk 4 yıl için 
yüzde 1, daha 
sonra 2 yıl için 
yüzde 2, nihai baraj 
da yüzde 3 olarak 
yasada yer alacak" 
dedi. Hak-İş Başkanı 
Mahmut Arslan, 
ekim ayı içinde yetk
ilerin 
verilerek toplu 
sözleşme sürecinin 
başlayacağını 
ifade etti.
Türk-İş kanadı ise

"Başbakanla 
görüşme olumlu 
olmasaydı eylem 
kararı alacaktık" 
dedi.

BU YASA 12 
EYLüL'ÜN 
ÜRÜNÜ 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk 
Çelik, Toplu İş 
İlişkileri Yasası'nın 
12 Eylül döne
minden gelen bir 
yasa olduğunu 
belirterek, 
"Bugün itibarıyla 
bin 600 toplu 
sözleşme yetkisi 
talebi var. Kapsadığı 
toplam işçi sayısı 
ise 340 bin. Çok 
yakın bir gelecekte 
500 bini aşacak" 
dedi. Çelik, İş 
Yasası'ndan 
sonra mutabakat 
sağlanmasının 
ardından kıdem 
tazminatı fonu 
görüşmelerine 
başlanacağını 
kaydetti.

Caydırıcı olan hapis 
cezasının kalk
masının çeki güven
li ödeme aracı 
olmaktan çıkardığını 
belirten Garanti 
Bankası Genel 
Müdür Yardımcısı 
Nafiz Karadere, 
SMS ile esnafa kefil 
olduklarını söyle
di.Garanti Bankası, 
çek yasasında hapis 
cezasının kalk
masından sonra 
karşılıksız çek mik
tarının artması 
nedeniyle müşteri
lerine yardımcı 
olmak için Garanti 
Ödeme ürünü ile 
kefil oluyor. 
Garanti Bankası 
Genel Müdür 
Yardımcısı Nafiz 
Karadere, “Çek 
yasasında hapis 
cezasının kalkması 
karşılıksız çeki 
sayısının artmasına 
yol açtı. Karşılıksız 
çekte caydırıcı olan 
hapisti. Hapis ceza
sı kalkınca piyasada 
güven kalmadı. 
Karşılıksız çek mik
tarı arttı. Birbirini 
tanımayan esnaflar 
karşılıksız çek 
nedeniyle mal alım 
satımında bulun
muyorlar. Çek 
güvenli ödeme aracı 
olmaktan çıkınca 
müşterilerimize kefil 
olarak işlerini yürüt

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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melerine yardımcı 
oluyoruz” dedi. 
Üretici toptancıdan 
mal aldığında çeki 
geri verildiğinde, 
alıcıya kefil olarak 
satıcının telefonuna 
SMS göndererek alı
nan malın tutarı 
olan parayı 
vadesinde ödemeyi 
garanti ettiklerini 
belirten Karadere, 
“Vadesi geldiğinde 
borcuna kefil 
olduğumuz müşter
imiz bize ödemesini 
yapmazsa ancak o 
zaman faiz işlemeye 
başlıyor” dedi. 
Burdur’da düzenle
nen 10. Yıl Anadolu 
Sohbetleri konferan
sında işadamlarına 
bilgi veren Nafiz 
Karadere, banka 
olarak her zaman 
müşterilerinin nakit 
ihtiyaçlarının 
karşılanmasında 
mümkün olan 
kolaylıkları sağla 
dıklarını söyledi. 
Karadere, nasıl bir 
uygulama yaptık

larını şöyle anlattı: 
“Garanti ödeme ile 
KOBİ’ler arası 
ticarette banka 
garantisi ile vadeli 
ödeme ve tahsilat 
yapılmasına imkan 
sağlıyoruz. Alıcılar 
ödemelerini vade 
tarihinde kolaylıkla 
gerçekleştirirken, 
satıcılar da 
alacaklarının 
tahsilat tarihinde 

ödenmesini 
güvence altına ala
caklar.
4 aya varan ileri 
vadeli ödeme emri 
verebiliyorlar. 
Adığınız ürün ya da 
hizmetin bedelini 
belirlediği vade 
gününde satıcıya 
ödeyebiliyorlar. 
Düzenli ticaret yap
madığı müşteri
lerinin yapacakları 
ödeme için bankada 
yeterli limiti 
olduğunu satış 
anında SMS ile 
öğreniyor ve satış 
rahatlıkla gerçek
leşiyor

GEREKLİ TELEFONLAR

KAYMAKAMLIK

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

Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç____________ 512 01 63

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

ULAŞIM

_______ HASTANELER_______

TAKSİLER

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
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

DENİZ OTOBÜSÜ

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
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

Gemlik KHrfez
GENLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

lııttııMİİ

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

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

BELEDİYE

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

_________ OTOBÜS_________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

: DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz _______ 514 17 00
Akcan Petrol 1O 7g
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol S13 01 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4379 

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 
DABBE;BIR CİN 
VAKASI: 11:30- 

14:00-16:30-20:30... 
KARA ŞÖVALYE
YÜKSELİYOR: 

11:30-14:15-16:30- 
20:30...

REZERVASYON 513 33 21 
CIUŞAVM TUTKU

SUPERTURK:
13.30-15.30-17.30

19.30-21.30 
SEN KİMSİN: 12.00- 

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

Rez.Tel: 5141500

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Zeki Müren anılıyor
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
tarafından düzenle
nen 8. Bursa 
Alışveriş Şenliği, 
esnafın ve vatan
daşın yüzünü 
güldürdü. 
32 gün süren 
şenlik kapsamında 
BursalIlar, 
hem yüzde 50'ye 
varan indirimlerle 
alışveriş yaptı, 
hem de çekilişe 
katılma hakkı 
kazandı.
'Kazançlı Alışveriş 
Zamanı' konsepti 
üzerine kurulan 
şenliğe 6 bin 207 
tüccar üye katıldı, 
şenlik kapsamında 
vatandaşlar her 
50 TL'lik alışveriş 
ile 61 bin 961 
tüketici çekilişe 
katılma hakkı 
elde etti.
Bursa Alışveriş

Şenliği hediye 
çekilişi talihlileri 
BTSO'da noter 
huzurunda yapılan 
çekilişle belli oldu. 
Çekilişle bir 
kişiye 2012 
model otomobil, 8 
kişiye LCD TV, 8 
kişiye dizüstü bil
gisayar, 8 kişiye 
çamaşır makinesi, 8 
kişiye bulaşık 

makinesi, 8 kişiye 
buzdolabı, 
8 kişiye ocaklı 
mini fırın ve 8 
kişiye de cep tele
fonu hediye edildi. 
Resmi çekiliş 
sonuçları 
www.bas.org.tr 
adresinde ve 28 
Eylül tarihli yerel 
gazetelerde ilan 
edilecek

Sanat güneşi Zeki 
Müren, ölümünün 
16. yılında 
Osmangazi 
Belediyesi tarafın
dan Kültürpark 
Açık Hava 

Tiyatrosu'nda 
düzenlenecek 
geceyle anılıyor. 
24 Eylül Pazartesi 
akşamı 
gerçekleştirilecek 
olan anma 
gecesinin sunucu
luğunu Nalan 
Höke yapacak. 
Sanat güneşini 
anmak için düzen
lenecek geceye 
Halit Kıvanç, 
Orhan Gencebay 
gibi ünlü isimler 
katılacak.
İstanbul Radyosu 
sanatçıları İhsan 
Güvenç, Aslı 
Hünel, Ayşe Birgör, 
Ayfer Er, Esra 
İçöz ve Ersin 
Faikzade de Zeki 
Müren'in eserlerini

seslendirecek. 
Gerek sesi ve 
müziği, gerekse 
düzgün Türkçesiyle 
ülkemizin 
yetiştirdiği ender 
sanatçılar arasında 
olan Zeki Müren, 
bu yıl farklı bir orga
nizasyonla anılıyor. 
Ünlü şair ve söz 
yazarı Ahmet 
Selçuk likan, 
Zeki Müren'in tek 
şiir kitabı olan

'Bıldırcın Yağmuru' 
isimli kitabında 
yer alan şiirlerini 
kendi sesi ve 
yorumuyla 
seslendirerek. 
Ayrıca, Ahmet 
Selçuk İlkan'ın 
seslendirdiği 
10 şiir ile Zeki 
Müren'in 10 eserinin 
yer aldığı bir CD 
geceye katılanlara 
ücretsiz olarak 
dağıtılacak

ELEMAN
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

KAYNAKTAN VE MEKANİKTEN ANLAYAN 
EN AZ 2 YIL TECRÜBELİ 

GEMLİKTE İKAMET EDEN 

BAKIM ELEMANI ARANIYOR.
BAŞVURULAR ŞAHSEN 

İŞ YERİMİZE YAPILACAKTIR.

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek, 

Orhangazi-BURSA 
TEL: 0-224-586 00 05/06/08/09/10 

FAX: 0-224-586 00 07

Bursa Valiliği Çevre 
ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü tarafın
dan Avrupa 
Hareketlilik Haftası 
etkinlikleri kap
samında bugün 
halkın da katılımı ile 
bisiklet turu düzen
lenecek.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nden

yapılan açıklamaya 
göre, Atatürk 
Stadyumu önünden 
saat 10.00'da 
başlayacak bisiklet 
turu, Çekirge 
Caddesi'ndeki Çelik 
Palas önünden geri 
dönülerek, 
Altıparmak Caddesi 
ve Atatürk 
Caddesi'ni takiben

Atatürk Anıtı 
önünde son bula
cak. Etkinlik kap
samında saat 
10.00 ile 11.00 
arasında belirtilen 
güzergah araç 
trafiğine kapatıla
cak.
Ulaşım alternatif 
güzergahlardan 
sağlanacak.
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' 2002

ÖZEL Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

ı ‘Aykent ile hedeflerinize doğru”
Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır 

ve çözer, planlıdır, çalışmalannı planlar ve uygular, 
evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç odaklıdır, paylaşımadır. Her zaman ve her konuda 

özveri ile çalışır, vefakardır, dostlarını asla unutmaz, 
sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, 

kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır. 
Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, engel 

tanımaz, "BAŞARACAĞIM” der ve başanr.

4-5 Yaş 
Ana Sınıfı
-1 .Sınıf
2.Sınıf
3.Sınıf
4-.Sınıf

İt
M
e

ter

©.Sınıf
7.Sınıf
S.Sınıf ;

5.950 TL
6.200 TL |
7.500TL
3.300TL 
&.ÖOOTL
3.300 TL
3.300TL 
Ö.SOOTL
3.300TL
3.300TL

ÜCRETE EĞİTİM-ÖĞRETİM, YEMEK, SHIVİS vt KDV DAHİLDİR

Gemlik Orhangazi yolu z.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: o 224 513 50 84 Gemlik 
www.aykentilkogretim.kiz.tr

Ihhariizerinetlıııılurulaıı 
MMaaranılı

Bursa'nm Orhangazi llçesi'nde 
bomba yüklü olduğu iddia edi 
len TIR, polisler tarafından dur
duruldu. Araçta yapılan arama
da bombaya rastlanmadı.3’de

12 Eylül mağduru Turgut Ünver’in Türkiye de Hukuk yolu tıkanınca çareyi AİHM buldu

Unver, Avrupa insan Hakları
Mahkemesi ne başvurdu

T 2 Eylül mağdurlarından Gemlikli Tur 
gut Unver, Cumhuriyet Savcılığı’na 
yaptığı başvuru üzerine, Savcılığın yet 
kisizlik kararı alması üzerine, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurdu. 
Ünver, “Türkiye’de de bana yargı yolu 
kapandı. Yapabileceğim tek şey, Avru 
pa İnsan Hakları Mahkemesi’ne baş 
vurmaktı. Gemlik postanesinden geçti 
ğimiz günlerde posta yoluyla Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuruda 
bulundum.’’ dedi. Haberi sayfa 4’de

Sinsice Yaklaşıp 
Polisi Arkadan Vurdu
Van Bölge Eğitim 
ve Araştırma Hasta 
nesi'nin acil servis 
bölümündeki polis 
noktasında görev 
yaparken silahlı 
saldın sonucu ağır 
yaralanarak ameli 
yata alınan polis 
memuru Tuncay Ak 
yüz, kurtarılamadı. 
Ipekyolu üzerinde 
bulunan 400 yataklı 
Van Bölge Eğitim 
ve Araştırma 
Hastanesi'nin acil

servisinde görevli 
polis memuru 
Tuncay Akyüz, saat 
22.00 sırlarında 
silahlı saldırıya 
uğradı.
Hastanenin acil 
servisinde bulunan 
polis odasına giren 
saldırgan, Tuncay 
Akyüz'e ateş etti. 
Akyüz yere 
yığılırken saldırgan, 
polisin silahını 
alarak hastaneden 
kaçtı.

kadri_guler@hotmail.com

DENİZ ULAŞIMI
Türkiye’nin kalbi Ankara’dan atar.
Ekonomin kalbi ise İstanbul’dan...
Bu nedenle, karadan ve denizden 

tüm yollar İstanbul’a çıkar.
Gemlik, geçtiğimiz 30 yılda turizm ve 

tarım kenti olmaktan çoktan çıktı.
Sanayi ve liman kenti oldu.
Buna bağlı olarak kara taşımacılığı 

gelişti.
Bursa Serbest Bölgesi Gemlik’te 

kuruldu.
Gemlik’in nüfusu 100 bini geçti.
Ticarette bu arada büyüdü...
Devamı sayfa 4’de

MHP Gemlik ilçe divan 
toplantısı yapıldı

Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe divan 
toplantısı yapıldı. 
6 Ekim 2012 
Cumartesi yapıla
cak olan MHP 
Bursa İl Divan 
Toplantısı öncesi 
hızlandırılan ilçe 
divan toplantıları

Gemlik’te de İlçe 
yöneticileri ve il 
delegeleri ve MHP 
Bursa Milletvekili 
Necati Özensoy, 
MHP Bursa İl 
Başkanı Hasan 
Toktaş katılımıyla 
gerçekleşti.
Haberi sayfa 5’de

üzmen, “PeyBamftere 
hakaret cevapsız 

kalmayacak"

Saadet Partisi Gem 
lik İlçe Başkanlığı, 
Hz. Muhammed’in 
aşağılayan filmi 
kınamak için AVM 
önünde basın top 
lantısı düzenledi. 
Dün saat 12.oo de

yaklaşık 100 kadar 
SP’li erkek ve 
kadın lardan 
oluşan bir toplu
luk, AVM önündeki 
otopark önünde 
toplandı.
Haberi sayfa 5’de

http://www.aykentilkogretim.kiz.tr
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hükümet Konağı nın ikinci katına taşındı

Hükümet 
Konağı’nda büroları 
Tapu Kadostro 
Müdürlüğü’nün 
bulunduğu ikinci 
kata taşınan Gemlik 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Vakfı’nın kapısında 
her gün yüzlerce 
muhtaç vatandaş 
yardım bekliyor. 
Kış aylarının yaklaş
ması nedeniyle, 
başta kömür, ilaç, 
aylık maddi yardım, 
yiyecek yardımı ve 
giyecek yardımı tale
pleri bulunan yeşil 
kartlı muhtaç vatan
daşlar sorunlarını 
ilgilililere iletebilmek 
için Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
kapısı önünde 
yoğun kalabalıklar 
oluşturuyorlar. 
Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı’nın 
bürolarının 
yenilendiği söyleyen 
ilgililer, amaçlarının 
vatandaşlara daha 
kaliteli ve hızlı 
hizmet vermek 
olduğunu söylediler. 
Devletten yardım 
bekleyen muhtaç 
vatandaşların 
başvurularının kabul 
edildiği ve vakıf

koşulları yardım 
almaya uygun olan 
her vatandaşa

komisyonuna 
sunulduğunu 
söyleyen ilgililer,

destek olmaya 
çalıştıklarını 
belirttiler.

1K & INS yeni isyerinfle hizmete acılılı
Bay bayan giyiminin 
ünlü markası LK & 
JNS yeni işyerini 
Gemliklilerin hizme
tine açtı. 
Daha önce Ahmet 
Dural Meydanındaki 
işyerlerinin Büyük 
şehir Belediyesi 
tarafından istimlak 
edilmesi nedeniyle 
yeni yer arayışına 
giren LK & JNS Gem 
lik Fabrika Mağazası 
İstiklal Caddesi’nde 
kiraladıkları yeni iş 
yerine taşındılar. 
Cumartesi günü 
kapılarını Gemliklile 
re açan LK & JNS 
zengin çeşitleriyle 
hizmet veriyor

Yardımsevenlerin engellilere desteği sürüyor

Belihata 
Kıraathanesine 

14. tekerlekli 
sandalye armağan 

edildi

Veli Baba 
Kıraathanesi’nin 
başlattığı “Her ay 
bir engel kalkıyor” 
projesi kapsamında 
4 yeni sandalye 
daha hediye 
edildiğini ve muh
taç olan vatan
daşlara teslim 
edildiği bildirildi. 
Velibaba 
Kıraathanesi ve 
müşterileri tarafın
dan başlatılan 
“Her ay bir engel 
kalkıyor” projesi 
vatandaşların 
desteğiyle 
çığ gibi büyümeye 
devam ediyor. 
Bir hafta içinde 4 
tekerlekli sandal 
yenin daha kendi
lerine teslim 
edildiğini söyleyen 
Veli Baba Kıraatha 
nesi işletmecileri, 
“11. sandalyeyi

Makbule Bilgi adlı 
bayanın hediye etti. 
12. sandalye ise 
Mecit Erten adlı 
şahsın, 13 ncü 
sandalyemizi 
Hayriye Tanış’ın 
hediye ettiğini ve 
29 yaşında 
gencimize 
verilmek üzere 
Kızılay Gemlik 
Derneği Başkanı 
Gökhan Özler'e tes
lim ettik.
14. ncü sandalyemi 
zi Aynur Bilgin adlı 
bayan hediye etti. 
Bunu da bir engelli 
teyzemize verilmek 
üzere Kızılay 
Gemlik Şubesi 
Başkanı Gökhan 
Özler'e teslim ettik. 
Ve Kızılay Gemlik 
Derneği tarafından 
teşekkür belgesiyle 
takdir edildik.” 
dediler.

KRŞ€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_UYGUN FİYATLARLA
MJsAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
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iMiıiiiM lıMiilIMiilıım
Bursa'nın Orhangazi 
İlçesi'nde bomba 
yüklü olduğu iddia 
edilen TIR, polisler 
tarafından durdurul
du. Araçta yapılan 
aramada bombaya 
rastlanmadı.
İhbar üzerine 
Yalova'dan Bursa 
yönüne gelen Zülküf 
G. yönetimindeki 21 
AK 630 plakalı TIR 
durduruldu. Göl 
Kavşağı'nda kenara 
çekilen TIR'ın 
kasasında bulunan

Same polis laratıntan loUnmııMı
Bursa'da bir vatan
daş, kendisini polis 
olarak tanıtan şahıs 
tarafından 
dolandırıldı.
Edinilen bilgiye 
göre olay, 
Osmangazi

ftlephine TanıMılı Yapan Benci Yaralaflı
Bursa'nın Nilüfer 
ilçesinde, çay ocağı 
önünde oturan 
genç, daha önce 
mahkemede aley
hine tanıklık ettiği 
kişi tarafından 
tabancayla vuruldu. 
Yaralanan genç has
taneye kaldırılırken 
zanlı polis tarafın
dan gözaltına alındı. 
Altinova 
Mahallesi'ndeki bir 
çay ocağı önünde

Kalasımla tuğla düşen işçi ah varalı
Bursa'da bir 
inşaatta 
meydana gelen iş 
kazasında, basına 
tuğla 
düşen bir kişi, 
ağır yaralandı. 
Edinilen bilgiye

Gemlik Karfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez www.gefnlikkorgezgazetesi.com

ev eşyaları indirilip Yaklaşık 7 saat 
arandı. süren aramanın

ilçesi Hürriyet 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. C.S. (46) 
evinde bulunduğu 
esnada kendisin 
polis olarak 
tanıtan şahsın 
verdiği hesap 

arkadaşıyla oturan 
S.D.'nin (21) yanına 
gelen O.N., (27) 
aleyhine daha önce

den mahkemede 
tanıklık yaptığı 
S.D.'ye silahla 4 el 
ateş etti.

göre, merkez 
Nilüfer ilçesi, 
Altınşehir 
Mahallesi'ndeki bir 
inşatta meydana 
gelen olayda, 
yük asansöründen 
düşen bir 

numarasına toplam 
18 bin 465 TL para 
yatırdığını iddia 
etti. Daha sonra 
dolandırıldığını 
anlayan ve PTT 
Şubesine giderek 
parayı bloke ettir 

tuğla 25 yaşındaki 
M.S.'nin başına 
isabet etti.

Ağır yaralanan 
işçi, ambulansla 
hastaneye 
kaldırıldı. M.S.'nin 
hayati tehlikesinin 

ardından aracın 
diğer bölmelerinde 
de herhangi bir pat
layıcıya rastlanmadı. 
Eşyaların sahibi ile 
de görüşen ekipler, 
TIR sürücüsünün 
gidişine izin verdi. 
Yetkililer, aracın 
plakasının bomba 
yüklü olduğu öne 
sürülen plakalara 
benzerliği yüzünden 
ihbar edildiğini, 
bu yüzdende 
arama yapıldığını 
açıkladı 

meye çalışan C.S, 
paranın Şanlıurfa 
Merkez Postane si'n 
den çekildiğini 
belirterek, karakola 
müracaat etti. Polis, 
olayla ilgili tahkikat 
başladı

Sağ bacak diz 
kapağı altından 
yaralanan S.D., olay 
yerine gelen 112 Acil 
Servis ambulansı ile 
hastaneye kaldırıldı. 
Olay yerinden yaya 
olarak kaçan şüpheli 
O.N. ise Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi 
Cinayet Büro 
Amirliği ekiplerince 
suç aleti tabancayla 
birlikte yakalandı 

bulunduğu 
bildirilirken, polis 
inşaat sahibi 
S.Y.'nin ifadesine 
başvurdu.
İş kazasıyla 
alakalı soruşturma 
sürüyor

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde hunharca 
işlenen cinayetle 
alakalı iki kişi 
tutuklandı.
Geçen sah gecesi 
bıçaklanıp dövülen 
ve ardından otomo
bille ezilen Ahmet 
Arun’un cesedi, 
çarşamba sabahı 
Mahmudiye 
Mahallesi'nde boş 
vaziyetteki halı 
yıkama iş yerinde 
bulunmuştu. Arun, 
arkadaşı ile çıkan 
kavga sırasında 
bıçaklanıp, kaç
maya çalıştığı sıra
da 16 UY 530 
plakalı otomobille 
ezerek 
öldürülmüştü.
Çevredeki güvenlik 
kameralarının 
görüntülerinden 
yola çıkan polis

Balyoz Kararları 
Bursa'da Protesto Edildi
Bursa'da Balyoz 
davasında verilen 
cezalar protesto 
edildi. Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
(ADD) Bursa Şube 
Başkanı Avukat 
Zeki Kahraman, 
"Bu ülkenin gerçek 
yurtseverlerine 
sahip çıkmak 
vatani görevimiz 
dir" dedi.
ADD Bursa Şubesi, 
CHP Bursa teşkilatı 
ve İşçi Partisi 
üyeleri Kent Meyda 
nı'nda düzenledik
lerin eylemle 
Balyoz davasında 
verilen cezaları 
kınadı. Yaklaşık 100 
kişinin katıldığı 
gösteride, 'Orduya 
uzanan eller kırıl
sın', 'Gün Gelecek 
Devran Dönecek 
AKP Halka Hesap 
Verecek' sloganları 
atıldı. Grup adına 
açıklama yapan 
ADD Bursa Şube 
Başkanı Zeki 
Kahraman, en 

zanlıları yakaladı. 
Cinayeti işlediği 
iddiası ile Ercan 
Ö. ve ona yardım 
ettikleri bildirilen 
Hatice K. ile 
Serkan S. gözaltına 
alındı. Polisteki 
sorguları tamam
lanan cinayet 
sanığı biri kadın 3 
kişi dün adliyeye 
sevk edildi.
Ercan Ö.'nün, 
suçunu kabul ettiği, 
fakat alkollü olduğu 
için olayı tam 
olarak hatırla
madığını söylediği 
bildirildi.
Ercan Ö. ile 
cinayete yardım 
ettiği bildirilen 
Serkan S. tutuk
lanırken, Hatice K. 
ise tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.

büyük zulümlerin 
hukuk yoluyla 
yapıldığını söyley
erek, Cumhuriyetin 
en önemli kuram
larında biri olan 
Türk Silahlı Kuv 
vetlerinin yavaş 
yavaş tasfiye 
edildiğini iddia etti. 
Süreci hukuksuzluk 
olarak değerlendi 
ren Kahraman, 
"Son 10 yıldır bun
lar ilk kez yaşan
mıyor. 'Kardeşi 
kardeşe kıydırma 
politikası' kendile 
rine yerli işbirlikçi 
ler bulanlar tarafın
dan her zaman uy 
gulandı. Bu ülkenin 
gerçek yurtsever
lerine sahip çıkmak 
vatani görevimiz. 
Ülkesini seven tüm 
insanları bu müca 
delenin içine kat
mak zorundayız. 
Yurtseverlerin 
salınması için 
hukuk mücadele 
mize devam ede
ceğiz.” dedi.

http://www.gefnlikkorgezgazetesi.com
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DENİZ ULAŞIMI
Bugünkü durum tesbitimiz böyle..
100 bini nüfuslu tarım, sanayi, liman 

ve lojistik kenti Gemlik’in Türkiye ekono 
misinin atar damarı olan İstanbul’a 
karadan uzaklığı 180 kilometre...

Denizden hızlı bir feribot ile ulaşım en 
çok 3-4 saat...

Yaz aylarında İDO’nun koyduğu yolcu 
taşıyan deniz otobüsü, kış aylarında kal 
dinliyor.

Gemlik’linin İstanbul’a deniz ulaşımı 
ortadan kalkıyor.

Gemlikli İstanbul’a deniz yoluyla git
mek isterse, ya Yalova’ya gidiyor, ya da 
Mudanya’daki Bursa Büyükşehir Beledi 
yesi’nin yaptırdığı Feribot İskelesi’nden 
yine İDO’nun feribotlarıyla İstanbul’a 
gidebiliyor.

Son aylarda, İDO’nun yaptığı insafsız 
zamlar üzerine, Bursa Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Recep Altepe, “Kendi şirke
timizi kurar, deniz taşımacılığını yaparız’’ 
dedi.

Sanırım, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
denizi taşımacılığı şirketini kurdu.

Şimdi deniz otobüsü veya feribot ala
caklar veya kiralayacaklar.

Peki taşıma işi nereden yapılacak...
Tabii yine Mudanya’dan...
1970’li yıllarda Gemlik’in nüfusu 25 

bin dolaylarındaydı.
O yıllarda ve öncesi Gemlik’e haftada 

4 gün Deniz Yollarının yolcu gemisi 
geliyordu.

Salı günü, Gemlik veya Ankara, 
Çarşamba günü Sunğipek Fabrikası Iske- 
lesi’nden Marakaz veya Sus, Pazar gün
leri ise yine Gemlik veya Ankara tipi 
gemiler gelirdi.

Nüfusumuz 4 kat arttı, Gemlik’te deniz 
ulaşımı körleşti.

Büyükşehir, Gemlik yerine Mudanya’yı 
tercih etti..

Bunun nedeni, Gemlikli siyasetçilerin 
zayıflığı.

Siyasi otoritelerinin olmaması, il 
bazında güçsüz olmaları...

Bursa da AKP nin 12 milletvekili var.
Bursa Büyükşehir Belediyesi AKP’li..
Mudanya Belediyesi AKP’li...
Sanayisi, tarımı, lojistik faaliyetleri ve 

turizmi çevrenin en büyük ilçesi olan 
Gemlik, İstanbul deniz bağlantısında geç 
miş yıllara göre geri bırakıldı.

Siyasilerin bu konuyu biraz düşün
mesini sağlık veririm.

FİKRET BEKMEZCİ 
12 Eylül mağdur 
larından Gemlikli 
Turgut Ünver, 
Cumhuriyet 
Savcıhğı’na yaptığı 
başvuru üzerine, 
Savcılığın yetkisizlik 
kararı almaşı üzeri 
ne, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ 
ne başvurdu.
21 Ekim 1980'de 
askerler tarafından 
gözaltına alınan 
Turgut Ünver, 
Gölcük Donanma ve 
Sıkıyönetim Askeri 
Komutanlığında 2 
yVıdân üzrıTı svne 
tutuklu kaldı. 
Daha sonra serbest 
kalan Turgut Ünver, 
19 Nisan 1984 tari
hinde suçsuz 
olduğu ispatlanıp, 
davadan beraat etti.

OKULDAN ATILDI 
Turgut Ünver’in 
tutuklanması 
nedeniyle eğitim 
hayatına son verildi. 
Turgut Ünver, 12 
Eylül Anayasası 
nedeniyle hakkını 
arayamadığını, 
geçen yıl çıkarılan 
Anayasa ile hukuk 
mücadelesinin 
önünün açıldığını 
söyledi.
Mağduriyetleri 
nedeniyle 
Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na 
başvuran Turgut 
Ünver’e, Gemlik 
Cumhuriyet Baş 
savcılığınca yetkisiz
lik kararı verildi. 
Dilekçe, Yalova Ağır 
Ceza Mahkemesi 
savcılığına gönderil
di.
Dilekçesine buradan 
da takipsizlik kararı

Eylül mağduru Turgut Ünver’in Türkiye d^Hukuk yolu tıkanınca çareyi AİHM buldu

Buyer, flurupa İnsan Haklan
Mahkemesine aasvurdu

çıktığını söyleyen 
Ünver açıklamasına 
söyle sürdürdü: 
“Yalova’dan da 
olumsuz sonuç alın
ca bu kez Bursa 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na 
başvurdum.
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığı kavuş
turmaya yer olma 
dığına ve karara 
yapılan itirazı da 
kabul etmedi.

AVRUPA İNSAN 
HAKLARI 
MAHKEMESİNE 
BAŞVURDU 
Türkiye’de de 
bana yargı yolu 
kapandı.
Yapabileceğim tek 
şey, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ 
ne başvurmaktı. 
Gemlik postanesin
den geçtiğimiz gün
lerde posta yoluyla 
Avrupa İnsan
Hakları Mahkeme 
si’ne başvuruda 
bulundum." 
Turgut Ünver, 
dilekçesinde 12 
Eylül darbesinden

sorumlu olanları ve 
bu dönemde görev 
yapanların yargılan
masını istiyor.
“Sonuç alana kadar 
mücadelemi

sürdüreceğim " 
diyen Turgut Ünver, 
engellemelerin 
kendini yolundan 
döndürmeyeceğini 
söyledi.

KRŞ€D€ B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, zeytin üreticisinin 
İlçe Tarım Müdürlüğü’ne dilekçeyle başvurmasını istedi.

Üretici kredi borcu erteleme
için başvurulara haşladı

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur 
Sertaslan, zeytin 
üreticilerinin bu yıl 
yağmurlar nedeniyle 
Zeytin toplayamaya- 
caklarından devlete 
olan kredi borçla 
rının ertelenmesi 
için, dağıttıkları 
dilekçelerin İlçe 
Tarım Müdürlüğü’ne 
ulaşmaya

M HP Gemlik ilce di van lonlantısı yapılılı
Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe divan 
toplantısı yapıldı. 
Toplantıya MHP 
Bursa Milletvekili 
Necati Özensoy, 
MHP Bursa İl 
Başkanı Hasan 
Toktaş ve MHP 
Bursa Kadın Kolları 
Başkanı Leman Şirin 
de katıldı.
6 Ekim 2012 
Cumartesi yapılacak 
olan MHP Bursa İl 
Divan Toplantısı 
öncesi hızlandırılan 
ilçe divan toplan
tıları Gemlik’te de 
İlçe yöneticileri ve il 
delegelerinin katilı 
mıyla gerçekleşti. 
İl Başkanı Hasan 
Toktaş, MHP’nin 
özellikle bu günlerde 
birlik beraberliğe 
daha çok ihtiyaç 
duyduğunu belirtti. 
Parti içi eğitime 
öncelik verdiklerini, 
büyük kurultay son
rası eğitimlerin hız 
kazanacağını da 
sözlerine ekleyerek, 
“Toplu üye katılım
larına da önem 
veriyoruz. Her ilçe 
de, her bir sandığı 
bölge olarak 
düşünerek, her 
sandığa bir bayan 
bir de yeni üye 
kazandırılmasını 
istiyorum.
Hukuken ve ahlaken 
üye olma sıkıntısı 
olmayan herkese 
kapımız açık olacak
tır” dedi.
Yerel seçim çalış
malarının da

Cahit Işık’a 
götürdüğünü, İlçe 
Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin ile de 
görüşüldüğünü 
belirterek, mağdur 
zeytin üreticilerinin 
kredi borçlarını 
ertelemeleri için 
ilgili formu doldu
rarak mutlaka İlçe 
Tarım Müdürlüğü’ne

başladığını söyledi. masında, konuyu teslim etmelerini
Sertaslan açıkla- İlçe Kaymakamı istedi.

başladığını dile 
getiren Toktaş, tüm 
ilçe teşkilatlarında 
da partinin önde 
gelen isimlerinin de 
katılımı ile çalışma 
ların hızlandırılma 
sim istedi.
Kazanma potansi 
yeli olan ilçelerden 
birinin Gemlik oldu 
ğunu, bu yüzden 
çalışmalara çoğu 
yerden erken başla
ması gerektiğini 
söyleyerek sözlerini 
ekledi.
TERÖRÜ MHP 
ÇÖZER
Milliyetçi Hareket 
Partisi Bursa 
Milletvekili Necati 
Özensoy ise son 
zamanlarda yaşanan 
terör olaylarına 
değindiği konuş
masında, “Bölücü 
terör başladığı gün
den bu yana doruk 
noktasına ulaştı.
Onlarca şehidimizin 
olduğu bu günlerde 
duyarsızlık blzleri 
daha da üzüyor.
Ülkemizin birlik 
bütünlüğünü sağla
mak için askere 
giden gençlerimiz 
şehit olurken, Ikti- 

darın yetkilileri hem 
duyarsız hem yüz 
süzler.
Terör iktidarın yanlış 
politikası ve mücade 
le yerine müzakereyi 
tercih etmesi ile bu 
noktaya gelmiştir.
Bölücü terör perva 
sızca saldırırken bu 
nunla baş edeme 
yen hükümet tarafın 
dan yönetiliyoruz.
İktidar terörle 
mücadele konusun
da samimi değil. 
Genel Başkanımız 
OH AL getirilmesi v 
gerekliliğini belirtti. ■ 
Bölge de zaten 
onlarca şehit varken 
olağan üstü bir du 
rum vardır.
OHAL olabilmesi 
için daha ne olması 
gerekiyor?
Biz terörle mücadele 
konusunda samimi 
yiz, CHP vekilleri 
gibi kaçırıldıktan 
sonra kardeşlerim 
diyenlerden değiliz. 
Bu gelişmeler gös 
termiştir ki; Terörün 
çözümü sadece 
MHP iktidarıdır.” 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu ise toplantıda 

yapfığr konuşmaaa 
mevcut siyasetin 3 
parti üzerinde gittiği
ni belirterek, 
Gemlik’te yıpranmış 
bir siyasetin olduğu 
nu, bunun yanında 
ise dik duran bir 
MHP olduğunu söz
lerine ekledi.
Aday tespitinin öne
mine de değinen 
Durdu, kararın ortak 
akılla alınması 
gerektiğini sözlerine 
ekledi.
Mevcut şartlar ve 
Gemlik’te siyaset 
kurumunun yara 
aldığını bu oluşan 
şartların da Gemlik 
halkının MHP’ye 
yönelmesini 
sağladığını, MHP 
olarak halkın tevec
cühüne layık olacak 
larını söyledi.

Üzmen, “Peygambere 
hakaret cevapsız 

kalmayacak”

Saadet Partisi Gem 
lik İlçe Başkanlığı, 
Hz. Muhammed’in 
aşağılayan filmi 
kınamak için AVM 
önünde basın top 
lantısı düzenledi. 
Dün saat 12.oo de 
yaklaşık 100 kadar 
SP’li erkek ve kadın 
lardan oluşan bir 
topluluk, AVM 
önündeki otopark 
önünde toplandı. 
Elerinde dövizler ve 
pankartlar olduğu 
halde toplanan 
SP’liler adına ilçe 
Başkanı Sedat 
Özmen konuştu. 
Özmen konuşma 
sında “İslam’ın kut
sallarına karşı 
sürekli hakaret ve 
tahriklerin özgür 
ülkesi ABD ve 
Avrupa’da “Müslü 
mantarın Masumi 
yeti” filmine karşı 
tepkimizi dile 
getirmek için bugün 
burada toplanmış 
bulunuyoruz.” dedi. 
“Müslümanların 
Masumiyeti” adlı 
İslam'a hakaret 
eden filmin yapım
cılarından biri 
Kur'an yakmaya 
yeltenen Hıristiyan 
papaz Terry Jones. 
Filmin diğer yapım
cı finansörü Yahudi 
Sam Bacile ve bir 
diğer destekçisi 
Mısırlı Kıpti Morris 
Sadek’dir.
Bu çirkin filme tep
kiler çığ gibi 
büyürken maalesef 
bizim hükümetimiz 
olayı Amerikan 
gözlüğü ile değer
lendirmiştir. 
Başbakan’ın film ile 
ilgili yaptığı yüzey
sel açıklama ise 
tamamen renk
sizdir. Başbakan, 
ABD Büyükelçisinin 
öldürülmesini kınar 
ken İslam’a ve Pey 
gamberimiz’e haka 
ret içeren filmi ve 
bu çirkin filmin 
yapımcılarını tek 

kelime ile de olsa 
kınamaktan adeta 
imtina etmiştir. 
İslam'ı savaş dini 
olarak tanıtan film 
de Müslümanlara 
açıkça hakaret 
ediliyor. Yıllardır 
sürdürülen diyalog 
çalışmaları ise, 
İslam'a ve Pey gam 
ber’ine yapılan 
saygısızlığı azaltma 
dığını aksine artır 
dığını göstermiştir. 
Son olarak İstanbul' 
da yapılan 'Diyalog 
Çalıştayı” bunun en 
önemli kanıtı olmuş 
tur. Çalıştay’a çok 
sayıda diyalogcu, 
Hıristiyan ve Yahudi 
din adamı katıldı. 
Buna karşılık Hz. 
Peygamber’e haka 
ret filmi aynı gün
lerde gösterime 
sokuldu.
Hıristiyan ve Yahudi 
dünyası her gün bir 
yeni skandallara 
imza atmaktadır: 
Camilerde içkili ba 
lolar veriliyor, 
Peygamber SAV’e 
hakaret içeren çir 
kin karikatürler çizi 
liyor, başörtülü 
kadınların fotoğraf 
lan potansiyel suç 
lu gibi duvarlara 
asılıyor, “Ezan”a 
izin verilmiyor, M üs 
lümanlara karşı 
Utanç duvarları örü 
lüyor, “sünnet” ya 
saklanıyor ve 
Arakan da olduğu 
gibi Müslümanlar 
katliama uğruyor. 
Bütün bunlar yet
mezmiş gibi bir de 
Âlemlere Rahmet 
olarak gönderilen 
Hz. Muhammed'e 
(S.A.V) karşı sis
temli bir karalama 
kampanyası yürütü 
lüyor. "diyen 
Özmen, “Bu da 
gösteriyor ki, İsi 
am’a ve Hz. Mu ham 
med SAV’e yönel 
tilen hiç bir hakaret 
cevapsız kalmaya
caktır.” dedi
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lllIliWMillillllWMWW tinle Sağlık Hizmetleri'nılen
'Ne Yersen O'sun' 
projesi kapsamında 
Uludağ Üniversitesi 
öğrencileri AvrupalI 
gençlerle buluşuyor. 
Uludağ Üniversitesi 
öğrencileri tarafın
dan obeziteye dikkat 
çekmek için için 
hazırlanan proje, 
Avrupa Birliği 
Bakanlığı Ulusal 
Ajans'nın hibe 
yardımıyla uygu
lanıyor.
Uludağ Üniversitesi 
öğrencileri tarafın
dan kurulan Avrupa 
Birliği Proje 
Atölyesi, ilk projesi
ni uygulamaya 
koyuyor.
Avrupa Birliği'nin 
Eylem 1.1 Gençlik 
Değişimleri kap
samında yer alan ve 
yaklaşık 20 bin

faz saaii maulaması için katar «erildi
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlı 
ğı'nın, insan psikolo
jisine olumsuz etkide 

ELEMAN
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

KAYNAKTAN VE MEKANİKTEN ANLAYAN 
EN AZ 2 YIL TECRÜBELİ 

GEMLİKTE İKAMET EDEN 
BAKIM ELEMANI ARANIYOR.

BAŞVURULAR ŞAHSEN 
İŞ YERİMİZE YAPILACAKTIR.

EFENDİOGLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek, 

Orhangazi-BURSA 
TEL 0-224-586 00 05/06/00/00/10 

8110-224-50600 07

euroluk bütçesi AB 
Bakanlığı Türk 
Ulusal Ajansı 
tarafından karşıla 
nan YouAreWhat 
You Eat (Ne Yersen 
O'sun) projesi UÜ'lü 
öğrenciler tarafın
dan ilk kez uygu
lanacak.
Proje, 10 gün 
boyunca Bulgaris 
tan, Romanya, 
İtalya, Hırvatistan 
ve Litvanya'dan 
gelecek 25 
katılımcı gençle 
Bursa'da gerçek
leşecek.
UÜ'lü gençler, bu 
projeyle Türkiye'de 
ve tüm dünyada 
giderek artan 
obezite sorununa 
dikkat çekmeyi 
hedefliyor. Proje 
süresince obeziteyi 

bulunduğu gerekçe 
siyle 2013 yılında 
son vermeyi plan
ladığı ileri-geri saat 

önleme ve daha 
sağlıklı bir yaşam 
için yapılabilecekler 
tartışılacak.
Ayrıca dış mekanlar
da yapılacak 
spor aktiviteleri, 
meyve toplama ve 
dağıtma etkinliği 
gerçekleşecek.
Bursa merkezde 
gerçekleşecek 
beden kitle indeksi 
hesaplaması gibi 
aktivitelerle Bursa 
halkının obezite 
konusundaki 
duyarlılıkları artırıl
maya çalışılacak. 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörlüğü'nce de 
desteklenen 
proje kapsamında 5 
ayrı ülkeden gelen 
gençler, Uludağ 
Universitesi'nin de 
öğrencileriyle 

uygulaması, teknik 
nedenlere bağlı ola 
rak 1 yıl daha erte
lendi.

birlikte çeşitli 
etkinliklere 
katılacak.
Bu kapsamda bisik
let binip, yoğurt 
mayalamayı 
öğrenecek öğrenci 
ler, daha hareketli 
bir yaşam için 
'obeziteden kaçış 
koşusu* 
düzenleyecek. 
Ayrıca yöresel 
yemekler hazırlayıp 
'bir tencere 
kültür' çalışma 
temasıyla obezite 
sorununun önemini 
anlatacak. Gençlerin 
aynı malzemelerle 
kendi yörelerine ait 
yemekleri hazırla
masıyla ilgili 
çalışma 
Inoksan Mutfak 
Akademi'de gerçek
leşecek

Saatler, 2014 yılının 
mart ayında son kez 
ileri alınarak 
sabitlenecek. Enerji 
Bakanlığı'nda, yeni 
saat uygulamasıyla 
ilgili olarak yasa 
tasarısı taslağı hazır
lığı sürüyor. 1925 
yılında çıkarılan 
'Günün Yirmi Dört 
Saate Taksimine 
İlişkin Yasa'da deği 
şiklik öngörülen 
düzenleme, mevcut 
yasada bulunan 
"Grinviç'e göre otu 
zuncu derecede bulu 
nan boylam dairesi 
bütün Türkiye Cum 
huriyeti'nin saatleri 
için esas alınır*' 
ifadesi ''Grinviç'e 
göre kırk beşinci 
derecede bulunan 
boylam dairesi 
bütün Türkiye 
Cumhuriyeti saatleri 
için esas alınır" 
yönünde de ğiştirile- 
cek. Böylece saat 
hesaplamasında 
İzmit'in üzerinden 
geçen 30. boylam 
(GMT+2) yerine 
İğdır'dan geçen 45. 
(GMT+3) boylam 
esas alınacak.
Böylece, 60 dakikalık 
saat farkı oluşacak. 
Enerji Bakanlığı kay
nakları, yasayla ilgili 
hazırlıklar nedeniyle 
saatlerin, 2013 yerine 
2014 yılı mart ayında 
'sabitleneceğini' 
söyledi.

Vatanılaş Yararlandı

Bursa'da Eylül 
2010'da kurulan 
Evde Sağlık 
Hizmetleri 
Koordinasyon 
Merkezi'nden, 2 
yılda 8 bin 207 
vatandaş sağlık 
hizmeti aldı.
Konuyla ilgili açık
lama yapan Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput, il genelinde 
Evde Sağlık 
Hizmetleri 
Koordinasyon 
Merkezi'ne bağlı 25 
birimde 130 gönül
lü personelin görev 
aldığını belirtti.
Harput, halen 4 bin 
500 vatandaşın 
yararlandığı 
merkezin yatağa 
tam bağımlı hasta
ların yanı sıra ter
minal dönem 
kanser hastaları, 
ileri derece 
KOAH hastaları, 
yeni doğan sarılığı 
olan bebekler ile 
SSPE (Subakut 
sklerozan panense- 
falit) hastalarına 
hizmet verdiğini 
hatırlattı.
Vali Hşrput, 
"Sosyal devlet 
anlayışımızın en 
güzel örneklerinden 
biri olan bu birim
lerde görevli 
arkadaşlarımız; 
ihtiyâcı olan vatan
daşlarımızın 
muayene, tetkik, 
tahlif tedavi, tıbbi 
bakım ve rehabilita
syonlarını evde 
yapıyorlar. Yine 
evdeJbakımım yap
tıkları hastalara ve 
aile bireylerine 
sosyal ve psikolojik 
destek veriyorlar." 
dedi.

Gemlik Körfez mgemlikkortagazetesicom

SİSTEM NASIL 
ÇALIŞIYOR? 
Bursa'da 14 Eylül 
2010'da Sağlık İl 
Müdürlüğü'nün 
bünyesinde 
faaliyete geçirilen 
ve 10 Nisan 
2012'de de Halk 
Sağlığı İl 
Müdürlüğü'nün 
sorumluluğuna 
devredilen Evde 
Sağlık Hizmetleri 
Koordinasyon 
Merkezi, başvuru
ları 444 38 33 nolu 
telefondan kabul 
ediyor.
Merkeze gelen 
çağrılar, personel 
tarafından değer
lendiriliyor ve 
görüşmeler 
otomatik olarak 
kayıt altına alınıyor. 
Mesai saatleri 
içinde randevulu 
sisteme göre 
hizmet veren Evde 
Sağlık Hizmetleri 
Koordinasyon 
Merkezi, Bursa 
genelindeki tüm 
evde sağlık 
hizmetleri 
birimleri, toplum 
sağlığı merkezleri, 
aile sağlığı merkezi 
ve aile hekimleri ile 
koordineli çalışıyor. 
Merkez, acil hasta
lara hizmet vermek
te olup, bu konuda 
112 Acil Servis'e 
yönlendirme 
yapıyor, 
öte yandan, 
Bursa Evde Sağlık 
Hizmetleri 
Koordinasyon 
Merkezi'ne bağlı 
birimler kentteki 
24 hastanede 
faaliyet 
gösteriyor
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AYRINTI
Erhan İZGİ

ELEŞTİRİDEN NİÇİN KORKUYORUZ?
Oldum olası 

insanlar eleştiriyi 
sevmez.

Hep övgü dolu 
sözleri duymak 
isterler.
Yaptıklarıyla ilgili 
en küçük eleştiriyi 
kabullenip sineye 
çekemezler.
Nasırına basılmış 
gibi en sert tepkiyi 
göstermekten geri 
durmazlar.

Eleştiri bizde 
daha çok olumsuz 
luk anlamında kul
lanılır. Oysa bir 
kişiyi, bir sanat 
eserini olumlu ve 
olumsuz yönleriyle 
ele almaktır 
eleştiri.

Biz olumsuzluğu 
ön plana çıkarırız 
daha çok. Bu 
nedenle de eleştiri 
kavramı genelde 
olumsuzluğu ifade

eder.
Birey olarak yap

tıklarımızın, eylem
lerimizin eleştirisi 
bizi ileriye götürür, 
daha mükemmel 
olmamızı sağlar. 
Toplumsal alanda 
yapılanların 
eleştirisi de 
topluma olumlu 
yönde çok şey 
kazandırır.

İnsan olarak 
kimse mükemmel 
değildir.

Hepimizin 
kusurları, eksikleri 
vardır.

Bunların söylen
mesi ya da yazıl
ması gerçekte 
canımızı sıkar. 
Oysa eleştiri kişiye 
doğru yolu 
gösteren bir 
kılavuzdur.

Bu nedenle 
“Eleştiri ileriye bir 

adımdır.” diyen 
Pieere Roche hak 
vermemek 
mümkün değildir.

Eleştiri sanat 
alanında alabildi 
ğine yaygın 
biçimde kul
lanılırken sosyal 
yaşamda tartış
malara neden 
olduğu için her 
eleştiri 
beraberinde tartış
mayı getirir.

Hiçbir politikacı 
eleştiriyi kolay 
kolay benimsemez. 
İçlerinde hoş 
görülü olan kişi
lerin sayısı par
makla gösterilecek 
kadar azdır. 
Başbakan, bakan
lar, siyasi parti li 
derleri, il ve ilçe 
başkanlarının çoğu 
burnundan kıl 
aldırmaz.

Her şeyin en 
iyisini onlar bilir, 
onlar yapar. 
Sendikal örgütlerin 
temsilcileri de 
eleştiriye pek açık 
değildir. Sivil 
toplum örgüt
lerinin liderleri 
eleştiriye daha 
açıktır.

Bizler ister kendi 
adımıza ister 
toplum adına 
görev yapalım, bizi 
eleştirenlere kız
mak yerine 
teşekkür etmeyi 
bir görev sayalım.

Birey olarak gün
lük yaşamda bizi 
eleştirenleri pek 
sevmeyiz.

Bizi öven kişilere 
daha bir yakın olu
ruz.
Yaptıklarımızla ve 

kendimizle ilgili 
güzel sözler duy
mak hoşumuza 
gider, gururumuzu 
okşar.

Oysa eleştiri 
kişinin aynasıdır. 
Kendinize güveni 
yorsanız çevreni 
zin eleştirilerini 
öğrenin.

Öğretmenlik yıl
larımda yılsonunda 
yaptığım isimsiz 

an ketlerde öğren
cilerimin eleştiri
lerini öğrenmeye 
çalı şırdım. Ne 
güzel öneriler 
getirirler, farkına 
varmadı ğım nice 
olumsuz 
davranışımı ortaya 
kayarlardı. 
Böylelikle daha 
iyiye daha güzele 
ve mükemmele 
yaklaşmış oluyor
dum.

“Basit bir kimse 
en küçük bir 
eleştiriye çıldırır, 
akıllı adam ise 
kendisini eleştiren, 
kendisiyle tartışan
ların düşüncelerini 
kapmaya çalışır.” 
Diyen Elbert 
Hubbuard’ ın sözü 
bu gerçeği ortaya 
koymuyor mu? 
Bence de basit, 
sıradan insanlar 
eleştiriden korkar, 
eleştiriye katlana
maz. Bilgili, 
birikimli, akıllı 
adam eleştiriden 
yararlanan 
adamdır.

Eleştiriyi yapan 
kişi o konuda bilgi 
sahibi olmalı. İster 
sanat, ister edebiy
at, ister spor ya da 

siyaset alanında 
eleştiri yapacak 
kişilerin o konuda 
birikim ve bilgi 
sahibi olması 
gerekmektedir. 
Cahil insanlar 
eleştiri yapamaz 
ve yapmamalıdır.

Eleştiri yapanlara 
kızıp “Gelin, daha 
iyisini siz yapa- 
biliyorsanız 
yapın!” demek 
ilkel bir yak
laşımdır. Eleştiri 
yapan kişi, o işi 
ben daha iyi 
yaparım savında 
değildir. O işin 
daha iyi yapılması 
için yol göster
mekte, yanlışları 
dile getirmektedir. 
Ona kızmak yerine 
ondan yararlan
mak gerekir.

Belli mevkilerde 
görev yapanlar 
kendileriyle ilgili 
söylenen ve 
yazılan eleştirileri 
hoş görüyle 
karşılamalı, bunlar
dan yararlanma 
yoluna gitmeli. 
Öfkeye kapılıp 
tepki göstermek 
sadece ve sadece 
ilkel bir 
davranıştır.

FOTOFESTİH ÖDÜUİİ FOTOfiRflFLARI MERİNOS fiKKM’DI
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Kent Konseyi ve 
BUFSAD işbirliğiyle 
BTSO ana sponsor
luğunda düzenlenen 
‘2. Uluslararası 
Bursa Fotoğraf 
Festivali (FotoFest)’, 
kapsamında derec
eye giren fotoğraflar 
Merinos AKKM’de 
sergileniyor.
FotoFest 
bünyesinde yapılan 
‘İnsanlığın İzleri’ 
temalı uluslararası 
fotoğraf yarışması
na, 49 ülkeden 419 
fotoğrafçı 1975 eser
le başvurdu ve 11 
eser dereceye girdi, 
324 fotoğraf 
sergilenmeye değer 
görüldü. ‘Kentin 
İzleri’ konulu ulusal

fotoğraf yarışmasına 
da 41 ilden 562 
fotoğrafçı 2501 eser
le başvurdu, 8 
fotoğraf dereceye 
girdi, 103 eser 
sergilenmeye değer 
görüldü. Yarışmalar 

kapsamında derec
eye giren fotoğraflar 
da Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) 
Orhangazi Sergi 
Salonu’nda sanat
severleri bekliyor.

“İnsanlığın İzleri” 
Temalı Uluslararası 
Fotoğraf 
Yarışması’nda dere
ceye giren eserler 
UPI Altın Madalya - 
Anjan Kumar Kundu 
- Hindistan

UPI Gümüş Madalya 
- Melih Sular - 
Türkiye
UPI Bronz Madalya - 
Fatih Balkan - 
Türkiye
Mansiyon 1 - Ayça 
Erşen Danyeli - 
Türkiye 
Mansiyon 2 - Denis 
Felix - Fransa 
Mansiyon 3 - 
Metzakis Manolis - 
Yunanistan 
Mansiyon 4 - Fyodor 
Savintsev - Rusya 
Mansiyon 5 - Ahmet 
Fatih Sönmez - 
Türkiye
Mansiyon 6 - Alireza 
Vahid - İran 
Kent Konseyi Özel 
Ödülü - Meral Kuru 
- Türkiye 
Jüri Özel Ödülü - 
Cihan Karaca -

Türkiye 
“Kentin İzleri” 
Temalı Ulusal 
Fotoğraf 
Yarışması’nda dere
ceye giren eserler 
1,’lik Ödülü - Ali Işık 
- Konya 2.’lik Ödülü 
- Mahmut Orhan 
Örtücü - İstanbul 
3.’lük Ödülü - 
Sebahattin Özveren 
- İstanbul 
Mansiyon 1 - 
M.Bilgehan Tuzcu - 
İstanbul 
Mansiyon 2 - Arzu 
İbranoğlu - Kocaeli 
Mansiyon 3 - Arzu 
İbranoğlu - Kocaeli 
Kent Konseyi Özel 
Ödülü - Cemal Çetin 
- İzmir 
Jüri Özel Ödülü - 
Ahmet Fatih Sönmez 
-Van

KRŞCDC B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER ASIANS
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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Avrupa Hareketlilik 
Haftası etkinlikleri 
kapsamında Bursa 
Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi 
gönüllüleri, bisiklet 
tutkunları ile 
beraber pedal çevi 
rerek çevre kirli 
ligine dikkat çekti. 
Avrupa’da 16-22 
Eylül tarihleri 
arasında kutlanan 
‘Avrupa Hareketlilik 
Haftası’ nedeniyle 
Büyükşehir 
Belediyesi, Çevre ve 
Şehircilik İl 
Müdürlüğü, Bursa 
Kent Konseyi ve 
Bursa Bisiklet ve 
Doğayı Sevenler 
Derneği tarafından 
bisiklet turu düzen
lendi. Atatürk 
Stadyumu önünden 
başlayan bisiklet 
turu, Çekirge, 
Altıparmak ve 
Atatürk Caddesi'ni 
takip ederek Heykel 
Atatürk Anıtı 
önünde son buldu. 
Kent Müzesi önünde

düzenlenen etkinlik
te ise bisiklet 
tutkunları yaptıkları 
gösterilerle izleyen
lere heyecanlı 
dakikalar yaşattı. 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Semih Pala, 
sağlık ve çevrenin 
insanlık için ayrıl
maz ikili olduğunu 
söyledi. Etkinliğin 
gerçekleşmesine 
Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi’nin 
önemli destek 
verdiğini hatırlatan 
Pala, “Dünya sağlık 
ve çevre üzerine 
şekilleniyor. Sağlık 
insan hayatını, insan 

hayatını da çevre 
etkiliyor. Bu kap
samda da bisiklet en 
sağlıklı ve çevreci 
araçtır. Bugün bura
da gönüllülerimizle 
beraber etkinliğe 
katılıyoruz. Kişilerin 
ve toplumun bil
inçlenmesi için bu 
etkinliklerin içinde 
olacağız” dedi.
Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi 
Çevre ve Sağlık 
Çalışma Grubu 
Temsilcisi İsmail 
Dal, hedeflerinin 
toplu ulaşım ve 
bisikletin önemine 
vurgu yaparak daha 

yaşanabilir bir 
çevre, gürültü kirlil
iği ile mücadele ve 
karbon emisyon 
oranlarının azaltıl
masına dikkat çek
mek olduğu anlattı. 
Gençlik Meclisi 
Yürütme Kurulu 
Üyesi Ahmet 
Can Üneş ise, 
Bisiklet turu gibi 
etkinliklerin daha 
çok düzlenmesi 
gerektiğini ve 
ayrıca bisiklet kul
lanabilecekleri yol
ların daha çok yapıl
ması gerektiğini 
söyledi.
Bisiklet severler tur 
esnasında 
“Geleceğe Doğru 
Pedallıyoruz”, 
“Bisiklet İle Çevreni, 
Sağlığını ve 
Ekonomini Koru”, 
İnsan+Bisiklet=Temi 
z Enerji”, “Yollar 
Hepimizin Lütfen 
Paylaşalım” ve 
“Arabandan İn, 
Bisiklete Bin” 
pankartlarını açtılar.

ELEMAN
EN AZ LİSE MEZUNU 
35 YAŞINI AŞMAMIŞ 

ERKEK ADAYLAR İÇİN 
ASKERLİK YAPMIŞ 

KURYELER 
A2 EHLİYETLİ 

MOTOKURYELER 
EN AZ ORTAOKUL MEZUNU 

35 YAŞINI AŞMAMIŞ 
ERKEK ADAYLAR İÇİN 

ASKERLİK YAPMIŞ 
SRC 4 BELGELİ VEYA 

BAŞVURU YAPABİLECEK 
SÜRÜCÜLER ARANIYOR

MNG KARGO A.Ş. 
İSTİKLAL CAD. FIRIN SOK. 

NO: 7/1 GEMLİK 
TEL = 5123022/21

EMA A “SUYUNU BOŞA- 
Milli Q HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın |M||Mİ|. -<

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

—— Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
İM ss= „)[|j 

- - - - - - - - - - - - - -  Stüdyo Prestij yanı GEMLİK ı UIV VU VV

SATILIK VİLLA
MANASTIR HAS 
VİLLALARINDA 

140 M2 DENİZ MANZARALI, 
MÜSTAKİL, BAHÇELİ, 

KULLANIMA HAZIR, UYGUN 
FİYATLA SAHİBİNDEN 

SATILIK VİLLA 189.000 TL

Müracaat Tel: 
0542 312 7472

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

SATILIK
MANASTIR 

TAYTÜYDÜ’DE 
5 KAT İMARLI 

1297 M2 İNŞAATA 
HAZIR ARSA SAHİBİNDEN

SATILIKTIR

Müracaat Tel: 
0 532 283 59 19

SAHİBİNDEN SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyeri!, 

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

satılık daire

0 538 322 70 73
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MmWitiWammi
Maliye Bakanlığı, 
bütçe hedeflerindeki 
sapma nedeniyle 3 
kalemde vergi artışı
na gitti.
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe giren 
karara göre;
akaryakıta 30 kuruş, 
tapu harçlarına 
binde 4, alkollü içk
ilere ise 30 liraya 
varan zam geldi.
Akaryakıt, alkollü 
içecekler ve tapu 
harçlarında vergiler 
artırıldı.
Maliye Bakanlığı, 
bütçe hedeflerindeki 
sapma nedeniyle bir 
dizi tedbir aldı.
Bir süredir üzerinde 
çalışılan, 'harca
maların azaltılması' 
ve 'gelirlerin artırıl
masına' yönelik ted
bir paketi, Resmi 
Gazete'de yayımla
narak bugün 
itibariyle yürürlüğe 
girdi.
Alınan karara göre; 
benzin, motorin ve 
LPG'nin vergi tutarı, 
litre başına 3Û 
kuruş artırıldı.

| 95 oktan kurşunsuz

Otomolıil fiyatları artacak

benzinde 1 lira 87 
kuruştan 2 lira 15 
kuruşa çıkan özel 
tüketim vergisi; 98 
oktan kurşunsuz 
benzinde 1 lira 99 
kuruştan 2 lira 29 
kuruşa yükseldi. 
Vergi, motorinde 1 
lira 59 kuruş, 
LPG'de de 1 lira 57 
kuruş oldu.
Motor silindir hacmi 
1600 cc'yi 
geçmeyen araçların 
özel tüketim vergisi 
oranı yüzde 37'den 
yüzde 40'a çıkarıldı. 
RAKIYA

11 LİRA ZAM 
Alkollü içeceklerde 
ise 'asgari maktu' 
vergi* tutarları 
artırıldı. Artış, bira
da 9 kuruş, şarapta 
50 ila 3 lira 37 kuruş 
arasında değişirken; 
rakıda 11 lira, 
likörde 30 lira cin ve 
votkada da 12 lira 
olarak belirlendi. 
TAPU 
HARÇLARINDA 
BİNDE 4 ARTIŞ 
Tapu harçlarında ise 
binde 16.5 olan 
bedel, binde 20'ye 
çıkarıldı.

M Mim lı w M
Eczacıbaşı Holding 
ve Alman, 
Giesecke&Devrient 
ortak kuruluşu olan 
E-Kart, kullanım 
süresi sonunda 
toprağa 
gömüldüğünde 
fidana dönüşen 
‘Tohum Kart’ı üretti. 
E-Kart tarafından 
üretilen yeni nesil 
plastik kartlar, 39 
ayda doğada tama
men yok oluyor. 
Kullanım süresi 
sona eren kartlar 
toprağa gömüldü 
ğünde ise içine 
önceden monte 
edilen tohum, ağaç, 
çiçek ya da sebze 
olarak fidan veriyor. 
Kart saksıya 
‘ekilecek’ 
Eczacıbaşı’ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, iklim değişik
liği ile mücadele 
çerçevesinde, kar
bon ayak izini en 
aza indirmek üzere 
çalışmalar başlatan 
ve “Söz veriyoruz” 
sloganı ile bunu 
kamuoyuna duyu
ran E-Kart, Tohum 
Kartı isteyen 
bankalara verecek. 
Tohum Kart kul
lanan bankanın

söyleyecek. E-Kart 
şirketi de bankanın 
talebi üzerine kartı

onlara sormadan 
ödünç aldığımız 
sürdürülebilir bir

istenen tohumla 
üretecek. Kartın 
içinde domatesten 
orkideye, çamdan 
çınara her tür 
tohum olabilecek. 
Kartın son kullanım 
tarihi geçtiğinde 
müşteri SİM kartı 
söküp geri 
dönüşüm kutusuna 
atacak ve kartın 
plastik kısmını sak
sıya gömecek. 
Kartın içindeki 
tohum yeşerirken 
kart tamamen

yaşam borcumuz 
var. Tohum Kart, 
bunun sonucu 
olarak ortaya çıktı” 
dedi.
E-Kart’ın yıllık üre
tim kapasitesi 100 
milyonu aşıyor. E- 
kart 2004’te şeffaf 
kart, 2005’te kokulu, 
2006’da ayna, 
2008’de fosforlu, 
2009’da 39 ayda 
çözünen çevreci 
kart, 2010’da görme 
engelliler için braille 
alfabeli kart ve 

çözünerek toprağa 
karışacak. E-Kart 
Genel Müdürü

2011’de pırlanta 
taşlı kartları üret
mişti.

Yine bir gecede 
ansızın vergi artışı 
geldi.
Gerçi bu kez bütçe 
hedeflerinin tutturu- 
lamayacağının 
anlaşılması üzerine 
birkaç haftadan beri 
bazı sektörlere zam 
geleceği biliniyordu. 
Sadece net tutar

ortada yoktu. 
Maliye Bakanlığı 
‘gece yarısı’ düzen
lemesiyle otomo
tivde motor silindir 
hacmi 1.600 cc’yi 
geçmeyen araçlarda 
uygulanan yüzde 
37’lik ÖTV’yi yüzde 
40’a yükseltildi.
Karar Resmi Gaze

te’de yayınlandı 
Peki 3 puanlık 
ÖTV artışı sektörü 
nasıl etkileyecek. 
1.6 litre hacimli 
motorlara yapılacak 
her 1 puanlık vergi 
artışı otomotiv 
pazarının yüzde 3 
daralmasına neden 
oluyor.

Gemlik Kız Meslek Lisesinden aldığım 
diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. 

MEHTAP KENAR

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 1 513 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 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anrtur 614 47 71
KamHKoç______________612 01 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.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

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

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
O rm.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 Sict. 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

BELEDİYE

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

Gemlik KHrfez
«ERLİK’İN İLK<6ÛN1,OK SİYASİ GAZETESİ

ııiMiılil

OTOBÜS

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

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
M AR-PET 613 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Bayza Patrol 513 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4380 

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 
KAN VE AŞK: 
11:30-14:00- 
16:30*20:00 

LANETLİ KIZ:12:00- 
14:15-16:30-20:15 

REZERVASYON 513 33 21
CIUŞAVMJUTKU 

SUPERTURK: 
13.30-15.30-17.30 

19.30-21.30 
SEN KİMSİN: 12.00- 

14.00-16.00-18.00-20.30
FETİH 1453:11.30 

14.30-17.30-20.30 
Reı Tel: 51415 00
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FenerbahcegeziciTIR’ıGemlikte

Alam’nda kulübe 
destek amacçıyla 
Fenerbahçenin 
renklerini taşıyan 
eşofman, şort, 
anahtarlık, kalem, 
kalemtraş, maskot, 
formalar, hırkalar ve 
onlarca çeşit sarı

satış gelirlerinin 
Fenerebahçe Spor 
Kulübü’ne kaldığını, 
sarı lacivert 
tutkunlarının destek 
teriyle ürünleri 
satışa sunduklarını 
söyledi.
Gemlik’te bekledik

leri ilgiyi her gelişi- 
lerinde bulduklarını 
söyleyen 
Fenerbahçe 
TIR yetkilileri 
Gemlik’ten memnun 
ayrılacaklarını 
düşündüklerini 
söylediler.

lacivert renkli Türkiye’yi gezdikleri
Fenerbahçe ürünleri ni söyleyen TIR
satılıyor. sorumluları, tüm

Fenerbahçe
Takımı mn ürünlerini 
satan TIR, Gemlik’te 
sarı lacivertli 
tutkunla 
rıyla buluştu. 
Cumartesi ve pazar 
günleri İskele 
Meydanı Festival

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

40 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ
^«5^

CCminç&Cngin
1S9ioıiran<XX)9

TÜRKİYE'NİN EN UYGUN VE KALİTELİ DAVETİYELERİ 
ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ.
EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR

g®İEI“X FATURA DAVETİYE
-4 i nnc S€VK ifisfiLİV€Sİ V düğün & nîşan 
CJJCİI l_> ,/TAŞIMA İRSALİYESİ y SÜNNET AÇILIŞ 
------------------- >/ KARTVİZİT & KAŞE 

V HEDİYELİK EŞYA 
İstiklal Cad. Bora 5ok. Stüdyo Prestij yara---------- KATALOG

No: 3/B Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK CİLT •Ş’-€Rİ

MATBW\aUK-l«IWraUK-0RGAriİZA5ft)riVETAf1ITIM ^ORGANİZASYON 
^PLAKET & KUPA 

DERGİ, KİTAP 
’Z BALON

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


ÖZEL Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

5.950 TL

d .Sınıf
Aykent ile hedeflerinize doğruî s.smtf

Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır 
ve çözer, planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, 

evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç odaklıdır, paylaşımadır. Her zaman ve her konuda 

özveri ile çalışır, vefakardır, dostlarını asla unutmaz, 
sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, 

kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır. 
Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, engel 

tanımaz, “BAŞARACAĞIM" der ve başarır.

S.Sınıf ‘ 
©.Sınıf

Ö.Sınıf
ÜCRETE EĞİTİM

7.5OOTL 
S.ÖOO TL 
S.SOOTL 
Ö.ÖOOTL 
Ö.ÖOOTL

Ö.ÖOOTL

, YEMEK, SERVİS v» KDV DAHİLDİR

Gemlik Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: o 224 513 50 84 Gemlik 
www.aykentilkogretini.kl2.tr

25 Eylül 2012 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Tarlada ciiriimiis 
tMtııseılilıııM
Bursa'da tarlada çürümüş 
halde bulunan cesedin kimliği 
belli oldu. 19 gün önce kay
bolan adamı, eşi kıyafetlerinden 
teşhis etti. Haberi sayfa 3’de

Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni bina^nın ihalesine 5 firma katıldı

GTSG binasını ilmin inşaat yapacak

Gemlik’ten bir firmanın katıldığı yeni Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binası yapım ihalesi dün gerçekleştirildi. Beş firma arasın
da en düşük teklifi veren Umut İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1 milyon 450 bin lira ile ihaleyi kazandı. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadr/ GÜLER
kadri_guler@hotmaiL com

Hayırlı olsun...
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nln 

yeni hizmet binası ihalesi gerçekleşti.
Dün, GTSO’nun büyük salonunda 

yapılan ihaleye 5 firma katıldı.
Bu firmaların tümü kendi dallarında 

güçlü ve bilinen firmalardı.
Gemlik Müteahhitler Derneği’ne de 

İhale Komisyonu Başkanlığı tarafından 
Gemlikli müteahhitlerin ihaleye katılma 
sı için dosya verildi.

İhale yapılmadan. “Yabancı müteah
hide son’’ gibi gerçek olmayan başlık
lar atıldı.

Dün bunun doğru olmadığı kanıtlandı 
Devamı sayfa 4’de

Hava ulaşımımla 
yılların özlemi bitiyor

Bursa’dan yurt içi 
ve yurtdışına uçak 
seferleri düzen
lemesine yönelik 
daha önce yapılan 
koltuk satın alma, 
hava yolları şirket
lerine kolay hk 
sağlama gibi yön

temlerin sonuçsuz 
kalmasının ardın
dan kurulmasına 
karar verilen Bursa 
Hava Yolları Şirketi 
ile ilgili çalışmalar
da son aşamaya 
gelindi.
Haberi sayfa 7’de

iıiııınıııW*ı
Bütçe açığına karşı 
11 milyar liralık ver 
gi silahını çeken 
Maliye Bakanlı 
ğı'nın, açık büyü 
düğü takdirde 
KDV'yi de yüzde 
18'den 19'a

MHMlIiltt*
Bursa İl Gıda, 
Tarım ve Hayvan 
cılık Müdürlüğü 
ekiplerince uygula
maya konulan 
denetimler ile okul 
kantinlerinin ilgili

çıkararak operas 
yona devam ede
ceği belirtiliyor.
KDV'deki 1 puanlık 
artışın bütçeye 
katkısı ise 5 
milyar lira olacak. 
Haberi sayfa 9’da

mevzuat hükümler
ine uygunlukları 
sağlanarak, 
olumsuzlukların 
önlenmesi 
amaçlanıyor.
Haberi sayfa 8’de

http://www.aykentilkogretini.kl2.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni bina^nın ihalesine 5 firma katıldı

GTSO binasını ö mut İnsaal yapacak
Gemlik’ten bir firmanın katıldığı yeni Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binası 
yapım ihalesi dün gerçekleştirildi. Beş firma arasında en düşük teklifi veren 
Umut İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1 milyon 450 bin lira ile ihaleyi kazandı.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’ndeki yeni 
yerinde yapılacak 
olan inşaat ihalesini 
BursalI müteahhit 
firma Umut İnşaat 
Ticaret ve Sanayi 
A.Ş. 1 milyon 450 
bin lira ile kazandı. 
İhaleye katılacak 
olan firmalara, İhale 
Komisyonu ve yöne
tim kurulu üyelerine 
seslenen Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, yapıla
cak inşaatın ken
disinin ve oda 
üyeleri için prestij 
bir bina olacağını 
belirterek, şunları 
söyledi :
“Bu binanın yapıl
masına itina ettik. 
Bizden sonraki 
nesillere bir şeyler 
bırakmak istiyoruz. 
Bu binayı bizlerden 
sonra, sîzlerin 
çocukları kul
lanacak. İhaleye 
katılan firmaların 
tümü güçlü ve güzel 
firmalar. Odamızı da 
düşünerek, güzel 
teklifler getir- 
mişsinizdir diye 
düşünüyorum. Bu 
ihaleyi bugün 
sonuçlandırmak 
istiyoruz." 
Komisyon Başkanı 
Faruk Güzel ise yap

tığı konuşmada, 
“Aldığımız kararla 
teklif mektuplarını 
ilgili firmayı 
çağırarak, 
huzurlarında aça
cağız ve tekliflerini 
sizi ere bildireceğiz” 
dedi.

5 FİRMA 
KATILDI 
Dün saat 15.oo’de 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası toplan
tı salonunda yapılan 
ihaleye, Gemlik’ten 
Özufuk İnşaat, 
Bursa’dan ise

Bayramoğlu İnşaat, 
Umut İnşaat, Özsa 
İnşaat ve Yaşar 
Öztürk İnşaat fir
maları katıldı. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın meclis 
üyelerinden Faruk 
Güzel’in başkanlığın 

da Abdullah Özden 
ve Şahin Danış’tan 
oluşan komisyonun 
yönettiği ihalede, 
oda yönetim kurulu 
üyeleri de hazır 
bulundular.
İhale dosyalarını 
komisyona sunan 
beş firma daha 
sonra komisyon 
huzurunda zarfları 
açılarak, verdikleri 
teklifler okundu. 
Gemlikli Özufuk 
İnşaat Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi 
inşaatı 2 milyon 386 
bin 856 liraya 
yapacağını bildirdi. 
Necdet Bayramoğlu 
inşaat firması ise 1 
milyon 862 bin 426 
lira, Umut İnşaat 
Sanayi Ticaret 
Anonim Şirketi 1 
milyon 964 bin lira, 
Özsa İnşaat Anonim 
Şirketi 1 milyon 595 
bin lira, Yaşar Öztürk 
İnşaat Turizm 
Anonim Şirketi ise 1 
milyon 660 bin lira 
teklif verdi.

İNDİRİM İSTENDİ 
İhale dosyasındaki 
zarfların açılması ve 
tekliflerin belli 
olmasından sonra, 
ihaleye katılan fir
malar tek tek 
yeniden komisyona 
çağırılarak, verdikleri 
tekliften indirim 

yapmaları istendi. 
Özufuk İnşaat 
Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi 2 
milyon 200 bin lira, 
Necdet Bayramoğlu 
firması 1 milyon 730 
bin lira, Umut İnşaat 
1 milyon 450 bin lira, 
Özsa İnşaat 1 milyon 
595 bin lira, Yaşar 
Öztürk firması ise 
son fiyatını 1 milyon 
600 bin artı KDV’ye 
indirdi.

İHALEYİ UFUK 
İNŞAAT 
KAZANDI 
İhale Komisyonu ve 
yönetim kurulu 
üyeleri kendi 
aralarında yaptıkları 
değerlendirmede en 
düşük fiyatı veren 
Umut İnşaat Ticaret 
Anonim Şirketi de 
ihalenin kaldığını 
açıkladı.
Bursa’nın sayılı 
büyük inşaat fir
malarından olan 
Umut İnşaat Anonim 
Şirketi yetkilileri ile 
iki gün içinde kesin 
sözleşme yapılarak, 
teminât alınacak.
İnşaatın sözleşme
den sonra 4 ay 
içerisinde tamamla
narak anahtar tesli
minin Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’na yapılması 
gerekiyor.

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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HMl MIİM Millili t MMİ
Bursa'da, komşusu
nun çatısını 
onarmak isteyen 
54 yaşındaki demirci 
ustası dengesini 
kaybedince 
15 metre 
yükseklikten yere

Tarlatla tiiriimiis erktlı cesedi hlMnflM
Bursa'da tarlada 
çürümüş halde bulu
nan cesedin kimliği 
belli oldu.
19 gün önce kay
bolan adamı, eşi 
kıyafetlerinden 
teşhis etti.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
yakın çevre yolu 
yanındaki ceviz 
fidanlığında 
çürümüş bir erkek 
cesedi bulundu. 
Üzerinden nüfus 
cüzdanı çıkmayan 
adamın kimliğinin 
belirlenmesi için 
soruşturma 
başlatıldı.
Meçhul adamın 
cesedi, kesin ölüm

BniM'la 3 sene alkolden zehiflend
Bursa'da intihar 
ettikleri sanılan 3 
gencin 5 şişe alkol 
aldıktan sonra 
zehirlendikleri 
ortaya çıktı.
Olay, merkez Osman 
gazi ilçesi Sırame 
şeler Mahallesi 
Güngör Sokak'ta 
meydana geldi.
İddiaya göre,

düştü.
Merkez Osmangazi 
ilçesi Yeşilova 
Mahallesi 
Güzelpınar 
Sokak'ta komşusu
nun çatısını 
onarmak için 15 

sebebinin tespiti 
için Adli Tıp 
Kurumu'na 
kaldırıldı.
Bu arada, Gürsu 
Emniyet Müdürlü 
ğü'ne kayıp müra 

arkadaş oldukları 
öğrenilen C.B., 
S.A. ve O.M.A. 
evde alkol almaya 
başladı. Bir süre 
sonra gençlerde baş 
dönmesi ve mide 
bulantısı başladı. 
Bunun üzerine 
gençler 112 Acil 
Servis'i aradı. İlk 
başta intihara teşeb

metre yükseğe 
çıkan Şaban 
Demirkızık, 
dengesini 
kaybedince düştü. 
Olay yerine sevk 
edilen ambulansla 
özel bir hastanenin 

caatında bulunan bir 
kadın, ölen kişinin 
kocası olabileceğini 
söyledi. 2 çocuk 
babası olan eşini 
kıyafetlerinden 
teşhis eden Fidan 

büs ettikleri sanılan 
gençlerin aldıkları 
alkolden 
zehirlendikleri 
ortaya çıktı.
Zehirlenen 3 arka 
daştan C.B. Bursa 
Devlet Hastane 
si'nde, S.A. ve 
O.M.A. ise Çekirge 
Devlet Hastane 
si'nde tedavi altına 

acil servisine 
kaldırılan 
Demirkızık yapılan 
müdahalelere rağ
men kurtarılamadı. 
Olayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor

Dereli, kocasından 
19 gündür haber 
alamadıklarını söyle
di. Akli dengesi 
yerinde olmayan 
adamın, evden çık
madan önce 
cebinde 20 lira para 
ve kimliğinin 
olduğu, kaybolması 
durumunda ailesinin 
cep numaralarının 
yazılı olduğu bir 
kağıdın bulunduğu 
ifade edildi.
Adamın ceplerinden 
bir şey çıkmazken, 
Gürsu'da ikamet 
eden Dereli'nin söz 
konusu yere nasıl 
gittiği araştırılıyor. 
Olayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor 

alındı.
Polisin evde 
yaptığı incelemede 
5 adet alkol şişesi 
bulundu.
Hastanede muayene 
edilen ve sağlık 
durumları iyi olan 
gençler, tedavi
lerinin bitmesinin 
ardından taburcu 
edildi

Bursa'da aşırı hız 
yaptığı otomobiliyle 
park halindeki oto
büse arkadan 
çarpan ve 2.01 
promil alkollü 
olduğu anlaşılan 38 
yaşındaki Kamil 
Demir, çarpmanın 
etkisiyle camdan 
fırlayarak kullandığı 
aracın altında kaldı. 
Kurtarma ekip
lerinin müdahale
siyle çıkartılan 
Demir'in yolda kalbi 
durdu.
Hastanede kalp 
masajıyla hayata 
döndürülen 
Demir'in sağlık 
durumu ciddiyetini 
koruyor. 
Kaza sabaha karşı 
04.00 sıralarında 
Merkez Osmangazi 
ilçesi Veysel Karani 
Mahallesi İnönü 
Caddesi'nde mey
dana geldi, Aşırı hız 
ve hatalı sollama 
nedeniyle direksi 
yon kontrolünü 
yitiren 2.01 

Bursa'da Trafik
Kazası: 1 Yaralı

promil alkollü 
sürücü Kamil 
Demir, 16 ED 296 
plakalı otomobiliyle 
park halindeki oto
büse arkadan çarp
tı. Çarpmanın et 
kişiyle emniyet 
kemeri takılı 
olmadığı için ön 
camdan fırlayan 
Demir, kullandığı 
aracın altında kaldı. 
Kurtarma ekip
lerinin çalışmasıyla 
aracın altından 
çıkartılan Demir, 
112 Acil Servis 
ekipleri tarafından 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yolda 
kalbi duran Kamil 
Demir, hastanede 
kalp masajı 
yapılarak yeniden 
hayata döndürüldü. 
Evli, 2 çocuk 
babası olduğu 
öğrenilen Demir'in 
sağlık durumunun 
ciddiyetini 
koruduğu bildirildi

Otomonilin Çarptığı Yaya Öldü
Bursa'nın merkez 
Nilüfer İlçesi'nde 25 
yaşındaki Nevzat 
Ayaz, yolun karşısı
na geçmek isterken 
otomobilin çarpması 
sonucu yaşamını 
yitirdi. Kazanın 
olduğu yerde yaya 
geçidi olmadığını, 
ışıklandırmanın da 
yetersiz oluşu 
nedeniyle yayayı 

son anda fark edip 
frene basmasına 
rağmen çarptığını 
söyleyen otomobil 
sürücüsü 28 
yaşındaki Hakan 
Mutlu gözaltına 
alındı.
Kaza, dün gece 
Bursa- İzmir yolu 
Görükle Kavşağı'n 
da meydana geldi. 
İzmir yönüne giden 

Hakan Mutlu yöneti
mindeki 16 HT 336 
plakalı otomobil, 
trafik lambaları ve 
yaya geçidinin 
bulunmadığı yerde 
yolun karşısına 
geçmek isteyen 
Nevzat Ayaz'a çarp
tı. Olay yerine gelen 
112 Acil Servis ekip
leri Ayaz'ın olay 
yerinde öldüğünü

belirledi.
Kazanın olduğu 
yerde yaya geçidi 
olmadığını ve ışık
landırmanın da 
yetersiz oluşu 
nedeniyle yayayı 
son anda fark ettiği 
ni öne süren Hakan 
Mutlu, frene bas
masına rağmen 
kazayı engelleye 
mediğini söyledi.

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde meydana 
gelen kazada 1 
kişi yaralandı. 
Merkez Osmangazi 
ilçesi İnönü 
caddesi'nde, 
Kamil Demir (38) 
yönetimindeki 16 
ED 296 plakalı oto
mobil, park halinde' 
ki otobüse çarptı. 
Çarpmanın 
şiddetiyle araçtan 
fırlayan sürücü, 
savrulmaya 
devam eden aracın 
altında kaldı. 
Sürücü Kamil

Demir, olay yerine 
gelen polis, 
itfaiye ve arama 
kurtarma ekipleri 
tarafından sıkıştığı 
yerden çıkarıldı. 
112 Acil Servis 
ekipleri tarafından, 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan 
Demir'in yolda 
kalbi durdu. 
Hastanede 
doktorların 
müdahalesiyle 
yeniden hayata 
dönen Demir, 
yoğun akıma 
alındı.
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Harmaralıiılik'ie Secim Heyecanı
Hayırlı olsun...

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Baş 
kanlığını 25 yıldır yürüten, Kemal Akıt, 
Şubat 2013 de yapılacak olan genel kurul 
da yasal olarak bir daha aday olamaya
cak.

Bunun için görevi bitmeden Gemlik’e 
yeni bir oda binası kazandırmayı çok 
istiyor.

Bir ara morali bozulur gibi oldu. Ama, 
sorun çözülünce beğenilen projenin İha 
leşi için gerekeni yaptı ve düğmeye basş 
tı.

Dün, yapılan ihaleye Gemlikli Öz Ufuk 
İnşaat katıldı.

Kapalı teklifinde 2 milyon 386 bin 856 
lira, yüz yüze görüşmede ise 2 milyon 
200 bin lira teklif verdi.

İhaleyi kazanan Umut İnşaat A.Ş. ise 
ilk teklifinde 1 milyon 464 bin 426 lira, 
yüz yüze görüşmede 1 milyon 450 bin 
liraya indi...

İki teklif arasındaki son fark 750 bin 
lira...

Atatepe’yi yapan Necdet Bayramoğlu 
firması, 1 milyon 464 bini lira, CİUS AVM’ 
yi yapan Öz - Sa İnşaat 1 milyon 595 bin 
lira, Bursa’nın tanınmış müteahhit
lerinden Yaşar Öztürk ise, 1 milyon 660 
bin lira teklif verdi.

Sonuçta en düşük teklifi veren Umut 
İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. ihaleyi aldı.

İhale sonrası Oda yöneticileri ve 
komisyon üyeleri mutluydu...

Bu işe en çok sevinen ise Kemal Akıt 
oldu.

Bunu, Akıt’ın ihale sonrası gözlerin 
deki ışıltıdan görebiliyorduk.

Söylenecek tek söz var...
Hayırlı olsun...

ZAMLAR DA HAYIRLI OLSUN!
Bütçe açığını kapatamayan AKP 

hükümeti, bunun faturasını vatandaştan 
çıkarmaya alıştı.

Dün, 7‘den 70’e her şeye zam yapıldı.
Bunlarla yetineceklerini sanmayın..

Hiç kuşkunuz olmasın devamı gelecektir.
Sevgili okurlarım, sınırlarımızda daya 

nan 80 bin Suriyeliyi besleyeceğim diye, 
bunun faturasını kendi vatandaşından 
çıkaran bir iktidarla karşı karşıyayız.

Kendi çocuklarına yeterli yüksek eği 
tim fırsatı veremeyenler, kamplarda kalan 
Suriyeli gençlerin sınavsız üniversiteler 
de okuması için karar çıkardılar.

Bekleyin yakında doğalgaza ve elek
triğe de zam gelecek.

Peki siz memurunuza ne kadar zam 
yaptınız?

Emeklinize ne kadar zam yaptınız?
Verilen zamlar çoktan kuş olup uçtu.
Ne diyelim vatana millete zamlar hayır 

lı olsun..
Sıkılmışsanız, "Kendim ettim, kendim 

buldum" şarkısını mırıldanın, sinirleriniz 
yatışır...

Ekim ayının 7'sinde 
olağanüstü seçimli 
genel kurul kararı 
alan Marmara bir- 
lik'te kongre için 
geri sayım başladı. 
Marmarabirlik 
Başkan Hidamet 
Asa, Mudanya 150 
Sayılı Zeytin Tarım 
Kooperatifi'ni ziyaret 
ederek açıklamalar
da bulundu.
Asa, genel kurul 
sonrası 
Marmarabirlik'te alı
nacak radikal karar
lar doğrultusunda 
birliğin hantal 
yapısından kurtula
cağını belirterek, 7 
Ekim’in bir milat ola
cağını söyledi. 
Marmara bölgesi 
dışında üretilen 
zeytinlerin Gemlik 
tipi olarak piyasada 
etiketlenip satılması 
için mücadele 
konusuna açıklık 
getiren Asa, 
"Tüccarın biri diğer 
bölgelerden 
topladığı zeytini 
Gemlik zeytini 
olarak satıyor, 
ambalajı üzerinde 
Gemlik zeytini yazı 
yor, ama içindeki 
zeytinin Gemlik zey
tiniyle alakası yok. 
Ne yazık ki siyasi 
konjonktürün 
sağlanamaması 
sebebiyle bunun 
önüne geçilememiş. 
Üstelik Gemlik’te biri 
Marmarabirlik'i 
mahkemeye vererek 
2005 yılına 
mahkeme kararıyla 
ambalajları üzerinde

Buyüksehir Belediyesi Orkestrası na 
girmek için ter döktüler

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
Orkestrası'nda 
haftasonu sınav 
heyecanı yaşandı. 
Orkestra Şube 
Müdürlüğü 
bünyesinde gerçek
leştirilen 4 yıllık 
eğitime katılmak 
isteyen vatandaşlar, 
müzikal yetenekleri
ni sergilemek için 
usta sanatçıların

Biz, bunların önüne vurgulayan Asa, sürece varlığını
geçmek üzere 
hareket geçerek 
Gemlik Zeytin 
Borsası'na müracaat 
edip, birlik olarak 
hakkımızı araya
cağımız bildirdik. 
Merdiven altı üre
timin önüne geçerek 
bunların önünü 
kesme çabamız 
sürecektir" dedi 
Asa, "Mudanya'ya 
kazandıracağımız 
entegre tesis ile 
kooperatifimizi daha 
güçlü hale getire
ceğiz. 2,5 yıldır 
sürdürdüğümüz 
görevimizi en doğru 
şekilde sürdürmeye 
çalışıyoruz. 
Üreticimize faydalı 
olmayacağımızı, 
Marmarabirlik 'i 
zarara uğrata
cağımızı anladığımız 
anda seçim falan 
beklemeyiz, ceke
timizi alır gideriz" 
diye konuştu.
Marmarabirlik'in AR- 
GE çalışmalarıyla 

karşısına çıktı. 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM)'nde 
gerçekleştirilen 
sınavlarda, sanatçı 
adayları Türk sanat 
müziği ve türk halk 
müziği branşlarında 
yeteneklerini 
sergiledi, başarılı 
olmak için ter döktü. 
7'den 77'ye her yaş
tan vatandaşın

Avrupa'ya ihracat 
için 10 yıllık 
distribütörün 
sözleşmesini yenile
meyerek, ihracatı 
bizzat Marmarabirlik 
olarak kendilerinin 
gerçekleştirecekleri
ni, bu suretle yak
laşık 9 milyon TL 
kazanç elde edecek
lerini açıkladı. 
Asa, "Geçmiş 
dönemlerden kalan 
vergi borcumuzun 
Başbakanımızın da 
yardımlarıyla 
lehimize sonuçlan
masıyla 19 milyon 
TL gibi bir 
kazancımız oldu. 
Dileğimiz bir
liğimizin gelirlerini 
en iyi şekilde değer
lendirerek üretec
imize katkı sağla
mak. Üreticimiz 
Marmarabirlik'i kur
tarıcı olarak görmesi 
gayet doğal, yalnız 
unutulmamalı ki bir
liğimiz elde ettiği 
kazançlarla ayakta 

yoğun ilgi gösterdiği 
sınavların ardından 
Türk Sanat Müziği 
Bölümü'nden 203 
kişi, Türk Halk 
Müziği Bölümü'nden 
de 171 kişi sınavı 
kazanarak, kesin 
kayıt yaptırma 
hakkını kazandı. 
Türk Halk Müziği 
Çocuk Korosu'na 
katılmak için sınava 
girenlerden 17

sürdürebilir ve 
üreticinin derdine 
çare olabilir. Gerek 
gübre, gerek ilaç ve 
mazot konusunda 
üreticimize yardımcı 
olmaya çalışıyoruz. 
Mudanya ve 
çevresinde meydana 
gelen dolu vuruğu 
zeytinleri elbette ala
cağız, yalnız bu 
mahsulden kimse 
yüksek fiyat bek
lemesin. Yağlık dahi 
olsa, bu zeytinlerin 
asit oranının yüksek 
olması verim düşük- 
lülüğünü artırmak
tadır. Şu an rekolte 
beyannameleri alın
maya başlanıyor, 
benim ricam 
üreticimizin vere
bileceği zeytin 
kadar beyanname 
vermeleridir. 
Fazladan verilecek 
beyannameler 
bizleri zor duruma 
sokmakta ve kotaya 
sebep olmaktadır" 
dedi.

öğrenci de kesin 
kayıt yaptırma 
hakkını kazandı. 
Sınavı kazananlar 
kesin kayıtlarını da 
28 Eylül Cuma tari
hine kadar yaptırıla
bilecek. Kesin kayıt 
yaptırmaya hak 
kazanan adayların 
listesi 
www.bursa.bel.tr 
adresinde yayın
lanacak.

http://www.bursa.bel.tr
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, fırıncılara ve satıcılara 
“Temel Gıda Hijyeni semineri” düzenliyor

GTSO ekmek üreticisi
«e satıcısını eğitecek
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
ekmek üreticisi 
fırıncılar ile ekmek 
satıcıları için Gıda 
Tarım ve Hayvancılık 
İl Müdürlüğü ile 
ortaklaşa “Temel 
Gıda Hijyeni” konulu 
seminer düzenliyor. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’ndan 
yapılan açıklamada, 
“Türk Gıda Kodeksi 
Ekmek ve Ekmek 
Çeşitleri Tebliği" 4 
Ocak 2012 tarihli ve 
28163 sayılı Resmi 
Gazetede yayım
landığı hatırlatılarak, 
ilgili tebliğin 2 
numaralı ekinin 10. 
maddesinde “Bu 
tebliğ kapsamında 
faaliyet gösteren 
gıda işletmeleri 
sorumluluk alanları 
ile ilgili çalıştıkları 
personelin gıda hij 
yeni ile ilgili konu
larda eğitilmesini 
sağlarlar." denildiği

hatırlatılarak, şu 
görüşlere yer verildi. 
“Bu kapsamda 
üyemiz fırınların 
ekmek üretiminde, 
dağıtımında ve 
satışında çalışan ve 
fırınların uzantısı 
olmayan ekmek 
satış yerlerindeki 
ekmek satışı yapan 
personelin, gıda hij 
yeni ile ilgili konu
larda eğitilmesi 
yükümlülüğü 
getirilmiştir. 
Bu konuda Gıda, 
Tarım ve Hayvan 
cıhk Bakanlığı ile 
TOBB arasında 
imzalanan 9 
Temmuz 2012 tarihli 
protokole istinaden 
Odamızca, ekmek 
üretim, dağı tim ve 
satışını yapan ilgili 
personelinizin gıda 
hijyeni ile ilgili 
konularda eğitilmesi 
için Odamız yetkilen 
dirilmiş bulunmak
tadır.

L4 KIRPART
Kalite Güvence Müdürlüğü 
Girdi Kontrol Bölümünde 
görevlendirilmek üzere 

Teknik Lise ya da Endüstri Meslek 
Lisesi mezunu 

Teknik çizimleri okuyabilen ve 
yorumlayabilen 

Ölçüm ve test araçlarını 
etkin bir şekilde kullanabilen 

Kalite kontrol ve güvence sistemleri 
konusunda bilgi sahibi 

Microsoft ofis programlarını 
kullanabilen (Word, Excell) 

Vardiyalı çalışabilecek (08:16-16:24) 
Askerlik hizmetini tamamlamış 

çalışma arkadaşı arıyoruz.

Gedelek Köyü altı 
ORHANGAZİ

Tel : 586 53 50 (3 hat)

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikk0rfezgazetesi.com

Bu amaçla, Odamız 
ve Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdür 
lüğü işbirliğinde 
odamız üyesi işlet
melerin çalışanları
na 9 Ekim 2012 tari
hinde saat 15.00- 
18.00 saatleri arasın
da “Temel Gıda Hij 
yeni” eğitimi gerçek
leştirilecektir." denil
di.

NELER 
ÖĞRENECEKLER 
Düzenlenecek eğitim 
çalışmasında 
katılımcılara;
- Hijyen ve sanitas 
yonla ilgili genel 
tanımlar,
- Gıdadaki zararlı 
maddeler, bulaşma 
ve bozulmalar, 
- Personel, işyeri ve 
ekipman hijyeni, 
- Temizlik ve dezen- 
feksiyon,
- Fırınlarda hijyen ve 
sanitasyon, 
- Fırınlarda HACCP

ve iyi hijyen uygula
maları, 
- Gıda enfeksiyonu 
ve zehirlenmeleri, 
- Ekmek ve ekmek 
çeşitleri mevzuatı, 
- El yıkama, maske 
ve bone kullanımı, 
temizlik ve dezen- 
feksiyon mad
delerinin kullanımı 
konularında bilgiler 
verilecektir.
Eğitim sonunda 
yapılacak sınavda 
başarılı olan katılım
cılara Bakanlık İl 
Müdürlüğü ve Oda 
mız onaylı sertifika 
veecek.
Eğitime katılmak 
isteyen GTSO üysi 
işletmelerin ekmek 
üretimi, dağıtımı ve 
satışı ile görevli 
personellerinin isim 
ve iletişim bilgi
lerinin 3 Ekim 2012 
Çarşamba günü 
mesai bitimine 
kadar bildirmeleri 
istendi.

Zeki Müren Mezarı
Başımla anıldı

Sanatçı Zeki Müren, 
ölümünün 16. yılın
da mezarı başında 
düzenlenen törenle 
anıldı. Törene 
katılan Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar, 7 
yıldır olduğu gibi 
bu yıl da belediye 
olarak özel bir 
geceyle usta 
sanatçıyı andık
larını söyledi. 
Türk sanat 
müziğinin efsane

ismi Zeki Müren, 
ölümünün 16. yılın
da Emirsultan 
Mezarlığındaki 
kabri başında 
düzenlenen törenle 
anıldı. Törende, 
Zeki Müren'i ailesi 
ve sevenleri yalnız 
bırakmazken, 
Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar ve 
başkan yardımcıları 
da törende yerlerini 
aldı

Mustafa Emre ÖZGEN
me.ozgn@windowslive.com

Düşüngü

“Çöplerimizi 
Boşaltacağız"

Malum, yerel seçimler erkene alındı.
Mart 2014’te yapılması gereken seçim

ler, Ekim ayının sonunda, 2013 yılında 
yapılacak. Daha önce de olduğu gibi 
AKP ile MHP anlaştı, karar verildi.

Daha önceki seçim tarihlerine göre, 
yine ilginç bir tarih seçildiği gözden 
kaçmıyor. Haziran seçimleri üniversite 
öğrencileri için sorun olmuştu, daha 
önceki genel seçimler yaz ortasındaydı. 
Bu sefer de Cumhuriyet Bayramı ile yan 
yana getirdiler.

Tabi, yanlış seçim tarihi tercihlerinin 
özellikle sosyal demokrat seçmende 
etkili olduğu söylenebilir.

Belki sosyal demokrasinin Gemlik’te 
izleyeceği yol da bu yerel seçimler ile 
belli olacak.

CHP’li belediyeye yapılan iktidar 
operasyonundan sonra, Gemlik’te 
CHP’nin bir daha toparlanamayacağını 
iddia edenler yanılıyorlar.

Şöyle ki, benzer bir zor durum, aslında 
ÂKP’de de mevcut.

Bir yıl boyunca hukuksuz yere otur
duğu Belediye Başkanvekilliği koltuğu
na ikinci kez seçildikten sonra, tama
men kendi partisini de ezip geçerek, 
başkan yardımcılıklarına “dışarıdan” 
denilebilecek isimler getirdi.

Bu isimlerin, geldikleri ya da gidecek
leri parti bir yana, AKP’nin onca meclis 
üyesi varken, biri ilçe dışından olmak 
üzere üç transfer yapması, diğer meclis 
üyelerine hakaret değil de neydi?
AKP’li bir meclis üyesi ile sohbet edi 

yorum geçen. İsmi lazım değil.
Partisine bağlı, düşüncelerimiz çok 

farklı olsa da, kişilik sahibi biri.
Aynı soruyu kendisine de sordum. 

“AKP, belediyeyi “almak” için onca iş 
çevirdi. Sizi ezmedi mi, bu sizi rahatsız 
etmiyor mu?” dedim.

Malum, “seçimler yaklaşıyor” diye 
ekledim.
Aldığım cevap, beklemediğim kadar 

anlamlı, bir o kadar da sitemkârdı.
“Bu yerel seçimlerde partilerin 

samimiyeti sınanacak, inanıyorum ki 
tüm partiler, içlerinde çöpleri boşalta
cak” dedi.
Açıkçası, aynı beklenti içindeyim. 

Özellikle, partilerine sırt çevirip Refik 
Yılmaz’a destek verenler ne olacak, 
yerel seçimlerde, listeler hazırlanırken 
vs. ne konumda olacaklar, merak ediyo
rum.

fflM ABONEOLDUNUZMU?
■■■■«■ ABONEOLUNOKUYUNOKUTUN

http://www.gemlikk0rfezgazetesi.com
mailto:me.ozgn@windowslive.com
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BURSU BflLKflHlflRLft POST
Bulgaristan’ın Varna 
kentinden Bursa’ya 
gelen Hak ve özgür
lükler Partisi temsil
cileri ve yöresel 
sanatçılar, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’nin 
Balkanlara yönelik 
çalışmalarından 
dolayı büyük onur 
ve mutluluk duyduk
larını söyledi. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Hak ve 
Özgürlükler Partisi 
Varna İl Başkanı 
Ercan Sabaytin ve 
partinin yönetim 
kurulu üyeleri ile 
pop sanatçıları 
Damyan Diyanov ve 
Mariya Stankova 
Nakova’yı Tarihi

Belediye Binası’nda 
ağırladı.
Bursa’nın bir Balkan 
şehri olduğunu 
söyleyen Başkan 
Altepe, her zaman 
Balkan ülkelerinde 
yaşayan vatan
daşların yanlarında 
olduklarını söyledi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
Balkan ülkelerinde 
çok sayıda yatırım 
yaptıklarına dikkat

çeken Başkan 
Altepe, “Bursa, 
Bulgaristan ile akra
ba olan bir kent. 
Herkesin burayla 
mutlaka bir bağı 
vardır. Türkiye ile 
Balkanların dostluk
larının pekişmesi 
amacıyla çalışıy
oruz. Oradaki 
insanımıza ve 
kültürümüze sahip 
çıkalım ve yanların
da olduğumuzu

gösterelim isti 
yoruz” dedi 
“Bursa dostluk 
köprüsü kurdu” 
Türkiye ile Balkanlar 
arasında sosyal ve 
kültürel diyaloğun 
yanı sıra ekonomik 
alanda da ilişkilerin 
geliştirilmesi gerek
tiğini dile getiren 
Başkan Altepe, 
“Türkiye, Balkanlar 
için çok önemli; 
Bursa ise büyük bir 
şans. Türkiye ile 
Balkanlar arasında 
dostluk köprüsü 
kuran Bursa, 
Bulgaristan’ın 
komşusudur, bizden 
zarar gelmez” diy
erek, Türkiye’nin 
Balkanların yanında 
olduğunu vurguladı.

Sanat Harmanı 
sergisinin açılışı yapıldı

ALES başvuruları başladı
okutman, araştırma 
görevlisi, uzman, 
çevirici ve eğitim 
öğretim planlamacısı 
kadrolarına 
açıktan veya 
öğretim elemanı 
dışındaki kadrolar
dan naklen 
atanmak veya bir 
lisansüstü eğitimi 
programında 
öğrenim görmek 
isteyenler girecek. 
ALES'in, sonbahar 
dönemi başvuruları 
3 Ekim'e kadar 
sürecek.
ALES Sonbahar 
Dönemi Sınavı, 
11 Kasım 
Pazar günü gerçek
leştirilecek.
Sınava başvurmak 
isteyen adaylar, 
2012-ALES 
Sonbahar Dönemi 
Kılavuzu 
ile Aday Başvuru 
Formuna ÖSYM’nin 
"http://www.osym. 
gov.tr" internet 
adresinden ulaşa
bilecek.
Kılavuz dağıtımı 
yapılmayacak. 
Kılavuzda;
başvuru,.sınav, 
değerlendirme ile 
ilgili ayrıntılı 
bilgiler yer alacak. 
Sınava başvuracak 
adayların bu 
kılavuzu dikkatle 
incelemeleri 
gerekiyor

Akademik Personel (ALLS) 2U12 Sınava, yüksekoğre
ve Lisansüstü Sonbahar dönemi, tim kurumlarında
Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları başladı. öğretim görevlisi,

ELEMAN
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

KAYNAKTAN VE MEKANİKTEN ANLAYAN
EN AZ 2 YIL TECRÜBELİ 

GEMLİKTE İKAMET EDEN
BAKIM ELEMANI ARANIYOR.

BAŞVURULAR ŞAHSEN 
İŞ YERİMİZE YAPILACAKTIR.

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek, 

Orhangazi-BURSA 
TEL: 0-224-586 00 05/06/08/00/10 

FAX: 0-224-586 00 07

Bursa’da sanata ve 
sanatçıya her 
zaman destek 
verdiklerini ifade 
eden Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Ördekli Kültür 
Merkezi’nde izlen
ime sunulan ‘Sanat 
Harmanı’ sergisinin 
açılışını yaptı. 
‘Sanat Harmanı’ 
atölyesinin 
sanatçıları Semra 
Tokman ve Müjgan 
Çobanoğlu’nun el 
emeği ürünlerinden 
oluşan el sanatları 
sergisi, Ördekli 
Kültür Merkezi’nde 
beğeniye sunuldu. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, kur
dele keserek 
açılışını yaptığı 
sergideki eserleri 
ilgiyle inceledi. 
Bursa’da Türk el 
sanatlarına büyük 
önem verildiğini 
hatırlatan Başkan 
Altepe, “Bursa’da 
sanata değer veri 
yoruz. Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
da her zaman 
sanatın ve sanatçı 
mn yanında olmaya 
devam edeceğiz” 
dedi.
Sergiyi dikkatle 
gezen Başkan 
Altepe, Semra 
Tokman ve Müjgan 
Çobanoğlu’ndan 
çalışmalarıyla ilgili

detaylı bilgiler aldı. 
Sanatçılar da 
Başkan Altepe’ye el 
emeği eserlerinden 
hediye etti.
Sanat harmanı 
Semra Tokman ve 
Müjgan 
Çobanoğlu’nun 2. 
sergisi olan ‘Sanat 
Harmanı’; hat, 
tezhip ve minyatür 
sanatlarının har
manlanarak rölyef 
formunda sunul
masıyla oluşturul
du. Sanatçıların 1 
yıllık emeğinin 
ürünü olan 41 eser, 
Ördekli Kültür 
Merkezi’nde BursalI 
sanatseverlerin 
beğenisine sunul- * 
du. 29 Eylül 
Cumartesi gününe 
kadar görülebilecek 
olan sergideki eser
ler, 60 ile 700 TL 
arasında değişen 
fiyatlarla da satışa 
sunuldu.
Hobi olarak 
başladıkları sanat 
çalışmalarını 
zamanla meslek 
haline getirdiklerini 
anlatan Tokman ve 
Çobanoğlu, ‘Sanat 
Harmanı’ adlı atö
lyelerinde, 1 Ekim 
Pazartesi tarihin
den itibaren öğren
cilerini ağırlayacak
larını, sanat alanın
daki bilgi ve deney
imlerini paylaşa
caklarını da ifade 
etti.

KAŞCDC B€KL€M€K VOK 
' KALİTELİ KAŞELER
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜL.ER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

http://www.osym
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-------------------- n---------------- ■-------■---- ■-----------—HAYA ULBSIMINDfl YHIARIN ÖZLEMİ BİTİYOR
Bursa’dan yurt içi ve 
yurtdışına uçak 
seferleri düzenleme
sine yönelik daha 
önce yapılan koltuk 
satın alma, hava yol
ları şirketlerine kolay 
lık sağlama gibi yön
temlerin sonuçsuz 
kalmasının ardından 
kurulmasına karar 
verilen Bursa Hava 
Yolları Şirketi ile 
ilgili çalışmalarda 
son aşamaya gelin
di. Bursa Büyükşe 
hir Belediyesi, Valilik 
ve BTSO ile Bursa iş 
adamlarının da 
içinde olduğu Bursa 
Ortak Girişim Grubu 
tarafından yürütülen 
Bursa Hava Yolları 
Bursah ve Arap 
işadamlarının ortak
lığında kuruluyor, 
ortaklık oranları ise 
önümüzdeki gün
lerde netlik 
kazanacak.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve Bursa 
Valiliği tarafından 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
desteği, MÜSİAD 
başta olmak üzere 
tüm iş adamlarının 
aktif rol almasıyla 
Bursa Havayolları 
Şirketi kurulmasına 
yönelik çalışmalarda 
gelinen son nokta 
kamuoyu ile pay

laşıldı. Gönül 
Dostları Sofrasında

akşamı lansman 
niteliğinde bir

basın mensuplarının 
karşına geçen Vali 
Şahabettin Harput, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, BTSO Baş 
kanı Celal Sönmez 
ve Ortak Girişi 
Grubu adına MÜSİ 
AD Başkanı Hasan 
Çepni, süreç hakkın
da bilgiler verdi.

“Fizibil olduğuna 
karar verildi” 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
Bursa Havayolla 
rı’nın kurulması 
yönündeki çalış
maların olgun
laştığını belirterek, 
“Bu işin olabilir
liğine, fizibil ve 
gerekli olduğuna 
ortak akılla karar 
verildi. Konunun en 
önemli tarafı olan 
BursalI işadamları 
mızla Perşembe 

toplantı yapacağız. 
Şirketin Türk- Arap 
ortaklığında olması 
öngörülüyor. Sefer 
bölgeleri ise Cidde 
başta olmak üzere 
Arap coğrafyası, 
Safkanlar, yurt içi ve 
turizm bölgeleri 
olarak düşünülüyor. 
Valilik ve Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
hisselerimiz küçük 
olacak. Türk tarafına 
kalan kesimi BursalI 
işadamlarımız pay
laşacak” dedi.

“Yılların özlemi 
sona eriyor” 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe ise özlemle 
beklenen Bursa’dan 
hava ulaşımı 
konusunda nihayet 
somut bir adım 
atıldığını söyledi. 
Bursa’nın hızla 
büyüyen bir sanayi 

kenti olduğunun 
altını çizen Başkan 
Altepe, özellikle 
yabancı ortaklı firma 
sayısının fazla 
olması nedeniyle 
yabancı 
işadamlarının kısa 
sürede Bursa’ya 
gelip, dönmek iste
diğini ancak hava 
ulaşımı olmadığı için 
bunu gerçek
leştiremediğini kay
detti. Bursa’nın 
coğrafi konum 
olarak İstanbul’a 
yakınlık nedeniyle 
sürekli İstanbul’un 
gölgesinde kaldığını 
ifade eden Başkan 
Altepe, “Avrupa’ya 
yapılacak 1,5-2 
saatlik bir yolculuk 
için bile 6 saat önce
den İstanbul’a 
hareket etmek 
gerekiyor. 
Dolayısıyla bir gün 
yollarda kayboluyor. 
Bu nedenle Bursa’ya 
gelmek isteyen 
yabancı işadamları 
zaman kaybet
memek için toplan
tılarını İstanbul’da 
yapıyorlar. Ancak 
Bursa her yönden 
ulaşılabilir bir kent 
olma yolunda 
kabuğunu kırıyor. 
Bursa’nın kendi 
kendine yetecek 
gücü var. Bu konuda 

da iş BTSO’ya, 
işadamlarına ve kent 
dinamiklerine düştü. 
Sonuçta Bursa kendi 
havayolları şirketini 
kuruyor. Böylelikle 
marka kent olma 
yolunda önemli bir 
adım daha atmış 
oluyoruz. 
Bursa’mıza hayırlı 
olsun” diye konuştu.

Havayolu; turizm 
hamlesinin en 
önemli ayağı 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Celal 
Sönmez de havayolu 
ulaşımının Bursa’da 
başlatılan turizm 
hamlesinin en önem
li ayağı olduğunu 
vurguladı. Bursa gir
işimcilerin, tarım, 
tarıma dayalı sanayi, 
tekstil, otomotiv ve 
makine sanayi gibi 
her sektöre koşa 
koşa giren, risk 
almayı bilen bir 
yapısı olduğunu 
ifade eden Sönmez, 
“Marka olma yolun
da ulaşılabilirlik çok 
önemli. ‘Diğer 
şehirlerle, Avrupa ile 
hava bağlantınız var 
mı? diye sorduk
larında artık ‘var’ 
diyebilecek bir duru
ma geldik. Karayolu, 
deniz yolu ve

havayolu ile 
Bursa’nın yıldızı 
biraz daha parlaya
cak” dedi.

Yaz başında 
uçuşlar başlıyor 
Bursa Ortak Girişim 
Grubu adına çalış
maları yürüten 
MÜSİAD Başkanı 
Hasan Çepni, 
Türkiye’nin en 
önemli ihracat üssü 
olan Bursah 
işadamları olarak 
yollarda geçen 
zamanlardan artık 
usandıklarını ve 
yorulduklarını kay
detti. Bursa’nın hava 
ulaşım ağına katıl
ması için 2 yıl önce 
de bazı girişimlerde 
bulunulduğunu hatır 
latan Çepni, “Tüm 
havayolu şirketlerini 
bir araya getirdik, 
BTSO koltuk satın 
alarak uçuşları des 
tekledi alma bu 
çalışmalar bir türlü 
sonuç vermedi. 
Nihayetinde Bursah 
işadamlarından 
oluşan ortaklık yapı 
sı ve Türk- Arap or 
taktığında Bursa Ha 
vayolları kurulması 
yönünde karar alın 
dı. Cidde destinas 
yonu Bursa havayol
larına önemli katkılar 
sağlayacak” dedi

40 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR

İstiklal Cad. Bora 5ok. 5tûdyo Prestij yanı 
No: 3/ B Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

TÜRKİYE'NİN GN UYGUN VG KAUTGII 
DAVGTİYGLGRİ GN UYGUN FİYATLARLA

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ.

FATURA DAVĞTIV6
S€VK İRSALİVeSİ DÜĞÜN S NİŞAN
TAŞIMA İRSALİVeSİ SÜNN6T AÇILIŞ

✓ KARTVİZİT & KAŞ€ ORGANİZASYON
S H€DİY€LİK €ŞYA PLAKÇI & KUPA
-✓KATALOG ✓ DÇRGİ, KİTAP
✓ CİLT İŞLÇRİ ✓ BALON

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - ORGANİZASYON VE TAT1ITIM
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Okul Kantinlerine Sıkı Denetim
Bursa'da yeni 
eğitim yılının başla
masıyla birlikte okul 
kantinlerinde de 
denetimlere baş
landı.
Bursa İl Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık 
Müdürlüğü 
ekiplerince uygula
maya konulan dene
timler ile okul kan
tinlerinin ilgili 
mevzuat hükümler
ine uygunlukları 
sağlanarak, 
olumsuzlukların 
önlenmesi 
amaçlanıyor. 
Bu kapsamda 
yapılan denetim
lerde; okul kantinleri 
hijyen şartları 
açısından kontrol 
edilerek kantin 
çalışanlarının iş 
kıyafetleri ve 
kişisel temizlikleri 
de gözden 
geçiriliyor.
Bunun yanısıra 
işyeri sahiplerine 
güvenli gıda satışı 
ile ilgili olarak

taşıdıkları 
sorumluluklar 
hatırlatılarak kural
lara titizlikle 
uymaları konusunda 
uyarılar yapılıyor. 
Ayrıca işletmeler, 
5996 Sayılı Veteriner 
Hizmetleri Bitki 
Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu 'Gıda 
İşletmelerinin Kayıt 
ve Onay İşlemlerine 
Dair Yönetmelik' 
gereği kayıt 

numarası almaları 
konusunda bil
gilendiriliyor.
Konu hakkında bilgi 
veren Bursa İl
Gıda,Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürü Ömer 
Çelik, okul kantin
lerinin ilgili mevzuat 
kapsamında yıllık 
denetimden 
geçirildiğini 
belirterek, "Okul 
kantinleri

yıllık denetim 
programı 
kapsamında 
sürekli olarak 
denetlenecek. 
Halkımız yaşanan 
olumsuzlukları ve 
şikayetlerini Alo 
Gıda 174 hattını 
arayarak iletebile
cek. Halkımızdan 
da bu konuda 
duyarlı olmalarını 
bekliyoruz." 
şeklinde konuştu

ELEMAN
EN AZ LİSE MEZUNU 
35 YAŞINI AŞMAMIŞ 

ERKEK ADAYLAR İÇİN 
ASKERLİK YAPMIŞ 

KURYELER 
A2 EHLİYETLİ

MOTOKURYELER - 
EN AZ ORTAOKUL MEZUNU 

35 YAŞINI AŞMAMIŞ 
ERKEK ADAYLAR İÇİN 

ASKERLİK YAPMIŞ 
SRC 4 BELGELİ VEYA 

BAŞVURU YAPABİLECEK 
SÜRÜCÜLER ARANIYOR

MNG KARGO A.Ş. 
İSTİKLAL CAD. FIRIN SOK.

NO: 7/1 GEMLİK 
TEL: 512 30 22/21

T MA Â “SUYUNU BOŞA
I Eifln H HARCAMA”

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

m 
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GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ ■ ı PjAAAAA 
İstiklal Caddesi Bora Sokak U 1 J|l.ı llh n.f 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK '»■ ı UIU UU VV

SATILIK VİLLA
MANASTIR HAS 
VİLLALARINDA 

140 M2 DENİZ MANZARALI, 
MÜSTAKİL, BAHÇELİ, 

KULLANIMA HAZIR, UYGUN 
FİYATLA SAHİBİNDEN 

SATILIK VİLLA 189.000 TL

Müracaat Tel: 
0542 312 7472

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK 

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

SATILIK
MANASTIR 

TAYTÜYDÜ’DE 
5 KAT İMARLI 

1297 M2 İNŞAATA 
HAZIR ARSA SAHİBİNDEN

SATILIKTIR

Müracaat Tei: 
0 532 283 59 19

SAHİBİNDEN SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyeri!, 

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

satılık daire

0 538 322 70 73
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laiwWlWsi Mimi lull Meme miiltei
Bütçe açığına karşı 
11 milyar liralık 
vergi silahını çeken 
Maliye Bakanlı 
ğı'nın, açık 
büyüdüğü takdirde 
KDV'yi de yüzde 
18'den 19'a çıkara 
rak operasyona 
devam edeceği 
belirtiliyor.
KDV'deki 1 puanlık 
artışın bütçeye 
katkısı ise 5 milyar 
lira olacak.
Başta akaryakıt ve 
tapu harcı olmak 
üzere bir çok 
kaleme gelen vergi 
zammından 
Maliye’nin beklentisi 
yıllık 11 milyar lira 
civarında ek vergi. 
Yılın son 4 ayına 
girdiğimiz için vergi 
zamlarının 2012 
bütçesine katkısı 3 
milyar lira olacak. 
İlk 8 ayda bütçe 
açığının 8.5 milyar 
lira olarak 
gelmesinin ardından 
son 4 ayda açığın 
beklenenden daha 
fazla olmasından da 
korkuluyor.
Ekonomi çevreleri 
Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan’ın yıl 
sonunda bütçe 
açığının milli gelire 
oranının yüzde 1.5 
olan hedefi 1 puan 
aşacağını söyleme 
sinin ardından 
Türkiye bütçesinin, 
yıl sonunda 35 mil
yar açık vereceği ve 
21.1 milyar lira 
olması öngörülen 
2012 yılı bütçe 
açığının, 14 mil
yarlık sapmayla 35 
milyara çıkmasını

bekliyor. Böylece yıl 
sonuna kadar 3 de 
ğil 14 milyar liralık 
gelir artışı sağlan
ması gerekiyor.

AVRUPA 
ORTALAMASI 
YÜZDE 19 
Maliye Bakanlığı 
uzmanlarının hazır
layıp Başbakan 
Erdoğan’a sunduğu 
alternatifli vergi 
artışı paketi içinde 
‘Katma Değer Ver 
gisi (KDV) oranının 
yüzde 1 artırılarak 
yüzde 18’den 19’a 
çıkarılması’nın öne 
rildiği ise gelen bil
giler arasında. 1 
puanlık vergi artışı 
ise yaklaşık 5 milyar 
liralık ek vergi 
anlamına geliyor. 
Çünkü 277 milyar 
lira olan vergi geliri 
hedefinin üçte biri 
olan 87 milyar lirayı 
KDV’den elde edile
cek gelir meydana 
getiriyor.
Üstelik hem yur- 
tiçinde alınan KDV 
hem de ithal ürün
lerden alınan 
KDV’nin tahsilatı da 
kararın verildiğinin 
ertesi günü Maliye 
kasasına giriyor. 
Maliye’ye yakın kay

naklar özellikle 
küresel kriz ile bir
likte başta Avrupa 
olmak üzere dünya
da yaşanan KDV 
artışlarına dikkat 
çekiyor. 
Avrupa’da son yıl
larda yapılan KDV 
artışları ile birlikte 
ortalama KDV yüzde 
19’a çıkmış durum
da. Diğer yandan 
Maliye’nin hazırlayıp 
hükümete sunduğu 
pakette KDV’si 
yüzde 1 ve 8 olan 
bazı ürünlerin oran
larının da yüzde 
19’a çekilmesinin 
önerildiği öğrenildi. 
MOTORLU TAŞIT
LAR VERGİSİ 
ARTIŞI DA 
GÜNDEMDE 
Bütçe açığını düzelt
mek için Maliye’nin 
bir başka önlem 
planı da taşıt sahip
lerinin her yıl iki kez 
ödediği Motorlu 
Taşıtlar Vergisi 
(MTV) oranlarının 
artırılması.
Önümüzdeki 
dönemde ilk 
MTV’nin Ocak 
2013’te alınacak 
olması nedeniyle bu 
verginin hemen 
artırılması beklen
miyor.

Sabırsızlıkla intibak 
zamlarına kavuş
mayı bekleyen 
emeklilerin gözü 
aydın... SGK, gün
celleme çalışmasını 
Ekim'de tamamlaya
cak; eksik maaş 
aldığı belirlenen 
emeklilere ise toplu 
ödeme yapılacak. 
2000 yılından önce 
emekli olanları 
ilgilendiren intibak 
çalışmalarında sona 
gelindi. Yaklaşık 2 
milyon kişinin 
yararlanacağı 
intibak zammında, 
emeklilerin prim 
günü ve 
göstergeleri dikkate 
alınarak belir
lenecek intibak fark
larına yönelik 
yapılan çalışmalar, 
tüm hızıyla sürüyor. 
Emeklilerin 
dosyalarını 
inceleyen Sosyal 
Güvenlik Kurumu

Benzine zam pompaya yansım
Benzine motorine 
gelen ÖTV artışı 
pompaya yansıdı 
Akaryakıtta alınan 
vergi oranlarının art- 
tırılmasıyla akar 
yakıt şirketleri 95 
oktan kurşunsuz 
benzin fiyatlarına 26 
kuruş zam yaptı. 
Ankara ve İzmir'de 
litresi 4,49 liradan 
satılan 95 oktan 
kurşunsuz benzinin 
fiyatı 4,75 liradan 
satılmaya başladı. 
İstanbul'da ise 4,48 
liradan satılan 95

(SGK) personeli, 
gece-gündüz mesai 
yaparak bilgileri 
güncelliyor. Bugüne 
kadar dosyaların 
yüzde 90'ına yakın 
bölümünün güncel- 
lendiği belirtilirken, 
yapılan çalışmaların 
Ekim ayı sonunda 
tamamlanacağı 
bildirildi.
EKSİK MAAŞ 
ALANLARA... 
İntibak zammına 
ilişkin dosyaların 
incelemesi sür
erken, yaklaşık 5 
bin emeklinin 
maaşının yanlış 
hesaplanması 
konusunda da 
detaylar ortaya 
çıkıyor. Bu rakam, 
intibaktan yarar
lanacak emeklilerin 
bilgilerinin bilgisa
yara aktarılmasıyla 
netlik kazanacak. 
2000 yılı öncesinde
ki başvuruların 

oktan kurşunsuz 
benzinin litresi 4,74 
liradan satılıyor.
DEPO 11.7 LİRA 
ZAMLANDI 
Böylece benzine 19 
Eylül'de ve bugece 
yarısından itibaren 
gelen 10'ar kuruşluk 
indirimin sevinci 
kısa sürdü. Her iki 
indirimin 45 litrelik 
bir depoda 9 liralık 
indirim sağlayacağı 
hesaplanmıştı.
Ancak geceyarısın- 
dan itibaren yürür
lüğe giren vergi 

manuel sistemle 
yapılması nedeniyle, 
maaşlarda yanlışlık 
yaşandığı 
belirtildi.
Yetkililer, bu yan
lışlığın aylık bağla
ma oranlarının 
hatalı girilmesi gibi 
nedenlerden kay
naklandığını ifade 
ederken, bu durum
daki emeklilere 
önemli bir müjde 
geldi. Eksik aylık 
aldığı belirlenen 
emeklilerin maaşın
da, intibak zam
larının dışında 
ekstra bir 
iyileştirme yapıla
cak! Ayrıca eksik 
maaş alanların 
eksik kısımlarının 
topluca ödenmesi 
de gündemde.
Yıllarca hatalı işlem 
sonucu eksik maaş 
alan emeklilerin 
yüzü bu uygulama 
ile gülecek.

zamlarının ardından 
öğle saatlerinde 
akaryakıt şirketleri 
de pompaya zam 
yaptı. Böylece 45 
litrelik bir depo ben
zin 11.7 lira zam- 
landı.
MOTORİNE DE ZAM 
GELDİ 
üç büyük ilde 
indirim öncesinde 
litresi 4-4,01 lira 
arasında satılan 
motorin fiyatları da 
4,36-4,37 lira arasın
da satılmaya 
başladı.

G

M

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma imdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık
C.Savcılığı
C.Savcı Yrd.
Emniyet Müd.

513 10 51
513 10 53
513 29 54
513 10 28

ULAŞIM
Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanberoğlu-Esadaş
Anıtur
Kamil Koç________

513 20 77
612 1O 72

512 O1 63

HASTANELER
Davla! Hastanesi

M er. Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi

TAKSİLER

Körfez Taksi
Çınar Taksi
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 23 29

514 80 88

513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

RESMİ DAİRELER

UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ işletme 
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. 
ilçe Tarım Müd. 
ilçe 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

BELEDİYE

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

Md.

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

Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

544 30 60
(212) 516 12 12
(226) 811 13 23

İDO İmam Aslan

VAPUR - FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

__________ 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 30 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET
Tuncay Otogaz
Beyza Petrol

Gemlik Körfez
GEILİK'İN İLİL GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ, ;

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4381 

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)

mlıshuMl
VENÜS SİNEMASI 
KAN VE AŞK: 
11:30-14:00- 
16:30-20:00

LANETLİ KİZ:12:00- 
14:15-16:30-20:15

REZERVASYON 513 33 21 
CIUŞAVM TUTKU 

SUPERTURK: 
13.30-15.30-17.30 

19.30-21.30
SEN KİMSİN: 12.00 - 

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

Rez. Tel: 51415 00
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Judocular. Gemlik’te buluşacak
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe Müdürü 
Ahmet Adil Tunç, 
Gemlik Kapalı Spor 
Salonu’nda yapıla
cak olan judo 
müsakabalarının 28- 
30 Eylül 2012 tarih
leri arasında yapıla
cağı bildirdi.
Tunç, gazetemize 
gönderdiği yazılı 
açıklamada şu 
görüşlere yer verdi. 
“ Türkiye Judo 
Federasyonu ’nun 
2012 yılı faaliyet pro
gramında yer alan 
Judo 2. Etap Bay- 
Bayan Süper Lig, 
Büyükler 1. Ligi, 
Ümitler 1. ve 2. Ligi 
Müsabakaları 28-29-

30 Eylül 2012 tarih
lerinde Gemlik Spor 
Salonunda gerçek
leşecektir.
Bu müsabakalara, 
Galatasaray, İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi, İzmir 
Büyükşehir 
Belediyesi, Trabzon 
Spor, Kocaeli 
Büyükşehir 
Belediyesi, Kâğıt 
Spor gibi büyük ve 
köklü Kulüplerinde 
içinde bulunduğu 64 
Kulüp katılacaktır.
Bu kulüplerde 
yarışan 2012 Londra 
Olimpiyatlarına katıl
ma başarısı gösteren 
Sezer Huysuz 
(Galatasaray),

Gülşah Kocatürk 
(İzmir Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü), Dünya 3.sü 
Azeri asıllı Nijat

Shiklahidzade 
(Bahçelievler Spor 
Kulübü), Avrupa 3. 
sü Belkız Zehra 
Kaya (Galatasaray),

Hasan Vanlıoğlu 
(Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi Kağıt 
Spor) ve Avrupa'dan 
transfer edilen bir 
çok Judocu’nun da 
içinde bulunduğu 
bine yakın 
Judocunun katıla
cağı böyle büyük bir 
organizasyona ev 
sahipliği yapmaktan 
mutluluk duyuyoruz. 
Bu tür organizas 
yonların ilçemizin 
tanıtımı açısından 
çok önemli olduğuna 
inanıyorum. Gelen 
kulüplerimize iyi ev 
sahipliği yaparak 
Gemlik’imizden 
güzel anılarla ayrıl
malarını sağlamak

bizleri mutlu edecek
tir. Ayrıca, 29 Eylül 
2012 Cumartesi 
günü Ümit Bayanlar 
1. Liginde yarışan 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik Spor 
Kulübü Judo 
Takımımıza başta 
İsmail Yıldız Ve 
Ahmet Kılınç 
hocalarımız olmak 
üzere tüm Judocu 
kızlarımıza başarılar 
diliyorum. Onların 
İlçemizi en iyi şe 
kilde temsil edecek
lerine inancımız 
tamdır. Gemlik 
halkımı takımımıza 
destek olmaları için 
Gemlikspor salo
nuna bekliyoruz”

Gemlikspor: 1 İznikspor: 0
Bursa Süper Liğ U 
17 takımları arasında 
Pazar günü Gemlik 
Sahasında yapılan 
Gemlikspor, 
İznikspor futbol 
karşılaşmasında kır
mızı beyazlılar rakip
lerini 1-0 yenerek, 3 
puan elde ettiler. 
Büyük çekişmenin 
yaşandığı 
Gemlikspor, 
İznikspor karşılaş
masında maçı 
Gemlik suni çim 
sahasında oynandı. 
Gemlikspor için 
önemli olan karşılaş
mada, takımını 
destekleyen taraftar
lar tribünleri doldur
dular.
Rakip takım ile

sahaya çıkan 
Gemliksporlular, 
maç öncesi ve son
rasında sergiledikleri 
dostluğu 
sürdürdüler.
Gemlikspor, 80 daki
ka süresince rakip 
kaleyi zorladı.
İznikspor, maç 
boyunca bir kez 
Gemlikspor’un ceza 
sahasında görülebil- 
di. Gemliksporlu 
Muhammet ikinci 
yarıda sağ taç 
çizgisi yanından 
yaptığı orta ile topu 
filelerle buluşturun
ca, Gemlikspor 
karşılaşmanın 
sonunu belirleyen 
golü attı. Karşılaşma 
1-0 sona erdi.

KRŞCDC B€KL€/V1€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR
■ ■

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır 
ve çözer, planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, 

evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç odaklıdır, paylaşımadır. Her zaman ve her konuda 

özveri ile çalışır, vefakardır, dostlarını asla unutmaz, 
sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, 

kendi kararlannı verir ve uygular, özgüveni tamdır. 
Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, engel 

tanımaz, "BAŞARACAĞIM” der ve başanr.

Gemlik Orhangazi yolu z.Km.
Unıurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel: o 224 SB 50 84 Gendik 
www.aykentilkogretim.klZ.tr

ÜCRETE EĞİTİM-ÖĞRETİM, YEMEK, SERVİS vt KDV DAHİLDİR

4-5 Yaş 5.950 TL
Ana Sınıfı 6.200 TL |
*1 .Sınıf 7.500 TL
2 .Sınıf 8.8OOTL
3.Sınıf 5.500 TL
4-.Sınıf 5.500 TL
B.Sınıf .' 5.500 TL
©.Sınıf 5.500 TL
7.Sınıf 8.800 TL
©.Sınıf 8.8OOTL

50 Kr

GEMLİK’İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ
26 Eylül 2012 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com

IreMMılı
İMmlSaMiı

Bursa'da düzenlenen haksız 
emeklilik operasyonunda 49 
şüpheli gözaltına alındı.

Haberi sayfa 3’de

Osmaniye Mahallesi Sümer Sokak sakinleri gece patlama sesleri ile sokağa fırladı

Çöp ev yangını korkuttu
Önceki gece, Osmaniye Mahallesi 
Sümer Sokak No: 14’de bulunan 2 katlı 
ahşap evde nedeni belli olmayan patla
ma seslerinden sonra yangın çıktı. 
Abdullah Uzun adlı şahsa ait evin 
hurdalık olduğu ve tehlike yarattığı için 
defalarca Belediyece şikayet edildiği, 
ancak ilgilenen olmadığı öğrenildi. 
Yangında, şans eseri evde kimse 
olmadığı için ölen de olmadı.

Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

PKK, Polis aracına 
Saldırılı: 7 Şehit

Yangının düşündürdükleri...
Önceki gece, Birey Dershanesinin 

Manastır’daki Kültür Merkezinde dü 
zenlediği toplantıdan çıkıp eve gider 
ken alışveriş yaptım.

Tam araca binmek üzereydim.
Bir ambulans öylesi hızlı bir şekilde 

önümden geçti ki acaba ne oldu yine 
demekten kendimi alamadım.

Eve doğru giderken, gelen bir telefon 
la Osmaniye Mahallesinde yangın ol 
duğu haberini aldım.
Ara sokaklarda uzakta bir yere park 

ederek yangın olan Sümer Sokağa 
daldım. Devamı sayfa 4’de

Tunceli'nin merkez 
Atatürk 
Mahallesinde dün 
saat 18.00 sıraların
da zırhlı polis 
aracının geçişi 
sırasında şiddetli 
bir patlama mey
dana geldi. 
Patlama sonucu 
yedi güvenlik 
görevlisi şehit olur 
ken 1 terörist de 
öldü. Patlamanın, 
teröristlerin, polis 

aracına yönelik 
saldırısından 
kaynaklandığı 
anlaşıldı. Zırhlı 
polis aracının 
geçişi sırasında 
PKK'hlann, tuzak- 
ladıkları patlayıcıyı 
uzaktan kumanda 
ile infilak ettirmesi 
üzerine araçta 
yangın çıktı.
Patlamayla birlikte 
zırhlı araç ile bir 
sivil araçta çıkan 

yangın sürerken 
yaralılar, ambu
lanslarla Tunceli 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Mayınlı saldırı 
sonucunda 7 gü 
venlik görevlisi şe 
hit olurken 1 terö 
list de öldü.
Bölgede zaman 
zaman silah sesleri 
duyulurken, çok 
sayıda polis de olay 
yerine sevk edildi

M
İzmir'de bir haftadır 
hastanede tedavi 
gören Türk Halk 
Müziği’nin efsane 
isimlerin den Neşet 
Ertaş, hayatını kay
betti. Türk Halk 
müziği sanatçısı, 
besteci, söz yazarı 
Ne şet Ertaş, İzmir' 
de tedavi gördü ğü 
hastanede dün saat 
08.45’te hayatını 
kaybetti. Ertaş'ın 
cenazesi Kırşehir 
Ahi Evran Camii'n 
de kılınacak ikindi 
namazının ardından 
defnedilecek.

http://www.aykentilkogretim.klZ.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Osmaniye Mahallesi Sümer Sokak sakinleri gece patlama sesleri ile sokağa fırladı

öp ev yangını korkunu
Önceki gece, Osmaniye Mahallesi Sümer Sokak No: 14’de bulunan 2 katlı ahşap evde nedeni 
belli olmayan patlama seslerinden sonra yangın çıktı. Abdullah Uzun adlı şahsa ait evin 
hurdalık olduğu ve tehlike yarattığı için defalarca Belediye’ye şikayet edildiği, ancak ilgilenen 
olmadığı öğrenildi. Yangında, şans eseri evde kimse olmadığı için ölen de olmadı.

Osmaniye Mahallesi 
Sümer Sokak’ta, 
önceki gece çıkan 
yangın mahalleliyi 
korkuttu.
Önceki gece saat 
21.30 sıralarında 
Sümer Sokak’ta ard 
arda meydana gelen 
patlama sonrası 
çıkan yangında 
mahalleliye korkulu 
dakikalar yarattı. 
Patlamaların bomba 
olduğunu sanan 
mahalle sakinleri, 
evlerinden sokağa 
kaçıştılar.
Bu arada, Sümer 
Sokak No 14’de boş 
olan çöp evde 
yangın çıktı. 
İki katlı ahşap ev 
kısa zamanda tama
men kül oldu.

ÇÖP EV 
YANGINI 
BÜYÜTTÜ

Abdullah Uzun (34) 
adlı kişiye ait olan 
çöp evin içi, sokak
lardan toplanan 
kağıt, naylon ve kar
ton hurdalarıyla dolu 
olması nedeniyle 
yangın kısa sürede 
büyüdü.
İki katlı ahşap evin 
çatısı kısa sürede 
tutuşurken, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
itfaiyeleri olay yerine 
ulaştığında yangın 
yan apartmanlara 
sıçramak üzereydi. 
Alınan önlemlerle 
yan apartmanlara 
alevlerin yayılması 
önlendi.
Bu arada, patlama 
ile ahşap evin 
karşısındaki üst kat
ları boş olan iki 
daire de küçük 
hasarlar meydana 
geldi.
Sümer Sokağın yol

larının dar olması 
itfaiyenin yangın 
noktasına ulaşma 
sında zor anlar 
yaşandı.
Meraklı halkın yanan 
evini yakından 
görmek istemesi ise 
ayrı bir sorun oldu. 
Güvenlik güçlerinin 
çabalarına karşın 
halk çalışma alanını 
daralttı.

Bu arada, MAG 
Gemlik gurubu da 
yangın alanına 
gelerek itfaiyeye 
destek olmak istedi. 
Ancak, ortalık daha 
karmaşaya dönüştü. 
Yanan evde insan 
olma ihtimali üzeri 
ne, 112 Acil 
Ambulansı ve Sağlık 
Bakanhğı’na bağlı 
ambulanslara Olay 

yerinde koşullandı. 
ELEKTRİKLER 
KESİLDİ
Yangın sırasında 
elektrik tellerinin de 
yanması sonucu 
elektrikler ULEDAŞ 
tarafından kesildi.
Yangına müdahalede 
Bursa Büyükşehir 
Belediye itfaiye ekip
leri 5 araç ile olay 
yerinde çalışmalara 
katılarak, yangını 
kontrol altına aldı. 
Daha sonra soğutma 
çalışmaları başlattı.

BELEDİYE 
ŞİKAYETLERİ 
DİKKATE 
ALMADI 
Çöp evin sahibi 
Abdullah Uzun’un 
yangın sırasında 
evde olmaması can 
kaybını önlediği 
belirtildi.
Sümer Sokak sakin

leri, çöp ev 
konusunda defalar
ca Gemlik Belediye 
Zabıtası ve yetkilile 
rine suç duyurusun
da bulunduklarını 
ancak ilgilenen 
olmadığını söyledi 
ler.
Osmaniye 
Mahallesi’ni heye
canlandıran ve 
korkutan yangını 
binlerce Gemlikli 
meraklı bakışlarla 
izlerken, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdige 
yangın alanına 
gelerek çalışmaları 
yakından izledi. 
Polis ve itfaiye 
yangın ile ilgili 
araştırmaları 
sürdürüyor.
Bu arada, ev sahibi 
Abdullah Uzun’un 
da ifadesine başvu
rulduğu öğrenildi.
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Bursa'da düzenle
nen haksız emeklilik 
operasyonunda 49 
şüpheli gözaltına 
alındı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü

İnşaattan düşen isçi hayatını tabetti
Bursa'da asansör 
kurarak inşaata 
tuğla çeken bir kişi 
inşaattan düşerek 
hayatını kaybetti. 
Olay, merkez 

Calılını parayı sayarken nahalandı

ekipleri, emeklilik 
için günü dolmayan 
kişilerin para 
karşılığı usulsüz bir 
şekilde emekli 
edildiği yönündeki 
ihbar üzerine çalış
ma başlattı.
Yürütülen soruştur
ma kapsamında 
zanlıları 6 ay takip

Osmangazi ilçesi 
Yunuseli 
Mahallesinde 
medyana geldi. 
Mahallede bir 
inşaatta işçi olarak 

eden polis ekipleri, 
sabah saatlerinde 
eş zamanlı operas 
yon başlattı. 
Düzenlenen 
operasyonda SGK İl 
Müdürlüğü'nde 
görevli 11 memur, 
aracılar ve haksız 
yere emekli olup 
maaş alan 

çalışan 48 yaşındaki 
Mustafa Ayvaz, 
asansörle 6 katlı 
inşaata tuğla 
çıkardığı esnada 
dengesini kaybe

kişilerden oluşan 
49 kişi gözaltına 
alındı.
Sabah saatlerinden 
itibaren evlerinde 
gözaltına alınan ve 
emniyetteki 
sorguları süren zan
lıların, yarın mahke
meye sevk edilmesi 
bekleniyor.

derek düştü. Ağır 
yaralanan Ayvaz 
olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Polis olayla ilgili 
soruşturma başlattı

MiiSröMsiM
GecincetoKacıoılmaıOlılu,

2KisiWanılı
Bursa'mn Osman 
gazi ilçesinde, aşırı 
alkollü sürücünün 
kullandığı otomobil, 
kontrolden çıkarak 
yolun orta 
refüjünde bulunan 
demir bariyerlere 
çarptı. Kazada, 
sürücü ve araçta 
yolcu olarak bulu
nan bir kişi yarala
narak hastaneye 
kaldırıldı.
Santral Garaj 
Mahallesi Yeni 
Yalova Yolu Cad 
desi'nde meydana 
gelen kazada, 
Yusuf A. (41) 
idaresindeki 16 
BFH 54 plakalı oto
mobil, aşırı alkollü 
olduğu tespit edilen 
sürücünün direk
siyon hakimiyetini 

kaybetmesiyle kon
trolden çıktı.
Kazada otomobil, 
yolun orta 
bölümündeki 
refüjün demir 
bariyerlerine çarptı. 
Kazada, sürücü 
Yusuf A. ve yanında 
yolcu olarak bulu
nan Bekin C. (64) 
yaralandı.
Hastaneye kaldın 
lan yaralıların 
sağlık durumlarının 
iyi olduğu öğrenil
di. Olay yerinde 
inceleme yapan 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
otomobil sürücüsü 
Yusuf A.'nın aşırı 
alkollü olduğunu 
tespit etti. Kazayla 
ilgili başlatılan so 
ruşturma sürüyor

Bursa'da bankadan 
emekli maaşını 
çeken 51 yaşındaki 
Aysel T.'yi takip 
eden kapkaççı, 
elindeki çantasını 
alıp kaçtı. Polis, 
şüpheliyi 500 metre 
ilerdeki parkta 
çantadaki parayı 
sayarken yakaladı. 
Merkez Yıldırım ilçe
si Mimar Sinan 
mahallesinde 
yaşayan Aysel T., 
dün eşi ile bankaya 
gidip emekli maaşı 
olan bin 50 lirayı 
çekti. Daha sonra 
alışveriş yapmak 
için kocasının yanın

dan ayrılan Aysel 
T.'nin elindeki çan 
tası bir kapkaççı

tarafından alındı. 
Haber verilmesi 
üzerine olay yerine

gelen polis, eşkal 
üzerine çevrede 
araştırma yapmaya 
başladı.
Kısa bir süre sonra 
şüpheli 500 metre 
mesafedeki bir 
parkta, paraları 
sayarken yakalandı. 
Şüphelinin birçok 
suçtan sabıkası 
bulunan
20 yaşındaki Fatih 
Kaplan olduğu belir
lendi. Gözaltına alı
nan Kaplan, 
çıkarıldığı mahke
mece tutuklanırken, 
çanta ve paralar 
Aysel T.'ye iade 
edildi

Siirt'te çatışma
Siirt'in Pervari kır
salında güvenlik 
güçleri ile 
teröristler arasında 
çatışma çıktı. 
Pervari kırsalında 
arama tarama 
faaliyetleri 
sürdüren güvenlik 
kuvvetleri ile bir 
grup terörist 
karşılaştı. Güvenlik 
kuvvetlerinin 
'Teslim ol' çağrıları
na teröristlerin ateş 

açarak karşılık 
vermesi ile çatışma 
çıktı. Çatışmada 
dağlık ve ormanlık 
alandan faydalanan 
teröristler 
kaçarken, 3'üncü 
Komando Tugay 
Komutanlığından 
kalkan askeri 
helikopter bölgeyi 
çembere aldı. 
Bölgede operas 
yonların devam 
ettiği belirtildi.

Katil damada ibretlik ceza
Bursa'da tek bilezik 
için kayınvalidesini 
bıçaklayarak 
öldürdüğü, cinayeti 
gördüğü için 5 
yaşındaki kayınbi
raderini de 17 
yerinden bıçakladığı 
iddia edilen sanık, 
ağırlaştırılmış müeb
bet ve toplam 32 yıl 
hapis cezasına çarp
tırıldı.
Bursa 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
"kasten adam 
öldürmek" suçundan 

ağırlaştırılmış müeb
bet, "nitelikli yağma 
ve adam öldürmeye 
tam teşebbüs" 
suçlarından da 35 
yıla kadar hapsi iste
nen Günel O. (28), 
son kez hakim 
karşısına çıktı.
Alemdar 
Mahallesi'nde 1.5 yıl 
önce, kolundaki tek 
altın bilezik için 5 
çocuk annesi Ayşe 
Gökçe'yi (35) 
boğazını keserek 
öldürüp cinayete 

tanıklık eden 5 
yaşındaki kayınbi
raderi H.B.'yi de 17 
yerinden bıçakla
yarak, "öldü" diye 
bıraktığı öne sürülen 
sanık Günel O., son 
sözünde çok pişman 
olduğunu söyledi. 
Yaşadığı travmayı 
halen atlatmaya 
çalışan küçük mağ
dur H.B. karar 
duruşmasına katıl
mazken, duruşmaya 
müşteki olarak 
katılan maktulün 

kardeşi Y.G. ve kızı 
N.O. ise sanığın en 
ağır cezaya çarptırıl
masını istedi.
Kısa bir aranın 
ardından kararını 
açıklayan mahkeme, 
sanık Günel O.'yu 
"kayınvalidesini 
öldürmek" suçundan 
ağırlaştırılmış müeb
bet, "kayınbiraderini 
öldürmeye teşeb
büs" suçundan 20, 
"yağma"dan ise 12 
yıl hapse mahkum 
etti.
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Güne Bakış Mas SiBift W MıKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Yangının düşündürdükleri...
Ortalık ana baba günü....
Ambulans sesleri gelmeye devam 

ediyor.
Elektrikler kesildiği için her yer zifiri 

karanlık...
Göz yordamı ile kalabalığı takip ede 

rek bağrış, çığrışların olduğu yere geli 
yorum.

Polis, vatandaşları itfaiyenin çalışma 
alanı dışına çıkarıyor, vatandaşlar yeni 
den yaklaşıyor...

Bir çurcuna ki görülmeye değer.
Uzaktaki yanan eve bakarken bir itfai 

ye takviyeye geldi.
Ama yolun dar olması nedeniyle döne 

medi.
Birçok manevra sonunda kafasını 

Sümer Sokağa sokabildi.
Ortadaki itfaiyenin suyu bitti.
Sümer Sokak’ta 3 itfaiye aracı bulunu 

yordu.
İtfaiyeciler, -Allahı var- var güçleriyle 

yangını söndürmeye çalışıyorlar...
Bir kısmı sokağın başındaki yangın su 

borusuna hortumu takmaya çalışıyor..
Kimi yandan çöp evinin yanındaki 

apartmanın tepesinden su sıkıyor..
Kimi karşı apartmanın tepesinde...
Ama dikkatimi çeken, aydınlatma için 

itfaiyenin farları kullanılması oldu.
Koca Büyükşehir Belediye itfaiye 

teşkilatının çevreyi aydınlatacak projek
törü yok.

Kimi itfaiyecinin el fenerleriyle, kimi 
vatandaşın el fenerleri ile yangın alanı 
aydınlatılmak isteniyor.

Yanan ev yukarıda da değindiğim gibi 
bir çöp ev.

Biliyorsunuz, zaman zaman bu tür ev 
lerin haberlerini yaparız.

Bir apartmanın bilmem kaçıncı katında 
veya sokak içinde, burada olduğu gibi 
metruk bir binanın içi, bazı vatandaşlar
ca çöplükhane haline getiriliyor.

Vatandaş, topladığı hurdaları burada 
biriktirip satarak geçimini sağlıyor.

Bu tür evlerden her mahalleli şikayet 
çi.

Sümer Sokak’ta oturanlara da defalar
ca Belediye’ye başvurduklarını, bu evin 
başlarına bela olduklarını söylemişler, 
ama ilgilenen olmamış.

İlgi, çöp evin yanmasından sonra gö 
rüldü.

Bir Başkanvekili dışında, olay yerine 
gelen Belediye yetkilisi yoktu.

Bir de MAG cıların telaşı görülmeye 
değerdi.

Ortalıkta bir işe yaramadan telaşa 
neden oluyorlardı bana göre...

Bu konuda daha planlı ve programlı 
olmalarını sağlık veririm.

Gemlik’te Sümer Sokak gibi o kadar 
çok sokak var ki.

Allah onları da yangınlardan korusun.
Çarpık yapılaşma ve aç gözlü 

inşaatçılığın sonu bu..

İlçemizin en eski 
sinemalarından olan 
Atlas Sineması 
tamamen yıkıldı. 
Sinemanın sahip
lerinin bir inşaat fir
masıyla konut 
yapımı için anlaş
ması üzerine, 
geçtiğimiz hafta 
yıkımına başlanan

CHP’liler Türü Metal i zişaret etti
Sivil toplum kuru
luşları ziyaretlerini 
sürdüren CHP 
Gemlik İlçe Yöneti 
mi, Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şubesi’ni ziyaret 
etti.
Emin Dalkıran 
Kordonu’ndaki 
Sendikası binasın
da, Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şube Başkanı Kemal 
Durmaz tarafından 
karşılanan CHP’liler, 
sendika yöneticileri 
ile tanıştılar. 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
Türkiye’de zenginin
den en fakirine 
kadar vatandaşın 
borçlu olduğunu 
söyledi. 
Sertaslan, sıcak 
paraya yönelik bir 
ekonomi yaratıldı 
ğım, bu nedenle 
ekonomimizin 
pamuk ipliğine bağlı

Atlas Sineması, 
binası tamamen 
yıkılırken, yazlık 
sinemanın duvar 
perdesi yıkılmadan 
kaldı.
Hüseyin Avcı 
tarafından 1949 
yılında yaptırılan ve 
1852 yılında işlet 
meye açılan Atlas 

hale geldiğini 
belirtti.

SÖZLEŞME 
BEKLİYORUZ 
Yapay krizlerle 
mücadele ederken, 
küçük bir durgunluk 
yaşadıklarını 
söyleyen Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şube Başkanı Kemal 
Durmaz, sözleşme 
yetkisi alamadıkla 
rından yakındı.

Sineması Gemlik’in 
60 yıl ayakta kalan 
tek sineması oldu. 
Kurulduğundan 
1980’li yıllara kadar 
ilçenin tek eğlence 
merkezi olan Atlas 
Sineması, kışlık ve 
yazlık salonları ile 
Gemliklilere hizmet 
etti.

Eylül ayının başla
ması ile toplu söz 
leşme hakkı bek
lediklerini söyleyen 
Durmaz, yetki ala
madan işverenin 
karşısına çıkamadık
larını dile getirdi. 
Sendikal hakların 
anayasa ile güve 
nceye alındığını 
belirten Kemal 
Durmaz, çeşitli 
sıkıntılar yaşamaya 
devam ettiklerini de

Gemlikliler ilk renkli 
filmleri Atlas 
Sineması 
Salonlarında izledi. 
Siyasi parti kongre 
terinden konserlere 
ve tiyatro gösterile 
rine değin her türlü 
toplumsal çalışmalar 
bu sinemada 
gerçekleştirildi.

sözleri ne ekledi. 
Başbakanın en az 
üç çocuk dileğini 
hatırlatan 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
ülkemiz de ekono
mide Çin, Hindistan 
gibi nüfu su kala
balık, düşük ücretli 
iş gücüne sahip 
ülkelerle yarışma 
heveslisi bir 
Başbakan olduğunu 
söyledi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Borusan'dan llmrttî SaM Melt lisesi ne Miiiiılııııı

Borusan tarafından 
Umurbey Anadolu 
Sağlık Meslek 
Lisesi’ne Modern 
Kütüphane yapıldı. 
Gemlik’te topluma 
katkı sağlayan 
yatırımları ile öne 
çıkan Borusan’ın, 
Umurbey Anadolu 
Sağlık Meslek 
Lisesi’nde kurduğu 
kütüphane, 2012- 
2013 öğretim yılının 
başlamasıyla birlikte 
hizmete açıldı.
Kütüphane, Borusan 
şirketleri tarafından 
eğitime verdiği 
önem ve yaptığı 
hizmetlerle bilinen 
Borusan Holding 
Kurucu ve Onursal 
Başkanı Asım 
Kocabıyık’a 88. yaş 

günü hediyesi olarak 
yaptırıldı.
Umurbey Anadolu 
Sağlık Meslek Lisesi 
Müdürü Sezai 
Korkmaz, kütüpha
nenin hizmete 
girmesiyle ilgili yap
tığı konuşmada, 
Borusan’a teşekkür 
ederek, şunları 
söyledi: “Kütüphane 
miz tüm öğrencileri 
miz, öğretmenlerimiz 
ve velilerimizin yanı 
sıra diğer okullarda
ki öğrencilere de 
hizmet verecek. 
Zengin kaynaklar ve 
teknolojik olanakla 
rın sunulduğu 
kütüphanede sağlık 
meslek konulan 
ağırlıklı olmak üzere 
tarih, sanat, edebiyat 

ve çevre gibi alanlar
daki kaynaklar ve 
süreli yayınlarla da 
öğrencilerin kişisel 
gelişimleri destek
lenecek. Öğrencile 
rimizle birlikte 
velilerimize de kitap 
okuma ve araştırma 
alışkanlığı kazandır
mayı hedeflediğimiz 
kütüphanemizin 
Umurbey ve Gemlik 
liler için hayırlı 
olmasını diliyorum.” 
3.500 kitap ve kay
nak kapasitesine 
sahip olan 
kütüphanede iPad, 
dizüstü ve 
masaüstü bilgisa
yarlar sayesin de 
öğrenciler ders
leriyle ilgili bilgilere 
kolayca erişebilecek 

ve tıp dünyasındaki 
güncel gelişmeleri 
yakından takip ede
bilecek. Son teknolo 
jik olanakların sunul
duğu kütüphanede 
öğrenciler müfredata 
uygun belgesel ve 
görsel materyal 
izleyebilecek, sunum 
yapabilecek, geniş 
DVD ve CD arşivi 
sayesinde okuduk
larını görsel ve işit
sel olarak da 
pekiştirebilecek. 
Borusan, Gemlik’in 
geleceği için 
çalışmalarını 
sürdürüyor.
1976 yılından bu 
yana Gemlik’te üre
tim faaliyetlerini 
yürüten Borusan, 
Gemlik için birçok 

önemli sosyal 
sorumluluk proje
sine de imza attı. 
Bunlar arasında; 
Bursa Valiliği ile 24 
derslikli bir ortaokul 
ve bir cami inşası 
için protokol imza
lanması, Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Sunğipek Asım 
Kocabıyık 
Yerleşkesi'nde Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu, 
Uludağ Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 
öğrencilerinin kul
lanımı için bir 
Sosyal Tesis, Hukuk 
Fakültesi ve 
Dekanlık Binası 
inşaatları, Bursa 
Devlet Hastanesi 
tam teşekküllü hasta 

odası tefrişi, 
Borusan İlköğretim 
Okulu, Borusan 
Köprüsü, Ematullah 
Hatun Cami’nin 
yeniden yapımı, 
Gemlik Şahin Yurdu 
Köyü’nde 160 hek
tarlık alanın 500.000 
fidan ile ağaçlandırıl
ması, Gemlik Kültür 
Merkezi Binası, 
Gemlik Vergi Dairesi 
Binası, Gemlik 
Lisesi ve spor 
salonu restoras 
yonu, Gemlik 
Anadolu Lisesi 
kimya Laboratuvarı 
yapımı, Adliye 
Binası ve Lojmanları 
tadilatı, Gemlik 
Yelken Kulübü 
sponsorluğu da yer 
alıyor.

KIRPART
Kalite Güvence Müdürlüğü 
Girdi Kontrol Bölümünde 
görevlendirilmek üzere 

Teknik Lise ya da Endüstri Meslek 
Lisesi mezunu

Teknik çizimleri okuyabilen ve 
yorumlayabilen

Ölçüm ve test araçlarını 
etkin bir şekilde kullanabilen 

Kalite kontrol ve güvence sistemleri 
konusunda bilgi sahibi 

Microsoft ofis programlarını 
kullanabilen (Word, Excell) 

Vardiyalı çalışabilecek (08:16-16:24) 
Askerlik hizmetini tamamlamış 

çalışma arkadaşı arıyoruz.
Gedelek Köyü altı 

ORHANGAZİ
Tel : 586 53 50 (3 hat)

Velibaba Kıraathanesinden
15. telterlekli sandalye

Velibaba 
Kıraathanesi’nin 
başlattığı
“Her ay bir engel 
kalkıyor” projesi 
kapsamında 
15. tekerlekli 
sandalye sahibini 
buldu.
Velibaba 
Kıraathanesi ve 
müşterileri 
tarafından 
desteklenen 
“Her ay bir engel 
kalkıyor” projesi 
vatandaşların 
desteğiyle çığ 
gibi büyümeye 
devam ediyor. 
Kampanya 
kapsamında

bir sandalyenin 
daha kendilerine 
teslim edildiğini 
söyleyen Veli 
Baba 
Kıraathanesi işlet 
mecileri, “15. san
dalyeyi Gemlik 
Kardeşler 
Hafriyat sahibi 
Hasan Yaman 
hediye etti. 15. 
tekerlekli sanda
lyemizi yürüme 
engelli bir 
teyzemize 
verilmek üzere 
Kızılay Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Gökhan Özler’e 
teslim ettik.” 
dedi.
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Mil Hem w ununılmadı
1993 yılında 
Diyarbakır'ın Hazro 
ilçesinin Dadaşlar 
Köyü'nde öğretmen
lik yaparken şehit 
edilen Etem Yaşar 
unutulmadı.
Şehit edildikten 
sonra isminin ve 
rildiği Şehit Öğret
men Etem Yaşar 
İlkokulu ve 
Ortaokulu Müdürü 
Mustafa Pusmaz ve 
Türkçe Öğretmeni 
Lütfıye Erbek 
Metinol, birkaç 
öğrenciyle her yıl 
olduğu gibi Şehit 
Etem Yaşar'ın ailesi
ni ziyaret etti. 
Duygu dolu anların 
yaşandığı ziyarette 
Okul Müdürü 
Mustafa Pusmaz, 
Ayşe Ziver Karataş

M W Tastan ilil Mill Mill
Afyon’da meydana 
gelen patlama sonu
cu şehit olan BursalI 
Er Tolga Taştan için 
mevlit okutuldu. 
Taştan’ın Bursa 
Soğuk Kuyu 
mahallesindeki evin
de okutulan mevlide 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput 
ile Muharip Gaziler 
Derneği Bursa Şube 
Başkanı Muzaffer 
Uyar, Başkan 
Yardımcısı Doğan 
Ulukardeşler ve 
Yönetim Kurulu 
üyesi Çetin 
Dizdaroğlu katıldı. 
Büyük ilgi gören 
mevlitte konuşan 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
ne Tolga Taştan’ın 
ne de diğer şehit
lerin asla unutul
mayacağını

KAYIP Adıma bastırmış olduğum Seri L131451-13150 sıra 
numaralı kullanılmamış perakende satış fişi cildim 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür. AYŞE DOĞAN

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Etem Yaşar'ın 
isminin binlerce

yapılan bu 
ziyaretlerden dolayı

llkokulu'nun 5,6,7 ve 
8. sınıf öğrenci
lerinin de Şehit 
Etem Yaşar 
Ortaokulu'nun 
bünyesine katıldığını 
ve Şehit Öğretmen

öğrenciyle birlikte 
yaşayacağını söyle
di. Şehit Etem 
Yaşar'ın eşi Sevim 
Yaşar, eşinin anısına

mutlu olduklarını ve 
okulun gösterdiği 
başarılarla gurur 
duyduklarını dile 
getirdi.

belirterek, Taştan 
ailesinin acısına 
katıldığı söyledi. 
Bursa Muharip 
Gaziler Derneği’nin 
yaptırdığı şehitleri 
miz tablosu üzerine 

şehit Er tolga 
Taştan’ın 
fotoğrafının da yer 
aldığı çerçeve Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput tarafından 
şehit er Tolga

Taştan’ın babası 
Ali Taştan’a hediye 
etti. Büyük ilgi 
gören mevlit son
rasında Taştan aile
sine taziyeler 
bildirildi.

Ml itil 
Mııiın sn İmi

Üniversiteye 
giremediği için diye 
üzülen gençler için 
henüz her şey 
bitmedi. Hiçbir 
akademik progra
ma yerleşemeyen 
267 bin aday, 
Türkiye genelindeki 
toplam 80 bin kon
tenjan arasında 
kendine yer bula
bilmek için 27 
Eylül-1 Ekim 
arasında bir kere 
daha tercih 
yapacak. 
İlk yerleştirmede 
yüzde 91 doluluk 
oranına ulaşan 
Gediz Üniversite- 
si'nde de kalan yer
lere öğrenci alı
nacak, burslu 
eğitim hakkı bile 
kazanılabilecek. 
Ayrıca Gediz 
Meslek 
Yüksekokulu 
bünyesinde açılan 
Adalet programına 
da ilk defa öğrenci 
kaydedilecek. İki 
kişiden birine 
kesintisiz burslu 
öğrenim hakkı 
veren üniversite, 
başarıyı teşvik 
eden ve fırsat 
eşitliği sağlayan bu 
uygulamasını

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

Adalet programın
da da sürdürecek. 
Gediz Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Seyfullah Çevik, 
düşlerini üniversite 
süsleyen gençlerin 
önünde büyük bir 
fırsat olduğunu 
söyledi. Ek konten
jan şansının iyi 
değerlendirilmesi 
gerektiğini 
belirterek, “İlk yer
leştirmede yaşanan 
hayal kırıklığı, yeri
ni mutluluğa bırak
abilir. Adayların, bir 
kez daha 
üzülmemeleri için 
ek kontenjan ter
cihlerini mutlaka 
destek alarak yap
masında yarar var. 
Bu amaçla hem 
Seyrek'teki kam- 
püsümüzde hem de 
Çankaya'daki yer- 
leşkemizde tercih 
uzmanlarımız onları 
bekliyor olacak. 
Gediz Üniversite- 
si'nde eğitim 
görmek istemeler
ine rağmen bu 
şansı yakalaya
mayan gençlerim
izi, ek yerleştir 
meyle aramızda 
görmeyi ümit 
ediyoruz.” dedi.
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Gemlik Belediyesi 
tarafından uygula
maya konulan 
Karsak Deresi 
Rekreasyon Projesi 
inşaatı başladı. 
Karsak Deresi’nde 
dere ıslahı 
çalışmaları kap
samında taş duvar 
örgüsü inşaatı 
devam eder ken, 
dere temizliği ve 
belediyenin 
diğer birimlerinin 
yapaca ğı çalış
malarında kısa 
sürede başlayacağı 
vurgulandı.
Fen İşleri Müdürü 
Ahmet Turan ile 
birlikte Karsak 
Deresi Rekreasyon 
Projesi inşaat çalış
malarını yerinde 
inceleyen Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Çarşı Deresi 
Rekreasyon Projesi 
kapsamında yaptığı

Kumla kumsalına kavuşuyor
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Küçük 
Kumla Mahallesi 
sahil kesimine özle
nen ve beklenen 
kumsalı yapacakları 
sözünü verdi.
Küçük Kumla Belde 
iken, Belde 
Belediyesi tarafın
dan sahile yapılan 
dolgu betonların 
söküm çalışmalarını 
yerinde inceleyen 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, “Kumla 
eski ihtişamına 
kavuşacak. Kumla 
turistik bir cazibe 
merkezi olacak” 
diye konuştu. 
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri Müdürü 
Ahmet Turan ve 
Güzel Yalı Mahalle 
Muhtarı Cengiz 
Karasoy ile birlikte 
beton söküm çalış

çalışmaların bir ben
zerini de Gemlik 
Belediyesi 
olarak Karsak 
Deresine yapacak
larını söyledi. 
İçinden nehir ve 
dere yatakları geçen 
birçok Avrupa 
Şehrinin cazibesine 
dikkat çeken 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, hem 
Çarşı Deresi’nin, 
hem de Karsak 
Deresi’nin Gemlik’e 

malarını yerinde 
inceleyin notlar alan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz, 
1 kilometrelik sahilin 
tamamını betondan 
kurtarıp, kumsal 
yapacaklarını 
söyledi.

artı değer katacağını 
belirtti. Gemlik’e 
yönelik hizmet, 
yatırım ve projelerin 
ara vermeden 
devam 
edeceğini 
müjdeleyen 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, “Çalışınca 
Oluyor” felsefesini 
şiar edindiklerini 
vurgulayarak, 
Gemlik’i cazibe 
merkezi haline 
getirmek için ne

Önümüzdeki sezon
dan itibaren 
Kumlalıların ve 
yazlıkçıların sahil 
kesiminden denize 
daha rahat gireceği
ni, modern kumsal
da daha rahat 
dolaşıp, daha geniş 
alanlarda 

gerekiyorsa, 
büyük kararlılık ve 
şevkle uygulana 
cağını kaydetti. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Karsak 
Deresi Rekreasyon 
Projesi çalış
malarının ilk kıs
mının özdilek 
tesisleri ile sahil 
bölümünü kap
sadığını, ikinci etap 
çalışmalarında 
Özdilek Tesisleri 
sonrasından itibaren 
devam edeceğini 
belirtti.
Karsak Deresi 
Rekreasyon 
Projesi kapsamında 
derenin denizle 
birleştiği bölgeye 
köprü de 
yaptıklarını hatırla
tan Refik Yılmaz, 
hem Çarşı Dere 
si’nin hem de 
Karsak Deresi’nin 
körfez ile buluşa
cağını sözlerine 
ekledi.

güneşlenebileceğini 
ifade eden 
Yılmaz, kumsalın 
oluşumunun ardın
dan bazı tesislerle 
Kumla sahillerinin 
cazibe merkezi 
haline dönüştürüle
ceğini sözlerine 
ekledi.

Manastır a spor 
sateııaılmı

Gemlik Belediyesi, 
Cumhuriyet 
Mahallesi Manastır 
Bölgesi’ne bir bas
ketbol sahası ve bir 
çocuk oyun parkı 
daha kazandırıyor. 
Daha önce bölgeye 
iki basketbol ve 
voleybol sahasının 
yanı sıra üç çocuk 
parkı ve oyun 
grupları kuran 
Gemlik Belediyesi 
Samanyolu Sitesi 
Bölgesi Hastane 
Yolu üzerine de bir 
basketbol sahası 
yapacak.
Çalışmaları yerinde 
inceleyen Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, bölgenin 
yapısına uygun 
olarak buldukları 
her alana çocuk 

KAŞCDC lî€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

parkı, yeşil alan ve 
spor tesisi yaptık
larına dikkat çe 
kerek, Hastane Yolu 
üzerindeki vatan
daşların talepleri 
doğrultusunda da 
bölgeye üçüncü 
basketbol sahası 
yaptıklarını bildirdi. 
Basketbol 
sahasının yanına 
çocuk parkı, 
dinlenme alanı ve 
yeşil alan da 
yapacaklarını anla
tan Refik Yılmaz, 
kısa sürede tamam
lamayı düşündük
leri basketbol 
sahası ve çocuk 
parkı çalışmalarının 
ilçenin diğer böl
gelerinde de 
devam edeceğini 
kaydetti.

Gemlik Körfez’ www.gem I i kkorfezgazetesi .com

http://www.gem
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BUSMEK YENİ EĞİTİM YILIHfl 
YENİ BBBNŞIBBIA BflŞUYOB
Bursa’da 7 yıldır 
kentin ‘halk üniver
sitesi’ haline gelen 
Büyükşehir 
Belediyesi Sanat ve 
Meslek Eğitimi 
Kursları (BUSMEK) 
bünyesinde verilen 
eğitimlere yeni 
branşlar ekleniyor. 
Kaliteli hizmet 
çıtasını her geçen 
yıl daha da arttıran 
BUSMEK, bu yıl yeni 
açılan kat’ı, sahne 
makyajı, minyatür, 
hasta kabul işlem
leri, ipek hah doku
ma, bilgisayar 
destekli reklam 
tasarımı ve autocad 
branşlarıyla eğitim
lerine başlamaya 
hazırlanıyor. Teknik 
eğitimlerin yanı sıra 
el sanatları, gelenek
sel Türk-İslam

sanatları, bilgisayar 
teknolojileri, dil 
eğitimleri ve spor 
gibi birçok farklı 
branşta eğitimler 
veren BUSMEK’in 
bu yıl programına 

aldığı sahne makya
jı, ilginç ve eğlenceli 
görüntülere imzasını 
atacak. Eğitim 
süresince sahne 
sanatları ve televiz 
yon dizilerinde sıkça 

karşılaşılan plastik 
makyaj, yaşlandır
ma, morluk, kurşun 
yarası, kol, burun ve 
parmak kırıkları, 
sakal ve bıyık, kel 
kafa uygulamaları ve 
palyaço makyajı 
öğretilecek. 
Profesyonel makyaj 
malzemelerinin kul
lanılmasıyla eğitim 
verilecek kursta bol 
bol uygulama da 
yapılacak.
BUSMEK’e online 
olarak yapılan 
başvurular, 1 Ekim 
Pazartesi gününe 
kadar devam ede
cek. Ücretsiz eğitim
lere katılmak 
isteyenler başvuru
larını www.bus- 
mek.bursa.bel.tr 
adresinden yaptıra
bilecekler.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

ELEMAN
EN AZ LİSE MEZUNU 
35 YAŞINI AŞMAMIŞ 

ERKEK ADAYLAR İÇİN 
ASKERLİK YAPMIŞ 

KURYELER 
A2 EHLİYETLİ 

MOTOKURYELER 
EN AZ ORTAOKUL MEZUNU 

35 YAŞINI AŞMAMIŞ 
ERKEK ADAYLAR İÇİN 

ASKERLİK YAPMIŞ 
SRC 4 BELGELİ VEYA 

BAŞVURU YAPABİLECEK 
SÜRÜCÜLER ARANIYOR

MNG KARGO A.Ş. 
İSTİKLAL CAD. FIRIN SOK.

NO: 7/1 GEMLİK 
TEL: 512 30 22/21

EMA A “SUYUNU BOŞA MBF"
Emfl (|| HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” H&X ** 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de kafalın

■ 
■İl

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ ■ ■ fjaAAAA 
İstiklal Caddesi Bora Sokak I Pl ■ Jl 1 f Uh AA 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK ।VI ı UIU UU UV

SATILIK VİLLA
MANASTIR HAS 
VİLLALARINDA 

140 M2 DENİZ MANZARALI, 
MÜSTAKİL, BAHÇELİ, 

KULLANIMA HAZIR, UYGUN 
FİYATLA SAHİBİNDEN 

SATILIK VİLLA 189.000 TL

Müracaat Tel: 
0542 312 74 72

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

SATILIK
MANASTIR 

TAYTÜYDÜ’DE 
5 KAT İMARLI 

1297 M2 İNŞAATA 
HAZIR ARSA SAHİBİNDEN

SATILIKTIR
Müracaat Tel: 

0 532 283 59 19

SAHİBİMDEN SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezî kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyerli, 

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

satılık daire

0 538 322 70 73

http://www.bus-mek.bursa.bel.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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MWilltflilWM MilUHıllıMlüliMl
Türkiye'ye gelen 
turist sayısı 
Ağustos'ta yüzde 
9.65'le yılbaşından 
bu yana en yüksek 
artışı kaydetti. 
Türkiye'ye gelen 
turist sayısı 
Ağustos'ta, yılbaşın
dan bu yana en yük
sek artışı gerçek
leştirerek geçen 
yılın aynı ayına 
göre yüzde 9.65 
artışla 4.47 milyon 
kişi oldu.
Turizm Bakanlığı'nın 
açıkladığı verilere 
göre Ocak-Ağus 
tos'ta turist sayısı 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 0.29 artışla 
21.77 milyon kişi 
olarak gerçekleşti. 
Yılın ilk sekiz ayında 
Türkiye'ye en çok 
ziyaretçi gönderen

İle çBcusa SG K darbesi!
SGK, tüp bebek 
uygulamalarının 
çalışanların sağlık 
sigortası kapsamın
dan çıkarılmasını 
önerdi.
Edinilen bilgiye 
göre, SGK'nın "tüp 
bebek sigortadan 
çıkarılsın, tüp bebek 
yapmak isteyenler 
kendi ödesin" öne 
risi, ekonomik koor
dinasyon kurulu 
toplantısında gün
deme geldi.
Halen Türkiye'de, iki 
tüp bebek uygula

cistan, Iran,da Almanya yüzde
15.18 pay ve 3.3 
milyon kişi ile birin
ci, Rusya yüzde 
12.37 pay ve 2.69 
milyon kişi ile ikinci, 
İngiltere yüzde 7.84 
pay ve 1.71 milyon 
kişi ile üçüncü sıra
da yer aldı.
İngiltere'yi Bulgaris 

ması, bu konudaki 
ilaç tedavilerinin 
yüzde 80'i sağlık 
sigortasından 
karşılanıyor. Ancak 
yeşil kartlıların 
tüp bebek harca
malarını devlet 
karşılamıyor. 
Avrupa ülkelerinin 
büyük çoğunluğu, 
tüp bebek uygula
malarının sağlık si 
gortası kapsamında 
karşılanmasına izin 
veriyor. Sadece 
İtalya ve İsviçre'de 
tüp bebek uygula

Fransa, ABD ve 
İtalya izledi. 
Türkiye'ye gelen 
turist sayısı 2011'de 
2010'a göre yüzde 
9.86 artışla 31.46 
milyon, 2011'in ilk 
sekiz ayında ise 
21.7 milyon kişi 
olmuştu.

ması sigorta kap
samında değil. 
Almanya'da 40 yaşı
na kadar olan 
vakalarda, 
Fransa'da ise tüm 
uygulamalar 
karşılanıyor. Ancak 
Fransa'da özel 
merkezlerde yapılan 
tüp bebek uygula
malarının, devlet 
hastanesiyle ücret 
farkı oluşması 
halinde, sadece 
farkı uygulamayı 
yaptıran hasta 
tarafından ödeniyor.

Bütçe açıklarını 
kapatmak için 
akaryakıtta ÖTV'nin 
artırılmasının ardın
dan Türkiye, litresi 2 
Euro'dan satılan 
benzin ile AB 
ülkeleri arasında 1,8 
Euro ile en pahalı 
benzini satan 
İtalya'ya fark attı. 
Maliye'nin bütçe 
açıklarını kapatmak 
için geçen hafta 
benzin, motorin ve 
LPG’de Özel 
Tüketim Vergisi'ni 
(ÖTV) artırması, 
akaryakıt fiyatlarına 
tavan yaptırdı. 
Habere göre dağıtım 
şirketlerinin bir 
anda benzine 26 
kuruş zam yap
masının ardından 1 
litre benzinin fiyatı 
4,73 liraya çıktı. 
Motorinin litresi 4,36 
lira, LPG'nin ise 
2,73 lira oldu. 
Artışla birlikte Türki 
ye, litresi 2 Euro' 
dan satılan benzinle 
AB ülkeleri arasında 
litresi 1,8 Euro ile 
en pahalı benzini 
satan İtalya'ya fark 
attı.
Akaryakıt fiyatla 
rımn serbest bira
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kıldığı 1 Ocak 
2005'ten itibaren 
ÖTV tutarı sürekli 
artış gösterdi. 
Benzinin ÖTV'si 1,3 
liradan 2,1 liraya 
yükseldi. Son olarak 
Maliye, bütçe den
gesini sağlamak 
için bazı ürünlerden 
alınan ÖTV'yi artırdı. 
Geçen cumartesin
den itibaren geçerli 
olan artışla 95 oktan 
benzinden litre başı
na alınan ÖTV tutarı 
1,8765 liradan 
2,1765 liraya, 98 
oktan kurşunsuz 
benzinde 1,9985 
liradan 2,2985 
liraya, motorinde 
1,2945 liradan 1,59 
45 liraya, LPG'de 
(otogaz) ise 1,2780 
liradan 1,5780 liraya 
yükseldi.

Maliye'nin vergiyi 
artırması sektörde 
tepkiyle karşılandı. 
Türkiye Akaryakıt 
Bayileri Petrol ve 
Gaz Şirketleri İşve 
ren Sendikası (TAB 
GİS) Başkanı Ferruh 
Zülfikar, kaçağı 
sona erdirmek için 
verginin düşürül 
meşini önerdiklerini 
belirterek, "Ama, 
vergi daha da artı 
yor. Yüksek vergi, 
kaçağı daha da 
artırır." uyarısında 
bulundu. Yeni vergi 
artışıyla akaryakıt 
sektörüne devleti 
finanse için ilave 35 
kuruş tahsil görevi 
verildiğine işaret 
eden Zülfikar, artışın 
en fazla bayileri 
mağdur ettiğini 
söyledi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat T 55
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 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
Yanikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tos. 513 23 94

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 30 88

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Akçen Petrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4382 

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)

uNnutMil
VENÜS SİNEMASI 
KAN VE AŞK: 
11:30-14:00- 
16:30-20:00

LANETLİ KIZ:12:00- 
14:15-16:30-20:15

REZERVASYON 513 33 21 
CIUŞAVM TUTKU 

SUPERTURK: 
13.30-15.30-17.30 

19.30-21.30
SEN KİMSİN: 12.00 ■ 

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

Rez. Tel: 51415 00

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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MESİH TORLUK ODlIHtRr’HDE GEMLİK RÖİGMI ESTİ
Türkiye Futbol 
Antrenörleri Derneği 
(TUFAD) Bursa 
Şubesi tarafından 
düzenlenen gelenek
sel 2011-2012 sezo 
nu Meşin Yuvarlak 
Ödülleri sahiplerini 
buldu.
Gemlik Belediyespor 
geçtiğimiz sezon 13. 
15. ve 16. yaş guru
plarında gurup birin
ciliğini kazanarak 
gösterdiği başarıyla 
geceye damgasını 
vurdu.
Gemlik Belediyespo 
Kulübü Başkanı 
Turan Alkış ile 
Sönmez Delior 
man’ın da katıldığı 

r

ödül töreninde 
Antrenör Haydar 
Yiğit 3 kupa birden 
alarak, büyük alkış 
aldı. Yiğit’e ilk 
ödülünü Gemlik 
Belediyespor’un 
kuruluşunda büyük 
emeği olan Teknik 
Direktör Mehmet Tan 
verdi.
Bursa Ördekli Kültür 
Merkezi’nde saygı 
duruşu ve istiklal 
marşının okunma 
sının ardından 
düzenlenen geceye 
Faal Futbol 
Antrenörlerinin yanı 
sıra sporu bırakmış 
hocalar, kulüp 
başkanları, BASKF 
temsilcileri, hakem 
ve gözlemci temsilci
leri ile çok sayıda 
davetli katıldı. 
19 branşta başarı 
gösteren takımlar ve 
hocalarına plaket ve 
kupaları verilirken 
bir çok eski 
antrenöre de ahde 
vefa örneği belge ve 
kupaları, maçlarda 
gösterdikleri centil
menliklerle sporcu

HABER VE FOTO : SEYFETTİNŞEKERSOZ

ve yöneticilerine 
de fair-play ödülü 
verildi.
Geçtiğimiz sezon U- 
13 yaş grubunda 7. 
grup birincisi, U-15 
yaş grubunda 1. gu 
rup birincisi olan ve 
İzmit’te düzenlenen 
1. kademe müsa 

bakalarına katılan, U- 
16 yaş grubunda 1. 
grup birincisi olarak 
büyük başarı göste 
ren Gemlik Belediye 
spor Antrenörü 
Haydar Yiğit ile fut
bolculara ödülleri 
verildi.
Gecede ayrıca 

geçtiğimiz sezon 
Süper Amatör lig B 
grubunu birinci 
bitiren Gemlikspor 
antrenörü Cüneyt 
Çetin ile 2. Küme U- 
19 yaş grubu 1. grup 
birincisi Umurspor 
dan Halil Çelebi’ye 
ödülleri verildi.

Düzenlenen törende 
futbolcularını yalnız 
bırakmayan Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü 
Başkanı Turan Alkış, 
başarılı sporcularına 
ödül olarak köfteci 
Yusuf’ta ikramda 
bulundu. Alkış,

Gemlik Belediyesi 
Futbol Şubesi olarak 
başlatılan alt yapının 
daha da güçlendin 
lerek Gemlik’in 
sporcu yetiştiren 
kent olarak spor 
camiasındaki yerini 
genişleteceklerini 
söyledi.



Doğmadan tince 
öliimılen döndü
Orhangazi’de, hamile kadını 
doğum için hastaneye yetiştir 
meye çalışan zabıta aracı, Göl 
Kavşağı'nda sirenlerine güve 
nip kırmızı ışıkta geçince, bir 
otomobille çarpıştı. Syf 3’de

Akıt, “Şeffaf hir İhale yaptık"
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal 
Akıt, Sosyal Yaşam Merkezi’nde yapılacak olan 
yeni Oda binasının ihalesinin şeffaf bir şekilde 
hiçbir dedikoduya yer vermeden yapıldığını söyle
di. Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Eylül ayı 
Meclis toplantısı dün yapıldı. Akıt, ‘‘Allah’a 
şükrediyorum ki; en iyi rakamla en iyi müteahhite 
ihalemizi ettik. İhalemiz şeffaf bir şekilde yapıldı. 
Kimseye laf söyletecek bir şey bırakmadık. Her 
anını videoya aldırdık. Basını davet edip onların 
gözü önün de yaptık ihalemizi. Hiçbir dedikoduya 
mahal bırakmadık." dedi. Haberi sayfa 2’de

Güneffakış Tayan, “Yerel seçimler 
hesaplaşma için fırsattır”Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Erken seçim..
Başbakan Erdoğan, "2013 yılında er 

ken seçime gidebiliriz” dedi.
Siyasi partiler ard arda divan toplan

tıları yapmaya başladı.
İki gündür gazetemizde çıkan haber

lerde, erken seçime partilerin de hazır 
lanmış olduğunu görüyoruz.

2012 yılının bitmesine şunun şurasın
da ne kadar zaman kaldı ki?
İster istemez Türkiye yeniden bir 

seçim atmosferine giriyor.
İktidar yaptırdığı anketlere güveniyor, 

muhalefet ise bitmeyen teröre...
Devamı sayfa 4’de

CHP Bursa Milletve 
kili Turhan Tayan, 
AKP iktidarının 
eleştiriye taham
mülü olmadığını 
ileri sürerek, gele
cek yıl yapılacak 
yerel seçimlerin 
iktidarla bir 
hesaplaşma fırsatı 
olacağını söyledi. 
Tayan, "CHP olarak 
hukuk savaşına 
devam edeceğiz. 
İşten atılma, işe 
alınma, tutuklanma, 
fişlenme gibi zulüm 
uygulamaları tarih

boyunca hüsranla 
bitmiştir. Zalimler er 
geç hesap vermiş 
tir. Şimdi yerel se 
çim sandığı önümü 
ze geliyor. Bu tarihi 
bir fırsattır. Halk bu 

fırsatı iyi kullanarak 
zalim iktidara dur 
diyecektir. Herkes 
‘Ne olacak halimiz?' 
diye soruyor. “ 
dedi.
Haberi sayfa 2’de

taiMi
ÜHI

Gemlik Belediye 
si’n ce Karsak 
Deresi üzerinde 
yapımına başla 
nan çelik yaya 
köprülerinin İkin
cisi Ilıca Caddesi 
çıkışı karşına 
yapılıyor.
Terminal Köprü 
sü’n den yaklaşık 
300 metre uzaklık
taki ikinci köprü 
de çelik olacak.
Haberi sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

Akıt, “Şeffaf bir ihale yaptık”
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde yapıla
cak olan yeni Oda 
binasının ihalesinin 
şeffaf bir şekilde 
hiçbir dedikoduya 
yer vermeden 
yapıldığını söyledi. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Eylül 
ayı Meclis toplantısı 
dün yapıldı.
Meclis Başkanvekili 
Hasan Yıldırım’ın 
başkanlığında 
toplanan GTSO 
Meclisi’nde Eylül ayı 
aylık mizanının oku
narak kabul edilme 
sinden sonra, söz 
alan Oda Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıtı, 
Pazartesi günü 
ihalesi yapılan yeni 
bina ihalesine 5 
firma katıldığını, 
bunlardan birinin 
Gemlikli olduğunu 
söyledi.
İhaleye katılan fir
maların tümünün bu 
işi yapacak güçte 
tanınmış firmalar 
olduğuna dikkat 
çeken Akıt, şöyle 
konuştu:

“Allah'a şükrediyo
rum ki; en iyi rakam
la en iyi müteahhite 
ihalemizi ettik. 
İhalemiz şeffaf bir 
şekilde yapıldı.
Kimseye laf söylete
cek bir şey bırak
madık. Her anını 
videoya aldırdık. 
Basını davet edip 
onların gözü önün 
de yaptık ihalemizi. 
Hiçbir dedikoduya 
mahal bırakmadık. 
Huzurunuzda 
meclisimize, ihale 
komisyonumuza, 
yürütme kurulumuza 
teşekkür ediyorum. 
Bu ihale camiamıza 
hayırlı olsun. 
İnşaatın önümüzdeki 
hafta başlayacağını 
sanıyorum.
Sözleşmeyi bugün 
imzalayacağım. 
İnşaat kısa zamanda 
tamamlandıktan 
sonra anahtarı eli 
mize aldığımızda 
bugüne kadar yaşadı 
ğımız stresi ve 
yorgunluğu gidere
ceğiz. Bu kararımızla 
meclisimiz iftihar 
etmelidir. Çok güzel 
bir oda yapacağız. 
Sizlere layık bir oda 
yapacağız.

TİCARET

Hasan Yıldırım - Ağah Arda

VE SANAYİ ODASI MECLİSİ

Tevfik Solaksubaşı - Fikret Bağcağız |

Türkiye’nin en güzel 
Ticaret ve Sanayi 
Odalarından biri ola
cak. Gelecekte bu 
odayı çocuklarımız 
kullanırken, bizlere 
teşekkür edecekler. 
Katkısı olan herkese 
canı gönülden 
teşekkür ediyorum.

Hayırlı olmasını dili 
yorum." dedi.
Meclis üyesi Tevfik 
Solaksubaşı da 
konuşmasında, ken
disinin baştan beri 
bu inşaata karşı çık
tığını, deniz kenarın
dan ovanın ortasına 
yapılmasını razı 

olmadığını 
belirterek, yeni 
binanın ovada 
olması nedeniyle 
zemininin dikkatli 
yapılmasını istedi. 
Meclis üyesi Şahin 
Danış ise konuş
masında, bugüne 
kadar Gemliklilere 

hizmet veren eski 
binayı yaptıranlara 
minnet borçlarının 
bulunduğunu, ancak 
artık yeni bir binada 
TSO üyelerine 
hizmet verme 
zamanı geldiğini bu 
binanında Gemlik’e 
yakışacağını söyledi.

Tayan, "Yerel secimler hesaplaşma için fırsattır"
CHP Bursa 
Milletvekili Turhan 
Tayan, AKP ikti
darının eleştiriye 
tahammülü olmadığı 
m ileri sürerek, gele
cek yıl yapılacak 
yerel seçimlerin ikti
darla bir hesaplaşma 
fırsatı olacağını 
söyledi.
CHP Gemlik İlçe 
Danışma Kurulu 
toplantısında 
konuşan Bursa 
Milletvekili Turhan 
Tayan, “AKP iktidarı 
vatandaşları korku 
ve baskıyla sindirme 
ye çalışıyor.
Eleştiriye tahammül
leri yok. Demok 
rasiye inançları yok. 
Hiçbir devirde bu 
kadar siyasi dava, 
siyasi ve gazeteci

tutuklu olmadı” dedi. 
AKP iktidarının 
devletin organlarını 
partizanca kullan 
dığını ve bu yolla 
vatandaşı korkut
maya, sindirmeye 
çalıştığını ileri süren 

Turhan Tayan, 
vatandaşın ürkek 
hale getirildiğini 
savundu.
“Herkes bilsin ki 
haksızlık ve yoksul
luk karşısında 
vatandaş sahipsiz 

değildir” diyen 
Tayan, şöyle konuş
tu: "CHP olarak 
hukuk savaşına 
devam edeceğiz. 
İşten atılma, işe alı- 
nama, tutuklanma, 
fişlenme gibi zulüm 

uygulamaları tarih 
boyunca hüsranla 
bitmiştir.
Zalimler er geç 
hesap vermiştir. 
Şimdi yerel seçim 
sandığı önümüze 
geliyor.
Bu tarihi bir fırsattır. 
Halk bu fırsatı iyi 
kullanarak zalim ikti
dara dur diyecektir. 
Herkes ‘Ne olacak 
halimiz ?’ diye 
soruyor. Çare ve 
çözüm seçimde bu 
iktidara ‘Hayır’ 
demektir. Hukukun 
demokrasinin, 
eşitliğin yok edildiği 
böyle bir iktidarı 
Türkiye taşıyamaz. 
CHP olarak yerel 
seçimlere çok planlı 
ve programlı hazır
lanmalı ve halka yol 

göstermeliyiz. 
Halk iktidar 
alternatifi arıyor, 
tutunacak dal 
arıyor.
Umut vermeliyiz, 
cesaret vermeliyiz, 
güven vermeliyiz. 
Bu seçimler hem 
yerel hem de genel 
iktidarla hesaplaşma 
seçimi olacaktır. 
Belediye hizmetle 
rinin, belediye 
yönetimlerinin 
tartışılacağı, 
konuşulacağı bu 
seçimlerin il genel 
meclisi çalışmalarını 
ve köylerimizin 
beklediği yerel 
hizmetlerin durumu
nun gözden 
geçirileceği 
dikkatlerden uzak 
tutulmamalıdır. ”
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Ongunlan önce öliimüen flondii
Orhangazi’de, 
hamile kadını 
doğum için hasta 
neye yetiştirmeye 
çalışan zabıta aracı, 
Göl Kavşağı'nda 
sirenlerine güvenip 
kırmızı ışıkta 
geçince, bir otomo
bille çarpıştı. 
Bursa'ya 
götürülmek istenen 
kadın kaza sonrası 
özel otomobille 
kaldırıldığı 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'nde 
doğum yaptı. Daha 
doğmadan ölümden 
dönen ve Kerem adı 
verilen Bebek, 
yaşamının ilk saat
lerinde etrafa 
gülücükler saçarak 
kazayı unutturdu. 
Kaza, saat 22.00 
sıralarında Göl Yolu 
Işıklı Kavşağı'nda 
meydana geldi. 55 
yaşındaki Osman 
Vatansever yöneti
mindeki Yeniköy

MıaılfflrniMıüıM
Bursa'da fren yerine 
gaza basan bayan 
sürücü otomobiliyle 
köprüden uçtu. 
Hava yastıkları 
bayan sürücüyü 
ölümden kurtardı. 
Alınan bilgiye göre, 
kaza Bursa İstanbul 
karayolu Panayır 
Köprüsü üzerinde 
meydana geldi.
Yalova yönüne 
giden Sennur Çelik 
(31) yönetimindeiki 
16 YD 781 plakalı 
otomobil, aşırı hız 
sebebiyle önce 
kaldırıma çarptı, 
daha sonra bir 
ağaca çarparak 
köprüden aşağıya 
uçtu. 2012 model 
otomobilin ön hava

Belediyesi'ne ait 16 
VA 011 plakalı zabıta 
aracı, köyde sancıla 
nan Filiz Bayrak'ı 
Zübeyde Hanım 
Doğumevi'ne yetiştir 
mek için yola çıktı. 
Sirenlerini açarak 
seyrederken Göl 
Yolu Işıklı Kavşağın 
da kırmızı ışıkta 
geçmek isteyen 
zabıta aracı, bu sıra
da kentten gelip göl 
yönüne giden 25 
yaşındaki Gökhan 
Öztürk yönetiminde
ki 41 TD 850 plakalı 

yastıkları açılınca 
genç kadın mutlak 
ölümden döndü. 
Köprünün altındaki 
otomobilin sürücüsü 
Çelik, olay yerine 
koşanlar tarafından 

otomobil ile çarpıştı. 
Kaza üzerine hamile 
olan Filiz Bayrak 
özel bir otomobille 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
götürüldü. Bayrak, 
doğumhaneye 
alınırken, kaza 
sırasında zabıta 
aracının ön 
koltuğunda oturan 
eşi Kadir Bayrak 
gözyaşlarını tuta
madı. Bayrak 
ailesinin kazayı 
duyan yakınları 
Devlet Hastanesi'ne 

araç içinden 
çıkarıldı. İlk müda
haleyi ise toplum 
polisi yaparak genç 
kadına moral ver 
meye çalıştı. 
Kısa sürede olay 

akın etti. Yaklaşık 
yarım saat sonra 
doğumhaneden 
sevindiren haber 
geldi. 2 çocuk 
annesi Filiz 
Bayrak'ın üçüncü 
bebeği olan ve 
'Kerem' adı verilen 
bebeğinin sağlıklı 
dünyaya gelmesi 
yakınlarını sevince 
boğdu. Doğmadan 
önce ölümden kur
tulan Kerem 
bebeğin etrafına 
gülücükler saçması 
kazanın üzüntüsünü 
unutturdu. 
Öte yandan çarpış
madan iki araçta da 
ağır çapta hasar 
meydana geldi. 
Kazada başından 
hafif yaralanan oto
mobil sürücüsü 
Gökhan Öztürk de 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'nde 
tedaviye alındı. 
Kazayla ilgili soruş
turma sürdürülüyor 

yerine gelen 112 
ambulans ekibi 
tarafından tıbbi 
müdahalesi yapılan 
bayan sürücü, 
sedyenin elden ele 
taşınmasıyla 
köprünün altından 
çıkartılarak ambu
lansa bindirildi. 
Kaza haberini alan 
bir yakını ise olay 
yerine koştu.
Genç kadın Çekirge 
Devlet Hastane 
si'nde tedavi altına 
alınırken, görgü 
tanıkları bayan 
sürücünün fren ye 
rine gaza bastığını, 
hiç fren izi olmadı 
ğını söylediler.
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı

"ATM'ılen Maaşını 
Çekmek İsteyen Katimı 

Dolandırılı" lılıliası
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, emekli 
maaşını ATM'den 
çekmek isteyen 
kadını dolandırdığı 
ileri sürülen güven
lik görevlisi gözaltı
na alındı.
İddiaya göre, 
İnegöl'deki PTT 
merkez binası 
önündeki ATM'den 
emekli maaşını çek
mek isteyen 56 
yaşındaki Nigar L, 
yakınında bekleyen 
İnegöl Belediyesi 
Ek Hizmet 
Binası'nda çalışan 
güvenlik görevlisi 
Nazmi B'den 
yardım istedi. 
Güvenlik görevlisi 
Nazmi B, yardım 
ettiği gerekçesiyle 
ATM'den yaptığı 
sözde kontrol son
rasında maaşının 
yatmadığını 
belirterek, Nigar

Bursa'daki Uyuşturucu 
Operasyonu

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir 
hafta önce 
düzenlenen 
uyuşturucu 
operasyonu kap
samında aranan 6 
kişi yakalandı. 
Yenice ve 
Sinanbey 
Mahallesi'nde 
helikopter destekli 
düzenlenen 
operasyonda 
evlerinde buluna
mayan ve aranan 
R.S, B.S, M.E, 
O.K, Ş.Y. ve F.D,

L'nin bölgeden 
ayrılmasını sağladı. 
Mağdur kadın, 
birkaç gün sonra 
tekrar ATM'ye gel
erek para çekmek 
istedi. Hesabında 
para olmadığını 
görünce PTT'ye 
başvuran Nigar L, 
paranın ilk çekm
eye geldiği gün 
hesaptan alındığını 
öğrendi. 
Dolandırıcılık iddi
asıyla yapılan ihbar 
üzerine harekete 
geçen polis, araştır
malar ve güvenlik 
kameraları 
incelemeleri sonu
cunda, bin 200 
liranın güvenlik 
görevlisi Nazmi B. 
tarafından çekildiği
ni tespit etti.
Yakalanan Nazmi B, 
sorgusunun ardın
dan mahkemeye 
sevk edildi 

dün sabah 
saatlerinde 
düzenlenen 
operasyonla 
gözaltına alındı. 
Zanlılar, sorgu
larının tamamlan
masının ardından 
adliyeye sevk 
edildi.
19 Eylül'de, 
helikopter destekli 
düzenlenen 
uyuşturucu 
operasyonunda 21 
kişi gözaltına alın
mış, zanlıların 16'sı 
tutuklanmıştı

[Minin nahçesinde ölü bulundu
Orhangazi’de yalnız 
yaşayan 92 yaşında
ki Meydin Saatçi, 
evinin bahçesinde 
ölü olarak bulundu. 
Saatçi'nin cesedi, 
kesin ölüm nedeni 
nin belirlenmesi 
amacıyla Bursa Adli

Tıp Kurumu'na gön
derildi.
Hürriyet Mahallesi 
Tepe Sokak'taki 
evinde yaşayan 
Meydin Saatçi'nin 
evinin önünden 
geçen komşusu, 
hafif aralık olan 

bahçe kapısından 
içeride yerde yatan 
yaşlı adamı fark etti. 
Durumun hemen 112 
Acil Servis ekipleri 
ne bildirilmesinden 
sonra olay yerine 
gelen sağlık ekipleri 
Saatçi'nin öldüğünü

belirledi.
Bursa'da yaşayan 
bir kızı olduğu öğre
nilen Meydin 
Saatçi'nin cesedi 
ölüm nedeninin 
belirlenmesi amacıy
la soruşturmayı 
yürüten Cumhuriyet

Savcısının talimatıy- Kurumu'na 
la Bursa Adli Tıp gönderildi
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Erken seçim...
Türkiye’de iki dönem tek başına iktidar 

olmuş parti yok.
Çok partili demokrasiye geçtiğimiz gün

den bu yana, DP 21 Mayıs ihtilali ile devrildi.
DP yerine kurulduğunu iddia eden, Adalet 

Partisi ise, koalisyonlarla geldiği iktidarında, 
bir kez 12 Mart muhtırası, daha sonra da 12 
Eylül 1980 darbesiyle iktidardan uzak
laştırıldı.

1970’li yıllarda Bülent Ecevit, Erbakan ile 
kurduğu koalisyonu yürütemedi.

12 Eylül darbesinden sonra, demokratik 
yaşama dönüldüğünde, 12 Eylül komutan
larının hükümetinde görev alan rahmetli Özal 
1984 yılında ANAP’ı iktidara taşıdı.

Özal da iktidarda olmanın kendine verdiği 
güç ile seçim yasalarını 9 kez değiştirdi.

Kendini seçtirecek yasal değişiklikleri tek- 
başına iktidar olmanın verdiği güç ile yaptı.

Cumhurbaşkanlığına seçildikten sonra, 
partisinin dizginlerini elinden bırakmak 
istemedi.

Ama kendi çıkardıkları seçim sistemi ile 
iktidardan düştüler.

AKP, 12 Eylül darbesinden sonra iktidara 
gelen ANAP iktidarının sonrası bozulan 
ekonomik ve sosyal ortamı düzeltmek için 
yeniden Başbakan olan rahmetli Ecevit’in 
kurduğu ANAP, MHP koalisyonu, ekonomik 
bozukluğun faturasını vatandaşa fatura 
etmesi sonucu iktidara geldi.

AKP tek partili siyasi rejimin dışında ikti
darda en uzun kalan parti oldu.

Dünya ekonomisinin tepe taklak gittiği bir 
dönemde, gerek kamunun mallarının satıl
ması ile elde edilen gelirler, gerekse sıkı para 
politikaları ve en önemlisi Kemal Derviş’in 
bıraktığı sağlam ekonomik sistem. Bu sistem 
-ekonominin bozuk olan faturasını vatandaşa 
yüklemişti- düşen enflasyon sonucu 
ekonomik sıkıntılar yaşamadı.

Yaşamadı ama, Türkiye AKP iktidarı döne
minde, PKK terörünün en şiddetlisini gördü.

Esnaf büyüyemedi..
Tekelci sermaye bu dönemde şahlandı.
Üretici köylümüzün temel ürünleri pamuk, 

tütün, şekerpancarı, mısır, büyükbaş hay
vancılık yok edildi.

Eskiden Ziraat Bankası’na müteselsil kefil 

Gemlik Belediyesi’n 
ce Karsak Deresi 
üzerinde yapımına 
başlanan çelik yaya 
köprülerinin İkincisi 
Ilıca Caddesi çıkışı 
karşına yapılıyor. 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi önünde 
yapılan düzenleme 
çalışmaları nedeniy 
le öğrencilerin Emin 
Dalkıran Kordonu’nu 
kullanmaları için 
Belediye tarafından 
Karsak Köprüsü'nün 
denize doğru olan 
bölümünde çelik 
köprü yapımına 
geçtiğimiz günlerde 
başlandı.
İhaleyi alan firmanın 
zemin dolgusu çalış
malarını tamamla
masından sonra 
köprü yapımına 
önümüzdeki gün
lerde başlanılacağı 
öğrenildi.

ESKİ KÖPRÜNÜN 
YERİNE YENİSİ 
Öte yandan, İlıca 
Caddesi’nin Karsak 
Deresi çıkışı karşısı
na ihaleyi kazanan

başlattı. metre uzaklıktakifirma tarafından
Terminal Köprüsü’n 
den yaklaşık 300

ikinci köprünün 
kazık çalışmalarını

ikinci köprü de 
çelik olacak.

CHP Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, emeklilerin ülke sorunlarından uzak kalmamasını istedi 

CHF'liler Emekliler Demeği’ni zikret etti

olan köylü, artık tüm bankalara gırtlağına 
kadar borçlu hale geldi.

İşçi ve emeklilerin hali içler acısı...
Devlet yarattığı işsizlere ordusuna iş bul

mak yerine sadaka kültürü ile geçindirmeye 
çalışıyor. İktidara bağımlı bir sını f yaratıldı.

İktidarın ilk yıllardaki AB hayali gibi 
demokratik açılımı da hayal olarak tozlu raflar 
arasında kaldı.

İktidar şimdi kendini güçlü göstermek için 
Arap baharından ve Suriye’deki iç savaştan 
medet umuyor. Ama hergün onlarca şehit 
haberleri ile ülke sarsılıyor.

Daha da kötü günler görülmeden seçime 
gidilmek isteniyor.

Bu ahval ve şerait içinde 2013 de yine 
seçimi görülüyor.

Sandık ortaya konduğunda son söz seç
menin olur.

Seçmenin tercihine şapka çıkanhr ve 
sonucuna da herkes katlanır.

AKP 3. kez seçimleri kazanırsa Türkiye’nin 
rotası nereye gider bilinmez.

CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan ile ilçe 
yöneticileri, 
Emekliler Derneği’ni 
ziyaret ettiler. 
İşçi Emeklileri 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Hüseyin Yener, 
basında, İntibak 
Yasası’nın çıktığı 
şeklindeki haber
lerin gerçeği yansıt
madığını, yasanın 
tam anlamıyla 
İntibak Yasası değil, 
sadece küçük bir 
reform olduğunu 
söyledi.
Emeklilerin neredey 
se yüzde doksanının 
tam maaş ala
madığını söyleyen 
Yener, maaşların 
kredi vb. gibi 
borçlara gittiğini 
belirtti..
Gemlik

Belediyesi’nin, göz 
boyamaya yönelik 
ve içi boş işler yap
tığını sözlerine 
ekleyen Yener, 
“Kendinden önceki 
yönetimin yaptığı 
düzenlemeyi diğer 
yönetimin bozuyor. 
Yaz aylarında devam 
eden çevre düzen
lemelerinin yarattığı 
toz, toprak yüzün

den nedeniyle 
pencere açamadık.” 
dedi.

ÖRGÜTLÜ YASAMA 
DÖNÜN
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Sertaslan 
ise, yaşça büyük 
vatandaşların “biz
den geçti artık” 
anlayışı gütmemesi 
gerektiğini,

gençliğin ise ülke 
sorunlarının uzağın
da olmamasını 
söyledi.
Hükümetin emeklile 
re yaptığı 1.9’luk 
zammın yeterli olma 
dığını belirten 
Sertaslan, işçi ve 
emeklilerin örgütlü 
yaşama geri dön
mesi gerektiğini 
savundu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Uta umiu ila 2 te ıwıMf
Gemlik Osmaniye 
Mahallesi Sümer 
Sokak No 14’te 
Abdullah Uzun’a ait 
evde çıkan yangın 
sonrası basında 
çıkan vatandaşların 
çöplerin alınmadığı
na yönelik şikâyet
lerini yansıtan 
haber ve yorumlara 
yanıt geldi.
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak, çöp 
ev konusunda ev 
sahibi Abdullah 
Uzun’a ilki 22 
Ağustos ve İkincisi 
de 23 Ağustos tarih
lerinde olmak üzere 
iki uyarı yapıldığını 
açıkladı.
Osman Kaplan ve 
Hüseyin Özkan 
isimli şahısların 
şikâyet dilekçele 
rine istinaden kapı 
önüne bırakılan 
çöplerin, koltuk ve 
benzeri kaba atık

Bıırsa'ıla iki ftıar nirden anim
Tüyap Bursa "BURTARIM 2012"
Fuarcılık A.Ş. tarafın- ile "Bursa 5. 
dan hazırlanan Uluslararası

KIRPART
Kalite Güvence Müdürlüğü 
Girdi Kontrol Bölümünde 
görevlendirilmek üzere 

Teknik Lise ya da Endüstri Meslek 
Lisesi mezunu

Teknik çizimleri okuyabilen ve 
yorumlayabilen

Ölçüm ve test araçlarını 
etkin bir şekilde kullanabilen 

Kalite kontrol ve güvence sistemleri 
konusunda bilgi sahibi

Microsoft ofis programlarını 
kullanabilen (Word, Excell)

Vardiyalı çalışabilecek (08:16-16:24) 
Askerlik hizmetini tamamlamış 

çalışma arkadaşı arıyoruz.
Gedelek Köyü altı 

ORHANGAZİ
Tel : 586 53 50 (3 hat).

ların Temizlik işleri 
ekibi tarafından 
kaldırıldığı, geri 
dönüşüm malzeme 
lerinin de 
toplatıldığı belirtildi. 
Evin özel mülkiyet 
olması sebebiyle 
bina içine girileme 

diği ancak Sümer 
Sokak içindeki 
rahatsızlığın gideril 
diği belirtilirken, 
uyarılar sonrasında 
da sokak da dene
timlerin sürdürüldü 
ğü ve bu denetimler 
sonunda Abdullah

Hayvancılık ve 
Ekipmanları Fuarı" 
açıldı.
Bursa Uluslararası 
Fuar ve Kongre 
Merkezi'ndeki açılış
ta konuşan Vali 
Şahabettin Harput, 
tarım arazilerinin 
korunmasının 
Türkiye için hayati 
önem taşıdığını 
söyledi.
50 yıl öncesine 
kadar Bursa'nın 
"tarım şehri”, şimdil
erde ise "sanayi 
şehri" olarak 
anıldığını ifade eden 
Harput, "Bundan 
sonra tarım arazile 
rine sanayinin bir 
adım girmesine 
müsaade etmeye
ceğiz. Bu bizim için 
fevkalade önemli. 
Zenginleşme elbette 
sanayiden geçer ama 
tarımın da sanayisi 
var. Bursa'nın 
sahip olduğu tarım 
zenginliklerini,

Uzun’un mahalle 
içine çöp, atık, kaba 
eşya bırakmadığının 
gözlemlendiği ve 
tespit edildiği açık
landı.
İtfaiyenin yangına 
anında müdahale 
ettiğine dikkat çek
ilirken, bu konuda 
sıkıntı olmadığını, 
can ve çok ciddi 
anlamda mal kaybı 
yaşanmadığı vurgu
landı.

DİLEKÇELERE 
YANIT 
VERİLİYOR 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak, 
Gemlik Belediyesi’ 
ne verilen her 
türlü dilekçeye 
yanıt verildiği ve 
denetim gereken 
yerlere ive dilikle 
denetim gerçek
leştirildiğini 
söyledi.

toprağını, iklimini, 
sularını, ürün çeşit
lerini en iyi şekilde 
kullanmak Türkiye 
ve bütün dünya için 
çok önemli" dedi. 
Tüyap Bursa 
Fuarcılık A.Ş. Genel 
Müdürü İlhan 
Ersözlü de fuara 29 
ülkeden 603 firmanın 
katıldığını belirterek, 
"Fuar, 8 salon ve 
açık alan ile birlikte 
70 bin metrekare 
alanda hazırlandı. 
Fuar sonuna kadar 
çiftçilerimiz burada 
istediklerini bulabile
cekler. Umarım fuar 
hem Bursa hem de 
Türk tarımına katkı 
yapar" diye konuştu. 
Türkiye'nin yanı sıra 
Makedonya, 
Azerbaycan, 
Kırgızistan ve 
Tacikistan'dan da 
yetkililerin katılımının 
beklendiği fuar, 
30 Eylül'de sona 
erecek.

MHP’liler eğilim
kurumlanın

ziyaret ediyor

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik ilçe 
Teşkilatı, emekli 
Anadolu Lisesi 
Müdürü idris Aka, 
emekli Okul 
Müdürü Mümin 
Torlak, eğitmen 
Mustafa Koçdemir 
ve Gülten 
Aydan’dan oluşan 
eğitim komisyonuy 
la, eğitim kurum- 
larına ziyarette 
bulundu.
Yeni eğitim öğretim 
yılında okul ve ders 
hanelerin öncelik
leri ile öğrenci 
velilerinin başlıca 
ihtiyaçlarını değer
lendirmek adına 
yapılan ziyarette 
Gemlik’te bulunan 
Okullar ve özel 
dershanelere konuk 
oldular.
Yeni uygulamaya 
geçen 4+4+4 siste
mi ile ilgili bilgi 

alan MHP’liler, 
geniş sürecinde 
yaşanan sorunları 
ve arada kalan 
öğrencilerin durum
larını değerlendirdi. 
Dershaneler konu 
sunda ise Başba 
kan Erdoğan’ın 
Dersha neleri ka 
patma sözü üzerin 
de durulurken, şu 
dönemde fırsat 
eşitliği adına man
tıklı hamle olmaya
cağını belirttiler. 
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik ilçe 
Başkanı Osman 
Durdu, Milliyetçi 
Hareket Partisi 
olarak eğitim cami-
asının yanında 
olduklarını 
söylerken, üzerine 
düşen görev veya 
sorumluluk olursa 
yerine getirmeye 
hazır olduğunu dile 
getirdi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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BUBSfl. HOSHI AFETLERE HftZİR
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin koor
dinasyonunda çalış
malarını sürdüren 
Afet Koordinasyon 
Merkezi (AKOM), 
deprem ve diğer 
doğal afetlere karşı 
tüm hazırlıklarını 
tamamladı. 7/24 saat 
görev bilinciyle 
hareket ettiklerini 
belirten Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanı ve 
AKOM Başkan 
Yardımcısı Orhan 
Doğan, Bursa'da 
deprem ve her türlü 
doğal afete karşı 
etkin müdahalede 
bulunabilecek konu
ma geldiklerini ifade 
etti.
AKOM'un Büyük 
şehir Belediyesi'nin 
desteğinde 'İtfaiye 
Haftası' nedeniyle 
düzenlediği 'Doğal 
Afetlerle Mücadele 
miz' konulu konfe 
rans, Tayyare Kültür 
Merkezi nde gerçek
leştirildi. AKOM 
Başkan Yardımcısı 
Orhan Doğan'ın 
başkanlık ettiği ve İl 
Afet-Acil Durum 
Müdürü İbrahim Tan 
ile Jeoloji Yüksek 
Mühendisi Dr.
Fazilet Altınışık'ın 
konuşmacı olarak 
katıldığı toplantıya; 
Büyükşehir Belediye 
si Başkanvekili 
Muhsin Özlükurt, 
eski Milletvekili 
Faruk Ambarcıoğlu, 
Yeşil Bursam 
Derneği Başkanı 
Muharrem Karabu 
lut, Büyükşehir 
Belediyesi'nin ilgili 
birimleri ile sivil 
toplum kuruluşları 
nın temsilcileri ve 
lise öğrencileri 
katıldı.
Konferans başlangı 
çında selamlama 
konuşması yapan 
Büyükşehir Belediye 
si Başkanvekili 
Muhsin Özlükurt,

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. KADEM AYDIN

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

İtfaiye Haftası 
nedeniyle düzenle
nen etkinlikte ortaya 
konulan verilerin 
Bursa için hayırlar 
getirmesini diledi. 
Türkiye'nin deprem 
ve afetler bölgesin 
de yer aldığını vur
gulayan Başkan 
vekili Özlükurt, 
"İtfaiye Daire 
Başkanlığımızın 
çabalarıyla oluşan 
konferansın hepimiz 
için yararlı olacağı 
inancını taşıyorum. 
Ayrıca herkesin 
itfaiye Haftası'nı 
kutluyorum" dedi. 
Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanı ve 
AKOM Başkan 
Yardımcısı Orhan 
Doğan ise konuş
masında, deprem 
gerçeğine dikkat 
çekti. Doğal afetlerin 
dünya kurulduğun
dan beri yaşandığını 
ve yaşanmaya de 
vam ettiğini belirten 
Doğan, "Ülkemize ve 
kentimize bak
tığımızda, birinci 
derecede deprem 
kuşağında olduğu
muzu görmekteyiz. 
Yapmamız gereken, 
muhtemel afetleri 
bilmek ve gerekli 
tedbirleri alarak can 
ve mal kaybını en 
aza indirmektir. 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak bu 

bilinç ve sorumluluk 
duygusuyla çalış
malarımızı sürdürü 
yoruz" diye konuştu. 
İtfaiye Daire Başkanı 
Doğan konuşmasın
da, yaptıkları çalış
malar hakkında katı 
hmcıları bilgilendir
di. AKOM olarak 
afet-acil eylem, acil 
yardım ve Büyükşe 
hir Belediyesi il 
Detay planlarını 
hazırladıklarını ve 
tüm çalışmaları bu 
planlar doğrultusun
da yaptıklarını 
belirten Doğan, 
"İl düzeyinde 
yapılan planların 
yanında diğer hazır
lıklarını da büyükşe
hir ölçeğinde sürdü 
rüyoruz. Gerektiğin 
de, diğer afet böl
gelerine araç-yerel 
ve malzeme desteği 
veriyoruz. Ayrıca 
her türlü afete 
müdahale etme, afet 
sonunda oluşan 
enkaz ile çöküntüler 
de yaşanan can ve 
mal kurtarma çalış
malarına katılarak 
koordinasyonu 
sağlıyoruz" dedi 
İl Afet-Acil Durum 
Müdürü İbrahim Tan 
da konuşmasında, 
kurum olarak yaptık
ları çalışmalara 
değindi. İl afet ve 
acil durum planı 
çerçevesinde 
hizmet grup 

başkanlıkları kur
duklarını ve bu bir
imlerin kendi 
aralarında 
örgütlendiğini ifade 
eden Tan, 
muhtemel afetlerde 
görev alacak 100 
kişilik arama-kurtar- 
ma ekibinin 24 saat 
boyunca hizmet 
verecek konumda 
olduğunu kaydetti. 
Jeoloji Yüksek 
Mühendisi Dr.- 
Fazilet Altınışık da 
yaptigi konuşmada, 
Büyükşehir 
Belediyesi 
bünyesinde zemin 
etütleri araştırma 
birimleri kurduk
larını ve zemin 
etüdü değerlendirme 
haritasını hazırladık
larını söyledi. 
Etüt çalışmalarına 
yönelik cihazların 
alınması, Bursa ili 
sismik zemin tehlike 
değerlendirme pro
jesi, kentsel 
dönüşüm projesi, 
Büyükşehir 
Belediyesi sınırları 
içerisinde yer alan 
mevcut yapıların 
deprem güvenlik
lerinin projesi çalış
malarım gerçek
leştirdiklerini 
belirten Altınışık, 
Bursa'nın deprem 
haritasının çıkartıl
masıyla ilgili çalış
maların sürdüğünü 
ifade etti.

Mimim mııısı

Bursa Kent 
Konseyi Engelliler 
Meclisi üyelerine 
yönelik model uçak 
kursu gerçekleştir
ildi. Kursa katılan 
vatandaşlar, keyifli 
vakit geçirdikleri 
programda moral 
topladılar.
Türk Hava Kurumu 
(THK) Bursa Şube 
Başkanlığı ve 
Bursa Kent 
Konseyi Engelliler 
Meclisi işbirliğiyle 
engellilere yönelik 
model uçak 
başlangıç kursu 
açıldı. Model uçak 
öğretmeni Koray 
Köktürk tarafından 
verilen eğitimlerde, 
15 kursiyer iki gün 
boyunca toplam 14 
saat teorik ve 
pratik bilgiler aldı. 
Kursu başarıyla 
bitiren 15 kursiyer 
önümüzdeki gün
lerde sertifikalarını 
alacak.
Bursa Kent 
Konseyi Engelliler 
Meclisi Başkanı 
İbrahim Sönmez, 
üyelerle birlikte 
engelsiz bir 

KfiŞ€D€ B€KL€M€K YOK
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hayat için çalıştık
larını söyledi. 
Projelerle ve yap
tıkları faaliyetlerle 
seslerini her 
yerde duyurduk
larını belirten 
Sönmez, “Model 
uçak kursuyla da 
toplumda var 
olduğumuzu gös
teriyoruz. Hem el 
becerilerimizi 
geliştirmek, hem de 
kendimize özgüven 
aşılamak için bu tür 
kursların artması 
gerekir. THK Bursa 
Şube Başkanlığı 
tarafından verilen 
model uçak kur
sunda güzel vakit 
geçirdik. Hem 
yardımlaşmayı, 
hem yeni fikirlerin 
ortaya çıkması sağ
landı” dedi.
Sönmez, kursun 
düzenlenmesine 
destek veren THK 
Bursa Şube Başkan 
hğı’na, model uçak 
öğretmeni Koray 
Köktürk’e ve Bursa 
Kent Konseyi 
Başkanı Semih 
Pala’ya teşekkür 
etti.
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AYRINTI
Erhan İZGİ

Okulların eğitim 
ve öğretime 
başladığı 17 Eylül 
günü televizyonu 
açtığımda sayın 
başbakan avazı 
çıktığı kadar 
bağırarak imam 
okullarını övüyor, 
bu okullar terörist 
yetiştirmediği için 
mi kapatıldı, diyor
du. İlköğretim 
okullarında 
Peygamberin ha 
yatı ve din ders
lerinin verilmesin
den neden bu 
kadar korkuyor
sunuz, diyerek 
sözlerini sürdürü 
yordu.

Sonuç olarak 
konuyu din, iman 
çizgisine çekiyor
du.

Gerçekten yıllar 
önce köy enstitü
leri terörist 
yetiştirdiği için mi 
kapatıldı?
*lmam okullarının 

dışındaki okullarda 
terörist mi yetişti 
riliyor? Şu an

SORULMAZ MI?
ilköğretim 
okullarında çocuk
larımız din dersi 
görmüyor mu?

Ülkede bu kadar 
sorun yaşanırken 
sayın başbakanın 
gündeminde farklı 
konular olması 
oldukça düşündü 
rücü değil mi?

Her gün askeri 
miz, polisimiz, 
devlet memurları 
mız ve vatan
daşlarımız öldürü 
lürken başbakanın, 
mücadele karar
lılıkla devam ede
cek, demesi 
toplumun acılı 
yüreğine su serp
meye yeterli olu 
yor mu?

Bu konuda 
anlaşılan o ki 
yeterli önlemler 
alınamıyor. Sözde 
kararlılıktan çok 
eylemde, uygula
mada kararlılık 
olması gerekmez 
mi? Yaşanan olay
lar artık bir terör 
olayı olmaktan çık

mış, Kürt halkını 
temsil ettiğini dile 
getiren silahlı bir 
güç olan PKK’nin 
yürüttüğü vur-kaç 
taktiğini uygulayan 
bir gerilla savaşına 
dönüşmüştür. Bu 
durumu terör olayı 
olarak algılamak 
büyük bir yanlıştır.

2012 yılının ilk 
sekiz ayında bütçe 
açığı 8.5 milyara 
ulaşmıştır. Sayın 
başbakanın 
konuşacağı ve 
açıklayacağı konu 
bu olmalıdır. Niçin 
bütçe açığı ile ilgili 
konuşmuyor, 
gerekli bilgileri 
vererek toplumun 
beklentilerini ye 
rine getirmiyor? 
Gelir elde etmek 
amacıyla önemli 
kurumlarımızdan 
Ziraat bankasını 
özelleştirme adıyla 
niçin satışı 
düşünülmektedir? 
Bütçedeki 8.5 mil
yarlık açığı kapat
mak için neden 

halkın cebindeki 
üç kuruşa göz diki 
lip zam Ve 
vergilere sarılma 
gereği duyulmak
tadır? Halka ne 
verildi ki ne 
isteniyor?
Türkiye’de zengin 

le fakir arasındaki 
uçurumun 8 kata 
çıktığını, her yıl 
zenginlerimizin 
sayısının arttığını, 
halkımızın % 
16.1’nin yoksulluk 
riski altında bulun
duğunun neden
lerini bir yetkili 
anlatsa da bir 
güzel öğrensek!

2012 yılında itha
latımız ihra
catımızın iki katına 
çıktığını öğreni 
yoruz. Gündeme 
sık sık ihracat pat
laması yaşıyoruz 
diyenler acaba 
ithalattan neden 
söz etmiyor?

Ülke olarak 
neden üretim 
yapamadığımızı, 
sadece tüketen bir 
ülke konumuna 
geldiğimizi ticaret 
bakanımız bir açık
lasa da biz de 
bilseki

Yeni öğretim 
yılının başlangıcın
da çocuklar, anne 
ler babalar kısaca 
toplum büyük 
sıkıntılar, sorunlar

yaşıyor.
Her sabah tele

vizyonlarda 
ilköğretim 
okullarında 
yaşanan sorunlar 
gündeme getirili 
yor.

Derslik, öğret
men, servis vb. 
Aylar önce eğitim
ciler bunları gün
deme getirdiğinde 
niçin dikkate alın
madı? Eğitimde 
yaşanan bu kar
maşanın nedenleri
ni intihalden 
sabıkalı eğitim 
bakanı Sayın 
Dincer açıklayabilir 
herhalde!

Hak aramak için 
yollara çıkan 
insanların polis 
tarafından baskı ve 
şiddete maruz 
kalmasının mantığı 
ne olabilir?

İzin alınmış bir 
konserde şarkı 
söyleyen bir 
grubun üyelerine 
polis tarafından 
şiddet uygulan
masının 
gerekçelerini sayın 
içişleri bakanının 
açıklaması gerek
mez mi?

Suriye konusun
da sayın dışişleri 
bakanının üstün 
başarısı sayesinde 
bir açmaza girdik. 
Hem komşuları 

mızla kötü olduk 
hem de milyarlarca 
dolarlık ticaret 
kaybımız oldu. 
Bunların nedenleri
ni Sayın Davutoğlu 
açıklar mı acaba? 
Sorular o kadar 
çok; ama açıklama 
yok.

Bunca sorun 
karşımızda 
dururken din, iman 
edebiyatına niçin 
başvuruluyor?

Ülke yönetimine 
sahip hükümet, 
halk için sadece 
vergi ve zam yapa
bilmektedir. 
Bunları yapmak 
için üstün devlet 
anlayışına sahip 
olmak gerekmiyor. 
Sıradan her vatan
daş zam ve vergiyi 
halkın sırtına 
yükleyebilir.

Bütün bu 
yaşananları ve 
hükümetin uygula
malarını Sayın 
başbakanın açıkla
ması gerekmez 
mi? Halkın bunları 
öğrenmeye hakkı 
yok mu? 
Demokrasilerde bu 
uygulamaların 
nedenleri vatan
daşlar tarafından 
öğrenilmek istenir. 
Bu demokrasinin 
gereğidir.

Ancak açıklayan 
olursa!

CEMSIAD’tan Kaymakam Isık'a ziyaret
GEMSİAD Kayma 
kam Cahit Işık’ı 
ziyaret etti 
GEMSİAD (Gemlik 
Sanayici ve 
İşadamları Derneği) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Şaban 
Yazıcı ve berabe 
rindeki yönetim 
kurulu üyeleri İbra 
him Baki, Fatih Öğüt 
ve Aslan Özaydın ile 
birlikte Kaymakam 
Işık’ı ziyaret etti. 
Hayırlı olsun dilek
leriyle söze başla 
yan Başkan Yazıcı 
üyesi bulundukları 
MARİFED (Marmara 
İş Hayatı Dernekleri 
Federayonu) ve 
TUSKON (Türkiye 
Sanayici ve 
işadamları Federas 
yonu)’nun yapmış 
olduğu Dünya 
Ticaret Köprüleri ve 
Yurtdışı Alım Satım 
Taleplerinin üretici 
açısından muazzam

KAŞ€D€ B€Kl€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
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bir fırsat olduğunu 
söyledi. Bundan 
yaklaşık 10 yıl önce
si ve şu anın değer
lendirmesini yapan 
Yazıcı yurtdışıyla 
yapılan görüşmele 
rin ülke açısından 
ne kadar önemli 
olduğunu, “Daha 
yurtdışına nasıl 
çıkılır, en basitini 
söylüyorum, sadece 
turist olarak gezip 
görmek amaçlı git 
meye niyetlenilirse 
pasaport işlemleri 
nin nasıl yapıldığı 

ancak o zaman 
görülüyordu,... 
şimdi ise her sene 
yurtdışı ihaleleri için 
sürekli iş gezileri 
düzenliyoruz, 
yatırımlarımız sürek
li artmakta...” şek
lindeki sözleri 
GEMSİA Derneğinin 
ne kadar özverili 
çalıştığının ve itha
lat-! hracat noktasın
da da ne kadar ve 
rimli olduğunun en 
büyük kanıtı olarak 
ortaya sunmuştur. 
Kaymakam Işık’ın

“Milli yatırımlar 
desteklenmeli, bir 
proje sunulursa biz 
devlet olarak 
gereken desteği ve 
ririz, yeter ki bir 
proje önümüze 
gelsin, neden bizim 
marka mız önde 
olmasın? Bize vura 
nı mı yoksa bizden 
olanı mı destekleye
ceğiz? sonuna 
kadar milli bir işin 
arkasındayız” şek
lindeki ifadeleri baş 
kan Yazıcı’yı destek
ler nitelikte oldu.
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Türkiye'yle OsmanlI 
İmparatorluğu döne
minde 600 yıl önce 
başlayan ilişkileri 
daha da ileriye taşı
mak istediklerini 
belirten Polonya'nın 
Ankara Büyükelçisi 
Marcin Wilczek, 
ekonomi alanında 
yeni yatırımların 
önünü açmak için 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'ni ziyaret 
etti. Büyükşehir 
Belediye Başkanve 
kili Atilla Ödünç 
tarafından ağırlanan 
Büyükelçi Wilczek, 
özellikle raylı sis
temler konusunda 
Türkiye'yle Polonya 
arasında Bursa 
üzerinden işbirliği 
sağlanabileceğinin 
altını çizdi.
Büyükşehir Belediye 
Başkanvekili Atilla 
Ödünç, Polonya'nın 
Ankara Büyükelçisi 
Marcin Wilczek'i

Heykel'deki tarihi 
başkanlık binasında 
kabul etti. Bursa Vali 
Yardımcısı Mehmet 
Vedat Müftüoğlu'nun 
da eşlik ettiği 
ziyarete, Polon 
ya'nın Ankara Büyük 
elçiliği Müsteşarı ve 
Siyasi İşler Sorumlu 
su Andrzej Mojkow 
ski de katıldı.
Bursa'nın Polonya 
hlar açısından tarihi 
ve mistik, sembolik 
bir şehir olduğunu 
kaydeden Büyükelçi 
Wilczek, tramvay 

üretimine geçen 
Bursa'yla bu alanda 
işbirliği başlatmak 
istediklerini söyledi. 
Polonya'nın raylı 
sistemler üretimi 
konusunda dünya 
mn sayılı ülkelerin 
den biri olduğunu ve 
sadece Varşova'da 
1000 kilometrelik 
metro hattının 
bulunduğunu 
belirten Büyükelçi 
Wilczek, Bursa'nın 
bu sektöre adım 
atmasının kendileri 
açısından sevindirici 

olduğunu ifade etti. 
Raylı sistemlerin 
üretimi ve uygulan
ması konusunda 
Türkiye ile Polonya 
arasında Bursa 
üzerinden ciddi bir 
işbirliği sağlanabile
ceğini belirten 
Wilczek, "Ben 146. 
büyükelçiyim ve 
diplomatik ilişkiler
imiz 600 yıldan bu 
yana devam ediyor. 
Son derece sağlıklı 
giden diplomatik 
ilişkileri ekonomik 
ilişkilerle de taç
landırmak mümkün. 
Bu konuda 
Bursa'nın bizim için 
büyük fırsat olduğu
na inanıyoruz. Özel
likle raylı sistem
lerde; yapılan üre
timlere dahil olabili
riz, uygulamalarda 
yer alabiliriz. Aynı 
operasyonları 
Bursa'yla dirsek 
teması halinde kendi 

ülkemizde de 
gerçekleştirebiliriz. 
Bu konuda karşılıklı 
her operasyonu 
rahatlıkla yerine 
getirebiliriz" dedi. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanvekili Atilla 
Ödünç ise yaptığı 
konuşmada, 
Bursa'nın çok kısa 
bir süre sonra 'raylı 
sistemler şehri' 
unvanını tamamıyla 
hak edeceğini söyle
di. Şehrin metro bat
larıyla donatıldığını, 
tramvay hatlarının 
da kademe kademe, 
bölge bölge uygula
maya alındığını vur
gulayan Ödünç, bu 
alanda tüm ülkelerle 
işbirliği yapabilecek
lerini ifade etti.
Türkiye'nin 
Polonya'yla olan tar
ihi bağlarını bildik
lerini, 600 yıl boyun
ca devam eden ilişk
ileri daha da ileriye 

taşımak için 
ellerinden gelen 
gayreti gösterecek
lerini belirten 
Başkanvekili ödünç, 
"Bu konuda reel ve 
ileriye dönük çalış
malar yapmamız 
gerekiyor. Bizler 
Bursa'da tramvay 
üretimine başladık. 
Önümüzdeki sene 
inşallah, raylı sis
temlerde kullanım 
oranını yüzde 
100 yerliye 
çekeceğiz.
Fakat bu, 'Kimseyle 
işbirliği yapmaya
cağız' anlamına 
gelmiyor. Karşılıklı 
ticaret olabilir, sîzler
den tramvay alın
abilir ya da üret
tiğimiz tramvaylar 
sizler tarafından 
değerlendirilebilir. 
Önemli olan en 
güzel çalışmanın 
ortaya konulmasıdır” 
diye konuştu.

‘Gemlik Körfez’ : www.gemlikkorfezgazetesi.com
SATILIK

■
■II

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ ■ ı fjaaaaa 
İstiklal Caddesi Bora Sokak İDİ1 j]l t Un a j 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK ।VI ı UİV VV UU

SATILIK VİUfl
MANASTIR HAS 
VİLLALARINDA 

140 M2 DENİZ MANZARALI, 
MÜSTAKİL, BAHÇELİ, 

KULLANIMA HAZIR, UYGUN 
FİYATLA SAHİBİNDEN 

SATILIK VİLLA 189.000 TL

Müracaat Tel: 
0542 312 74 72

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

MANASTIR 
TAYTÜYDÜ’DE 
5 KAT İMARLI 

1297 M2 İNŞAATA 
HAZIR ARSA SAHİBİNDEN

SATILIKTIR
Müracaat Tel: 

0 532 283 59 19

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Maliye Bakanlığı’nın 
bütçe açığını kapat
mak amacıyla yap
tığı ÖTV zammından 
sonra içki fiyatların
da meydana gelen 
kargaşa, dün bazı 
firmaların zamlı lis
teleri bayilere 
ulaştırmasıyla son 
buldu.
ÖTV zammının 
cumartesi gününe 
gelmesi nedeniyle 
içki firmaları zamlı 
listeleri bayilere 
ulaştıramamış ve 
içki bayilerinde fark
lı fiyatlar oluşmuştu. 
Ancak bazı şirketler 
hâlâ yeni listeleri 
yetiştiremedikleri 
için bu firmaların 
ürettiği içkilerdeki 
fiyat kargaşası dün 
de devam etti.
Habere göre yeni 
vergilerden sonra 
rakı, bira, cin, 
votkanın ÖTV’si 
yükseldi. 70’lik rakı
da 3.5 TL’lik ÖTV 
artışı yapıldı. Başta

MllWIlMlililWM
Gümrük ve Ticaret 
Bakanhğı'na bin 500 
personel alınacak 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, bin 500 
personel ahmı 
yapacağını bildirdi. 
Bakanlığın internet 
sitesinde yapılan 
duyuruya göre, "İlk 
Defa Yapılacak 
Atamalar Hakkında 
Yönetmelik" hüküm
leri doğrultusunda

rakı, bira ve cin 
olmak üzere pekçok 
farklı içkinin fiyatın
da vergi artışına 
gidildi. Rakıdan alı
nan asgari maktu 
vergi tutarı litre 
başına 11 TL artışla 
66 TL’den 77 TL’ye 
çıkarıldı. Bu artış 
yüzde 40 alkol dere- 
Rakıda yeni fiyata dil 
Şişe Eski fi> 

20 cl 15.50 17.50
35 cl 26 30
50 cl 32 36.50
70 cl 45 51.50
100 cl 58 66

yapılacak personel 
alımı için başvuru
lar, 1-10 Ekim 2012 
tarihleri arasında 
yapılacak.
Muhafaza memuru 
kadrosuna 800, 
memur kadrosuna 
400, muayene 
memuru kadrosuna 
da 300 personel alı
nacak.
Belirtilen kadrolara, 
8-18 Kasım tarihleri 

cesi bulunan 70’lik 
rakıdaki Özel 
Tüketim Vergisi’nde 
(ÖTV) 3.5 TL yük
selişe denk geliyor. 
Daha önce 45 TL’ye 
satılan 70’lik rakıda 
20.8 TL’lik ÖTV 
alınırken, bu rakam 
24.3 TL’ye çıktı.

Yeni fiyat 

arasında yapılacak 
sözlü sınav sonrası 
açıktan atama 
yapılacak.
Sözlü sınava girmek 
isteyenler, 
Bakanlığın 
"www.gtb.gov.tr" 
internet sitesinde 
yer alan iş talep for
munu elektronik 
ortamda doldurarak 
müracaat edebile
cek.

1 milyon 153 bin 
595 genç, sağlık 
sigortası prim bor
cuyla şok oldu.
1 Ocak 2012’de 
uygulamaya giren 
Genel Sağlık Sigor 
tası (GSS) kapsa 
mında, 1988 yılı ve 
sonrasında doğan 1 
milyon 154 bin gen 
ce ailesinin gelirine 
bakılarak aylık 35 li 
ra, 102 lira ve 212 li 
ralık borç gönderil
di.
CHP İstanbul Millet 
vekili Av. Mahmut 
Tanal, Genel Sağlık 
Sigortası ile ilgili 
olarak Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk 
Çelik'in yanıtlaması 
istemiyle soru öner
gesi verdi. Bakan 
Çelik, 19 Eylül tarih
li cevap yazısında, 
Nisan ayı itibariyle 9 
milyon 430 bin 
kişiye 'gelir testi* 
yapıldığını açıkladı. 
Gelir testine başvur
mayan kişi sayısının 
1 milyon 989 bin 
olduğunu belirtti. 
Tanal, önergesinde 
ayrıca 18 yaşını dol 
duran, liseyi bitirip 
üniversite sınavına 
hazırlandığı için ya 
da iş bulamadığı 
için çalışamayan 
kaç gence borç 
tahakkuk ettirildiğini 
sordu. Çelik, bu 
konuyla ilgili soru
ları tek bir yanıtta 
toplayarak, 1 Ocak 
1988 tarihi ve son
rasında doğup,

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

adına GSS prim 
borcu tahakkuk 
eden kişi sayısının 1 
milyon 153 bin 595 
olduğunu açıkladı. 
Ancak, liseyi 
bitirenlerin, üniver
siteye kayıt yaptırın- 
caya kadar tescil 
edildiklerini ve 
kendilerine gelir tes
tine başvurmaları 
için bilgi verildiği 
vurgulandı. Süresi 
içinde gelir testine 
başvurmayanlardan, 
ailede kişi başı 
gelirin asgari 
ücretin iki katından 
fazla olduğu kabul 
edilerek, aylık 212 
Hra prim borcu 
çıkarıldığı bilgisi 
verildi.
1 milyon 154 bin 
sayısının birçok 
ülke nüfusundan 
fazla olduğuna 
dikkat çekerek, 
"Liseyi bitirip 
üniversite hazırlan
ma aşamasındaki 
prim borcu çıkarılan 
kişilere aylık bazda 
35 lira, 102 lira ve 
212 lira borç 
çıkarılıyor. Bu kişi
lerin tümünün en 

düşük prim olan 35 
lirayı ödemeleri 
halinde dahi devlet 
kasasına ayda 40 
milyon 410 bin lira 
para girecektir" 
dadi.
5510 SAYILI YASA 
NE DİYOR?
5510 sayılı Genel 
Sağlık Sigortası 
Kanunu'na göre 
sosyal güvenlik 
kapsamında 
olmayan kişilerin 
sosyal yardımlaşma 
ve dayanışma 
vakıflarına başvu
rarak gelir testi yap
tırma zorunluluğu 
bulunuyor. Bu test 
sonucu kişi veya 
ailenin geliri brüt 
asgari ücretin üçte 
biri ile asgari ücret 
arasında olduğu 
tespit edilirse, aylık 
35 lira prim ödemesi 
gerekiyor.
Eğer gelir asgari 
ücret ile asgari 
ücretin iki katına 
kadarsa 102 
lira; geliri asgari 
ücretin iki katından 
fazla ise aylık 212 
lira prim ödemeleri 
gerekiyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

u 
E 
M

itfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

110
155
156

513 10 55
513 18 79

UEDAŞ ARIZA
UEDAŞ işletme
Statyum 
O rm. Böl. Şef. 
Milli Eğt. Md.

186
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74

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

Gar. Kom. 513 12 06 Halk Kütüphane 513 13 53 VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK Askerlik Şb. 513 10 57 Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihlsar (262) 655 60 31

L 
i

Kaymakamlık
C.Savcılığı

513 10 51
513 10 53
513 29 54
513 10 28

Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd.

513 13 08
513 11 33
513 10 951 C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd. Nüfus Md.
A— —ı i_ı ıtJ

513 37 42
513 15 07
513 14 14

OTOBÜS

İt ULAŞIM
Özel id. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

Şehirlerarası 261 54 00

n 1 Pegasus Akmış Seyahat 514 63 62
UCTDA 49 19

513 13 64
524 85 86
513 10 92

Otobüs Terminali (18 Hat)

R 1 Aydın Turizm 
Süzer Turizm 
Kanberoğlu-Esadaş 
Anıtur
Kamil Koç

613 20 77
612 10 72
514 45 49
614 47 71
612 01 63

Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. DAĞITICILAR

m İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

B 
E

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast

517 34 00
513 23 29 RELEOİYE

Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Uzmanlar Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
514 80 88

Santral 
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32
514 57 96

Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81

TAKSİLER_________ BUSKİ Bütünler Likitgaz 513 80 00

Lİ Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

itfaiye 
Muhasebe Md.

513 23 25
513 45 21-182

Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00|n| Yazı İşi. Md. 

Su Arıza
513 45 21-111

Yalnız 185
Akcan Petrol s13 1O
MAR-PET 513 3Q 33
Tuncay Otogaz 513 18 45
Beyza Petrol 513 01 03

GemlikKErfez
, GEBLİK’İN İLK ÇUNLÛK SİYAHI GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI: 4383 

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)

MIİIIIİİBIİHİI
VENÜS SİNEMASI 
KAN VE AŞK: 
11:30-14:00- 
16:30-20:00 

LANETLİ KIZ:12:00- 
14:15-16:30-20:15 

REZERVASYON 513 33 21
CIUŞAVMJUTKU 

SUPERTURK: 
13.30-15.30-17.30 

19.30-21.30 
SEN KİMSİN: 12.00- 

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

Rez. Tel: 51415 00

http://www.gtb.gov.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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200 Optimist «e lazerci belgelerini alacak
Optimist ve 
lazerciler başarı 
belgelerini alacak
lar.
Gemlik Yelken 
Kulübü, 2012 Yaz 
Okulları kapsamın
da Optimist ve 
Laser kurslarını 
başarı ile tamam
layan yaklaşık 
200 kursiyere 
Hasanağa 
Tesislerinde 
sertifika töreni 
düzenlenecektir. 
29 Eylül 2012 
Cumartesi

günü saat 16.oo 
da düzenlenecek 
olan törene 
kursiyerler, 
sporcularve 
veliler ile yönetici
leri ve protokol 
misafirlerimiz 
davet edildi. 
Yelkencilerin, 
“Yaza Veda, 
Kışa Merhaba” 
diyecekleri 
barbekü partisinin 
de yapılacağı 
belge töreninde 
belgeler de 
dağıtılacak.

Mı sultanları Bülnaristan kampında moral mili
Bu yıl bayanlar 
Voleybol 1’inci 
liginde mücadele 
edecek olan Bursa 
Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü 
Bayan Voleybol 
Takımı, Bulgaristan 
kampında moral 
buldu. Bulgaristan 
kampında 
karşılaştığı Kazanlık 
takımını 3-1 yenen 
filenin sultanları 
Bulgaristan’ın l.lig 
takımlarından CSKA 
Sofya ve Maritza 
Plovdiv takımlarıyla 
yapacağı maçların 
ardından hazırlık 
kampını tamamlaya
cak. Başarılı bir se 
zonu geride bıraka 
rak adını Bayanlar 
Voleybol 1.Ligine 
yazdırmayı başaran 
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor

Kulübü, 2012-2013 
sezonu hazırlaklarını 
Bulgaristan kampın
da sürdürüyor.
Hazırlık maçları için 
gittiği Sofya’da, ilk 
maçında Bulgaristan 
1. Lig takımlarından 
Kazanlık ile 
karşılaşan filenin 
sultanları, rakibini 3- 

1’lik skorla geçti. Bu 
arada Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü’nün yeni 
transferi Arjantin 
Milli Takım oyun
cusu Georgina 
Pinedo da hazırlık 
kampına katıldı.
Yeni transferlerle 
güç kazanan filenin 

sultanları, Bulgaris 
tan’ın l.lig takım
larından CSKA Sofya 
ve Maritza Plovdiv 
takımı ile yapacağı 
maçların ardından 
hafta sonu hazırlık 
kampını tamamlaya
cak. Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü 
Başkan Yardımcısı 

Ilhan Satık, Bayanlar 
Voleybol 1. Liginde 
kalıcı olmak istedik
lerini, bu nedenle 
kampın motivasyon 
ve takım ruhu için 
gerekli olduğunu 
vurguladı.
Çok hazırlık maçı 
oynayıp, takımda 
uyumu sağlamak 

istediklerini belirten 
Antrenör Emin İmen, 
"Kamp dönüşü 
Çanakkale Grubu 'n 
da Türkiye Kupası 
maçlarında tur için 
mücadele edeceğiz. 
Lig maçlarına kadar 
3-4 hazırlık maçı 
oynamak istiyoruz" 
dedi.

TEBRİK
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TUFADJ Bursa Şubesi tarafından düzenlenen 

geleneksel 2011-2012 sezonu Meşin Yuvarlak Ödüllerinin sahiplerini bulduğu gecede, 
U-l3 yaş grubunda 7. grup birincisi, U-l5 yaş grubunda 1. gu rup birincisi olan ve 

İzmit’te düzenlenen 1. kademe müsabakalarına katılan, U-l6 yaş grubunda
1. grup birincisi olarak büyük başarı gösteren Gemlik Belediyespor Antrenörü 

Haydar Yiğit ile futbolcuları tebrik eder, başarılarının devamını dileriz

KUMİA GENÇLİK KULİİBÜ



ÖZEL Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

‘Aykent ile hedeflerinize aoğru”,
Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır 

ve çözer, planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, 
evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç odaklıdır, paylaşımadır. Her zaman ve her konuda 

özveri ile çalışır, vefakardır, dostlarını asla unutmaz, 
sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, 

kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır. 
Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, engel 

tanımaz, "BAŞARACAĞIM" der ve başanr.

4-5 Yaş 
Ana Sınıfı 
-1 .Sınıf 
2.Sınıf 
S.Sınıf - ' 
4-.Sınıf 
5.Sınıf * 
S.Sınıf 
7.Sınıf 
Ö.Sınıf

5.950 TL
5.200 TL ■ 
7.500 TL 
s.öootıjS* . 
&.&ocrnsf?
5.500TL * 
5.500TL
5.500TL ’ 1
6.500 Tf^^ 

*5.500TL^
ÜCRETE EĞİTİM-ÖĞRETİM, YEMEK, SERVİS ve KDV DAHİLDİR

Gemlik Orhangazi yolu z.Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: O 224 513 50 84 Gemlik 
www.aykentilkogretim.kix.tr

Çocuğunu Hastaneye 
Götürmek İçin Aldığı 

Emanet Arabayla 
Tarlaya Uçtu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tar
laya uçan ticari araç sürücüsü 
genç ölümden döndü. Syf3’de

Yaşlı kadını kandırıp, 
bileziklerini aldılar

Tankın Oktenı
ntölvesi’nden

İstiklal Caddesi’nde meydana 
gelen olayda, caddede yürü 
yen yaşlı karı kocaya yakla 
şan bir şahıs, kendine miras 
kaldığını, bu parayı kullan
mak istemediğini söyleyerek 
kolundaki bilezikleri aldı. 
Olayla ilgili soruşturma 
devam ederken, kandırılan 
çiftin adının açıklanması 
istenmedi. Haberi sayfa 2’de

Çay Bahçeleri...
Dün, yerel iki gazetede çıkan manşet 

haber dikkatimi çekti.
Hâzineye ait olan İskele Meydam’ndaki 

çay bahçelerinin bulunduğu 2 bin 135 met 
rekare alan, Gemlik Belediyesine park ve 
meydan olarak kullanılmak için 3194 sayılı 
yasa ile tahsis edildiğini, ancak Belediyenin 
bu alanları amacı dışında kullanarak, kiraya 
verdiği belirtildi.

Habere göre, İmar Yasası’nm 11. maddesi 
kamunun ortak kullanımı için terk edilen bu 
yerlerden, belediyenin gelir elde ettiği bildi 
rilerek, bu alanların belediyece başka amaç 
larla kullanılması halinde tekrar hazine 
adına tescil edileceği belirtilmiş. Dev. 4’de

CHP İlçe Yöneticileri Gemlik Esnaf Sanatkarlar Kredi 
Kooperatifini ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi

fl«cı,hEsnaf muz cok 
biiyüksıkmtılaryasıyor"

CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan ve 
Yönetim Yönetim kurulu üyeleri, Esnaf 
ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’ 
ni ziyaret ederek yöneticilerin esnafla 
ilgili sorunlarını dinledi. Sayfa 2’de

Kurtuluş heykeli

Atatürk heykelleri 
yapmasıyla Ünlü 
Heykeltraş Merhum 
Tankut Öktem’in 
Küçük Kumla’daki 
atölyesinde İzmir 
Karşıyaka 
Belediyesi’nce 
sipariş edilen 
“Kurtuluş” anıtı 
yapım çalışmaları
na başlandı. Küçük

Kumla Tankut 
Öktem Atölyesi’ni 
devam ettiren 
Pınar öktem 
Doğan, bu kez 
ekibiyle birlikte 
İzmir Karşıyaka 
Belediye si’nin 
ısmarladığı 
Kurtuluş konulu 
hey keller yapıyor. 
Haberi sayfa 4’de

http://www.aykentilkogretim.kix.tr
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Yaşlı kadını k
İstiklal Caddesi’nde meydana gelen olayda, caddede 
yürüyen yaşlı karı kocaya yaklaşan bir şahıs, kendine 

miras kaldığını, bu parayı kullanmak istemediğini 
söyleyerek kolundaki bilezikleri aldı.

İstiklal Caddesi’nde 
geçtiğimiz günlerde, 
eşi ile birlikte 
yürümekte olan 
yaşlı bir kadına yak
laşan bir şahıs, 
babasından miras 
kaldığını, miras 
parasını harcamak 
istemediğini 
belirterek, yaşlı 
kadını ikna 
ederek kolundaki 
bileziklerini aldığı 
öğrenildi.
Önceki gün saat 
14.oo sıralarında 

meydana gelen 
olayda, yolda giden 
karı kocayı tanıdığı 
nı söyleyen şahıs, 
kendilerine para 
vererek bileziklerini 
vermesini istedi. 
Yaşlı karı kocayı 
kandıran dolandın 
cı, Fırın Sokak 
Bayraktar 
Apartmam’mn 
girişinde takası 
gerçekleştirildi. 
Olaydan sonra 
kandırıldığını 
anlayan karı koca

polise başvurdu. 
Polis, olay yerinde 
inceleme yaparken, 
görgü tanıklarını ve 
MOBESE kayıtlarını 
inceledi. Ancak 
sokak arasında 
takasın gerçek
leşmesi nedeniyle, 
dolandıran şahsı 
belirleyemedi. 
Olayla ilgili soruş
turma devam edi 
yor. Kandırılan 
şahısların adının 
açıklanması isten
medi.

CHP İlçe Yöneticileri Gemlik Esnaf Sanatkarlar Kredi Kooperatifini ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi

CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
ve Yönetim Yönetim 
kurulu üyeleri, 
Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi’ 
ni ziyaret ederek 
yöneticilerin esnafla 
ilgili sorunlarını din
ledi.
CHP heyetini, Esnaf 
ve Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Mevlüt Avcı 
ve Yönetim kurulu 
üyeleri karşıladı. 
Yapılan sohbette, 
ülke ve esnafın 
sorunları masaya 
yatırıldı.
Ziyarette konuşan, 
Mevlüt Avcı şunları 
söyledi: “Ülkemizde 
esnafımız çok büyük 
sıkıntılar yaşıyor, 
esnafın yaşadığı bu 
sıkıntılar karşısında 
İktidar çözüm yolu

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden almış olduğum nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. HANIFE ÜNAL

CTWfl ABONE OLDUNUZ MU?
■. . . .  ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Tikimi M 4* “SUYUNU BOŞA O HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

na gitmiyor, esnaf 
tam bir çaresizlik 
içinde kalmış 
durumda. Muhalefet 
Partileri de yaşam 
lan sorunlara yeter
ince değinmiyor, 
sahip çıkmıyor, 
yapılan yanlışlıkları 
halka tam anlamıyla 

duyuramıyor.
Gizlerden, muhalefet 
partilerinden bu 
gidişata dur deme 
nizi istiyoruz.” dedi.
CHP ilçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
ise, “Gösterdiğiniz 
duyarlılık, bizleri 
daha azimli çalış

maya sevk ediyor, 
sorumluluğumuz 
daha fazla artıyor, 
her noktada esnaf 
kardeşlerimizin 
yanında olacağız, 
hizmet edeceğiz. 
Zorlaştırıcı değil, 
kolaylaştırıcı ola
cağız.” dedi.

flKP’li meclis 
üyesine 

Belediyeden 
kıyak

AKP’li belediye 
meclis üyesinin 
işyerinin yanında 
bulunan çıkmaz 
sokak yoluna 
belediyenin parke 
taşı döşe 
yerek kıyak yaptığı 
iddia edildi.
Çevre Yolu 
üzerinde bulunan 
Zeytin Toptancıları 
Sitesi’nin karşısın
da bulunan AKP li 
belediye meclis 
üyesi ve ortağına 
ait işyerinin yanın

da bulunan 
yaklaşık 100 
metrelik çıkmaz 
sokağın Belediye 
tarafından özel 
olarak parke taşı 
döşendiği iddia 
edildi.
Aynı yol üzerinde 
bulunan bir çok 
sokak hizmet bek
lerken, bu işyerinin 
yanındaki çıkmaz 
sokağın yoluna 
parke taşı döşen
mesi eleştirilere 
neden oldu.

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gocuğunu Hastaneye 
Götürmek İçin Aldığı Emanet 

Arabayla Tarlaya Uçtu
Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde tarlaya 
uçan ticari araç 
sürücüsü genç 
ölümden döndü. 
Edinilen bilgiye 
göre, Cerrah 
beldesinde ikamet 
eden 31 yaşındaki 
Bülent Güner, 
çocuğunu hastan
eye götüreceğini 
söyleyerek 
ağabeyinden 16 Y 
2126 plakalı hafif 
ticari aracı aldı. 
İşlerini hallettikten 
sonra beldede 
alkol aldığı belirtilen 
genç, gece 03.00 
sıralarında İnegöl'
den Bursa

Bıısa'M'Msiiı MH" Sihisiiimsi
Bursa'da, hak 
etmedikleri halde 
bazı kişilerin para 
karşılığında emekli 
olmasını sağladıkları 
iddiasıyla 25 
Eylül'de gözaltına 
alınanların 15'1 daha 
adliyeye sevk edildi. 
İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube

istikametine 
giderken, Şehitler 
köyü 
mevkiinde direksiy 
on hakimiyetini 
kaybe 
derek tarlaya uçtu.

Müdürlüğü ekip
lerinin düzenlediği 
operasyon kap
samında, gözaltına 
alınan 15 kişi, 
emniyetteki 
ifadelerinin tamam
lanmasının ardından 
"Rüşvet almak ve 
vermek, resmi 
evrakta sahtecilik ve 
dolandırıcılık" 
suçlarından adliyeye 
sevk edildi.

Cep telefonu ile 112 
Acil Servisi arayan 
Bülent Güner, kaza 
yaptığını söyleyerek 
yardım istedi. 
Ekipler, yarım saat 
süren aramaların

Yarın da gözaltında- 
ki 11 kamu 
görevlisinin adliyeye 
sevk edilmesi 
bekleniyor.
Emeklilik için günü 
dolmayan kişilerin 
para karşılığı usul
süz şekilde emekli 
edildiği yönündeki 
ihbar üzerine 
başlatılan 
operasyonda, 25 
Eylül'de il merkezi 

ardından Şehitler 
köyü yol ayırımında 
aracın farlarından 
kaza yerini fark etti. 
Yaralı genç, olay 
yerinde yapılan ilk 
müdahalenin ardın
dan İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Takla 
atarak hurdaya 
dönen hafif ticari 
araç ise sabah kur-' 
tarıcı marifetiyle 
çekildi. Cerrah 
Belediye Başkanı 
İsmail Karaman da 
hastaneye gelerek 
kaza ve yaralı 
hakkında bilgi aldı 

ve İnegöl ilçesinde 
aralarında Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(SGK) çalışanlarının 
da bulunduğu 49 
kişi gözaltına alın
mıştı. Operasyon 
kapsamında, dün 
adliyeye sevk edilen 
20 kişiden 1'i tutuk
lanmış, diğer zan
lılar tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakılmıştı

Oto Farelerine 
Kokulu Tedbir

Bursa Osmangazi 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü, 
sürücülere, 
üzerinde "Arabala 
rınızda değerli 
eşyalarınızı bırak
mayın" yazan araç 
kokusu dağıttı. 
Bursa'da oto 
farelerine karşı 
Osmangazi İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
sessiz kalmadı. 
Özellikle otomo
billerde çanta, bil
gisayar ve cüzdan 
gören hırsızlar, 
aracın camını 
kırarak çantaları 
çalıyor. Kredi kartı, 
nakit para, altın 
gibi değerli 
eşyalarını kaybeden 
sürücüler ise 
polis merkezle 
rine giderek 
şikayette bulunu 
yor. Sürücüleri bil
gilendirmek için 
Osmangazi İlçe 
Emniyet Müdürü 
Gökhan Tuna bir

proje hazırladı. 
Sürücülerin 
araçlarında değerli 
eşyalarını bırakma
ması için polis 
memurları araçları 
durdurarak, 
üzerinde 
"Araçlarınızda 
değerli eşyaları 
bırakmayın" ve 
"Bizim için 
değerlisiniz" yazılı 
koku dağıttı.
Sürücüler ise koku
ları alarak otomo
billerinin dikiz 
aynasına astı. 
Arabalarında bazen 
çantalarını bıraktık
larını itiraf eden 
bazı sürücüler, bun
dan sonra 
araçlarında eşya 
bırakmayacaklarını 
söyledi.
Uygulamadan mem
nun kalan 
sürücüler emniyet 
yetkililerine göster
dikleri hassasiyet
ten dolayı teşekkür 
etti

Patenle Kayan Çocuk Otomobil Altında Kaldı
Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde paten 
kayarken otomobilin 
altına giren 
12 yaşındaki 
Yunus Çakır, 
kaldırıldığı has
tanede yaşamını 
yitirdi.
Kaza, saat 17.00 
sıralarında Yeni 
mahalle Zincirlikuyu 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi.
Bayır aşağı patenle 
kayan 12 yaşındaki 
Yunus Çakır, 
hakimiyetini 
kaybederek seyir 
halindeki 32 

yaşındaki Dilek 
Kahveci'nin kul
landığı 36 FD 614 
plakalı otomobilin 
arka sol kısmına 
çarptıktan sonra 
aracın altına girdi. 
Ağır yaralanan Çakır, 
olay yerine gelen 
sağlık ekiplerinin ilk 
müdahalesinin 
ardından ambulans 
ile İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
götürüldü. Talihsiz 
genç, doktorların 
tüm müdahalelerine 
rağmen kurtarıla
madı.
Kazanın ardından

koşarak olay yerine 
gelen Çakır'ın yakın
ları, çarpan otomo
bili tekmeleyerek 
tepki gösterdi.
O sırada emniyet 
ekipleri ile kaza 
mahalline gelen, 
özel otomobil 
sürücüsü Dilek 
Kahveci'nin 
eşi olduğu 
öğrenilen bir polis, 
yaralanan çocuğu
nun yakınları ile 
tartıştı.
Kısa süreli yaşanan 
tartışmanın ardından 
diğer polis 
memurların araya engellendi.

Kaza ile alakalı
girmesiyle kavga 
büyümeden

soruşturma 
sürdürülüyor
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İzmir Karşıyaka Belediyesi tarafından sipariş edilen anıtın çalışmaları sürüyor

Çay bahçeleri...
Mal Müdürlüğü Belediyeye gönderdiği 

yazıda, amacı dışında kullandırılan ve 
kira geliri elde edilen bu üç çay 
bahçesinin öncelikle tahliyesinin yapıl
masını istiyor.

Ardından tahliye edilmeyen kira gelir
lerinin tahsili istendi.

Çay bahçelerinin işletenlerin tahliyesi 
yapılmadığı takdirde, ilgililer hakkında 
suç duyurusunda bulunulması da isten
di.

İş bununla da bitmiyor.
Bursa Defterdarlığı’nın 26.5.2012 tarih

li yazısına göre Uzman Yardımcısı 
Muhammed Ali Öztürk’ün görevlendirile 
rek inceleme yaptırıldığı ve bir rapor 
hazırlandığı belirtiliyor.

Bu rapora göre: Gemlik Belediye 
Başkanlığının tahsil ettiği 1 milyon 531 
bin 924 liranın yasal faizi olan 3 milyon 
250 bin 113 lira ile birlikte toplam 4 mil 
yon 782 bin 037 lira’nın Belediyece Mali 
ye’ye 30 gün içinde ödenmesi isteniyor.

Belediye, yaklaşık 5 milyon liralık bir 
ödeme ile karşı karşıya!

Başkanvekili Refik Yılmaz habere göre 
Mal Müdürlüğü'nün aldığı kararın kabul 
edilemez olduğunu söylemiş.

Devlet malına sahip çıkıyor.
Bu yalnız, Gemlik Belediyesi ile ilgili 

değil.
Daha öncede de yazmıştım.
Hâzineye ait kıyılarda işgal edilen her 

alan için dava açılmış ve geriye doğru 
borçlandırma suretiyle kullananlardan bu 
paranın tahsili istenmişti.

Kıyılarda yapılan iskelelerden bile 
haksız işgalden para istedi hazine...

Gelelim bu işin geçmişine
İskeledeki çay bahçeleri, 1980’li yıllar 

da ANAP Belediye Başkanı Hakkı Çakır 
tarafından çay bahçesi yapıldı.

Daha önce İskele girişinde Liman 
Restaurant vardı.

Bunun yanında bilet satış bürosu ve 
bir zamanlar da Yüksek Tahsil Talebe 
Derneği...

O yıllarda, Gemlik göç almaya başladı. 
Merhum İbrahim Akıt’ın yaptırdığı 

Atatürk Kordonu tamamlanmıştı.
Gezi alanlarının yanında bir de vatan

daşın oturacağı açık çay bahçeleri yap
tırıldı.

Bu çay bahçeleri yazlık 
düşünülmüştü. Sonra kiracılar tarafından 
bugünkü haline getirilerek kapatıldı.

Öğreniyoruz ki kiracılar borçlarını da 
ödeyememişler.

Ama devlet malına sahip çıkıyor dedik 
ya.

Amacı dışı kullanılan bu yerlerin he 
men boşaltılması isteniyor, hem de bele 
diyenin aldığı kiraların faizi ile geri öden
mesi....

Buyurun cenaze namazına.!
Bakalım, bu sorun nasıl çözülecek.

Atatürk heykelleri 
yapmasıyla Ünlü 
Heykeltraş Merhum 
Tankut Öktem’in 
Küçük Kumla’daki 
atölyesinde İzmir 
Karşıyaka 
Belediyesi’nce 
sipariş edilen 
“Kurtuluş” anıtı 
yapım çalışmalarına 
başlandı.
Tankut Öktem’in 
ölümünden sonra, 
uzun yıllardır Küçük 
Kumla’da çalıştırdığı

Çiftçi borçlan Balaılar Kumla ile ertelenıli
Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri 
Merkez Birliği Genel 
Müdürü Abdullah 
Kutlu, "Çiftçilerin 
eskiden yüzde 50-60 
oranında olan tahsi
lat oranı 2004 yılın
dan sonra yüzde 
98,5'e yükseldi" 
dedi.
Uluslararası Hayvan 
cılık ve Ekipmanları 
Fuarı ile Burtarım 
2012'nin açılışı için 
Bursa'ya gelen 
Kutlu, çiftçi borç 
oranları ve geri 
dönüşleriyle ilgili 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada, bu yıl 
"yaşanan afetler" 
sebebiyle çiftçi 
borçlarının Bakanlar 
Kurulu kararıyla 

atölyesi, kızı Mimar 
Pınar Öktem Doğan 
tarafından babasının 
ekibiyle çalışma 
larını sürdürüyor. 
Geçtiğimiz aylarda 
İstanbul Şişli 
Belediye Başkanı 
Mustafa Sarıgül 
tarafından sipariş 
edilen, Aşık 
Şahsuvar’ın at 
üzerinde elinde 
sazıyla yapılan 
heykeli Nevşehir’e 
gönderilmişti.

ertelendiğini hatırlat
tı. Kutlu, arazileri en 
az yüzde 30 oranın
da zarar görmüş 
çiftçilerin bu ayın 
28'ine kadar müra
caatta bulundukları 
takdirde, bu haktan 
faydalanabilecekleri
ni vurgulayarak, 
şöyle konuştu: 
"Çiftçilerimiz, hem 
Ziraat Bankası hem 
de Tarım Kredi 
Koopera ti fi eri 'ne 
kredisi dolduğu için 
yeniden bu kurulu
lardan kredi kul
lanamıyor. Bu sefer 
yüksek faizle borç 
veren bankalara 
gidiyor. Biz 'bunu da 
çözelim' dedik ve 
kurumsal olarak 
karar aldık. Çiftçi

İZMİR’DEN 
SİPARİŞ 
Tankut Öktem 
sağlığında, Türki 
ye’nin dört bir yanı
na Küçük Kumla’da 
ki atölyesinde yap
tığı heykelleri ile 
ünlenmiş, yurtiçi ve 
dışında tanınmıştı. 
Babasının atölyesini 
kapatmadan baba 
mesleğini devam 
ettiren Pınar Öktem 
Doğan, bu kez 
ekibiyle birlikte İzmir 

borcunun yüzde 
60'ını kapattığı 
takdirde biz onlara 
yeniden önümüzdeki 
üretim dönemi için 
kredi kullandıra
cağız. Bütün çiftçi
lerimize 'Tarım Kredi 
Kooperatifleri'ne 
gelsinler' diyoruz. 
Biz onların borçla 
rını kapatma nok
tasında yardımcı 
olacağız. Her türlü 
tarımsal girdi 
ihtiyaçlarını başta 
gübre, akaryakıt, 
yem, tarımsal 
mekanizasyon 
araçları, fide, fidan, 
tohum, ilaç ne istiy
orlarsa her birini 
tekrar çiftçimize kul
landıracağız. Eğer 
bunu yapmazsak,

Karşıyaka Belediye 
si’nin ısmarladığı 
Kurtuluş konulu hey 
keller yapıyor.
Bu heykeller arasın
da İzmir’i işgal eden 
Yunan askerlerine 
ilk kurşunu sıkan 
gazeteci Hasan Tah 
sin, elinde tabancay
la temsil ediliyor. 
Öktem atölyesinde 
geçtiğimiz yıl da Ro 
manya’nın Novadari 
Belediyesi’ne 3 
heykel yapılmıştı.

hem Tarım Kredi 
Kooperatifleri'ne ve 
Ziraat Bankası'na 
borçları devam 
eder."
Çiftçileri Tarım Kredi 
Kooperatiflerine 
davet eden Kutlu, 
"Çiftçilerin eskiden 
yüzde 50-60 oranın
da olan tahsilat 
oranı 2004 yılından 
sonra yüzde 98,5'e 
yükseldi.
Kendilerine 
borçlarını zamanın
da ödedikleri için 
teşekkür ediyoruz. 
Yüzde 98,5 oranında 
bir kredi dönüşü, 
çiftçimizin ne kadar 
duyarlı olduğunu 
ve bir yerde gelirinin 
iyi olduğunu gös
terir" dedi

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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SP’li Acar, “Kendi elinizle yaptığınızı
kendi elinizle parçaladınız”

Saadet Partisi 
Mahalli İdareler 
Başkanı Ekrem Acar, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve Gemlik 
Belediyesi’nin 
ilçemizde yapmış 
olduğu altyapı çalış
malarına yönelik 
Gemlik haikının, 
haklı tepkileri 
olduğunu söyledi. 
Gemlik Adliye Binası 
karşısında Büyükşe 
hir Belediyesi 
tarafından yapılan 
yağmur sularının 
denize tahliye 
edilmesini sağlayan 
projenin bitirilmiş 
olmasına rağmen, 
aynı yerde ve aynı 
işin tekrardan yapıl
masını ‘abesle işti
gal olarak’ nite
lendiren Acar; 
‘‘Belediyecilik cid
diyet gerektirir. 
Yapılacak olan işin 
planlanması ve prog 
ramlanmasının 
ardından, yaptığınız 
işi bitirirsiniz. 
Büyükşehir Belediye 
si’nin yaptığı bu

Velilıabadan hir yardım daha
Obezite ve Metaboliz 
ma Cerrahisi 
Paylaşım Gurubu, 
Velibaba'da “Her Ay

KIRPART
Kalite Güvence Müdürlüğü' 
Girdi Kontrol Bölümünde 
görevlendirilmek üzere 

Teknik Lise ya da Endüstri Meslek 
Lisesi mezunu 

Teknik çizimleri okuyabilen ve 
yorumlayabilen 

Ölçüm ve test araçlarını 
etkin bir şekilde kullanabilen 

Kalite kontrol ve güvence sistemleri 
konusunda bilgi sahibi 

Microsoft ofis programlarını 
kullanabilen (Word, Excell)s 

Vardiyalı çalışabilecek (08:16-16^4) 
Askerlik hizmetini tamamlamış 

çalışma arkadaşı arıyoruz. ;

Gedelek Köyü altı ' 
ORHANGAZİ

Tel : 586 53 50 (3 hat)

hizmete baktığımız
da bir eksiklik 
olduğu aşikardır. Her 
ne sebeple olursa 
olsun yapılanın 
bozulması ve tekrar
dan yapılması yeni 
bir masraf olmakla 
birlikte, halkımızın 
cebinden daha çok 
para çıkması ve milli 
servetin boşa akıtıl
ması anlamına 
gelmektedir. Şayet 
yapılan işte yükleni
ci firmanın bir hatası 
ya da eksiği varsa, 
yapılan işin maliyeti 
nin halkımızın

Bir Engel Kalkıyor” 
sosyal paylaşım pro
jesine armağan ettiği 
engelli sandalyesini 

cebinden değil yük
lenici firmadan çık
ması gerekmektedir. 
Bunu bilmek ve 
anlamak için ihale 
şartnamesinin bilin
mesi gerekmekle bir
likte bu konuda 
muhatap olan Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si’nin halınızın me 
rakını gidermesi ve 
en kısa zamanda 
halkımızı aydınlat
ması gerekmekte
dir.”
Gemlik Belediyesi’ 
nin "Karsak Deresi 
Rekreasyon Projesi” 

felç hastası bayana 
verdi.
Adının açıklanmasını 
istemeyen aile, 
Velibaba gurubuna 
ve sandalyeyi arma 
ğan edenlere ve 
Gemlik Kızılay Derne 
ği’ne teşekkür etti. 
Velibaba Kırathanesi 
sahiplerinin ve müş
terilerinin başlattığı 
“Her Ay Bir Engel 
Kalkıyor” projesi 
kapsamında, arala 
rında toplanan pa 
ralarla engellilere 
tekerlekli sandalye 
armağan etmeleri ile 

ni de eleştiren Acar 
sözlerini şöyle sür 
dürdü; ‘‘Mademki 
böyle bir projeyi 
hayata geçirmeyi 
düşünüyordunuz da 
hangi akla hizmet 
olarak dere boyuna 
kaldırım yaptınız 
ve kaldırım taşı 
döşediniz?
Kendi eliniz ile yap
tığınızı kendi eliniz 
ile parçaladınız. 
Halkımız bir yandan 
hükümetin yapmış 
olduğu zam yağmu
ru ile boğuşurken, 
bir yandan ödediği 
vergilerin boşa 
akıtılmasını esefle 
karşılamaktadır. 
Teşkilat olarak, Milli 
Görüş iktidarlarında 
örnek belediyecilik 
hizmetleri vermekten 
dolayı gururluyuz. 
Milli görüş temsilcisi 
olan Saadet Partisi 
belediyelerin de 
israfa yer yoktur. 
Halkımızın parası 
halkımıza hizmet 
olarak dönmektedir" 
dedi.

Mustafa Emre ÖZGEN
me.ozgn@windowslive.com

başlayan yardımlaş
maya Gemliklilere ve 
Gemlik dışındaki 
yardım sevenlerin de 
katılmasıyla engellile 
re destek çığ gibi 
büyüdüğü belirtildi. 
İlgililer, “Duyarlı 
vatandaşların yardım 
larıyla neredeyse 
hergün bir tekerlekli 
sandalyeyi bir muh
taç vatandaşımıza 
ulaştırıyoruz. Bu 
dayanışma hiçbir 
yerde böylesi düzey 
de olmadı. Gemlik 
halkına teşekkür 
ediyoruz.” dediler.

Muhalif Basın ve 
Yeni Gazete: Sol

Muhalif Basın ve Yeni Gazete: Sol 
İçeriki günlerde yeni bir ulusal gazete 
yayın hayatına başlayacak.

İsmi ise, provakatör olduğu kadar 
cesur; Sol!

Türkiye gibi, milliyetçi ve muhafazakar 
görüşlerin ağırlıklı olduğu, sosyal 
demokrasinin uzun yıllardır iktidar ola
madığı ülkemizde, alenen sol adıyla 
gazete çıkarmak ne kadar akıllı bir 
harekettir, göreceğiz.

Gazete, Türkiye Komünist Partisi 
(TKP) menşeli...

Özellikle üniversite öğrencisi gençler 
arasında taraftar bulan TKP, küçük bir 
parti.

Partiye yakın yayın yapan Sol adında 
bir haber sitesi, internetten yayın yapan 
Sol Radyo adında bir de radyoya sahip.

Muhalefet adına güzel bir adım gibi 
görünüyor, hayırlı olsun diyelim.

Şu sıralar, muhalif basında ciddi bir 
hareketlenme var.

Yılların Cumhuriyet Gazetesi, İlhan 
Selçuk’tan sonra çizgisinden ödün ver
meden yoluna devam ederken, bir bu 
çuk yıl önce İşçi Partisi’ne yakınlığıyla 
bilinen Aydınlık dergisi, günlük gazete 
ye dönüşmüştü.

Yaklaşık 60 bin satıyor.
Sözcü, Sabah Gazetesi’nden daha çok 

satıyor. 300 binlerde. Kimi çevreler 
Sözcü Gazetesi’nin cemaat çevreleri ta 
rafından yönlendirildiğini söylese de 
bana pek inandırıcı gelmiyor bu iddia.

Geçtiğimiz kış ise, CHP Milletvekili. 
Durdu Özpolat’ın sahibi olduğu Yurt 
Gazetesi yayın hayatına başladı. 
Kadrosunda Cevher Kantarcı, Tayfun 
Talipoğlu gibi isimler var.

Tirajı 50 bini geçmiş durumda.
Küçük bir düşüncemi belirtmek istiyo

rum. Aydınlık, Doğu Perinçek çevresin
den bir gazete, hatta Perinçek de gaze 
tede yazıyor. Sol muhalefet içinde yer 
alan Aydınlık Gazetesi, AKP’ye vurduğu 
kadar, CHP’ye de vurmaktan çekinmi 
yor. Dolayısıyla aklıma Kemal Kıhçdar 
oğlu’nun "muhalefete muhalefet yap
mak" sözü geldi.

Hedefte bir bulanıklık var sanırım...
Sol ise, 1 Ekim’de çıkacak. CHP 

Milletvekili İlhan Cihaner de kadroda 
yer alacakmış. Açıkçası küçük partilerin 
gazetelerini pek tasvip etmesem de, 
parti broşürüne dönüşüyorlar, Sol’un ilk 
sayısını da arşivime katacağım.

Muhaliflik zor, muhalif basın olmak 
daha zor.

, Çok uzağa gitmeye gerek yok, Gemlik 
basınında bile AKP’ye karşı durma cesa 
retini gösteren kişiler bir elin parmak
larını geçmiyor. İzleyip göreceğiz.

mailto:me.ozgn@windowslive.com
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ıımımıMil®™»
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan, kent içi ulaşım 
filosuna kazandırılan 
çevre dostu Euro 5 
motora sahip 16 
yeni otobüs, sefer
lere başladı. 
Yeni alınan oto
büslerle 154 olan 
otobüs sayısı bu 
dönem 300’e 
ulaşırken, filonun 
yaş ortalaması ise 
2’nin altına düştü. 
Denizyolu, havayolu 
ve raylı sistem 
yatırımlarıyla 
Bursa’nın ulaşım 
ağını daha geniş bir 
yelpazeye yaymayı 
amaçlayan 
Büyükşehir 
Belediyesi, kent içi 
karayolu taşımacılı 
ğım da daha konfor
lu hale getiriyor. 
Kent içi toplu taşıma 
araçlarını da gün 
geçtikçe modernize 
eden Büyükşehir 
Belediyesi, yeni alı
nan çevre dostu 
Euro 5 motora sahip 
16 otobüsü de sis
teme entegre etti. 
Yeni alınan oto
büslerle Büyükşehir 
Belediyesi’nin 154

Milli Eğitim Bakanı 
Ömer Dinçer, 2011 - 
2012 eğitim öğretim 
yılının ikinci döne
minde 30 Nisan 2012 
tarihi itibariyle 53 
bin 453 ücretli öğret
menin görev yap
tığını bildirdi. 
CHP Tunceli 
Milletvekili Hüseyin 
Aygün'ün soru 
önergesine yazılı 
yanıt veren 
Dinçer, bakanlığa 
bağlı resmi eğitim 
kuramlarının öğret
men ihtiyacının, 
her yıl 
bütçe kanunu 
çerçevesinde bakan
lığa tahsis edilen 
kadro sınırlılığında, 
öncelikle kadrolu 
öğretmenlerle 
karşılandığını

olan otobüs filosu 
bu dönem 300’e 
çıkarılmış oldu. 
Toplu ulaşım 
konforlu hale 
geliyor 
Yeni alınan otobüs
lerin ilk sürüşünü 
yapan Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
ulaşım yatırımlarıyla 
Bursa’nın daha 
yaşanabilir ve 
ulaşılabilir hale 
gelmesi için çalıştık
larını söyledi. 
Halkın taleplerinin 
ve kentin en büyük 
gereksiniminin 
ulaşım konusunda 
olduğunu vurgu
layan Başkan 

anımsattı.
Dinçer, öğretmen 
ihtiyacının 
kadrolu öğretmen
lerle karşılanama
ması halinde il veya 
ilçe milli eğitim 
müdürlüklerince 
gerekli şartları 
taşıyanlar arasından 
yapılan başvurular

Altepe, “Bursa’da 
toplu ulaşımın 
yaygınlaştırılması, 
çağdaş bir kent 
olması ve şehir 
merkezinin trafikten 
arınması hedefiyle 
çalışmalarımız 
sürdürüyoruz. Her 
ne kadar raylı sis
tem ağını yaygın
laşırsak da kent 
merkezindeki trafik 
yoğunluğunun 
önüne geçmenin tek 
yolu; toplu ulaşımı 
yaygınlaştırmak. 
Bunun için toplu 
ulaşımdaki tüm 
araçlarımızı çağın 
gerekleri doğrul
tusunda yeniliyoruz. 
Yeni aldığımız 

üzerine ücretli öğret
melerin de 
görevlendirildiğini 
belirtti.
Bakan Dinçer, 
şu bilgileri verdi: 
"Ücret karşılığı 
görevlendirmeler 
süreklilik arz 
etmeyen görevler 
olup, yerlerine

çevre dostu Euro 5 
motora sahip 16 oto
büs seferlere başlı 
yor. Bu araçlarla bir
likte 154 olan oto
büs sayımız 300’e 
ulaştı. Yaş ortala
mamız da 2’nin altı
na düşer ken, 
Türkiye’nin en genç 
filolarından birine 
sahip olduk” diye 
konuştu.
Ulaşımdan gelen 
ulaşıma harcanıyor 
Yeni alınan 80 kişilik 
son model otobüsler 
için belediyenin 
kasasından para çık
madığının altını 
çizen Başkan 
Altepe, “Burulaş 
tara fından alınan bu 
araçlar kendi bedel
lerini ödüyor. 
Burulaş toplu 
ulaşımdan kazandık
larını yine ulaşım 
yatırımlarına ayın 
yor. Böylelikle 
belediyemize ek bir 
yük de getirilmemiş 
oluyor” dedi.
Başkan Altepe, daha 
sonra Burulaş 
sahasında oto
büslerden birinin ilk 
sürüşünü de kendisi 
yaptı.

görev yaptığı 
öğretmenin durumu
na göre (çeşitli 
nedenlerle görev
lerinden 
ayrılmaları ya da 
görevlendirildiği 
kadroya kadrolu 
öğretmen atanması 
ve benzeri) gerekli 
görülen süre 
kadar isteği 
doğrultusunda 
görev 
yapmaktadır. 
2011-2012 eğitim 
öğretim yılının 
ikinci döneminde 30 
Nisan 2012 tarihi 
itibariyle bakan
lığımız MEBBİS 
Atama Modülü veri
lerine göre, toplam 
53 bin 453 ücretli 
öğretmen görev 
yapmıştır.'

Bursa Kent Konse 
yi Gençlik Meclisi 
üyeleri, Roman 
ya’da düzenlenen 
‘Kültür ve Gelenek 
ler Arasında 
Avrupa’ konulu 
projede Türk kül 
türüne ait örf ve 
gelenekleri tanıt
tılar.
Bursa Kent Konse 
yi Gençlik Meclisi 
Başkanı Hakan 
Darılmazlar, Genç 
lik Meclisi üyeleri 
Yavuz Saygı, Meh 
met Necati Eriş, 
Aydan Sucuoğlu, 
Sıla Yılmaz ve Esra 
Berber AB Gençlik 
Programları kap
samında 
Romanya’nın 
Curtea de Arges 
şehrinde Associa 
tion of Turism and 
Ecology “Caltun” 
Club Unesco’nun 
ev sahipliğinde 
yapılan ‘Kültür ve 
Gelenekler 
Arasında Avrupa’ 
adlı projeye katıldı. 
Ev sahibi 
Romanya’nın yanı 
sıra Türkiye, 
Polonya ve Çek 
Cumhırriyeti’nden 
toplam<24 gencin 
görev saldığı pro
jede katılımcılar 
atölyegçalışmaların- 
da kendi ülkelerine 
ait sembolleri kulla
narak kültür, örf ve 
geleneklerini tanıt
tılar. Projenin

KAf€D€ 8€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA
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finalinde fuar 
gerçekleştirilerek 
yapılan sembolik 
ürünler de halkın 
beğenisine sunul
du. Ayrıca projede 
dağ gezisi ve doğa 
yürüyüşü, takım 
kurma ile buz kırıcı 
ve hareketlendirici 
oyunlar, çeşitli 
simülasyon çalış
maları, Avrupa 
Vatandaşlığı ve 
Kültürlerarası 
Öğrenme konu
larında toplantılar 
gerçekleştirildi. 
Romanya çalış
masıyla ilgili bil
giler veren Bursa 
Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi 
Başkanı Hakan 
Darılmazlar, 
“Avrupa ile aramız
da kültürel farklılık
lar olsa bile yaşam 
şartlarımız birbirine 
denk. Kültürel fark
lılıkları birbirimizi 
anlayarak ve saygı 
duyarak sorun 
olmaktan çıkarı 
yoruz. Bu projeyle 
3 farklı ülkenin 
gençlerine Türk 
kültürünü aktardık. 
Bireysel farkın- 
dahklar, ülke 
siyasetine dahi 
katkı sağlayacaktır. 
Bu bilinçle Bursa 
ve Türkiye'yi 
başarıyla temsil 
ettiğimize inanı 
yoruz” diye 
konuştu.

Gemlik Körfez www.gemlikkoilezgazetesl.com
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
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Mi Uzarın Main inceleme wıMı
8. Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal'ın 
ölümüne ilişkin 
yürütülen soruştur
ma kapsamında anıt 
mezarda inceleme 
yapıldı.
Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı, 8.
Cumhurbaşkanı 
özal'ın ölümüne 
ilişkin yürütülen 
soruşturma kap
samında mezarının 
açılmasına karar 
verilmişti. Özal'ın 
Topkapı'daki Anıt 
Mezarı'nda dün 
sabah hareketlilik 
yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcıvekili 
Oktay Erdoğan'ın 
başkanlığındaki 
heyet, mezarının 
açılmasına karar 
verilen 8. Cumhur 
başkanı Turgut Öza- 
l'ın kabrinin bulun
duğu Anıt Mezar'da 
ki incelemelerini 
tamamladı.
Başsavcıvekili

Mi Saldırı Helikopteri Geliyor
TUSAŞ ve İtalyan 
firmasıın ortak üret
tiği T-129 saldırı 
helikopteri yakında 
TSK'daki yerini 
alacak.
Türkiye, saldırı 
helikopteri ihtiyacını 
TUSAŞ ve bir Italyan 
firmasının ortak 
üretimi T-129'la 

karşılayacak. 
Atak projesi kap
samında, T-129 tipi 
toplam 59 helikopter 
üretilecek.
Bu yıl ve gelecek yıl 
teslim edilecek 
toplam 9 helikopter, 
terörle mücadelede 
kullanılacak.
Savunma Sanayii 
Müsteşarı Murad 
Bayar, "4 helikopteri 
yılsonuna kadar 
Silahlı

Oktay Erdoğan ve 
beraberindeki 10 
yetkili, Ankara 
Cumhuriyet 
Başsavcıhğı'nın 
ölümün nedeni 
konusundaki iddi
alara ilişkin yürüt
tüğü soruşturma 
kapsamında, 
inceleme yapmak 
için mezarının açıl
masına karar verdiği 
merhum

SALDIRI

GELİYOR
PKK He mücadelede 

güç katacak

Kuvvetlerimize ver
mek için çalışıyoruz. 
Test süreçleri 
devam ediyor. Üre
timler tamamlandı 4 
helikopterimiz hazır 
TAl’de...
Helikopterin hepsi 
Terörle mücadele 
görevlerinde de 
Silahlı Kuvvetlerin

Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal'ın 
kabrinin bulunduğu 
Topkapı'daki 
Anıt Mezar'da yak
laşık bir saat 
keşif yaptı. 
Erdoğan ve 
beraberindeki 
heyet, incelemenin 
ardından Anıt 
Mezar'dan ayrılırken, 
gazetecilerin 
kabrin ne zaman 

diğer görevlerin de 
kesinlikle kullanıla
bilecek kon- 
figürasyonda ola
cak'' dedi.
Savunma Sanayii 
Müsteşarı Murad 
Bayar, İzmir'deki 
"Savunma Sanayii 
Günü'*nde, mayına 
dayanıklı Kirpi

açılacağı yönündeki 
sorularını yanıtsız 
bıraktı.
Bu arada, güvenlik 
güçleri, mezarın 
açılması kararının 
verildiği 17 
Eylül'den bu yana 
Anıt Mezar'a yak
laştırılmayan basın 
mensuplarının 
mezar çevresinde 
çekim yapmasına 
izin verdi.

araçlarındaki bir 
yıllık teslimat 
gecikmesinin üretici 
firmanın Mali 
durumundan kay
nakladığını belirtti. 
Bayar, "Finansman 
sorunu 
çözüldüğünde nihai 
teslimatlar da 
yapılabilecek" dedi

Hakkari'de Çatışma 
2 asker şehit

Hakkari'de güvenlik 
güçleri ile bir grup 
PKK'lı arasında 
çatışma çıktı. 2 
asker şehit oldu, 4 
asker yaralandı. 
Hakkari'nin Çukur
ca ilçesi Irak sınırın 
da başlayan ope 
rasyonda terörist 
lerle sağlanan sıcak 
temasta ilk belir
lemelere göre 2 
asker şehit oldu, 4 
asker yaralandı. 
Askeri yetkililerden 
alınan bilgiye göre, 
Irak sınırında bulu
nan Kazan Vadisi 
ile Kavuşak böl
geleri arasında 
başlatılan operas 
yonlarda teröristler
le çatışma yaşandı. 
Çatışmada, terörist
lerin açtığı ilk 
ateşte 2 asker şehit 
oldu, 4 asker yara
landı. Operasyonda 
13 terörist etkisiz 
hale getirildi. 
Türkiye'nin Irak 
sınırında bulunan 
Çukurca İlçesi'ne 
25 kilometre uzak
lıktaki Kazan Vadisi 
nin Kavuşak Bölge 
si'nde operasyon 
yapan askerler, 
sabah saatlerinde 
bir grup PKK'lı ile 
karşılaştı.
Güvenlik güçleri ile 
Pkk'lılar arasında 
çıkan çatışmada ilk 
belirlemelere göre 1 
asker şehit oldu. 
Bölgede çatış
maların aralıklarla 
devam ettiği ve 
helikopterlerle böl
geye asker sevk 
edildiği belirtildi. 
Çukurca ve 
Hakkari'deki askeri 
birliklerden 
havalanan 
helikopter, bölgeye 

jandarma özel 
harekat ekipleri 
indirdi.
Hava destekli 
yürütülen operas 
yonlar kapsamında, 
insansız hava 
araçlarının alınan 
görüntüler doğrul
tusunda Türk Hava 
Kuvvetleri'ne ait F- 
16'lâr belli hedefleri 
bombaladığı 
bildirildi.

SINIR TABURUNA 
HAVANLI SALDIRI 
Hakkari'nin 
Şemdinli ilçesine 
bağlı Derecik 
beldesindeki sınır 
taburuna havanlı 
saldırı düzenlendi. 
Edinilen bilgiye 
göre Şemdinli böl
gesinde operasyon
lar sürerken, bugün 
saat 10.00 sıraların
da Kuzey Irak 
sınırında bulunan 
Derecik Beldesi 2. 
Hudut Sınır 
Taburu'na PKK'lılar 
tarafından havanlı 
saldırı düzenlendiği 
öğrenildi.
Yerel kaynaklardan 
edinilen bilgiye 
göre, Balkaya böl
gesindeki dağlık 
kesimden atılan 
havanlar, birliğe 
yakın bölgelere 
düşerek büyük bir 
gürültü ile patladı. 
Tabura yakın olan 
Gürmeşe köyü 
yakınlarına da 2 
havan topu 
düştüğü belirtildi. 
Yapılan saldırı ile 
herhangi resmi bir 
açıklama yapıl
mazken, Umurlu 
Jandarma 
Karakolu'ndan böl
geye obüs atışı 
yapıldığı öğrenildi

stiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
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Bursa'da Mm Şenliği Başlıyor
ursa Büyükşehir 
Belediyesi, kültür 
sanat etkinliklerine 
devam ediyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi Bursa 
Kültür Sanat ve 
Turizm Vakfı 
(BKSTV) ve Dünya 
Çocuk ve Gençlik 
Tiyatroları Birliği 
(ASSITEJ) Türkiye 
Temsilciliği işbirliği 
ile bu yıl 17'ncisi 
düzenlenen 
'Uluslararası Bursa 
Çocuk ve Gençlik 
Tiyatroları Festivali' 
8-13 Ekim tarihleri 
arasında kentte 
coşkulu görüntüler 
yaşatacak.
Bursa'da çocuklarla 
gençleri, tiyatro 
oyunlarından müzik 
ve danslı gösterilere 
uzanan kapsamlı bir 
programla buluştu
racak olan festivale 
bu yıl 9 yabancı, 8 
Türk topluluk katilı

yor. Bulgaristan, 
Hollanda, İran, 
İtalya, Ukrayna, 
Almanya ve 
Fransa'dan gelecek 
ekiplerle ren
klenecek olan festi
vale, Türkiye'den 
Bursa Devlet

Tiyatrosu, İstanbul'
dan Anatole Sokak 
Oyuncuları, Tiyatro 
BeReZe, Ahşap 
Çerçeve Kukla 
Tiyatrosu, Tiyatro 
Tem, Ankara Sine-i 
Sanat Atölyesi 
(ASSA), Eskişehir 

Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatroları, İzmir 
Tarla Faresi 
Tiyatrosu ve 
Kırklareli Uçaneller 
Kuklaevi katılarak, 
birbirinden güzel 
oyunlarını Bursah 
sanatseverler için 
sahneleyecek. 
Kentte 6 gün 
sürecek festival 
boyunca ücretsiz 
olarak izlenebilecek 
oyunların yanı 
sıra atölye çalış
maları ve 
seminerler de 
gerçekleştirilecek. 
Eğlenceli oyunlar 
Tayyare Kültür 
Merkezi, Nilüfer 
Belediyesi Nazım 
Hikmet Kültür Evi, 
Barış Manço Kültür 
Merkezi, Kent 
Müzesi Amfi Tiyatro 
ve Orhangazi 
Parkı'nda izlenime 
sunulacak.

'Altın Karınca' Ödülleri
Sahiplerini Buldu .

Marmara Belediye 
ler Birliği (MBB) 
tarafından düzenle
nen ve kamuoyun
da Türkiye'nin en 
ciddi yerel yönetim
ler ödülü olarak 
kabul edilen "Altın 
Karınca Belediye 
cilik Ödülleri'*, 
İstanbul Taksim'de 
düzenlenen törenle 
sahiplerini buldu. 
Çok sayıda 
belediye başkanının 
katıldığı törenin 
açılış konuşmasını 
yapan Marmara 
Belediyeler Birliği 
ve Bursa Büyükşe 
hir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, alınan ödül
lerin başarının ve 
çalışkanlığın birer 
göstergesi 
olduğunu kaydetti. 
Geleneksel hale 
getirilen ve

Türkiye'nin en ciddi 
yerel yönetimler 
ödülü olarak kabul 
edilen Marmara 
Belediyeler Birliği 
Örnek Belediyecilik 
Projeleri Yarışması 
ödül töreninin ismi, 
bu yıldan itibaren 
'Altın Karınca 
Belediyecilik 
Ödülleri' olarak 
değiştirildi. 
Turkcell'in 
desteğiyle beşincisi 
düzenlenen ve 6 
ayrı kategoride 
toplam 512 katılım
la rekor kırılan Altın 
Karınca yarışması 
kapsamında, ön 
elemeleri geçe
meyen veya hazır 
olduğu halde 
gerçekleştirile
meyen projelerin 
elenmesiyle 
toplam 203 proje 
finallere kaldı
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GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 

ELEMAN ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ ■ ■ FJAAAAA 
İstiklal Caddesi Bora Sokak TO ■ hlj Uh X.< 
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SATILIK VİLLA
MANASTIR HAS 
VİLLALARINDA 

140 M2 DENİZ MANZARALI, 
MÜSTAKİL, BAHÇELİ, 

KULLANIMA HAZIR, UYGUN 
FİYATLA SAHİBİNDEN 

SATILIK VİLLA 189.000 TL

Müracaat Tel: 
0542 312 74 72

KflŞ€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

SATILIK
MANASTIR 

TAYTÜYDÜ’DE <
5 KAT İMARLI

1297 M2 İNŞAATA
HAZIR ARSA SAHİBİNDEN 

SATILIKTIR

Müracaat Tel: 
0 532 283 59 19

SAHİBİNDEN SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyerli, 

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

satılık daire

0 538 322 70 73

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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9 milyarlık vergi 
paketinden sonra 
tahsilata hız veren 
rtrafik cezası 
ve MTV öorcu olan 
2 milyon araç sahi 
bine mektup yolladı. 
Mektupta, Anayasa 
hatırlatılarak borçlu
lara haciz uyarısı 
yapıldı.
Bütçe açığını kapat
mak için 9 milyar 
liralık vergi paketini 
hayata geçiren 
Maliye Bakanlığı, 
vergi borçlularına 
yönelik tahsilat 
işlemlerini de hız
landırdı. Bu 
çerçevede, daha 
önce ev sahiplerine 
ve vergi barışını 
bozan mükelleflere 
‘mektup’ gönderen 
Maliye, bu kez trafik 
cezalarını ve 
Motorlu Taşıtlar 
Vergisi’ni (MTV) 
ödemeyen mükelle
fleri yakın markaja 
aldı. Türkiye 
genelinde, motorlu 
taşıtlar vergisi ve 
trafik cezası bor

cunu ödemeyen z~ 
milyona yakın araç 
sahibine gönderilen 
mektuplarda, sert 
uyarılara yer verildi. 
Vergi dairesi müdür
leri imzasıyla gön
derilen mektupta, 
Anayasa’nın 73. 
Maddesinde yer 
alan, “Herkes kamu 
giderlerini karşıla
mak üzere mali 
gücüne göre vergi 
ödemekle yüküm
lüdür” hükmü hatır
latarak, bu hüküm 
doğrultusunda tüm 
mükelleflerin vergi 
borçlarını ödemesi 
gerektiği vurgu

landı. Mektupta, 
borçlarını öde
meyenlerin banka 
hesaplarının don
durulacağı, araç ve 
evlerine de haciz 
uygulanacağını 
belirtildi. Mektupta 
mükelleflere yönelik 
şu uyarı yapıldı: 
“Ödenmeyen 
borçların takibi 
sırasında mal varlığı 
haczi, banka hesabı 
haczi (e-haciz), 
gayrimenkul haczi, 
taşıt haczi v.s. gibi 
istenmeyen durum
larla karşılaşma
manız için bu 
borçların tasfiyesine 
yönelik gerekli 
görüşmelerin ve

_ öHpmpIprirt VŞDIİ- 
ması için vergi 
dairesi müdür
lüğümüze başvur
manız önem arz 
etmektedir.” 
Mektuplu uyarıların 
tahsilatta büyük 
fayda sağladığına 
dikkat çeken Maliye 
Bakanlığı yetkilileri, 
mektubu alan 
mükelleflerin büyük 
kısmının vergi 
borçlarını ödediğini 
bildirdiler. Araç 
sahipleriyle ilgili 
uyarının da tahsilat
ları artırmak için 
yapıldığını ifade 
eden yetkililer, yak

laşık 2 milyon araç 
sahibine mektuplu 
uyarı yapılmasının 
hedeflendiğini kay
dettiler.
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
kredi derece
lendirme kuru
luşlarının kriter
lerinin sübjektif 
olduğunu, bu kuru
luşların erken uyarı 
işlevlerini yerine 
getiremediğini ve 
hiçbir krizi 
öngöremediğini 
söyledi. Kredi notu
nun aslında çok 
önemli olduğunu ve 
kredi notu yüksek 
olan ülkelerde 
yatırımların daha 
çok olduğunu 

belirten Şimşek 
“Eğer not artırımı 
olursa doğrudan ve 
portföy yatırımları 
gayri safi yurt içi 
hasılanın yüzde 4’ü 
kadar artabiliyor. 
Eğer Türkiye’nin 
kredi notu hak ettiği 
düzeyde olsaydı 
Türkiye portföy 
yatırımı olarak ve 
doğrudan yatırım 
olarak 32 milyar 
dolar ilave yatırım 
olacaktı. Bu da şu 
demek, daha çok 
fabrika, daha çok 
istihdam” diye 
konuştu.

Turkcell, ekonomik 
üretime başlamak 
isteyen dar gelirli 
kadınlar için Türkiye 
İsrafı Önleme Vakfı 
ile işbirliğine 
giderek cepten 
kalkınma seferber
liği başlattı. 
Türkiye İsrafı 
Önleme Vakfı 
(TİSVA) ve Türkiye 
Grameen Mikrofi 
nans Programı ile 
dünyaya örnek ola
cak bir işbirliğine 
giderek dar gelirli 
kadınları ekonomiye 
kazandıracak büyük 
bir projeyi hayata 
geçirdi.
Istanbul Swiss 
Otel’de düzenlenen 
basın toplantısıyla 
tanıtılan 
“Ekonomiye Kadın 
Gücü” adlı proje ile 
dünyada ilk defa bir 
mobil operatör ve 
mikrofinans kuru
luşu ortak bir 
sosyal borçlanma 
modelini hayata 
geçiriyor. Cepten 
kalkınma seferber- 
liğlhedefî üzerine 
inşaa edilen sosyal 
borçlanma modeli 
sayesinde artık 
dileyen herkes ister 
cepten ister webden 
dar gelirli kadınlara 
borç verebilecek, 
bağış yapabilecek, 
dar gelirli kadınların 
iş hayallerine 
kavuşmasına birey
sel olarak destek 
verebilecek.
Hedef 4 yılda 100 
bin kadın 
Ekonomiye Kadın
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Gücü programı 
sayesinde ilk etapta 
55 bin kadın girişim
ci Turkcell’in 
teknoloji ve iletişim 
gücüyle buluşacak. 
4 yıl içinde hedef 
100 bin kadına 
ulaşılması olarak 
belirlendi. İlk bağış 
ise Van’daki kadın
ların ekonomiye 
kazandırılması için 
400 bin TL ile 
Turkcell’den geldi. 
TİSVA, Turkcell’in 
sağladığı bu fon ile 
henüz şubesi bulun
mayan Van’da şube 
açarak buradaki dar 
gelirli kadınları 
ekonomiye 
kazandıracak çalış
malarda bulunacak. 
Pek çok ilki içeren 
yenilikçi bir kalkın
ma modeli olan 
Ekonomiye Kadın 
Gücü’nün kapsamı 
şöyle: Sosyal 
Borçlanma ile Daha 
Fazla Fon: 
Türkiye’de bir ilk 
olan sosyal borçlan
ma modeli 
sayesinde artık 
dileyen herkes ister 
cepten (m.ekonomi 
yekadingucu.com), 
ister webden 
(www.ekonomiyeka 

dingucu.com) dar 
gelirli kadınların 
hayallerine kavuş
masına bireysel 
olarak destek vere
bilecek. Dileyenler 
site üzerinden 
seçtiği girişimci 
kadına borç vere
bileceği gibi 
dileyenler de proje 
havuzuna bağış 
şeklinde katkıda 
bulunabilecek. 
Kadınlara destek 
vermek için mobil 
ödemeden kredi 
kartına kadar, farklı 
ödeme alternatifleri 
tercih edilebiliyor. 
Borç vermeyi tercih 
eden destekçiler 
paralarını 52 haf
tanın sonunda geri 
alabiliyorlar. 
Turkcell’in mobil 
ilan altyapısı kul
lanılarak kadınlara 
ürünlerini çok daha 
fazla kişiye pazarla
ma imkânı 
sağlanacak. Bu 
sayede girişimci 
kadınlar sadece 
bulundukları yerle 
kısıtlı kalmayarak 
tüm Türkiye’ye satış 
yapabilecek, pazar 
dinamiklerini takip 
edip işini geliştire
bilecek.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM
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 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER

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

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

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

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 3 1o 79
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz S13 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

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

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik KBrfez
otiLlrle •O«Lüit sIymI ometesI -

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4384 

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 
KAN VE AŞK: 
11:3044:00- 
16:30-20:00

LANETLİ KIZ:12:00- 
14:15-16:30-20:15

REZERVASYON 513 33 21 
CIUŞAVM TUTKU 

SUPERTURK: 
13.30-15.30-17.30 

19.30-21.30
SEN KİMSİN: 12.00 • 

14.00-16.00-18.00-20.30 
FETİH 1453:11.30 

14.30-17.30-20.30 
Rez. Tel: 51415 00

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
yekadingucu.com
http://www.ekonomiyeka
dingucu.com
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Bursa artık fotoğrafın başkenti
Türkiye’nin ilk ulus
lararası fotoğraf fes
tivali FotoFest, 15-21 
Eylül tarihleri arasın
da Bursa’yı fotoğra 
fin güzellikleriyle 
buluşturdu. Ara 
Güler, Mary Ellen 
Mark, Charles Har 
butt gibi dünyaca 
ünlü sanatçıları 
fotoğraf tutkunlarıyla 
bir araya getiren ‘2. 
Uluslararası Bursa 
Fotoğraf Festivali 
(FotoFest)’, Bursa 
nın sosyal, sanat ve 
turizm hayatına 
önemli katkılarda 
bulundu.
Yerli ve yabancı 
yüzlerce fotoğraf 
gönüllüsünün 
katılımıyla Cumhu 
riyet Caddesi’nde 
yapılan festival 
yürüyüşüyle 
başlayan 2. Uluslara 
rası Bursa FotoFest, 
Bursa’yı açık sanat 
galerisine çevirdi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa

Kent Konseyi ve 
BUFSAD işbirliğiyle 
BTSO ana sponsor
luğunda düzenlenen 
festival, şehrin sahip 
olduğu tarihi ve 
kültürel zenginlik
lerin sanatçılar tara 
fından yakından 
tanınmasını da 
sağladı.
Türkiye’den Ara 
Güler, Amerika’dan 
Mary Ellen Mark ve 
Charles Harbutt, Çek 
Cumhuriyeti’nden 
Antonin Kratochvil 

ve Çin’den Li 
Zhengsheng gibi 
dünyaca ünlü usta
ların deneyimlerini 
ve hatıralarını pay
laştığı 2. Uluslara 
rası Bursa Foto 
Fest’te, bir hafta 
boyunca Coşkun 
Aral ve Ken Light 
gibi önemli isimlerin 
de aralarında bulun
duğu 39 sanatçı 
tarafından seminer 
verildi.
Panellerin, imza 
günlerinin, portfolyo 

değerlendirmelerinin 
yapıldığı festivalde, 
39 kişisel ve kurum
sal fotoğraf sergisi 
açılarak halkın izle 
nimine sunuldu.
Bursa Ticaret 
Borsası alt katında 
‘kitapevi’ açılarak 
fotoğraf sanatıyla 
ilgili yayınlar katılım
cılarla buluşturuldu. 
Dünyanın ve 
Türkiye’nin farklı 
yerlerinden gelen 
fotoğraf sanatçıları 
tarafından ise 80 

farklı fotoğraf gös
terisi düzenlendi. 
Festivalde, atölye 
çalışmaları, yuvarlak 
masa toplantıları 
yapılırken, Türk 
fotoğraf sanatçıları 
tarafından 20 adet 
yerel sergi açıldı. 
Festivalde ayrıca 7 
adet fotoğraf film 
gösterimi, 23 adet 
fotoğraf belgesel 
gösterimi yapıldı. 
FotoFest 
bünyesinde ‘İnsan
lığın İzleri’ temalı 
uluslararası fotoğraf 
yarışması, ‘Kentin 
İzleri’ konulu ulusal 
fotoğraf yarışması 
ve ‘Maket Kitap 
Yarışması’ düzenlen
di. Yarışmalara farklı 
ülkelerden toplam 
981 fotoğrafçı 4476 
eserle başvurdu, 20 
eser dereceye girdi, 
427 fotoğraf 
sergilenmeye değer 
görüldü.
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nin

(Merinos AKKM) ev 
sahipliğinde yapılan 
seminer ve toplan
tıların yanı sıra 
Merinos AKKM Fuar 
Alanı, Zeki Müren, 
Müzeyyen Senar, 
Yıldırım Gürses 
sergi galeri, Ertuğrul 
Bey Meydanı, Fidan 
Han, Koza Han, 
Pirinç Han, Geyve 
Han, Tuz Han, 
Ressam Şefik 
BursalI Sanat 
Galerisi, Tayyare 
Kültür Merkezi, 
Tophane Meydanı, 
Osmangazi 
Kaymakamlığı önü, 
Nazım Hikmet Kültür 
Merkezi önü, Basın 
Kültür Sarayı önü, 
Emirsultan Meydanı, 
Mudanya Mütareke 
Evi önü, Gemlik 
İskele Meydanı, 
Kestel Meydanı ve 
Gürsu Meydam’nda 
sergi alanları oluştu
rularak vatandaş 
fotoğrafla buluştu
ruldu.

Karateciler nefes kesti

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin gele 
neksel hale getirdiği 
7. İller arası Başkan 
hk Kupası Yaz 
Karate Turnuvası 
nefes kesen müca 
delelere sahne oldu. 
Kocaeli, Sakarya, 
Bursa, Düzce, 
Balıkesir, 
Eskişehir,

Çanakkale, Bilecik, 
Kütahya Yalova 
illerinden 160 bayan, 
210 erkek toplam 
370 elit üs düzey 
sporcu, ümit, 
genç ve 21 yaş 
altı kategorilerinde 
başarılı olmak için 
ter döktü.
Çekişmeli mücadele 
lere sahne olan tur

nuvanın genel klas
man sıralamasında 
Bursa birinci, 
Sakarya ikinci, 
Kocaeli üçüncü ve 
Balıkesir 
dördüncü oldu. 
Bursa Büyükşehir 
spor Kulübü 
Karate Baş 
Antrenörü M. Akif 
Gürbüz bu yıl 7.’si 

yapılan yaz turnu
vasının, Aralık 
ayında yapılacak 
olan Ümit, 
Genç ve 21 Yaş altı 
Türkiye Karate 
Şampiyonasına 
hazırlık açısından 
önem taşıdığını 
söyledi. Kulüp 
olarak geçtiğimiz 
sezonu önemli 

başarılarla tamam
ladıklarını dile 
getiren Gürbüz, 
“Türkiye şampiyon
aları ve Uluslararası 
turnuvalarda başarı 
çıtasını her yıl biraz 
daha yukarıya 
çıkartıyoruz.
Sporcularımız 2012 
Türkiye Kulüpler 
Takım

Şampiyonası ’nda 
Türkiye İkincisi oldu. 
Yine Azerbaycan’da 
yapılan Avrupa 
Ümit Genç Karate 
Şampiyonası ’nda 
bir Avrupa 
Şampiyonluğu 
ve bir Avrupa 
üçüncülüğünü 
Bursa’ya kazandır 
dik” diye konuştu.
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ÖZEL Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz
4-5 Yaş 
Aria Sınıfı

*' * *1 .Sınıf
Aykent ile hedeflerinize doğru” f |

Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır 
ve çözer, planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, 

evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda 

özveri ile çalışır, vefakardır, dostlarını asla unutmaz, 
sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, 

kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır. 
Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, engel 

tanımaz, "BAŞARACAĞIM" der ve başarır.

4-.Sınıf
5.Sınıf
6.Sınıf
7.Sınıf
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Gemlik Orhangazi yolu 2.Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii
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Kilidi Kırarak Girdini 
Evden 43 Bin Liralık 
ZiyneıEşyası Çaldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kim
liği belirsiz kişi, kilidini kırarak 
girdiği evden 43 bin liralık ziy 
net eşyası çalarak kaçtı. 3’de

İnil Enaiiriiciik’ie davam Mı Kaymakam Işık, okul 
müdürleriyle hulusîu

Engürücük’te akaryakıt 
istasyonu bulunan 
Hasan Cahit Aslan 
kardeşler, geçtiğimiz yıl 
BP ile anlaşamayınca, 
Full ile anlaştı. BP 
sözleşme sona ermediği 
gerekçesiyle mahkeme 
kararıyla Full’u tahliye 
etti. Full, karşı dava açtı. 
Sonuçlanan dava ile Full 
yeniden tabelalarını 
dikmeye hazırlanıyor. 
Haberi sayfa 2’de

Kaymakam Cahit Işık, tüm okul müdürleri ile 
Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nin toplantı salo
nunda yapılan 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı 
başlangıcı toplantısında buluştu. Sayfa 2’de

Gön Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Şiddetin türlüsü..
Türkiye de şiddetin her türlüsü azala

cağına tırmanıyor.
Bir yanda PKK terörü şiddete 

dönüşerek karşımıza çıkıyor.
Masum insanların öldürülmesine ne 

demeli...
Ulusal gazeteler ve basın her gün çar 

şaf çarşaf şiddet içeren haberler veri 
yor.

Son olay İzmir’den geldi.
Derse geç gelen öğrencisini Okul 

Müdürüne şikayet eden öğretmeni, öğ 
rencisi bıçaklayarak öldürdü.

Devamı sayfa 4’de

MlİİMİtillilliBİH
Dün saat 14.oo 
sıralarında Gemlik 
Bursa Yolu 
Engürücük Köyü 
Köprüsü üzerinde 
meydana gelen zin
cirleme kazada, 4 
araç birbirine girdi. 
Yanlış sollama 
nedeniyle meydana 
geldiği sanılan 
kazada, bir ticari 
araç öndeki diğer 
araçlara çarparak, 
ters yöne dönerken, 
iki özel otomobil de 
değişik yerlerinden 
hasar aldı.
Can kaybının 
olmadığı zincirleme 
kaza nedeniyle,

Gemlik Bursa Yolu sonra, tek şerit
kısa bir süre trafiğe halinde yol trafiğe 
kapandı. Daha açıldı.

karan.
Kacak bina 

verinde 
duruyor

Umurbey Bursa 
asfaltı arasındaki 
yol üzerinde ka 
çak yapılan inşaa 
tın yıkım kararı 
olmasına karşın, 
bugüne kadar 
yıkılmaması 
dikkat çekiyor. 
Haberi sayfa 4’de

http://www.aykentilkogretim.kl2.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Full Engurucuk’te davayı kazandı »

Engürücük’te akaryakıt istasyonu bulunan Hasan Cahit Aslan kardeşler, 
geçtiğimiz yıl BP ile anlaşamayınca, Full ile anlaştı. BP sözleşme sona ermediği 

gerekçesiyle mahkeme kararıyla Full’u tahliye etti. Full, karşı dava açtı. 
Sonuçlanan dava ile Full yeniden tabelalarını dikmeye hazırlanıyor.

Engürücük’te bulu
nan benzin istasyo 
nu, BP ile Full şirket
leri arasında süren 
hukuk savaşını Full 
kazandı.
Engürücük’te uzun 
yıllardır BP ile yapı 
lan kontrat sonucu 
işletilen akaryakıt 
istasyonu sahipleri 
Hasan ve Cahit 
Aslan kardeşler, BP 
yerine Full ile 
anlaştı.
BP’nin tabelalarını 
indiren, yerine 
Full’un tabelalarını 
asan firma, bir süre 
işletmeyi çalıştırdık
tan sonra, BP’nin 
başlattığı hukuk 
mücadelesi sonucu, 
eski işleticinin BP ile 
kontratının bitme 
mesi üzerine, 
mahkeme kararı ile 
cebri icra yoluyla 
Full tahliye edilerek,

BP’nin tabelaları 
yeniden istasyona 
asıldı.
O günden beri 
işletilmeyen istas 
yonun sahipleri, 
BP alehine dava 
açtılar.
Full’un da müdahil 
olduğu dava, 
geçtiğimiz günlerde 
sonuçlandı.
Full Bursa Bölge 
Müdürü Murat Tufan, 
mahkeme kararının 
kesinleştiğini ve BP 
ye tebliğ edildiğini 
söyledi.
Tufan, “BP 
önümüzdeki gün
lerde ekipleriyle ge 
lerek istasyondaki 
tabelalarını sökecek 
ve işletmeyi bize tes
lim edecek. Bundan 
sönTa 'Eh'gûTûCük 
İstasyonu Full adıyla 
hizmetini sürdüre
cek” dedi.

Engürücük’teki Full Akaryakıt İstasyonu, BP’nin işletmecisi ile kontra 
tının sona ermemesi nedeniyle mahkeme kararı ile cebren boşaltılarak 

Full’un tabelaları jandarma gözetiminde sökülmüştü.

Kaymakam Isılı, okul miiıliirleılııle buluştu

İlçemiz Kaymakamı 
Sayın Cahit Işık, tüm 
okul müdürleri ile 
Kız Teknik ve Meslek 
Lisesi’nin toplantı 
salonunda yapılan 
2012-2013 Eğitim- 
Öğretim Yılı

başlangıcı 
toplantısında 
buluştu.
2012-2013 Eğitim- 
Öğretim yılına ait 
planlamaların gün
deme geldiği toplan
tıda, yeni eğitim

yılının başarılı 
geçmesi dileklerinde 
bulunuldu.
Toplantıda konuşan 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, okullarda
ki güvenlik önlem

leri, öğrenci devam
sızlığı, özlük sorun
ları, derslik ve 
okulların kitap 
ihtiyaçlarıyla 
ilgi konular ve öğre
tim yılı içinde kut- 
lancak bayram ve 

önemli günler ile 
ilgili programlama 
yapılacağı, herkesin 
gerekli hassasiyeti 
göstermesini 
istedi.
Daha sonra 
şube müdürleri ide 

kendileriyle ilgili 
konularda okul 
müdürlerine bilgi 
verdi. Okul 
Müdürleri de 
okullarıyla ilgili 
sorunlarını müdür
lere aktardılar.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kilidi Kırarak Girdiği
Evden 43 Bin liralık Ziynet

Eşyası Çaldı

Bursa'da İlginç 
Trafik Kazaları

Bursa'nın Nilüfer 
ilçesinde kimliği 
belirsiz kişi, kilidini 
kırarak girdiği 
evden 43 bin liralık 
ziynet eşyası 
çalarak kaçtı.
Ihsaniye

Mahallesi'nde 
ikamet eden 
H.B.A.'nın evinin 
giriş kapısını kırarak 
içeriye giren kimliği 
belirsiz kişi 30 bin 
lira değerinde Antep 
akıtma gerdanlık, 4

bin TL değerinde tek 
taş yüzük, 3 bin TL 
değerinde badem 
şeklinde tek taş pır
lanta, bir adet 7 bin 
500 TL değerinde 
burma bilezik, 4 
adet 650 TL

değerinde çeyrek 
altın ile bir adet 350 
TL değerinde yarım 
altını çaldı. Ev 
sahibinin müracaatı 
üzerine Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
soruşturma başlattı

askeri Araç Haza Yaptı: 5 Mı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde askeri 
araçla minibüsün 
çarpışması sonucu 
meydana gelen 
trafik kazasında 4 
asker ile 1 vatandaş 
hafif şekilde 
yaralandı.
Kaza, Kurşunlu yolu 
üzeri Eymir köyü 
mevkiinde meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, Bursa 
Jandarma Komando 
Komutanlığı tarafın

SGK'nın Usulsuz Emeklilik 
Operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Bursa'da, Sosyal 
Güvenlik Kurumu'na 
(SGK) yönelik "usul
süz emeklilik" 
operasyonun son 
gününde adliyeye 
sevk edilen 11 
memurdan 5'i tutuk
landı. Böylelikle 3 
gündür süren ope 
rasyon kapsamında 
gözaltına alınan 
toplam 49 kişiden 
12'si tutuklanmış, 15 
kişiye ise her gün 
karakola gidip imza 
atma şeklinde adli 
kontrol cezası veril 
miş oldu.

22 Yasınılalii Gene Traktörün ftltında Halılı
Bursa'nın İznik İlçe- 
si'nde zeytinliğe 
gübre taşırken 
bindiği traktörden 
düşerek römorkun 
altında kalan 22 
yaşındaki Yusuf Şen 
yaşamını yitirdi. 

dan 5 araçla yapılan 
arazi taramasının 
ardından dönüş 
yapıldığı sırada kon
voyun en arkasında
ki Jandarma 
Komando er Kenan 
Fırtın'ın kullandığı 
askeri araca, yol 
üzerinde önünde 
park halindeki aracı 
sollamak isteyen 
Ekrem Karaman'ın 
(41) kullandığı 16 PC 
837 plakalı minibüs 
çarptı.

Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
emeklilik için günü 
dolmayan kişilerin 
para karşılığı usul
süz bir şekilde emek 
li edildiği yönündeki 
ihbar üzerine çalış
ma başlattı.
Derinleştirilen soruş 
turma kapsamında 
toplam 49 kişi 
gözaltına alındı. 
İlk gün adliyeye 
usulsüz bir şekilde 
emekli olan

Kaza, önceki akşam 
saatlerinde İznik'in 
Elbeyli Beldesi'nde 
meydana geldi.
Çalıştığı çiftlikte 
biriken gübreyi 
zeytinliğinde kullan
mak için traktöre

Kaza sonucu askeri 
araçta bulunan 
Uzman Onbaşı 
Özgen Taniş (27), 
Jandarma Komando 
Er Kenan Fırtın (21), 
Jandarma Komando 
Er Yunus Emre 
Yaman (20), 
Jandarma Komando 
Er Levent Uyar (20) 
ile minibüste bulu
nan Refik Karaman 
(18) hafif şekilde 
yaralandılar.
Yaralılara ilk müda

kişiler sevk edildi. 
Bu 23 kişiden, 
sadece biri tutuk
landı. Adliyeye 
sevk edilen ve 
emekli edilen kişiler
le SGK memurları 
arasında aracılık 
yaptıkları iddia 
edilen 15 kişiden 
6'sı cezaevine gön
derildi. 9 kişiye de 
adli kontrol cezası 
verildi. Dün ise, 
"suç işlemek 
amacıyla örgüt kur
mak, rüşvet, sahte
cilik ve dolan 
dincilik" 

yükleyen Yusuf Şen, 
traktör ile römork 
arasındaki bağlantı 
demirinin üzerinde 
yola çıktı. Murat 
Şahin yönetimindeki 
16 H 8597 plakalı 
traktör çukura gi 

haleyi olay yerine 
çağrılan 112 Acil 
Servis 
Ambulansındaki 
sağlık ekipleri yaptı. 
Ambulansla İnegöl 
Devlet Hastanesi 
Acil Servisine 
kaldırılan yaralılar, 
burada yapılan 
müdahalenin ardın
dan müşahede altı
na alındı.
Kazayla ilgili gerekli 
tahkikatın sürdüğü 
belirtildi 

suçlarından adliyeye 
sevk edilen 11 
şüpheliden 
5 kişi tutuklandı.
6 kişiye de 
her gün karakola 
gidip imza atma şek
linde tedbir cezası 
ve yurtdışı çıkış 
yasağı kondu.
Böylece 3 gündür 
süren operasyonda 
12'si tutuklanmış, 15 
kişiye de her gün 
karakola gidip imza 
atma şeklinde 
adli kontrol ve yurt
dışı çıkış yasağı 
konmuş oldu 

rince dengesini 
kaybeden Şahin, 
römorkun altında 
kaldı.Kaza yerinde 
yaşamını yitiren 
Yusuf Şen, 
Elbeyli Beldesi'nde 
toprağa verildi

Bursa'da meydana 
gelen birbirinden 
ilginç trafik kazaları 
görenlere "pes" 
dedirtirken, 6 kişi 
yaralandı.
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde meydana 
gelen 4 ayrı kazada 
6 kişi yaralandı. 
Balıkesir 
Caddesi'nden 
geçen bir kamyo
netin kasasındaki 
bidonlarda bulunan 
melas (şeker pan
carından elde 
edilen şurup) yola 
döküldü. Asfaltı 
son derece kaygan
laştıran madde 
yüzünden otomobil
lerini durdura
mayan sürücüler
den biri duran bir 
araca, diğeri ise 
karşıdan karşıya 
geçmek isteyen bir 
yayaya çarptı. 
Meydana gelen 
kazalar hafif 
yaralanmalı 
atlatılırken, itfaiye 
ekipleri asfaltı bol 
su ile yıkadı. 
SEYİR HALİNDEKİ 
ŞOFÖR KAZAĞINI 
ÇIKARTMAYA 
KALKINCA 
Balıkesir kara yolu
nun Adaköy çıkışı 
yakınlarında mey
dana gelen bir 
diğer kazada ise, 06 
SF 621 plakalı oto
mobil sürücüsü 
Fahrettin E. (73) 
seyir halindeyken 
eşinin de yardımıy
la üzerindeki kazağı 
çıkartmak isteyince 
otomobilin kont 
rolünü kaybederek 
yol kenarındaki 
araziye uçtu. 
Arazinin geniş ve 
düz olması yaşlı 
çifti faciadan kur
tardı.

ALKOL ALAN 
GENÇ KIZ 
MOTOSİKLETİ 
DEVİRDİ

Gemlik Körfez www^emlikkorfezgazetesLcom

Aynı gün, İlçenin 
Fevzidede mahalle
si Azatlı yolunda da 
ilginç bir kaza mey
dana geldi. 
Motosiklet ile orta 
refüje çıkan Aşkın 
Y. (20) isimli genç 
kız ve arkasında 
yolcu olarak bulu
nan ablası Meltem 
K. (23) yaralandı. 
Trafik ekipleri genç 
kızın alkol aldığını 
ve ehliyetsiz 
olduğunu tespit 
edince taksirle 
adam yaralamak ve 
trafik güvenliğini 
ihlal etmek suçun
dan genç kız 
hakkında işlem 
yaptı. Kardeşlerin 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.

AYDINLATMA 
DİREĞİNİ DEVİRDİ 
İlçe merkezinde 
meydana gelen son 
kazada ise kadın 
sürücü orta refüje 
çıkarak aydınlatma 
direğini devirdi. 16 
L 1227 plakalı 
otomobil ile 
Terminal yönüne 
giden Nuriye Ünal 
(45), kavşağa 
geldiğinde 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybederek orta 
refüjde bulunan 
aydınlatma direğine 
çarptı. Açılan hava 
yastığı sayesinde 
kazayı ucuz atlatan 
sürücü, Devlet 
Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı, 
öte yandan 
kavşağı yaya olarak 
sıkça kullanan 
üniversite öğrenci
leri ile Belediye 
dükkanlarındaki 
vatandaşlar, aynı 
noktada çok sık 
kaza olduğunu 
söyleyerek, 
kavşağın yeniden 
düzenlenmesini 
istedi.
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Göne Bakış!
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Şiddetin türlüsü...
Düşünebiliyor musunuz, eğittiğiniz 

öğrenciniz, sizin yaşamınıza son vere
biliyor.

Can almak, bu kadar kolay bu ülkede.
Kadınlara yönelik şiddet olayları sanı 

rım birinci sırayı alıyor.
Eşinden ayrılan kadının, koca şidde

tine uğradığını her gün görüyoruz.
Şiddet olaylarında suç unsuru genel

likle bıçak oluyor.
Bıçak tabancadan daha kolay bulunan 

bir ölüm aracı..
Her yerde satılıyor.
Çeşit çeşidi var.
En kolay bulunanı ise ekmek bıçağı...
Öğretmenini öldüren çocuk, evine 

giderek ekmek bıçağını alıp okula dönü
yor...

Başka bir sınıfta ders veren öğretme 
nini arkadaşlarının gözü önünde bıçaklı

Bu ne biçim yıkım kararı 
Kaçak Bina yerinde duruyor

Umurbey Bursa 
asfaltı arasındaki yol 
üzerinde kaçak 
yapılan inşaatın 
yıkım kararı 
olmasına karşın, 
bugüne kadar yıkıl
maması dikkat 
çekiyor. 
Umurbey Parsbey 
Mahallesi muhtarı 
mn Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
bildirdiği 
kaçak yapı hakkında 
Gemlik Belediye 
Encümeni para 
cezası kesti. Kaçak 
yapının yıkılması 
için bina sonra, Bursa aynı işlemi yaptığı içinde kaçak yapı

yor...
Bu ülkede öğretmenler de okullarında 

huzurlu değiller...
Can güvenliklerinin olmadığına bir 

çok olayda tanık olduk.
O günlerde ilgili Bakan çıkıp, “Bunlar 

münferit olaylar" diyebildi.
Hatırlamış olmanız gerekir.
Gemlik’teki öğretmen örgütleri bu 

açıklamayı kınamıştı.
Adapazan’nda bir gazete sahibi (Şoför 

ler ve Otomobilciler Odası Başkanı) ga 
zeteyi denetlemeye gelen Basın İlan 
Kurumu görevlilerine kurşun yağdırmak
tan kaçınmıyor.

Gazetecilik bu kadar ayağa düşürüldü.
Şiddet sokaklarda...
Şiddet adliyede...
Şiddet işyerinde...
Şiddet içimize, kanımıza işlemiş..
Toplum neden bu kadar şiddete meyil

li oldu.
Üniversitelerde bilimsel analizler yapıl 

malı..
Toplum bilimciler, sosyologlar incele 

me başlatmalı..
Dün, ilçemize yeni atanan 

Kaymakamımız Cahit Işık, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü, şube müdürleri ve okul- 
müdürleriyle toplandı.

Bu bir tanışma toplantısıydı.
Ama, bu toplantıda ele alınan konular

dan birinin de okullardaki şiddet ve alın
ması gerekli önlemler vardı.

Mehmet Ercümen okul müdürlerini 
uyardı.

önlem almalarını istedi.
Gençleri peşin yargıyla suçlamak 

doğru değil.
Ancak, suça meyilli çok genç olduğu 

bir gerçek..
Bilhassa erkeklerin yoğun olduğu bazı 

okullarda, geçmiş yıllarda yaşanmış 
olaylar da anımsanırsa, dikkatli olmak 
gerekir diye düşünüyorum.

sahibine süre Büyükşehir öğrenildi. mn yıkılmadığı
verilmesinden Belediyesi’nin de Aradan geçen süre gözlendi.

Serdar Çıta, Giresun Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden 
Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne atandı

HWHiiiiiMWiWiili
Gemlik Vergi 
Dairesi 
Müdürlüğü’ne 
Serdar Çıta atandı. 
Gemlik Vergi 
Dairesi Müdür vekil 
liğini bir süre 
sürdüren İsmail 
Gül’ün Bursa Vergi 
Dairesi 
Başkanlığındaki 
görevine geri dön
mesi üzerine, bu 
göreve Giresun 
Vergi Dairesi 
Müdürü Serdar 
Çıta getirildi.
Hafta başında yeni 
görevine başlayan 
Çıta, daha önce

Gümüşhane, 
Ordu ilinde vergi 
memurluğu yaptı. 
Konya’nın Beyşehir 
ilçesine Müdür 
olarak atanan 36 
yıllık maliyeci 
Serdar Çıta, daha 
sonra Denizli 
Merkez, Silifke ve 
Gölcük’te müdürlük 
görevlerinde 
bulundu. 
Giresun Vergi 
Dairesi 
Müdürlüğü’nden 
ilçemize atanan 
Serdar Çıta, 
evli ve 3 çocuk 
babası.

K AŞ€D€ Ö€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
matbaacilik -yayincilik - reklamcilik Tel i (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Bursa Hiidauendigar Parkı nın temeli atıldı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan bir yılı aşkın 
süredir dolgu ve 
ağaçlandırma çalış
maları yapılan yak
laşık 500 bin metre 
karelik Hüdaven 
digar Kent Parkı’nın 
temeli törenle atıldı. 
Başkan Altepe, 
‘yeniden yeşil Bursa* 
hedefi doğrultusun
da yoğun çaba har
cadıklarını belirterek, 
Beşevler, Hüdaven 
gidar, Zafer, Vakıfköy 
ve Kurşunlu gibi 
büyük parklarla 2 
milyon metrekare 
yeşil alanı dönem 
sonuna kadar Bur 
sa’ya kazandıracak
larını söyledi.
Yıllardır su taşkın 
alanı olması nede 
niyle vatandaşların 
kullanımına kapalı 
olan Dikkaldırım ve 
Odunluk Mahalleleri 
arasındaki yaklaşık 
500 bin metrekarelik 
alanda bir yılı aşkın 
süredir dolgu ve 
ağaçlandırma çalış
malarını yürüten

Büyükşehir 
Belediyesi, park 
alanında yer alacak 
spor tesisleri, sosyal 
donatı alanları ve 
çevre düzenlemele 
riyle ilgili projenin 
temelini törenle attı. 
Stadyum alanı ve 
Mihraplı parkı ile bir
likte yaklaşık 1 mil 
yon metrekare alanı 
Bursa’ya kazandıra
cak olan projenin 
temel atma törenine 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Alte 
pe’nin yanında 
Bursa Milletvekilleri 
Mustafa Öztürk ve 
Hüseyin Şahin, 
Osmangazi Belediye

Başkanı Mustafa 
Dündar, Gemlik 
Belediyesi Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
AK Parti İl Başkanı 
Sedat Yalçın ile çok 
sayıda davetli katıldı. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, sağlıklı ve 
yaşanılabilir bir kent 
olmanın en önemli 
unsurlarından birinin 
kişi başına düşen 
yeşil alan miktarı 
olduğunu söyledi. 
Halkın nefes alınıp, 
dinlenebileceği, 
huzur içinde vakit 
geçirebileceği bir 
park olarak proje
lendirilen Hüdaven 

digar Kent Parkı’nda 
çalışmaları yaklaşık 
bir yıl önce başlattık
larını kaydeden 
Başkan Altepe, yeni 
stadyum alanından 
çıkan hafriyat ile 
dolgu çalışmalarının 
tamamlandığını 
belirtti. Hafriyatın 
buraya alınması 
sayesinde inşaat 
maliyetlerinde önem
li bir tasarruf sağ
landığını ifade eden 
Başkan Altepe, 
“Yaklaşık 12 milyon 
TL’lik dolgu mas
rafından kurtulmuş 
olduk. Dolgunun 
tamamlanması ile

bölgeye yetişkin 
ağaçların naklini 
başlatmıştık. Burası 
hem Osmangazi hem 
de Nilüfer ilçelerim
izde yaşayan 
halkımız için önemli 
bir buluşma merkezi 
olacak” dedi. Yeşil 
seferberliği 
Bursa’nın yeşil kim
liğini yeniden kazan
ması için .tüm imkan
ları seferber ettikleri
ni, yıllardır atıl halde 
duran su deposu 
alanlarının da park 
olarak bölgelere 
kazandırıldığını vur
gulayan Başkan 
Altepe, Beşevler,

Hüdavengidar, Zafer, 
Vakıfköy ve 
Kurşunlu gibi büyük 
parklarla 2 milyon 
metrekare yeşil alanı 
dönem sonuna 
kadar Bursa’ya 
kazandıracaklarını 
kaydetti. Yaklaşık 
500 bin metrekare 
alanıyla Bursa’nın en 
büyük kent parkı 
olan bu bölgenin, 
sosyal ve sportif 
aktivite alanları ile 
yaşayan bir merkez 
olacağını dile getiren 
Başkan Altepe, 
“Parkın batı kısmı 
spor, doğu kısmı ise 
rekreasyonel faaliyet 
alanı olarak plan
landı. Suni gölet, 
Nilüfer deresi, spor 
alanları, çocuk oyun 
alanları, piknik alan
ları ile Bursa’ya 
önemli bir değer kat
acak olan parkımızı 
önümüzdeki yaz 
hizmete açmayı 
hedefliyoruz.
Şimdiden bölgemize 
ve Bursa’ya hayırlı 
olsun” diye 
konuştu.

KIRPART ULUD A60 A BHILflBfl YOLCULUK
Kalite Güvence Müdürlüğü 
Girdi Kontrol Bölümünde 
görevlendirilmek üzere 

Teknik Lise ya da Endüstri Meslek 
Lisesi mezunu 

Teknik çizimler! okuyabilen ve 
yorumlayabilen 

Ölçüm ve test araçlarını 
etkin bir şekilde kullanabilen 

Kalite kontrol ve güvence sistemleri 
konusunda bilgi sahibi 

Microsoft ofis programlarını 
kullanabilen (Word, Excell) 

Vardiyalı çalışabilecek (08:16-16:24) 
Askerlik hizmetini tamamlamış 

çalışma arkadaşı arıyoruz.

Gedelek Köyü altı 
ORHANGAZİ

Tel : 586 53 50 (3 hat)

MWffl ABONE OLDUNUZ MU?
■SSS abone olun okuyun okutun

'Gemlik Körfez’ ww.gemlikkorfezgazetesi.com

Bursa Kent Konseyi 
Uludağ Çalışma 
Grubu’nca Keşiş 
Dağı’na Uludağ 
adının verilmesinin 
87. yılı anısına 
düzenlenen etkinlik 
kapsamında Ulu 
dağ’a gerçekleştir
ilen gezide konuklar 
hatıralarını katılım
cılarla paylaştı. 
Geleneksel hale 
getirilen ve bu yıl 
3.’sü düzenlenen 
‘Uludağ Buluşma 
sı’nda, 1925 yılında 
Keşiş dağına Uludağ 
adını veren Dr. 
Osman Şevki 
Uludağ’ın kızı ve 
torunları ile Bursa 
Dağcılık Kulübü 
kurucularından 
Saim Altıok’un oğlu 
Akın Altıok, Dr. 
Ekrem Yöntem’in 
oğlu Dildan Yöntem 
ve Rauf Alpay’ın 
oğlu Selçuk Alpay 
onur konuğu olarak 
katıldılar. 1925 yılı 
Ağustos ayında, 
Coğrafya Encümeni 
gezisinde Keşiş

dağının zirvesinde 
yanyana oturan ve 
her ikisi de 4O’lı yıl
larından başında 
Bursa’ya dargın 
ayrılan iki Uludağ 
aşığı, Dr. Osman 
Şevki Uludağ ile 
Saim Altıok’un 
çocuklarının tanış
malarına da vesile 
olan program aynı 
zamanda Uludağ’ın 
yakın tarihi ile ilgili 
durumu gözler 
önüne serdi.
Uludağ gezisine 
katılan konuklara, 
Türkiye’de ilk kez 
Doğlubaba mevki
inde kurulan yaz 
çadır kampından 
başlayarak Kara 
belen, Kirazlıyayla, 
Devetaşı, Otel gözü 
ve otel bölgesinde 
Bursa Dağcılık

Kulübü üyelerinin 
yaptıkları faaliyetler 
anlatıldı.
Bursa Dağcılık 
Kulübü üyelerinden 
Dildan Yöntem 30’lu 
yıllardan itibaren 
Uludağ’a kayak 
amacıyla çıkmak 
isteyenlerin 
Maksem’den Otel 
bölgesine kadar 
olan karla kaplı yolu 
7-8 saatte geçe- 
bildiklerini ancak 
tüm bu zorluklara 
rağmen Uludağ’ın 
70’lerin sonuna 
kadar altın çağını 
yaşadığını anlattı. 
Kayak pistleri ve lift
lerin olmadığı 
Uludağ’da barınmak 
için bir otel ve 
kayakevi bulun
duğunu anlatan 
Dildan Yöntem,

Uludağ’ın o dönem
lerde sadece kayak 
amacıyla değil yaz 
kamplarıyla da 
gözde bir yer 
olduğunu söyledi. 
Uludağ’a ilk kez 
1936 yılında 4 yaşın
dayken babasının 
sırtında çıkan Bursa 
Dağcılık Kulübü 
kurucu Başkanı 
Saim Altıok’un oğlu 
Akın Altıok ise 
Kayakevi’nin eski 
kayakçıların 
anılarında özel bir 
yeri olduğunu ve 
korunarak bir müze 
haline getirilmesi 
gerektiğini belirtti. 
Çobankaya’da 
Uludağ Milli Park 
Müdürü Adnan 
Gencer tarafından 
karşılanan konuklar 
burada yenilen 
yemeğin ardından 
Bakacak’ta Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si tarafından yap
tırılan seyir terasın
dan Bursa’yı seyre 
dip hatıra fotoğrafı 
çektirdiler.

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa Valiliği ve 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) tarafından 
hazırlanarak 
Ekonomi Bakanlığı 
uzmanlarının konuş
macı olarak katıldığı 
'Yeni Teşvik 
Politikası, İhracat 
Destekleri, Ekono 
mik Avantajları ve 
Bursa'ya Etkileri' 
konulu programda 
sistemin işadamları
na katkıları anlatıldı. 
BTSO toplantı salo
nundaki programda 
yapılan açılış konuş
malarının ardından 
yeni teşvik politikası 
ele alındı.
İşadamlarına yeni 
teşvik sisteminin 
artıları ve hangi 
öncelikli konulara 
daha çok önem 
verdiği üzerinde 
duruldu. Çağdaş 
ülkelerde kamu 
otoritesinin ekono
minin yönünü tayin 
için kullandığı en 
önemli argümanın 
teşvikler olduğunu 
belirten BTSO

Meclis Başkanı İlhan 
Parseker, 
"Hükümetler vergi 
ile frene, teşvik ile 
de gaza basmakta- 
lar. Yeni teşvik siste
mi stratejik yatırım
ları çekip, cari açığı 
azaltmayı,- bölgeler 
arasında gelişmişlik 
farkını düşürmeyi ve 
Türkiye’yi ota ve 
yüksek teknoloji 
üretiminde 
Avrasya'nın merkezi 
haline getirmektir." 
şeklinde konuştu. 
Vali Yardımcısı 
Ahmet Hamdi Usta 
ise kamuoyunda 
devlet teşvikleri 
olarak bilinen 
tebliğin 19 Haziran 
2012'de yayınla
narak yürürlüğe 
girdiğini hatırlatarak,

"Devlet teşviklerin 
deki en önemli amaç 
Türkiye'deki iller ve 
bölgeler arasındaki 
kalkınmışlık farkını 
kaldırmak ve 
Türkiye'yi bölge ve 
dünya ile rekabet 
edebilir hale 
getirmektir. Eğer bu 
teşvik sistemi iyi 
anlaşılabilirse Bursa 
gibi illere büyük 
katkıları olduğu 
görülüyor. Bu 
nedenle Bursa'nın 
bu teşvik sistemini 
iyi değerlendirmesi
ni bekliyoruz." dedi 
Yeni Teşvik Sistemi 
Sunumu Teşvik 
Uygulama ve 
Yabancı Sermaye 
Genel Müdürlüğü 
Genel Müdür 
Yardımcısı

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYORt™ r h , , - - - - - - - - - - - Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.unun hm

- - - - - - - - - - - - - - -  Stüdyo Prestij yanı GEMLİK IMI ı UIU UU UU

SATILIK «İLLA
MANASTIR HAS 
VİLLALARINDA 

140 M2 DENİZ MANZARALI, 
MÜSTAKİL, BAHÇELİ, 

KULLANIMA HAZIR, UYGUN 
FİYATLA SAHİBİNDEN 

SATILIK VİLLA 189.ooo TL

Müracaat Tel: 
0542 312 74 72

Mehmet Yurdal 
Şahin ise teşvikleri 
anlattı. Texşvik sis
teminin yaklaşık bir 
yıllık çalışmanın 
ardından 19 
Haziran'da Resmi 
Gazete'de yayımla
narak yürürlüğe 
girdiğini anlatan 
Mehmet Yurdal 
Şahin, "Teşvikler, 
ekonomik ve soysal 
faaliyetlerin diğerler
ine göre daha hızlı 
çalışmasını sağla
mak amacıyla kamu 
tarafından verilen 
maddi yardımlardır. 
Buradaki amaç, ülke 
kaynaklarının kıt 
olan bölgelere 
dağıtımına sağla
maktır. Devlet 
ekonomide 
istikrarı sağlamak 
adına; vergi oran
larında ki değişiklik
ler, faiz oranlarında
ki değişiklikler 
gibi durumlarda 
ekonomiye doğru
dan veya dolaylı 
olarak müdahale 
eder." ifadelerini 
kullandı

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış 
olduğum nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
VEDAT SARI

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış 
olduğum nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
BUKET SOLMAZ

KAYIP
Gemlik Trafik Şube Müdürlüğünden 
aldığım ehliyetimi ve Gemlik Nüfus 
Müdürlüğünden aldığım nüfus cüz
danımı kaybettim. Hükümsüzdür.

HAŞİM PINAR

TH, BU II A “SUYUNU BOŞA 
, MWİI @ HARCAMA”

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

SATILIK
MANASTIR 

TAYTÜYDÜ’DE 
5 KAT İMARLI 

1297 M2 İNŞAATA 
HAZIR ARSA SAHİBİNDEN

SATILIKTIR

Müracaat Tel: 
0 532 283 59 19

SAHİBİNOEN SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyeri!, 

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

satılık daire

0 538 322 70 73
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Benzine zam!
Benzinin litre fiyatı
na 9 kuruş zam 
yapıldı. Zamlı tarife 
gece yarısından 
sonra geçerli olacak 
Geçtiğimiz cumarte
si günü ÖTV artışı 
nedeniyle benzine 
yapılan 36 kuruş 
zammın ardından 
bir zam daha geldi. 
Pompaya 9 kuruş 
olarak yansıyan 
zamla birlikte son 6 
gün içerisinde ben
zin fiyatı 45 kuruş 
birden artmış oldu. 
95 oktan kurşunsuz 
benzinin litre fiyatı 
4.81 liraya yükseldi. 
Zamlı tarife gece 
yarısından sonra 
geçerli oldu.
Benzine en son

Hamile laıliB işten atılaımmat
Kadın istihdamı ve 
nüfusun artırılması 
için büyük çaba 
gösterilirken, "Âİo 
170 İhbar Hattr'na 
çalışan kadınlardan 
şikâyet yağıyor. 
Şikâyetler arasında, 
"hamilelik, 
doğum ve evlilik 
nedeniyle işten 
çıkarılma" başı 
çekti. "Verimi düşe
cek, sık sık izin ala
cak, işini ihmal ede
cek" gibi varsayım
larla hamile ve 
doğum yapan kadın
ları işten çıkaran 
işletmeler incele 
meye alındı. Anne 
ve annelik sürecin
deki kadını işten 
çıkaran, istifaya

geçtiğimiz 22 
Eylül'de ÖTV zammı 
gelmişti. 2012 yılı 
bütçe açığının tah
minlerin 14 milyar 
lira üzerinde gele
cek olması, ÖTV 
oranlarının artırıl
masına neden 
olmuştu.1 litre 

zorlayan işletmelere 
cezai yaptırım uygu
lanacak. Bu işlet
meler, ihbar ve

kıdemin yanında 
"kötü niyet" tazmi 
natı da ödemek 
zorunda kalacak.

benzinden alınan 1 
lira 87 kuruşluk 
ÖTV, 2 lira 17 
kuruşa yükselmişti. 
ÖTV artışları, 
akaryakıtın yanı 
sıra alkol ve tapu 
harçlarının da art
masına yol 
açmıştı.

Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanı 
Fatih Acar, e-reçete 
şifresi almayan ve 
şifre almasına 
karşın reçetelerini 
hala elle yazan dok
torları uyardı. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanı 
Fatih Acar, e-reçete 
şifresi almayan ve 
şifre almasına 
karşın reçetelerini 
hala elle yazan dok
torları uyardı. Acar, 
"1 Ocak'tan itibaren 
sistem e-reçete 
dışındaki yazımları 
kabul etmeyecek. 
Doktorlarımız bir an 
önce şifrelerini 
alsınlar ve reçete 
lerini sistem üzerin 
den yazmaya baş 
tasınlar. Aksi halde 
ne yazdıkları reçe 
teler kabul görecek 
ne de verdikleri 
sağlık hizmeti" dedi. 
1 Temmuz'da 
başlanan e-reçete 
uygulamasına 20 
Eylül itibariyle 84 
bin doktor şifre 
alırken, e-reçete 
yazan doktor sayısı 
31 bin 729 oldu. 
Acar, devlet has
tanelerinde çalışan 
hekimlerin sadece 
yüzde 16'sının, üni 
versite hastanele 
rinde ise yüzde 
20'sinin şifre aldığı 
m belirterek, kalan 
hekimleri de bir an 
önce şifrelerini alıp, 
e-reçete yazmaya 
çağırdı.
Acar, "Kusura bak
mayın e-reçeteye

‘Gemlik Körfez’ - www.gemlikkorfezgazetesi.com

geçeceksiniz" der 
ken, şifre alimim 
artırmak için bazı 
uygulamalar üzerin 
de çalıştıklarını 
açıkladı. Acar, "Ku 
rumsal taassup 
oluyor, doktor zor 
olduğunu düşünü 
yor. Elle yazmak 
kolaymış gibi geli 
yor. Ama sisteme 
geçen doktorlar biz 
lere yazdıkları mail 
lerde ’zor sanıyor
duk ama aslında 
elle yazmaktan çok 
daha kolaymış* di 
yortar. Ancak şunu 
bilmeliler ki 1 
Ocak'tan itibaren 
sadece e-reçete 
yazılabilecek, e- 
reçete yazmayan 
doktorun ne tedavi 
si ne de reçetesi 
kabul görecek" 
dedi. Acar, e-reçet- 
eye en iyi uyumu 
aile he kimlerinin 
gösterdi ğini belir
tirken, yazı lan e- 
reçetelerin yüzde 
84'ünü aile hekim
lerinin yazdı ğım 
belirtti. SGK 
Başkanı, e-reçete ile 
sahte reçetelerin 
önleneceğini, 
böylece hekimin bil
gisi ve kontrolü 
dışında o hekime ait 

reçete üretilemeye- 
ceğini vurguladı. 
Elle yazılan reçete 
lerde ortaya çıkan 
'yanlış ilaç* soru
nunun da ortadan 
kalkacağını belirten 
Acar, diğer kolaylık
ları ise şöyle sıra 
ladı: "Reçetenin 
kaydı aşamasında 
eczacılar yaklaşık 
26 çeşit bilgi yerine 
sadece 7 çeşit bil
giyi sisteme kayd
edecekler. Manuel 
reçetede tahrifat, 
ilaç eklenmesi gibi 
kimin tarafından 
yapıldığının tespi
tinin zor olduğu 
durumlar oluşmaya
cak. Eczaneler cezai 
işlemlerle karşılaş
mayacak.
Elektronik fatura ile 
sağlık hizmet 
sunucularından ve 
eczanelerden hiçbir 
belgenin SKG'ye 
teslim edilmesine 
gerek kalmayacak. 
Geri ödeme amacıy
la reçetelerin teslim 
alınması, örneklen
mesi, incelenmesi 
ve geri ödeme son
rası arşivlenmesi 
aşamasında yaşa 
nan tüm sıkıntılar 
ortadan kalkmış ola
cak.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

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

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

OTORÜS

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 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

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
Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET si 3 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 49
Beyza Petrol Si3 Oi 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 5,3 10 eg
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5,4 30 33

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4385 

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)

ihiüsiiium
VENÜS SİNEMASI 
TIMARHANE: 

12:00-14:00-16:00- 
18:00 20:15

REZERVASYON 513 33 21 
CIUŞAVMJUTKU 

SUPERTURK: 
13.30-15.30-17.30 

19.30-21.30
SEN KİMSİN: 12.00 ■ 

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

Rez. Tel: 51415 00

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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CHP İlçe Yöneticileri Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti.

SttUl, IIlMlI Iİİ MITOMI öttffl

Gemlik’te judo şöleni baslad

önemli gö revler 
düşmektedir. 
CHP Gemlik İlçe 
Örgütü olarak bu gö 
revlerde sizinle bir
likte çalışmak, çö

ni, nelere ihtiyaç 
olduğunu bilen 
muhtarlarımızdır. 
Muhtarlarımız, Yerel 
Yönetimlerinin 
omurgasını oluştur-

CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan ve ilçe 
yönetimi, Muhtarlar 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı İdris 
Kurt ve Gemlik 
Muhtarlar Dernek 
Başkanı Enver 
Çelik’i ziyaret etti. 
Ziyarette muhtarların 
sorunlarına ve 
sorunların çözüm 
önerilerine değinildi. 
Muhtarlar, yetkile 
rinin çok kısıtlan 
dığını, görevlerini 
tam anlamıyla yapa
madıklarını, hatta 
muhtarlık birim
lerinin kaldırılmaya 
çalışıldığını, 
bundan da çok 
büyük rahatsızlık 
duyduklarını dile 
getirdiler.

maktadır.
Devlet ile vatandaş 
arasında birer 
köprüdür.
Gemlik’in gelişimin 
de muhtarlarımıza

züm üretmek ve 
Muhtarlarımızın so 
runlarını en aza 
indirgemek için 
elimizden
geleni yapacağız.”

CHP İlçe Başkanı 
Sertaslan, 
“Muhtarlar halkın 
sesidir, bu ses ne 
kadar gür çıkarsa 
halk, mahallesinde o 
kadar huzurlu yaşar. 
Bizler, muhtarlarımı 
zın haklarının korun
ması için muhtarla 
rımızla ortak 
çalışma yapıp, 
nelerin yapılması 
gerektiğini hal 
kımıza söylemeliyiz. 
Sorunun içinde olan 
lar çözümün içinde 
olmalıdır.” dedi 
Sertaslan, konuşma 
sim şöyle sürdürdü: 
“Yerel yönetimlerde 
muhtarların önemi 
çok büyüktür. 
Cadde ve sokakları 
en iyi bilen, bölge 
insanının ne istediği

Türkiye Judo 
Federasyonu 2012 
yılı İkinci Etap Bay 
ve Bayan Süper Lig, 
Büyükler Birinci Lig, 
Ümitler Birinci ve 
İkinci Lig müsa 
bakaları Gemlik’te 
başladı.
Dört etaptan oluşan 
ve ilki geçtiğimiz ay 
Düzce’de yapılan 
organizasyonun ikin
ci etabı Gemlik’te 
büyük ilgi gördü.
Ekim Ayında Mersin 
Mut ve Kasım ayında 
da Sakarya’da 

yapılacak finallerle 
devam edecek olan 
büyük organizasy
onun ilk gün maçları 
da nefesleri kesti. 
64 Takımdan 600 
sporcunun yarışa
cağı organizasyonda 
45’te hakem görev 
yapmakta.
Gemlik’in tarihinde 
ev sahipliği yaptığı 
en büyük örgani 
zasyonlardan biri 
olan Türkiye Judo 
Federasyonu İkinci 
Etap lig karşılaş
maları 29 Eylül

Cumartesi ve 30 
Eylül 2012 Pazar 
günü yapılacak 
karşılaşmalarla 
devam edecek. 
2012 Londra

Olimpiyatlarında 
Milli Formamızı 
giyen GalatasaraylI 
Sezer Huysuz ve 
İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nden

Gülşah Kocatürk’ün 
yanı sıra Avrupa 
üçüncüleri 
GalatasaraylI Belkıs 
Zehra Kaya ve 
Kocaeli Belediye 
Sporlu Hasan 
Vanhoğlu’nun da 
mindere çıkacağı 
karşılaşmalar 
Gemlik Atatürk Spor 
Salonunda yapılıyor. 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı

Zekeriya Beyazıt, 
Judo Federasyonu I 
Başkanı Fatih 
Uysal, Bursa İl 
Gençlik ve Spor 
Müdürü Süleyman 9 
Şahin, Gemlik İlçe H 
Gençlik ve Spor 
Müdürü Ahmet Ad» jlj 
Tunç’un yanı sıra 
çok sayıda Judo 
antrenörü, sporcusu^ 
ve davetlinin de 
izlediği karşılaş
malar halka 
açık ve ücretsiz Ij 
devam edecek.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi .com
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